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O Governo de Figueiredo 

 

Resumo 

 

No contexto de radicalização política do governo João Goulart, onde cresciam por parte das 

esquerdas a demanda pelas “Reformas de Base”, foi deflagrado, no dia 31de março de 1964, um golpe militar 

que tiraria João Goulart da presidência da República. O amplo apoio de setores da população civil – como os 

empresários, as grandes empresas e até mesmo setores da Igreja Católica – levaram os historiadores a 

chamarem este episódio de golpe “civil-militar”. O golpe também teve apoio do governo norte-americano, que 

o considerava o caminho certo para afastar uma possível “ameaça comunista” ao Brasil no contexto de Guerra 

Fria. É importante lembrar que Cuba acabara de passar pela sua Revolução, ampliando o temor estadunidense 

de que os ideias de esquerdas se espalhassem pela América.  

Após o golpe, João Goulart se exilou no Uruguai e foi organizado o “Comando Supremo da Revolução", 

composto por três membros: o brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo (Aeronáutica), o vice-almirante 

Augusto Rademaker (Marinha) e o general Artur da Costa e Silva, representante do Exército. 

Essa junta militar baixou um "Ato Institucional" – uma invenção do governo militar que não estava prevista na 

Constituição de 1946 nem possuía fundamentação jurídica. Seu objetivo era justificar os atos de exceção que 

se seguiram. Ao longo do mês de abril de 1964 foram abertos centenas de Inquéritos Policiais-Militares (IPMs). 

Milhares de pessoas foram atingidas em seus direitos: parlamentares tiveram seus mandatos cassados, 

cidadãos tiveram seus direitos políticos suspensos e funcionários públicos civis e militares foram demitidos 

ou aposentados. 

Após o provisório governo do “Comando Superior da Revolução”, Castelo Branco assumiu a 

presidência, eleito de forma indireta. O governo ao longo da ditadura ocorreu através dos Atos 

Institucionais.  O primeiro deles foi o Ato Institucional nº 1 (AI-1), que, entre outras medidas, legitimava o golpe 

e concedia maior poder ao presidente. A partir do AI-1, o chefe do Executivo teria condições de apresentar 

emendas constitucionais ao Congresso e aprová-las por maioria simples, suspender temporariamente os 

direitos políticos de qualquer cidadão por dez anos e decretar estado de sítio. 

Ainda em 1964 foi decretado o AI-2 que suprimia as eleições diretas para presidente, concedia a 

Justiça militar competência para julgar civis que haviam cometido crimes contra a segurança nacional e 

instituía o bipartidarismo: a Aliança Renovadora Nacional (Arena) constituía o partido do governo e o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) se posicionava como oposição e sofria sob a constante ameaça de 

cassação. 

Em 1966, o AI-3 suprimia eleições diretas para governadores dos estados e prefeitos das capitais. 

Nesse mesmo ano o AI-4 foi editado, convocando deputados e senadores para eleger o novo presidente e 

elaborar uma nova Constituição. Aprovada em janeiro de 1967, a Carta legitimou o Estado autoritário e 

manteve o Poder Legislativo subordinado ao Executivo. 



 
 

 

 

2 

História 
 

Pouco antes de deixar o governo, Castello Branco decretou a Lei de Segurança Nacional, segundo a 

qual qualquer pessoa considerada desestabilizadora do regime instituído poderia ser alvo de severas 

punições. 

O escolhido para suceder a Castelo Branco foi Costa e Silva (1967-69), presidente da linha dura. O 

novo presidente, no entanto, teve que enfrentar a oposição dos setores civis ao regime, insatisfeitos com a 

permanência dos militares no poder já por quatro anos. Em 1968 movimentos estouram por todo país, 

incentivados pela chamada “contracultura” norte–americana, hippies, os movimentos estudantis de Paris e a 

Primavera de Praga na Checoslováquia. Os próprios políticos que apoiaram e legitimaram o golpe começaram 

a vê-lo com outros olhos, pois suas garantias estavam limitadas. 

É nesse contexto de crescimento da oposição ao regime – como movimentos emblemáticos como a 

Passeata dos 100 mil – que o AI-5 é editado, intensificando o poder do presidente, as intervenções federais 

nos estados e municípios, ampliando a perseguição política, a tortura e a censura. O AI-5 se tornou o mais 

violento Ato Institucional.  

 

Manifestações Culturais 

Ao longo da Ditadura Militar, as manifestações culturais foram utilizadas como instrumento de 

manifestação política. Logo nos primeiros anos após o golpe, o governo se utilizou de estratégias coercitivas 

para evitar manifestações contestatórias ao regime. Os jornais e revistas, por exemplo, foram 

constantemente utilizados como mecanismo de contestação e resistência ao regime.  

No teatro, muitas apresentações também tinham um teor contestatório. Grupos como o Opinião, Oficina e o 

Arena montavam peças de questionamento as arbitrariedades da Ditadura Militar. Em 1965, por exemplo, foi 

encenada a peça "Liberdade, Liberdade", de Millôr Fernandes e Flavio Rangel, que criticava o governo militar.  

Os festivais de música brasileira também foram cenários importantes para atuação dos 

compositores, que compunham canções de protesto.  Os anos 60 e 70 vivenciaram o esplendor da produção 

musical no Brasil. Compositores e cantores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano 

Veloso e Gilberto Gil trouxeram músicas de resistência à repressão militar, que então limitava as liberdades 

artísticas.  Nesse contexto, as chamadas “canção de protesto” tinham como objetivo criticar a ditadura e 

reivindicar os anseios democráticos. 

O Tropicalismo foi, sem dúvidas, um dos movimentos mais representativos desse período. Engajados 

no duplo propósito de se posicionar criticamente à Ditadura e de pensar a formação de uma identidade 

nacional, os tropicalistas se sobressaíram ao defenderem a importância do intercâmbio com as demais 

culturas do mundo. Deste modo, se por um lado se posicionavam criticamente ao “imperialismo econômico 

norte-americano”, por outro se utilizavam da “estrangeira” guitarra elétrica e de outras influências do Rock’n 

Roll. 
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Nesse contexto, ganha destaque o Cinema Novo, movimento que teve início nos anos de 1950 e viveu 

seu auge na década de 1960, com os primeiros filmes de Glauber Rocha e Ruy Guerra. O movimento defendia 

produções fora dos grandes estúdios, com imagens e personagens naturais. Os filmes retratavam, por 

exemplo, o Nordeste e as favelas cariocas, temas não muitos caros ao “glamour do cinema hollywoodiano”. 

Além destes, as manifestações estudantis foram expressivos meios de denúncia e reação contra a 

ditadura e a subordinação brasileira aos objetivos e diretrizes do capitalismo norte-americano, encontrando 

amplo crescimento nos anos de Regime Militar. Em 1968 uma manifestação contra a má qualidade do ensino, 

realizada no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro, foi violentamente reprimida pela polícia, 

resultando na morte do estudante Edson Luís Lima Souto. A reação estudantil foi imediata: no dia seguinte, o 

enterro do jovem estudante transformou-se em um dos maiores atos públicos contra a repressão; missas de 

sétimo dia foram celebradas em quase todas as capitais do país, seguidas de passeatas que reuniram 

milhares de pessoas. 

 

 

A Passeata dos 100 mil 

 

Os Anos de Chumbo  

O ano de 1968 ficou conhecido na história como o “Ano que não terminou”, marcando um período 

intenso na política e na produção cultural ao redor do mundo. Além de assassinatos como o do Pastor e líder 

Martin Luther King, do Senador norte-americano Robert Kennedy, também marcaram presença a Guerra do 

Vietnã, o auge do movimento Hippie, a Primavera de Praga, os protestos do Maio de 68, na França e, na 

América Latina, os diversos atos contra os governos autoritários. No Brasil, não diferente, eventos como a 

“Passeata dos cem mil” e a morte do estudante Edson Luís demonstram a tensão que se construía entre a 

Ditadura e seus opositores.  
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A resposta do Governo para essa intensificação nos atos foi, primeiramente, a proibição de 

manifestações em ruas de todo o país pelo Ministro da Justiça, em 5 de julho. Em seguida, em um ato ainda 

mais radical do Governo, é decretado em dezembro de 1968 o Ato Institucional Nº5 (AI-5). 

Assinado pelo presidente Arthur da Costa e Silva, o AI-5 legitimava o fechamento do Congresso 

Nacional, das assembleias legislativas e das câmaras municipais. O ato permitia ao chefe do Executivo, no 

caso, o presidente, o poder de cassar os mandatos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais, 

ou seja, concedia plenos poderes ao presidente que podia, ainda, suspender os direitos políticos dos cidadãos, 

demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares. 

O texto indicava também plenos poderes para demitir e remover juízes, decretar estado de sítio sem 

restrições ao país, legislar por decreto e baixar outros atos institucionais completares. Por meio do texto, o 

governo retirou o direito a habeas corpus (liberdade provisória enquanto responde ao processo) aos acusados 

de crimes contra a segurança nacional. Esses acusados passaram a ser julgados por tribunais militares sem 

direito a recorrer.  

Este é considerado um dos capítulos mais tristes da história republicana brasileira. Com Emílio 

Garrastazu Médici (1969-74) na presidência, a tortura foi instituída contra aqueles que se opusessem ao 

regime. Muitos morreram, desaparecem ou foram obrigados a partir para o exílio. A tortura se intensificava 

enquanto no plano econômicos os militares ressaltavam os avanços do dito “milagre econômico”.  

Assim, apesar das perseguições, prisões arbitrárias e torturas ocorrerem nos porões da ditadura, 

silenciando opositores, o país passava uma imagem de tranquilidade e crescimento para a população. Com 

o “milagre econômico” (que apesar do enriquecimento, gerou uma alta concentração de renda e aprofundou 

as desigualdades) e a conquista da Copa do Mundo de 1970, o clima de euforia se intensificou, ajudando, 

portanto, a criar a falsa imagem de um país próspero e que se modernizava. Aproveitando o contexto, o regime 

construiu um forte esquema publicitário, que apelava para o nacionalismo e para a marginalização dos 

opositores, lançando campanhas com frases como “Brasil, ame-o ou deixe-o” e “Brasil Potência”. 

 

 
Propaganda do Período 
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Médici, então presidente segurando a Troféu da Copa do Mundo de 1970 

O chamado “Milagre econômico”, fundamentou-se em duas bases: de um lado, um endividamento 

externa para a obtenção de tecnologia estrangeira; e de outro, na concentração da renda para ampliar o 

mercado consumidor de tais produtos. No período entre 1964 e 1978, a dívida externa brasileira passou de 

2,5 bilhões para 40 bilhões. 

Esse modelo, além disso, promoveu um processo de concentração de renda, excluindo do poder de 

compra milhões de pessoas.  Deste modo, apesar de garantir o crescimento econômico, tornou inevitável o 

afloramento de graves tensões sociais, o que era sufocado pela crescente repressão do período. 

Resistência 

Muitas foram as formas de resistência à Ditadura Militar neste período, seja através de recursos legais, 

buscando o respeito à direitos básicos, criando expressões culturais críticas, até os movimentos armados, 

com guerrilhas urbanas e rurais. Neste período, movimentos culturais como o Cinema Novo e o Tropicalismo 

realizaram duras críticas à política brasileira e conviveram com a censura. Diversos protestos e 

enfrentamentos diretos entre estudantes e militares também marcaram de sangue as ruas das grandes 

capitais. No campo político, destaca-se a atividade de apenas dois partidos oficiais, o ARENA, que apoiava o 

governo e o MDB, a oposição consentida. Por fim, com atuações mais violentas, grupos guerrilheiros se 

espalharam pelo país e estimularam revoltas e tentativas de derrubada do Governo Militar. Neste contexto, 

destacam-se grupos como o Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8), a Ação Libertadora Nacional 

(ALN), o Var-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares), a VPR (Vanguarda Popular 

Revolucionária), entre outras. 

 

O Governo Figueiredo (1979-85) 

Com o fim do governo Geisel, Figueiredo foi o escolhido para terminar o processo de abertura política. 

Nesse período, cresciam as pressões não só pela redemocratização, mas também pela lei de anistia. 

Desde o início da ditadura militar, diversos cantores, escritores, políticos e estudantes foram perseguidos por 

manifestarem oposição ao regime. Muitos acabaram assassinados e desaparecidos, mas alguns também 

foram exilados, como Gilberto Gil e Caetano. Portanto, cresciam as demandas pelo retorno dessas pessoas. 



 
 

 

 

6 

História 
 

Como já é de se imaginar, a lei de anistia também não foi uma tarefa simples. Afinal, havia pressões 

de militares pela anistia a eles, também. Decidiu-se, então, por uma anistia ampla, geral e irrestrita, atingindo 

tanto os crimes realizados por militares e figuras próximas ao regime e também os opositores da ditadura. 

A anistia ampla, geral e irrestrita gera discussões até hoje. Em 2012, durante o governo Dilma, foi instalada a 

Comissão da Verdade, para investigar as violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura. No 

entanto, devido à lei de anistia, mesmo que alguns fossem considerados culpados, não seria permitida a 

punição pelos crimes cometidos. 

Se hoje ainda temos debates em torno da lei de anistia, é de se esperar que logo após sua 

promulgação, em 1979, houvesse críticas. Grupos ligados a militares da linha dura ficaram muito insatisfeitos 

com o retorno dos opositores exilados. Neste período, ocorreram diversos atentados terroristas, como a 

carta-bomba enviada à OAB e o famoso atentado do Riocentro, no qual houve a tentativa de explosão de duas 

bombas em um show de MPB em homenagem ao dia do trabalhador. 

Com o processo de abertura política marcado pelo o afrouxamento da censura, o fim do AI-5, a lei de anistia, 

etc., faltava ainda o cumprimento de uma grande demanda da população: o retorno de eleições diretas para 

presidente, como exigia a emenda Dante de Oliveira. Apesar das manifestações exigindo eleições diretas, 

como o famoso movimento das Diretas Já!, a emenda não foi aprovada. O presidente que sucedeu a 

Figueiredo, eleito através de eleições indiretas, foi Tancredo Neves. Porém, a precoce morte de Tancredo fez 

com que seu vice, José Sarney, assumisse a presidência, marcando o fim à ditadura militar brasileira. 
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Exercícios 

 

1. O governo de João Batista Figueiredo economicamente teve que enfrentar diversos problemas e crises, 

marcando o fim do chamado “milagre econômico brasileiro”, cujas causas foram tanto de ordem 

interna quanto externa. Dentre as últimas, podemos destacar: 

a) a moratória do México, em 1982, e a estagflação nos EUA. 

b) a moratória do México, em 1982, e a crise do petróleo, em 1979. 

c) a crise do petróleo, em 1974, e a queda das bolsas de valores na Rússia. 

d) a recessão inglesa no início da década de 1980 e a moratória do México em 1982. 

e) a estagflação nos EUA e as consequências do neoliberalismo no Chile. 
 
 

2. Em 25 de abril de 1984, a Emenda Constitucional das Diretas Já!, relativa à eleição direta para 

presidente e vice-presidente da República foi: 

a) aprovada pela Câmara dos Deputados, obrigando o governo Figueiredo a controlar os grupos 
militares de extrema direita.  

b) rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da Aliança Democrática e à 
candidatura de Tancredo Neves.  

c) aprovada pela Câmara dos Deputados, permitindo ao governo o estabelecimento de medidas de 
emergência nos Estados.  

d) rejeitada pela Câmara dos Deputados, propiciando forte reação da classe trabalhadora, que se 
decide pela fundação do Partido dos Trabalhadores.  

e) aprovada pela Câmara dos Deputados, articulando-se a anistia geral e a extinção do bipartidarismo. 
 
 

3. A prisão e a morte do jornalista Wladimir Herzog e do operário Manoel Filho, a bomba no show de 

primeiro de maio no Riocentro, a carta-bomba enviada à Ordem dos Advogados do Brasil, episódios 

ocorridos nos governos dos generais Ernesto Geisel e João Figueiredo revelam: 

a) o recrudescimento da guerrilha urbana de esquerda no Brasil.  

b) são episódios isolados uns dos outros, sem nenhuma inter-relação.  

c) a luta entre duas facções militares, uma de extrema direita e outra de externa esquerda, esta 
chefiada pelo capitão Carlos Lamarca.  

d) uma política deliberada dos generais-presidentes de perseguição aos jornalistas, operários, artistas 
e advogados.  

e) uma tentativa da chamada linha dura militar para desestabilizar o processo de abertura política. 
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4. A reforma partidária, que implantou o pluripartidarismo no Brasil, no governo Figueiredo, tinha por 

objetivo: 

a) consolidar os resultados das eleições de 1974 que deram ampla vitória ao partido do governo, o 
PDS.  

b) levar os liberais, concentrados no PP, para engrossar as fileiras do PRS e fortalecer o apoio ao 
governo.  

c) quebrar o monopólio que o MDB exercia na oposição fragmentando-o em inúmeros partidos e 
evitando a sua ascensão ao poder. 

d) revigorar o PDT para que esse pudesse enfrentar o PT nas eleições majoritárias.  

e) utilizar os antigos militantes da UDN nos quadros da ARENA para que essa, fundindo-se com o PDS, 
vencesse as eleições para governadores. 

 
 

5. 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. 
 
 

6. A Lei da Anistia, de 1979, teve como significado político a(o): 

a) alteração na ordem constitucional para perpetuar os mecanismos de controle estatal. 

b) regulamentação legal da violência praticada pelo Estado contra os opositores do governo. 

c) engajamento da população na defesa das reformas de base propostas pelos trabalhadores e 
estudantes. 

d) desdobramento do processo de abertura política, marcado pelas lutas contra a limitação das 
liberdades democráticas. 
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7.  Menestrel das alagoas 

Quem é esse viajante quem é esse menestrel que espalha a esperança e transforma sal em mel? (...) 
De quem essa ira santa essa saúde civil que tocando na ferida redescobre o Brasil?   

(Milton Nascimento e Fernando Brant)   
 

Tanto mar   
Foi bonita a festa, pá Fiquei contente E ainda guardo, renitente Um velho cravo para mim. (...) Manda 
novamente Algum cheirinho de alecrim.   

(Chico Buarque) 

 
A música Menestrel das Alagoas foi um dos hinos do movimento pelas "Diretas Já" , que aconteceu em 
nosso país em 1984, enquanto Tanto Mar homenageia a Revolução dos Cravos, que teve início em 
Portugal, em 25 de abril de 1974.  
Neste ano, portanto, o movimento pelas "Diretas Já" completa 20 anos, e a "Revolução dos Capitães de 
Abril", 30 anos. Nesses dois movimentos, identificamos como objetivos comuns:  

a) término do regime militar e anistia política geral 

b) derrubada da ditadura e reafirmação do parlamentarismo  

c) redemocratização do governo  e eleições diretas para presidente da república 

d) fim do Estado autoritário e restabelecimento dos direitos políticos plenos 
 
 

8. Por qual nome ficou conhecida a proposta legislativa de alteração constitucional cujo objetivo era 

realizar eleições diretas para a presidência da República? 

a) Emenda Tancredo Neves 

b) Lei Ulisses Guimarães 

c) Emenda Dante de Oliveira 

d) Emenda Paulo Maluf 

e) Lei Antônio Carlos Magalhães. 
 
 

9. Após duas décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas diretas em 1984, as 
eleições presidenciais de 1985 foram: 

a) diretas, vencidas por José Sarney, candidato do PDS (Partido Democrático Social), que apoiava o 
regime militar. 

b) diretas, vencidas pelos partidos de esquerda que nasceram após a anistia política de 1979: PT 
(Partido dos Trabalhadores) e PDT (Partido Democrático Trabalhista). 

c) indiretas, vencidas pelo general João Figueiredo, da Arena (Aliança Renovadora Nacional), que se 
tornou o último presidente militar do Brasil. 

d) indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro), de oposição, e setores dissidentes do PDS. 

e) indiretas, vencidas pelo PFL (Partido da Frente Liberal), que apoiara o regime militar e que, após a 
redemocratização, passou para a oposição. 
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10. A partir da redemocratização do Brasil (1985), é possível observar mudanças econômicas significativas 

no país. Entre elas, a: 

a) exclusão de produtos agrícolas do rol das principais exportações brasileiras. 

b) privatização de empresas estatais em diversos setores como os de comunicação e de mineração. 

c) ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional. 

d) implementação da reforma agrária sem pagamento de indenização aos proprietários. 

e) continuidade do comércio internacional voltado prioritariamente aos mercados africanos e 
asiáticos. 
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Gabarito 

 

1. B 

Guerras e transtornos internacionais provocam a segunda Crise do Petróleo e a Moratória do México 

mostra a fragilidade da política econômica da América Latina, forçando os países a mudaram suas 

posturas e investir na exportação. 

 

2. B 

 Mesmo sem a vitória, a Emenda promove uma grande mobilização e cria um espírito de mudança onde, 

mesmo sem eleições diretas, um civil deveria ser eleito para o poder e é neste momento que aparece 

Tancredo Neves. 

 

3. E 

Parte política do exército não contemplava a ideia de saída do regime militar e promove uma série de 

situações, assassinatos e atentados numa tentativa de manter o sistema. 

 

4. C 

 Uma medida aparentemente democrática na verdade foi uma estratégica para fragmentar a oposição, já 

visando possíveis eleições presidenciais mais a frente. 

 

5. B 

 O movimento não obteve êxito, porém, toda sua mobilização dá força na luta pelo fim do regime e volta 

à democracia. 

 

6. D 

A Lei de Anistia aparece como uma “troca” para o fim do regime, pois, garantia liberdade aos militares por 

crimes cometidos dentro do sistema. 

 

7. D 

O Movimento – no contexto do governo Figueiredo – reivindicava eleições diretas para presidente da 

República. 

 

8. C 

 O então deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB, em 1982 apresentou o projeto de lei que 

proporcionava as eleições diretas para a presidência da República. 

 

9.     D 

Com a derrota do projeto das “Diretas Já”, foi necessária uma adaptação política entre os grupos que 

resultou na “Aliança Democrática”.   

 

10.    B 

Junto com a redemocratização há também a inclusão de mais características Neoliberais no Brasil, 

dentre elas o começo da desestatização de empresas visando o Estado Mínimo. 

 

 

 


