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O Regime Militar Brasileiro – Abertura: Figueiredo e 

Redemocratização 

 

Resumo 

 

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. 

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, houvessem 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 necessário 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. 

 

 

 

 


