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SITUAÇÃO PRE-DITADURA 
ECRITO POR FRANCOIS 
	
O Estado Novo 
O	 Estado	 Novo	 é	 um	 regíme	 politico	 que	 existia	 entre	 1937	 e	 1945,	 caracterizado	 por	 o	
autoritarismo	do	Getúlio	Vargas,	o	ex-Presidente	da	Republica.	Vargas	era	contra	o	liberalismo	
e	 o	 comunismo,	 e	 promoveu	 o	 intervencionismo	 estadual	 e	 a	 centralização	 para	 criar	 um	
sentimento	do	patriotismo	brasileiro.	Seu	modelo	politico	era	a	Itália	fascista	do	Mussolini,	mas	
com	partidos	políticos.	Este	regime	tinha	aspetos	positivos	e	negativos	para	Brasil.	Por	um	lado,	
trouxe	a	 industrialização	para	o	Brasil,	 criou	uma	 identidade	brasileira	e	ganhou	a	Segunda	
Guerra	Mundial	com	os	Aliados.	Por	outro	 lado,	esse	regíme	foi	também	muito	autocrático,	
com	leis	de	censura,	um	Departamento	de	Imprensa	e	Propaganda	(DIP),	uma	Policia	Secreta	e	
um	sentimento	muito	 importante	de	medo	contra	o	comunismo.	Depois	a	Guerra	Mundial,	
Vargas	foi	deposto	pelas	forças	militares,	o	29	outubro	1945.	Esse	momento	marca	o	começo	
da	democracia	e	da	Quarta	Republica	Brasileira.	
	
A República de 46 
A	Quarta	República	Brasileira,	o	República	de	46	é	uma	república	presidencialista	com	uma	
constituição.	Essa	República	marca	um	desenvolvimento	económico	e	social	e	uma	vida	melhor	
por	os	pobres.	Nessa	epoca,	a	população	era	dividida	e	ainda	muito	marcada	por	a	escravidão.	
O	 primeiro	 Presidente	 dessa	 República	 é	 Dutra,	 que	 realiza	 uma	 união	 nacional	 com	 dois	
partidos	políticos.	Vamos	explicar	o	espectro	politico,	mais	tarde.	Depois,	Vargas	retornou	a	
poder,	mas	convertido	a	democracia.	Tinha	suporto	popular	e	é	elegido	em	1951	com	o	slogan	
“O	petróleo	é	nosso”	e	creia	Petrobras.	Vargas	ajudou	as	classes	medias	e	continuou	com	o	
nacionalismo	 económico.	 Vargas	 foi	 levado	 a	 suicídio	 pelas	 forças	 militares	 em	 1954.	 O	
Presidente	Kubitschek	foi	o	seu	sucessor,	e	quer	organizar	“50	anos	do	desenvolvimento	em	5	
anos”	com	o	desenvolvimentismo.	O	emblemo	dessa	politica	foi	a	construção	de	Brasilia,	uma	
capital	 moderna	 no	 centro	 do	 Brasil,	 longe	 do	 São	 Paulo	 e	 Rio	 de	 Janeiro.	 Com	 o	
desenvolvimento	económico,	existe	migrações	importantes	do	Norte	para	as	cidades	de	São	
Paulo	e	principalmente	de	Rio	de	Janeiro.	O	quarto	Presidente	é	Jânio	Quadros,	que	tem	medo	
do	comunismo	e	é	levado	a	demissão.	O	ultimo	Presidente	é	o	Presidente	Goulart,	de	esquerda,	
que	é	a	vitima	de	um	golpe	de	estado	organizado	por	a	exército.	
		
O pluralismo politico 
Durante	 essa	 República,	 o	 pluralismo	 existia,	 mas	 com	 um	 medo	 muito	 importante	 do	
comunismo.	O	partido	mais	 importante	na	República	de	46	foi	o	Partido	Social-Democrático	
(PSD),	fundado	por	aliados	de	Vargas.	Esse	partido,	o	mais	importante	do	Brasil	foi	criado	em	
1945	para	defender	a	social-democracia	no	Brasil.	Dutra	e	Kubitschek	foram	membros	do	PSD.	
O	outro	partido	politico	dessa	República	foi	o	Partido	Trabalhista	Brasileiro	(PTB),	fundado	por	
Vargas.	Seus	membros	mais	 importantes	 foram	obviamente	Vargas,	e	o	Presidente	Goulart.	
Esse	partido,	de	esquerda,	foi	fundado	por	representar	o	nacionalismo,	o	positivismo	e	a	social-
democracia.	Representava	os	trabalhadores	urbanos	e	por	causa	de	seus	politicas,	foi	acusado	
de	comunismo.	Existia	outros	partidos	políticos	de	esquerda	contra	Vargas,	como	o	Partido	
Socialista	Brasileiro	(PSB),	o	o	Partido	Trabalhista	Nacional	(PTN).	
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União	 Democrática	 Nacional	 (UDN)	 foi	 o	 partido	 de	 oposição	 a	 Vargas,	 de	 orientação	
conservadora	de	direita.	Favorável	á	economia	de	mercado,	é	suportado	por	a	burguesia	e	a	
setores	 da	 classe	média	 urbana.	 Esse	 partido	 foi	 parte	 do	 grupo	 que	 tentou	 impedir	 João	
Goulart.	Um	partido	de	extrema	direita	existia	também,	o	Partido	de	Representação	Popular	
(PRP),	muito	presente	no	Sul	do	país,	mais	não	foi	elegido.	Como	décimos,	esse	período	foi	
marcado	por	o	medo	do	comunismo,	e	esse	medo	vai	a	precipitar	a	fim	da	República.	
	
	

O COMEÇO DA DITADURA (1964 – 1974) 
ECRITO POR ALICE 

	
Em	31	de	março	de	1964,	militares	contrários	ao	governo	de	Goulart	destituíram	o	presidente	
e	 assumiram	 o	 poder	 por	meio	 de	 um	 golpe.	 As	 Forças	 Armadas	 implantaram	 um	 regime	
ditatorial	que	reprimiu	liberdades	do	povo	brasileiro.	
	
O	golpe	militar	pôs	fim	ao	regime	democrático	do	Estado	Novo.	Foi	a	primeira	vez	que	as	Forças	
Armadas	governavam	diretamente.	Nos	primeiros	anos	depois	do	golpe,	o	povo	pensava	que	a	
intervenção	militar	 fosse	 breve	 e	 que	o	 regime	democrático	 fosse	 restabelecido	 em	pouco	
tempo.	 Assim,	 algumas	 pessoas	 da	 direita,	 como	 famílias	 ricas,	 pensavam	que	 esse	 regime	
podia	 ajudar	 um	 retorno	 à	 democracia	 de	 direita.	 Foi	 uma	 ditadura	 diferente	 das	 outras	
ditaduras	 da	 América	 Latina	 nessa	 época,	 pois	 tinha	 atitudes	 pseudodemocráticas.	 Por	
exemplo,	 o	 Congresso	 Nacional	 foi	 mantido	 em	 funcionamento	 para	 mascar	 a	 repressão	
autoritária	do	regime.	
	
O governo Castello Branco 
O	marechal	Castello	Branco	 foi	 eleito	presidente	da	República	em	11	de	abril	 de	1964.	Era	
considerado	um	militar	de	tendência	moderada.	Porém,	foi	pressionado	por	direitistas	radicais.	
Assim,	 realizou	 Inquéritos	 Policiais	 Militares	 para	 punir	 todos	 os	 cidadãos	 que	 podiam	 ter	
vínculos	com	o	governo	precedente	ou	com	a	oposição.	Greves,	sindicatos	e	organizações	como	
a	União	Nacional	dos	Estudantes	foram	proibidos.	Durante	a	presidência	de	Castello	Branco,	
Costa	e	Sila	consegui	pressioná-lo	para	que	o	regime	fosse	mais	repressivo	contra	a	oposição.	
Em	 1966,	 uma	 nova	 Constituição	 foi	 imposta	 e	 o	 Congresso	Nacional	 foi	 fechado.	 Castello	
Branco	planejava	um	retorno	à	democracia	no	fim	do	seu	mandato	mais	os	radicais	escolheram	
Costa	e	Silva	para	sucedê-lo	como	presidente.	
	
O governo Costa e Silva 
Costa	 e	 Silva	 enfrentou	 movimentos	 sociais	 de	 protesto	 como	 o	 movimento	 estudantil	
universitário	e	guerrilhas	urbanas	organizadas	por	organizações	políticas	de	esquerda.	Por	isso,	
a	 resposta	 do	 governo	 foi	 o	 Ato	 Institucional	 n°5,	 em	 dezembro	 de	 1968,	 que	 implantou	
oficialmente	a	ditadura.	Este	Ato	diminuiu	a	cidadania	e	permitiu	uma	repressão	maior.	Então	
os	militares	tomaram	essa	medida	para	justificar	e	legitimar	suas	decisões.	
 
O governo Médici 
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Em	1969,	Médici	foi	escolhido	pela	Junta	Militar	para	assumir	a	presidência	da	República.	Seu	
mandato	foi	o	mais	repressivo	do	período	da	ditadura.	Nessa	época,	censura,	exílios,	prisões	
torturas	 e	 desaparecimentos	 de	 cidadãos	 fizeram	 parte	 do	 cotidiano	 do	 Brasileiros.	
Organizações	de	luta	armada	como	o	Dops	(Departamento	de	Ordem	Política	e	Social)	e	o	Doi-
Codi	 (Destacamento	 de	Operações	 e	 Informações-Centro	 de	Operações	 de	Defesa	 Interna)	
foram	criados.	A	área	econômica	 foi	muito	boa	nessa	época	porque	o	país	 captei	 enormes	
recursos	 e	 financiamentos	 externos.	 Esses	 recursos	 foram	 investidos	 em	 infraestrutura.	 O	
crescimento	econômica	 foi	enorme:	PIB	cresceu	12%	ao	ano	e	milhões	de	empregos	 foram	
criados.	No	fim	do	governo	do	Médici,	as	organizações	de	luta	armada	foram	destruídas.	
	
	

FIM DO REGIME (1974 – 1984) 
ECRITO POR JADE 

	
Ernesto	 Geisel	 (1974-1979)	 foi	 o	 sucessor	 de	Médici.	 Depois	 de	 sua	 eleição,	 os	 preços	 do	
petróleo	aumentaram	vertiginosamente	ao	nível	mundial	–	fui	um	problema	enorme	para	o	
Brasil	porque	o	petróleo	é	a	fonte	energética	principal	do	pais.	Com	a	recessão	da	economia	
mundial	 e	 a	 escassez	 de	 investimentos	 estrangeiros,	 o	 Brasil	 sofreu	 fortemente	
economicamente.	Geisel	previu	as	dificuldades	futuras	para	o	Brasil	se	guardasse	a	corporação	
militar	no	poder.	Para	as	eleições	de	novembro	de	1974,	o	MDB	conseguiu	vitória	expressiva	
com	59%	dos	votos	no	Senado,	48%	na	Câmera	dos	Deputados	e	nas	prefeituras	da	maioria	das	
grandes	cidades.	Com	esses	resultados,	o	presidente	iniciou	o	processo	de	distensão	“lenta	e	
gradual”	para	favorecer	a	redemocratização	no	Brasil.	Mas	uma	parte	da	população	brasileira	
não	foi	preparada	para	essa	reforma:	os	militares	radicais	(a	linha-dura)	resistiam	à	política	de	
liberalização.	 	Entre	1975	e	1976,	Vladimir	Herzog	(jornalista)	e	Manoel	Fiel	Filho	(operário)	
foram	 assassinados,	 exemplos	 das	 ações	 da	máquina	 de	 repressão.	 Esses	 eventos	 foram	 o	
acelerador	para	a	abertura	política	e	a	redemocratização	do	Brasil.	
	
Depois	do	mandato	de	Geisel	em	1979,	num	Brasil	que	sofria	muitas	transformações,	foi	eleito	
Joao	Baptista	de	Oliveira	Figueiredo.	O	novo	presidente	chegou	na	sociedade	brasileira	onde	a	
repressão	havia	diminuído,	as	oposições	políticas	e	os	movimentos	 sociais	 começaram	a	 se	
reorganizar.	Mais,	em	1978,	Figueiredo	revogou	uma	lei	e,	no	ano	seguinte	conseguiu	fazer	seu	
sucessor	na	figura	do	general.	Foi	o	último	general	presidente	(1979	–	1985).	Encerrando	o	
período	 da	 ditadura	 militar	 que	 durou	 mais	 de	 20	 anos.	 Acelerou	 o	 processo	 de	
democratização.	Com	a	Lei	Anistia,	permitiu	o	retorno	de	milhares	de	exilados	políticos	no	Brasil	
e,	concedeu	perdão	para	aqueles	que	cometeram	crimes	políticos.	
	
Agora,	o	pluripartidarismo	é	 restabelecido.	A	Arena	passou	a	 ser	PDS	 (Partido	Democrático	
Social),	o	MDB	passou	a	ser	PMDB	(Partido	do	Movimento	Democrático	Brasileiro),	e	outros	
partidos	 sugiram.	 Mas,	 esse	 governo	 devia	 enfrentar	 a	 resistência	 de	 militares	 radicais	 –	
apossados	à	democracia.	Essa	resistência	tomou	a	forma	de	atos	terroristas.	O	caso	mais	grave	
ocorreu	em	abril	1981	quando	uma	bomba	explodiu	durante	um	show	no	centro	do	Rio	Centro.	



A DITADURA MILITAR 
Alice – François – Jade - Marie 

No	 fim	 do	mandato	 de	 Figueiredo	 no	 ponto	 de	 visto	 econômica	 foi	 terrível:	 os	 índices	 de	
inflação	e	a	recessão	aumentaram	muito.	
	
Durante	os	últimos	anos	do	governo	Figueiredo,	surgiu	o	movimento	Direitas	Já.	Mobilizou	os	
brasileiros	 em	 defensa	 de	 eleições	 diretas.	 O	 sucessor	 de	 Figueiredo	 que	 foi	 o	 primer	
presidente	brasileiro	escolhido	por	o	povo.	O	homem:	Tancredo	Neves.		Mas,	morreu	o	dia	de	
sua	eleição	como	presidente.	José	Sarney,	seu	vice-presidente,	lhe	sucedeu.	
	
	

TRANSIÇÃO E QUEDA DO REGIME (1984 – Hoje) 
ECRITO POR MARIE 

	 	
A	 transição	 entre	 a	 ditadura	 e	 a	 democracia	 comece	 com	 o	 presidente	 Figueiredo	 que	
restabeleceu	certas	 liberdades,	 limitando	os	poderes	de	exercer	do	presidente.	Ele	também	
estabeleceu	a	anistia	política	no	dia	28	de	agosto	1979,	contra	os	que	tinham	cometido	crimes	
políticos	entre	o	2	de	setembro	de	1961	e	o	15	de	agosto	de	1979.	Foram	punidos	com	punidos	
fundamento	em	Atos	Institucionais	e	Complementares.	Além	disso,	ocorreu	uma	reforma	dos	
partidos	políticos:	A	Arena	(Aliança	Renovadora	Nacional)	passou	a	ser	o	Partido	Democrático	
Social	PDS,	e	diferente	partidos	reapareceram:	o	Partido	Trabalhista	Brasileiro	(PTB),	o	Partido	
Democrático	Trabalhista	(PDT,	o	inicio	o	17	do	junho	do	1979),	e	o	Partido	do	Trabalhões	(o	
inicio	o	10	do	fevereiro	do	1980).	
	
Também	se	pode	observar	uma	transição	econômica.	Isso	é	por	que	o	trabalho	da	memória	
brasileira	foi	pôr	na	gaveta:	os	brasileiros	concentraram-se	no	desenvolvimento	do	país	para	
diminuir	o	mais	possível	a	inflação	do	país.		Os	grupos	industriais	poderosos	removeram	o	seu	
apoio	ao	regime	militar.		
	
As	"Diretas	Já"	também	mostram	a	mobilização	das	pessoas	que	tinham	a	vontade	de	mudar	
de	regime	politico	para	obter	a	democracia.	É	o	nome	do	movimento	popular	para	reclamar	as	
eleições	presidenciais	diretas	em	1983	e	1984.	Ela	foi	usada	para	rir	do	presidente	atual,	para	
apoiar	a	democracia	e	o	voto	universal	direto.	Mesmo	se	não	foi	adotada,	o	colégio	eleitoral	
elegeu	um	presidente	partidário	da	democracia,	que	ainda	estava	presente	3	mês	depois.	É	um	
presidente	do	regime	militar	que	se	chama	José	Sarney.	
	
Em	Setembro	1988,	uma	constituição	nova	é	adotada	pelo	senado	e	o	congresso.		Estabelece	
uma	democracia	politica,	 com	eleições	diretas,	 uma	descentralização	dos	direitos	 sociais,	 e	
uma	liberdade	pessoal.	
	
Em	1990,	o	presidente	Fernando	Collor	de	Mello	quere	uma	modernização	do	pais.	Por	mais,	
tomou	varias	decisões	para	combater	a	 recessão	como	o	confisco	da	poupança	pelo	banco	
central,	as	privatizações	ou	os	despedimentos	de	funcionários.	Por	causa	disso,	o	nível	de	vida	
diminuiu	e	a	criminalidade	aumentou.	Em	Setembro	1992,	o	congresso	vota	seu	despedido	e	
substitui-o	por	Itamar	Franco.	Depois	3	planos	financeiros,	a	inflação	é	de	3000%	por	ano.	Com	
o	plano	Real,	e	a	nova	moeda,	termina	a	hiperinflação.	
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O	presidente	Luiz	Inácio	Lula	da	Silva	prendeu	novas	iniciativas	sociais	:	A	bolsa	família,	para	
ajudar	as	famílias	pobres,	e	a	Fome	Zero,	para	a	desnutrição	no	Brasil.	Estas	medidas	sociais	
são	 o	 que	 pôs	 obstáculo	 na	 construção	 da	 real	 democracia,	 gerando	 tensões	 face	 as	
desigualdades	sociais	da	sociedade	brasileira.	
	
Não	 obstante	 a	 presidente	 atual,	 Dilma	 Rousseff,	 criou	 uma	 comissão	 da	 verdade	 para	
descobrir	 tudo	 o	 que	 se	 passou	durante	 os	 anos	 da	 ditadura,	 ao	 nível	 dos	 sequestros,	 dos	
prisioneiros,	 das	 pessoas	 que	 torturavam	 e	 matavam.	 	 Infelizmente,	 seria	 necessário	 um	
esforço	nacional	e	uma	 real	mobilização	para	 saber	 tudo	que	pôde	acontecer	durante	essa	
época.	 	Ainda	hoje,	certas	pessoas	desejam	um	retorno	da	ditadura.	Para	eles,	esta	sistema	
permitia	ao	pais	de	defender-se	do	comunismo	Russo	e	Cubano.	
	
Hoje,	o	Brasil	pode	ser	considerado	como	uma	democracia	que	restabeleceu	a	 liberdade	de	
expressão.	Outros	fatores	importantes	foram	o	estabelecimento	do	voto	direto,	a	informação	
alternativa,	as	eleições	direitas	graças	aos	dois	últimos		presidentes	Luís	Inácio	Lula	da	Silva	e	
Dilma	Rousseff.	Finalmente,	também	houve	melhorias	ao	nível	das	desigualdades	sociais,	da	
redistribuição	da	renda	e	do	crescimento	econômico.	
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