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Ditadura Militar Brasileira – Geisel e 
Figueiredo 
 
Governo Geisel: Abertura lenta, gradual e segura. 
Após o período dos “Anos de Chumbo” passarem com a saída de Médici do governo, Ernesto 
Geisel assumiu a presidência em 1974 com o objetivo de gradualmente devolver a democracia à 
população brasileira. Os militares estavam desgastados, e o fator que serviu para acentuar isso 
foi o fim do Milagre Econômico, após o primeiro choque do petróleo em 1973. 
 
A oposição começou a ganhar força no país, e por conta disso, Geisel, que temia uma grande 
virada nas próximas eleições, começou a reprimir com violência esses pequenos grupos que se 
organizavam para criticar o governo. Em um desses episódios, quando em 1975, 
inexplicavelmente, Vladimir Herzog aparece enforcado com os pés no chão. 
 
Geisel que ficou conhecido pelo slogan da abertura “lenta, gradual e segura”, anunciou durante 
seu governo medidas conservadores, como por exemplo, o Pacote de Abril. Nele, Geisel 
estabelecia através da Lei Falcão uma espécie de censura no horário eleitoral. Ainda no Pacote 
de Abril, o então presidente criou o “Senador Biônico”: parlamentares indicados indiretamente 
para o Congresso com o objetivo de conter o avanço da oposição na política do país. 
 
Já quase completando seu mandato, Geisel decidiu abolir o AI-5, aprovado no Governo Costa e 
Silva. Com isso a sociedade brasileira voltava a respirar melhor, dessa vez em direção à 
redemocratização. 
 
 
Governo Figueiredo e o início das Diretas Já. 
Em 1978 o Brasil mostra o descontentamento com os militares. O MDB, partido de oposição, 
garante a maioria nas urnas abalando de vez o partido governista, ARENA. General Figueiredo, 
apesar de ser uma figura bastante rígida, com frases polêmicas, foi o responsável pela devolução 
da democracia aos brasileiros.  
 
Aprovou a Lei de Anistia, que por ser “ampla, geral e irrestrita”, perdoava não só os “subversivos à 
ordem” no período da Ditadura, como também os militares por seus atos de violação aos direitos 
humanos. A discussão da Lei de Anistia dura até hoje. 
 
Na década de 1980, o país sentiu os efeitos do fim do milagre econômico e também do segundo 
choque do petróleo, devido a Revolução Iraniana. A inflação aumentava assustadoramente, assim 
como a sociedade se assustou com o atentado ao Rio-Centro no Rio de Janeiro.  
 
Em 1983, quando o Congresso não aprovou a Emenda Dante de Oliveira, uma série de 
manifestações começaram a se espalhar no país ganhando muito força no ano seguinte. A 
Campanha das “Diretas já!” foi importante para acelerar o processo de saída dos militares do 
poder que estavam lá desde 1964. 
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1. O conjunto de fatos relacionados abaixo dizem respeito ao processo de abertura democrática 
iniciado pelo presidente Geisel, com EXCEÇÃO de um. Assinale-o. 

a) A demissão do Ministro da Guerra Sílvio Frota e o movimento de anistia; 
b) A liberdade para criação de novos partidos políticos, como UDN e PTB, e o pluralismo 

sindical; 
c) A eleição de Tancredo Neves e o fim da Lei de Segurança Nacional; 
d) A promulgação da Constituição de 1988 e a eliminação da censura; 
e) A Campanha das Diretas-Já e a criação de novos partidos políticos como, entre outros, o 

PFL, o PMDB e o PDT. 
 
 
2. O período compreendido entre a Redemocratização de 1945 e o início das "aberturas 
democráticas" pelo ex-presidente Ernesto Geisel apresentou diferentes momentos com relação às 
políticas econômicas adotadas. 
 
Assim, podemos dizer que: 

a) João Goulart tentou, durante seu governo, retomar o crescimento econômico do Brasil com 
o Plano Salte (que visava ao pagamento de nossa dívida externa e o combate à inflação), o 
que lhe daria amplo apoio dos grupos financeiros internacionais. 

b) No governo de Jânio Quadros, o apelo nacionalista de grande impacto sobre a classe 
média urbana levou ao desenvolvimento da capacidade produtiva dos setores ligados à 
energia e aos combustíveis, sendo exemplo disso a fundação da Petrobrás. 

c) Juscelino Kubitschek, com seu Plano de Metas, possibilitou o desenvolvimento industrial 
em função de um vigoroso monopólio nacional dos chamados setores de ponta de nossa 
economia e, para tal, obteve forte apoio da burguesia nacional. 

d) O período compreendido entre 1970 e 1973 representou o apogeu do conhecido "milagre 
brasileiro", que se baseava no investimento de capitais estrangeiros, na participação do 
Estado nos chamados setores básicos e na expansão do sistema de crédito ao 
consumidor. 

e) O populismo do governo de Getúlio Vargas tentou orientar a política econômica no sentido 
de favorecer as classes agrárias, que constituíram o segmento político mais expressivo 
naquele momento. 

 
 
3. O Movimento "Diretas Já", que promoveu em 1984 uma intensa mobilização popular a favor da 
eleição direta para Presidente da República, teve como resultado imediato: 

a) a eleição de um governo popular e democrático chefiado por José Sarney; 
b) a eleição do candidato da oposição, Tancredo Neves, pela via indireta; 
c) a primeira eleição direta do Presidente da República, a primeira em quase trinta anos, com 

a vitória de Fernando Collor de Mello; 
d) a anti-candidatura de Ulysses Guimarães e a convocação da Assembléia Nacional 

Constituinte; 
e) a revogação dos Atos Institucionais, apesar da derrota da emenda das Diretas. 
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4. "CENSURA AO 'PARALAMAS' TRAZ TESOURA DE VOLTA 
Extinta oficialmente em 1985, a censura treina novos cortes nos tempos de abertura: o grupo 
Paralamas do Sucesso foi proibido de cantar a música 'Luís Inácio' num show em Brasília". 

                                                                                                   (O GLOBO, 19-07-95) 
O conteúdo da notícia, embora em situação e contexto diferentes, faz-nos lembrar a época em 
que a censura foi aplicada com intensidade na ditadura militar, especialmente após 1968, quando 
a repressão se tornou mais rigorosa com o AI-5, imposto num ambiente marcado por vários 
fatores, dentre eles o: 

a) fim oficial do FGTS, o que irritou os trabalhadores pela perda dos valores depositados. 
b) enfraquecimento da base política do governo no Congresso, com a recusa dos 

parlamentares em permitir a perda da imunidade de um deputado para processo judicial. 
c) apoio do chamado Tropicalismo, manifestação cultural de defesa da ditadura, 

principalmente por meio da música. 
d) movimento de revolta de Jacareacanga, no Pará, que contestava o regime, conseguindo, 

entre os militares, cada vez maior número de adeptos. 
e) apoio garantido pela compra pelo Brasil de um porta-aviões para ser incorporado à Marinha 

como suporte aeronaval às medidas repressoras do governo.  
 
 
5. A Política de Distensão, levada a cabo pelo General Ernesto Geisel, visava 

a) amainar a tensão política entre Governo e Oposição. 
b) ampliar a base de apoio do Governo junto às Forças Armadas. 
c) anular as ações políticas de seu antecessor, General Médici. 
d) garantir a sobrevivência do Milagre Econômico. 
e) retomar decisões estratégicas definidas pela Junta Militar. 
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