
Aula de Sociologia – 
Ditadura militar e o processo de transição à democracia no Brasil de 79 à 85.

Nesta aula, apresentaremos a estratégia que norteou o processo de “abertura política” levado 
a cabo pelo Regime no Brasil,  tendo como base os escritos dos próprios militares. Em 1980, o 
General Golbery de Couto Silva apresentou uma conferência na Escola Superior de Guerra (ESG), 
intitulada “Sístoles e diástoles na vida dos Estados”.  A sístole é o movimento de contração do 
coração que esvazia  de sangue os ventrículos,  já  a  diástole é  o movimento inverso,  em que o 
coração relaxa e se enche de sangue. Esta referência biológica serve para pensar a vida dos Estados, 
pois,  segundo  o  general,  seu  equilíbrio  depende  deste  movimento  de  centralização  e 
descentralização, e da circulação (ou estancamento) do processo político.

Neste  sentido,  pode-se  compreender  como  o  processo  de  centralização  realizado  pelo 
Regime com o Golpe de Estado de 1964 produzia, por sua vez, os “germes” da descentralização, 
que  deveria  ser  organizada  e  conduzida  sob  seu  controle.  Mediante  este  panorama poderemos 
entender  os  motivos  pelos  quais  os  militares  executaram,  em muitos  momentos,  políticas  que 
pareciam opostas: em 1968, o regime aprofundou a repressão no mesmo momento em que colocava 
em prática uma linha econômica que estimulava o crescimento do mercado interno, ao investir em 
obras de infra estrutura, gerando empregos diretos e indiretos, como também alavancou a concessão 
de créditos para a compra de eletrodomésticos, principalmente de televisores. 

Com base neste escrito, poderemos compreender a lógica de funcionamento do regime, do 
mesmo  modo  em  que  permitirá  ao  estudante  ter  uma  visão  mais  global  do  processo  de 
transformação do Estado brasileiro levado a cabo pela ditadura civil-militar iniciada em 1964.

ESQUEMA HISTÓRICO E POLÍTICO-MILITAR NO PERÍODO DE 1964 À 1985

Presidente Período Fatos Marcantes

CASTELLO BRANCO, Humberto 15/04/1964  à 
15/03/1967

Eleito  de  maneira  indireta  após  12  dias 
depois  do  Golpe,  foi  responsável  pelo 
Segundo Ato Institucional que cassou todos 
os  Partidos  Políticos  e  determinou  as 
eleições  indiretas  para  Presidente  e 
Governadores. Em seu governo, modificou 
drasticamente  a  linha  econômica  do 
governo de João Goulard, dando prioridade 
aos investimentos do capital estrangeiro e o 
“combate  à  inflação”.  Em  sua  gestão  foi 
inaugurada a TV Globo.

COSTA E SILVA, Arthur da 15/03/1967  à 
31/08/1969

Responsável pelo Ato Institucional n.5 em 
1968,  aprofundou  a  ruptura  iniciada  em 
1964 ao conceder ao Presidente o poder de 
cassar  mandatos,  intervir  em  Estados  e 
Municípios, decretar recesso no Congresso 
e  assumir  as  funções  legislativas.  Na 
mesma  medida  em  que  aplicava  uma 
política  extremamente  repressiva, 
contrabalanceava  o  endurecimento  do 
regime  com  uma  política  econômica  que 
incentivou  o  fortalecimento  do  mercado 
interno,  abertura  de  postos  de  trabalho, 
grandes  obras  de  infra  estrutura,  aumento 



exponencial  do  crédito  para  compra  de 
eletrodomésticos,  incentivando  assim  a 
compra de televisores. Tendo Delfim Neto 
como Ministro da fazenda, deu início a um 
novo  plano  que  ficou  conhecido  como 
“Milagre  Econômico”,  que  foi  de  1969  à 
1974.  

GARRASTAZU MÉDICE, Emílio 30/10/1969  à 
15/03/1974

Deu  continuidade  à  política  repressiva  e 
econômica de seu sucessor. Seu governo se 
beneficiou  no  plano  ideológico  ao 
identificar  o  Governo  ditatorial  com  a 
Seleção Brasileira de futebol, que ganhou a 
Copa  do  Mundo  de  1970.  O  crescimento 
econômico  foi  o  grande  responsável  pela 
estabilidade  política.  Assim,  mediante  a 
política  extremamente  repressiva, 
conseguiu  eliminar  os  principais  focos  de 
luta contra a ditadura. 

GEISEL, Ernesto 15/03/1974  à 
15/03/1979

Em 1974, os preços do petróleo disparam e 
a crise econômica se instala no Brasil,  os 
efeitos foram drásticos para a economia. Ao 
mesmo tempo em que as exportações caiam 
por causa da alta do preço do petróleo, as 
importações se tornam cada vez mais caras. 
Inicia-se  um  período  de  alta  nos  preços 
(inflação)  e  o  aumento  da  taxa  de  juros, 
elevando  a  dívida  externa  à  valores  que 
chegavam  a  consumir  90%  das  receitas 
obtidas com as exportações. 

FIGUEIREDO, João Batista 15/03/1979  à 
15/03/1985

O  governo  Figueiredo  foi  marcado  pelo 
ascenso da luta de massas no Brasil. Com a 
crise  econômica  instalada  e  a 
impossibilidade  de  manter  a  política 
repressiva, a classe trabalhadora começa se 
reorganizar e deflagra greves com adesões 
massivas.  Para  não  perder  o  controle  da 
situação,  o  governo  inicia  o  processo  de 
“abertura  política”,  que,  nas  palavras  do 
General Golbery de Couto Silva tratava-se 
na verdade de “institucionalizar o regime”. 
As transformações ocorridas no Brasil com 
a  expansão  da  economia  brasileira, 
deslocou  contingentes  enormes  da 
população para os grandes conglomerados 
urbanos,  modificando  profundamente  a 
sociedade  brasileira.  Impõe-se  portanto 
uma  “transição  lenta  e  gradual”  que 
permita o governo manter-se no controle da 
situação mesmo com a situação econômica 
desfavorável.



1) (Fuvest 2012) No início de 1969, a situação política se modifica. A repressão endurece e leva 
à retração do movimento de massas. As primeiras greves, de Osasco e Contagem, têm seus 
dirigentes perseguidos e são suspensas. O movimento estudantil reflui. A oposição liberal está 
amordaçada pela censura à imprensa e pela cassação de mandatos. 
Apolônio de Carvalho. “Vale a pena sonhar”. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 202. 

O testemunho,  dado por  um participante da resistência  à  ditadura militar  brasileira,  sintetiza  o 
panorama político dos últimos anos da década de 1960, marcados: 

a) pela adesão total dos grupos oposicionistas à luta armada e pela subordinação 
dos sindicatos e centrais operárias aos partidos de extrema esquerda. 

b) pelo bipartidarismo implantado por meio do Ato Institucional no 2, que eliminou 
toda forma de oposição institucional ao regime militar. 

c) pela desmobilização do movimento estudantil, que foi bastante combativo nos 
anos imediatamente posteriores ao golpe de 64, mas depois passou a defender o 
regime. 

d) pelo apoio da maioria das organizações da sociedade civil ao governo militar, 
empenhadas em combater a subversão e afastar, do Brasil, o perigo comunista. 

e) pela decretação do Ato Institucional no 5, que limitou drasticamente a liberdade 
de expressão e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do 
regime.

2) (Fatec) O chamado "Milagre Econômico" do período da ditadura militar brasileira, entre 
1968 e 1973, resultou de: 
a) arrocho salarial; situação internacional vantajosa, preços dos produtos brasileiros mais altos e dos 
estrangeiros  mais  baixos;  grandes  investimentos  estatais;  taxas  de  juros  internacionais  baixas; 
grande endividamento externo público e particular; participação de multinacionais. 

b) arrocho salarial; situação internacional vantajosa, pois o preço dos produtos brasileiros era mais 
alto, e o dos estrangeiros, mais baixo; pequeno endividamento externo e interno; taxas de juros 
internacionais baixas. 

c) arrocho salarial; situação internacional complicada, favorecendo o mercado externo para nossos 
produtos; taxas de juros internacionais altas; pequenos investimentos das estatais e participação das 
multinacionais na implantação de indústrias de base. 

d)  situação internacional  vantajosa;  taxas  de  juros  internacionais  altas;  pequeno  endividamento 
externo público e particular; transferência de capital de multinacionais para o Brasil; privatização 
das estatais. 

e)  situação  internacional  vantajosa;  taxas  de  juros  internacionais  baixas;  desenvolvimento  do 
mercado interno, devido à política de aumentos salariais; participação de multinacionais.

3. (Fuvest) A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970 
a) não teve qualquer repercussão no campo político, por se tratar de um acontecimento estritamente 



esportivo. 
b) alentou o trabalho das oposições que deram destaque à capacidade do povo brasileiro de realizar 
grandes proezas. 
c) propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, tentando associar a conquista ao 
regime autoritário. 
d)  favoreceu  o  projeto  de  abertura  do  general  Geisel,  ao  criar  um  clima  de  otimismo  pelas 
realizações do governo. 
e) alcançou repercussão muito limitada, pois os meios de comunicação não tinham a eficácia que 
têm hoje.

4)   16.  (Ufmg)  O  golpe  político-militar  de  1964  acarretou  transformações  na  economia 
brasileira  originadas  das  mudanças  nas  relações  de  trabalho,  das  novas  necessidades  do 
desenvolvimento capitalista no país e das mudanças na conjuntura internacional. 
Todas  as  alternativas  apresentam  indicadores  corretos  das  transformações  na  economia 
brasileira pós-64, EXCETO: 
a) A abertura do país às empresas multinacionais a partir da abolição das restrições à remessa de 
lucros para o exterior. 
b) A adoção de uma nova política salarial e a implantação do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) substituindo o sistema de estabilidade no emprego. 
c)  A consolidação  do  setor  industrial  nacional  através  da  elevação  dos  salários  urbanos  e  do 
aumento da oferta e do consumo de bens não duráveis. 
d) A elevação do volume de impostos e a conseqüente falência de um grande número de pequenas e 
médias empresas. 
e) A expansão da indústria petroquímica, siderúrgica e do alumínio, realizada sob o patrocínio do 
Estado, com a participação de conglomerados nacionais e estrangeiros.


