
 
 

VAMOS REVISAR?  : ) 

 
Com base na leitura das páginas 552 a 577 do nosso livro (parte 3), nas nossas                
discussões em sala de aula e em pesquisa, responda aos exercícios abaixo. 
Por favor, envie a atividade feita com o seu NOME, em formato .DOC ou .PDF, ou                
FOTO/SCAN com LETRA LEGÍVEL (caso você queira imprimir o exercício para           
fazer). 
 

O CONTEXTO PRÉ-GOLPE E O GOLPE MILITAR DE 1964 
 

1. Cite uma pessoa/grupo da sociedade civil E uma pessoa/grupo do setor empresarial que             
contribuíram ativamente para o Golpe Militar de 1964. Explique como tais contribuições se             
deram. 
 

2. Discorra sobre o contexto global que influenciou o fechamento de regime não apenas no              
Brasil, mas em outros países da América Latina e Caribe. 
 

3. Como vimos em sala de aula, houve outros momentos de instabilidade nos quais os anseios               
de golpe se fortaleceram entre alguns setores militares, em articulação com a UDN -              
inclusive uma real tentativa, de Carlos Luz, impedida pelo general legalista Henrique            
Teixeira Lott, no episódio conhecido como Contragolpe ou Golpe Preventivo de 1955 -.             
Por que, então, o golpe se consolidou em 1964? Como correlação de forças entre os partidos                
mudou, favorecendo o acontecimento e qual o papel de João Goulart nesse cenário? 

● OLHA A DICA! Lembra dos partidos políticos majoritários na época? PSD (Partido            
Social Democrático), PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e UDN (União         
Democrática Nacional). Lembra da aliança entre dois deles? E como essa aliança foi             
ficando abalada, especialmente depois que Jango começou a falar sobre uma tal            
“Reforma…” ? 

 



                                                    Ano do Golpe ↘      ↙ Eleição não-militar, mas indireta...  
DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964-1985/ “1988”) ← Constituição de 1988 
 

4. Faça uma linha do tempo, indicando as seguintes divisões: 
- Primeiros Anos 
- Anos de Chumbo 
- Distensão “Lenta, Gradual e Segura” 

a) Localize na linha do tempo cada presidente militar 
b) Aponte qual o marco do início dos Anos de Chumbo e qual o marco do início da Distensão                  

“Lenta Gradual e Segura” 
 

5. Selecione 3 opções abaixo, que estejam relacionadas ao chamado “Milagre Econômico” do            
início do período ditatorial, implementado por Médici. 

a) Fortalecimento da indústria nacional de base 
b) Incentivo à entrada maciça de capital estrangeiro 
c) Valorização do salário 
d) “50 anos em 5” 
e) Crescimento da dívida externa 
f) Arrocho salarial 

 
6. Ouvimos, em sala de aula, as músicas “Velha Roupa Colorida” e “O Bêbado e o               

Equilibrista”. Como você descreve o sentimento passado por cada música e qual sua relação              
com a conjuntura política da época? DICA: Veja o ano de lançamento das duas músicas, e                
relacione com o contexto da pressão pela ABERTURA DO REGIME e da luta pela              
ANISTIA dos exilados políticos. 

 
7. O papel dos artistas na denúncia dos horrores da ditadura e na pressão pela redemocratização               

foi muito importante. Nos dias de hoje, qual artista você acha que faz uma crítica social                
relevante? Cite um trabalho desse artista (uma música, um filme...) e explique qual aspecto              
da nossa conjuntura o artista critica em sua obra. 

 
 
VOCÊ SABIA?   Niterói tem alguns lugares que foram emblemáticos na Ditadura Militar...  

● O Estádio Caio Martins foi usado como prisão de perseguidos políticos em 1964. Para              
saber mais, leia essa matéria do Trivela:       
https://trivela.com.br/o-brasil-tambem-teve-seu-estadio-prisao/  

● O DCE da UFF foi palco de muitas histórias de reuniões, festivais culturais de resistência e                
também sofreu ataques por parte de grupos conservadores e de agentes militares. Hoje, o              

https://trivela.com.br/o-brasil-tambem-teve-seu-estadio-prisao/


mesmo DCE leva o nome de Fernando Santa Cruz, estudante de direito da UFF, preso em                
1974 e morto pelo Estado.  

 
 

 
Hélio Oiticica, “Seja Marginal, Seja Herói”, 1968 
 
 
 


