
TOTALITARISMO 

 

& 

 

AUTORITARISMO 

 



Totalitarismo 
 

Tipo de Estado difundido na Europa entre as duas 

grandes guerras mundiais, que exerce um enorme 

controle sobre todas as atividades sociais, 

econômicas, políticas, culturais e religiosas.  

 

A direção do aparelho estatal está a cargo de um 

único partido político ou de um chefe. 

 

DITADURA DE UM PARTIDO ÚNICO. 
 

 



- Confunde-se partido com o Estado; 

 

- Exemplos: Cuba (Fidel Castro); União 

Soviética (Lênin); Alemanha (Hitler); 

Itália (Mussolini). 

 

- Cerceiam a liberdade; 

 

- Censura dos meios de comunicação. 





Autoritarismo 
São chamados de autoritários os regimes que 

privilegiam a autoridade governamental e 

diminuem de forma radical o consenso, 

concentrando o poder político nas mãos de uma 

só pessoa ou de um só órgão, colocando em 

posição secundária as instituições 

representativas. 

 

 

Aliena a população, fornecendo-lhes diversões 

públicas que tirem o foco da política. 



Brasil (1970) – futebol no centro das atenções, 

principalmente com a eleição indireta do presidente 

Emilio Médice.  
 

 

Alienação imposta pelo 

autoritarismo. 



- Há uma despolitização do cidadão; 

 

- Militares nos postos chave e na 

burocracia estatal; 

 

- Sempre que possível permanece a 

aparência de democracia. 



DITADURA 

MILITAR NO 

BRASIL 
1964 - 1985 





1961 -  Jânio Quadros renuncia e João 

Goulart (vice-presidente) assume o 

poder; 

 

João Goulart – defendia reformas 

estruturais no Brasil, dentre elas a 

Reforma Agrária. 



Marechal Castelo Branco –  (1964-1967) 

 

Marechal Costa e Silva -  (1967-1969) 

 
General Emílio Garrastazu Médice -  (1969-1974) 

 

General Ernesto Geisel – (1974-1979) 

 

General Figueiredo – (1979-1985) 

  



CASTELO BRANCO – (64/67) 

 

-Primeiro presidente após o golpe militar; 

-Dizia-se defensor da democracia, porém adotou um 

regime autoritário; 

-Dissolveu os partidos políticos; 

-Autorizou inúmeras cassações de mandatos e 

prisões; 

-Cria o SNI – Sistema Nacional de informação; 

-Implementou o AI-1, AI-2, AI-3 e AI-4; 

 

 



Ato Institucional nº 1 

 

-Presidente é eleito indiretamente; 

 

Ato Institucional nº 2 

 

-Partidos extintos – cria-se o bipartidarismo 

(ARENA X MDB) 

 

Ato Institucional nº 3 

 

-Eleições indiretas para governadores e alguns 

prefeitos; 



COSTA E SILVA – (67/69) 
 

 

-Utilizava a repressão policial como resposta aos 

protestos e manifestações contra o regime; 

-A repressão fica mais forte; 

-Linha dura; 

-Implementou o AI-5; 

Com o AI-5 o presidente poderia: 

•Fechar o Congresso Nacional; 

•Cassar mandatos parlamentares; 

•Suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer 

cidadão; 

•Decretar estado de sítio; (submissão dos Poderes Legislativo e 

Judiciário ao poder Executivo) 

 

 



MÉDICE – (69/74) 
 

-Conhecido como “anos de chumbo”; 

-Milagre econômico; 

-Imprensa submetida à forte censura pelo 

governo; 

-Muitos músicos, artistas, escritores e 

estudantes foram presos, torturados e exilados 

do país; 

 



ERNESTO GEISEL – (74/79) 
 

-Brasil rumo á democracia; 

-Economia em crise e a dívida externa aumenta; 

-Início de um processo de abertura política que 

levaria à redemocratização do país; 

-Fim do AI-5; 

-É extinta a censura no Brasil; 

 



FIGUEIREDO – (79/85) 
 

-É decretado a Lei da Anistia; 

-Governo reestabelece o pluripartidarismo; 

-Cria-se o Movimento Diretas Já - (Emenda 

Dante de Oliveira); 

 
-“Um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado para votar” 

(Figueiredo) 



REDEMOCRATIZAÇÃO 
 

1985 – Tancredo Neves vence, mas não toma 

posse (morre antes de sua posse); 

 

José Sarney assume a presidência, dando fim 

ao Regime Militar. 



ABERTURA 

 DEMOCRÁTICA 
 

1985 



- Estado Liberal democrático; 

- Eleição indireta pelo Colégio Eleitoral – 1º 

presidente civil após a Ditadura; 

 

- Tancredo Neves – político de confiança dos 

militares; Não assume o poder. 

 

- José Sarney – na condição de vice, assume o 

poder; 

             Cria o PFL (Partido da Frente Liberal); 

             1988 – Nova Constituição (Constituição 

Cidadã). 

 
 

 



Numa tentativa e controlar a inflação, em 1986 cria-se o plano 

cruzado. 

         

            Congelamento de preços; 

            Aumento do salário mínimo; 

 

 

 

         Aumento do poder de compra da população. 

 

 

- Congelamento de preços: empresários desestimulados; 

falta de produtos no mercado. 

 

-Fiscais do Sarney: fiscalização dos preços pela população 

 
Porém, a inflação não foi controlada (2% ao dia e 300% ao mês). 



- Inovações do governo: eleições diretas; 

facultativo para 16 a 18 anos e acima de 70 

anos; Legalizou atividades sindicais; Criou o 

horário eleitoral gratuito;  

 
 

 

 

 



Planos para 

conter a inflação: 



PLANO CRUZADO (1986) – José Sarney 
-Ministro da Fazenda: Dilson Funaro. 

 

 

-Congelamento de preços; 

-1 cruzado (CZ$) corresponde a 1.000  

cruzeiros (cr$); 

 

 



- Reajuste salarial automático quando a inflação 

alcançasse 20%; 

- criação de uma espécie de seguro-

desemprego para aqueles que fossem 

dispensados sem justa causa ou em virtude do 

fechamento de empresas; 

- Fiscais do Sarney. 

 

 

 



PLANO BRESSER (1987)  

 
-Luís Carlos Bresser Pereira (Ministro da 

Fazenda de Sarney); 
 

-Brasil gastava mais do que arrecadava; 

-Congelamento de preços, dos aluguéis e dos 

salários; 

-Adiamento de grandes obras públicas; 

-Negociações com o FMI. 

 

 



PLANO VERÃO (1989)  
 

-Maílson Ferreira da Nóbrega (Ministro da Fazenda de 

Sarney); 

-Grande crise inflacionária; 

-Criou-se uma lei que modificava o índice de rendimento da 

caderneta de poupança; (Perdas chegaram a 20,37%). 

-Congelamento de preços e salários; 

-Criação de uma nova moeda – CRUZADO NOVO NCz$; 

-O cruzado novo, inicialmente em paridade com o Dólar. 

 





PLANO COLLOR (1990) – Fernando 

Collor de Mello 
-Ministra: Zélia Cardoso de Mello 

 

-Reformas econômicas para                                  

estabilizar a inflação; 

-Instituição do Cruzeiro (NCz$ 1,00 = Cr$ 1,00); 

-Congelamento de preços e salários; 

-Confisco de contas correntes, poupanças e 

aplicações (excedentes a 50 mil cruzeiros); 

-Liberação fiscal (abertura do mercado nacional aos 

produtos importados); 

-Privatizações (Início efetivo do Neoliberalismo). 



PLANO REAL (1994) 
-Fernando Henrique Cardoso (Ministro da Fazenda de Itamar Franco); 

 

-Criou-se a moeda “REAL”; 

 

 

 

-Foco nas privatizações; 

 

 

Na tentativa de integrar a economia do país à 

globalização, O Estado Neoliberal promove 

privatizações de empresas estatais. 

 



- Abertura do mercado nacional à produtos 

estrangeiros; 

- Livre atuação de bancos; Liberdade econômica; 

- Relaciona-se o real ao dólar; (facilidade de transação 

econômica). 

- Incentivo às escolas particulares;  

 

     Transferência público – privado. 

 

- Hospital particular e planos de saúde; 

 

 

       O Estado vai se retirando – transferência de 

responsabilidade. 


