
COSTA E SILVA(1967-69), AI 5 e 
“A DITADURA ESCANCARADA”

Prof.: GUERRA

“Guerra sou eu, História é a 

Matéria”



O segundo 

Ditador: Costa e 

Silva (1967-1969). 

A repressão 

continua. A reação 

também e o povo 

cobra a 

redemocratização 

prometida já no 

ano da posse do 

presidente



Costa e Silva 
(1967-69), as 
promessas de 
redemocratização 
não foram 
cumpridas, muito 
pelo contrário, o 
que se viu foi um 
reforço na 
ditadura... mas o 
povo não estava 
“morto”...



4 - O governo COSTA E SILVA (Linha Dura 

1967 – 1969):

• Manifestações estudantis contra o governo 

(68).

– Melhor qualidade e preço nos RU’s.

– Assassinato do estudante Édson Luís

(RJ mar/68) em confronto com a polícia.

• Passeata dos 100 mil (RJ jul/68).

• Greves em Osasco (SP), Contagem e 

Belo Horizonte (MG).

• Ampla repressão do governo.



Alienação da juventude: “Jovem 

Guarda”.



A reação pela cultura: os festivais 
de música. A contestação pela arte 
e poesia, intelectuais e artistas na 

luta contra a ditadura e contra a 
alienação da juventude 



A morte do 

secundarista 

Edson Luís 

Lima Souto, 

em 1968.





Missa de 7º dia de 

Édson Luís





A polícia 

espanca as 

pessoas que 

saíam da 

missa 

celebrada pela 

morte do 

estudante 

Edson Luís.



Passeata dos 

100 mil (RJ)

Uma marcha 

pacífica contra a 

ditadura...



Continua a oposição à ditadura, 
100 mil no RJ contra a repressão 
política e a favor da democracia







A repressão continua, UnB 

ocupada



A UNE somos nós, nossa força e 
nossa voz!!!



Greve em Contagem - MG



Deputado Márcio Moreira 

Alves

Discurso contra os 

militares acaba 

por intensificar a 

radicalização 

política: AI-5



• Dez/68: AI – 5:

– Maior instrumento de repressão da 
ditadura militar.

– Pretexto: discurso do deputado Márcio 
Moreira Alves (MDB).

– Proibição das reuniões públicas

– Fechamento do Poder Legislativo 
(presidente assume sua função).

– Suspensão dos direitos políticos e 
individuais para crimes políticos (HÁBEAS 
CORPUS).

– Intervenção em Estados e municípios.

– Permissão para cassar mandatos, demitir, 
prender, editar leis.

– Prazo de validade indeterminado.



AI- 5 (dez/ 1968) 
Fechamento do 

legislativo, 
suspensão dos 
direitos civis e 

políticos e um forte 
centralismo... era a 

confirmação da 
“democracia” 

implantada! Fechava-
se qualquer 

possibilidade de 
diálogo...





A “virada” do golpe:



AI-5 (1968): a noite chegou



Mackenzie X USP, 

conflito 

entre 

estudantes 

a favor e 

contra a 

ditadura







• Ago/69: Costa e Silva 

adoece e é afastado.

• Vice Pedro Aleixo é 

impedido de assumir.

BOLETIM MÉDICO 

DE COSTA E SILVA



A morte do presidente Costa e Silva, 

em 1969, criou um clima de 

insegurança entre os representantes 

da linha dura, e um golpe foi dado 

contra o vice-presidente Pedro Aleixo, 

um político liberal que tinha apoiado o 

golpe militar, em outubro. Com a morte 

de Costa e Silva, a Junta Militar 

escolhe o novo presidente, o gen. 

Emílio Garrastazu Médici.



Ministros militares: um golpe 
dentro do golpe.



O terceiro Ditador: 

Emílio G. Médici 

(1969-1974) - uma 

fase de repressão 

política e muito 

ufanismo 

ideológico! Pra 

frente Brasil!


