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Golpe Militar de 1964
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O governo militar terminou em 15 de março de 1985. Eleito 

indiretamente vice-presidente na chapa de Tancredo de Almeida 

Neves, José Sarney assumiu a Presidência devido à doença e 

posterior falecimento de Tancredo.

DITADURA MILITAR NO BRASIL

S
C

X





Paschoal Ranieri Mazzilli (1964)

Como Presidente da 

Câmara dos Deputados, 

assumiu a Presidência da 

República, por convocação 

do Congresso Nacional, 

que anunciou a vacância 

do cargo, após a vitória do 

Movimento Revolucionário 

de 31 de março de 1964. 



Ditadura Militar Brasileira  (1964-85)

 31 de março de 1964

 Os militares assumem o poder!

AI-1 – Tinha por objetivo reforçar 

o Poder executivo e limitar a ação 

do Congresso.
• Suspensão da imunidade parlamentar

• Cassação de mandatos

• Suspensão de direitos políticos

• Bases para a instalação dos Inquéritos 

• Policiais Militares



Aliança para o progresso

“ O problema crítico 

da dívida externa 

pode ser 

provisoriamente 

resolvido, graças ao 

sinal verde do FMI e 

a maciça ajuda do 

governo americano 

através da Aliança 

para o Progresso, 

inaugurada pelo 

presidente 

Kennedy”



Governo Castelo Branco (1964-1967)
Com a deflagração do golpe de 1964, os militares tomaram 

controle do poder político do país, no momento em que 

fervilhavam as manifestações dos mais variados grupos 

políticos presentes. A possibilidade de retomada dos governos 

civis foi completamente descartada quando, em abril de 1964, o 

marechal Humberto Alencar Castelo Branco foi indicado para o 

cargo presidencial. 

Representando o chamado “grupo da Sorbonne”, 

formado por militares de formação superior 

oriundos da Escola Superior de Guerra, Castello 

Branco defendeu a radicalização conservadora 

como instrumento capaz de frear os movimentos 

políticos nacionais daquele período. Depois de 

declarado o Ato Institucional Número 1 (também 

conhecido como AI-1), que assegurou o fim das 

eleições diretas, o presidente ainda tomou outras 

ações de caráter repressor



Entre os demais atos institucionais, podemos ainda 

citar o AI-2 e AI-3, que fizeram o poder Legislativo 

subordinar-se ao Executivo e, ao mesmo tempo, vetava 

as eleições diretas na esfera estadual. Para formalizar o 

processo de centralização política, o AI-4 permitiu o 

preparo de uma nova carta constitucional, que foi posta 

em vigência no ano de 1967. 

No plano econômico foi criado o Plano de Ação 

Econômica do Governo, que visava sanear a economia 

e buscar o crescimento. Uma das principais 

características do plano consistia em enxugar os 

gastos públicos com o corte de gastos e o aumento dos 

impostos e produtos oferecidos pelo serviço público. 

Em outro aspecto, o arrocho salarial e o controle do 

crédito foram duas outras medidas que reorganizaram 

os indicies econômicos à custa de uma classe 

trabalhadora desprestigiada e oprimida pelos militares. 



Os grupos políticos de oposição ainda buscaram protestar 
contra o governo, mas os militares já caminhavam rumo à 
consolidação do seu poder. A repressão organizada por 
um conjunto de delações e investigações coordenadas 
pelo Serviço Nacional de Informações (SNI) enfraquecia 
qualquer tipo de ação contra os militares. Na esfera 
executiva, o governo Castello Branco colocou os partidos 
políticos na ilegalidade, permitindo a existência de duas 
únicas representações: o ARENA, composta por 
defensores do regime; e o MDB, uma suposta oposição 
controlada pelo governo. 

Dotado de medidas de cunho extremamente impopular, o 
governo Castello Branco tratou a sucessão presidencial 
sob a expectativa de sustentar o golpe. Dessa forma, as 
alas mais radicais dos representantes militares, deram 
preferência ao então Ministro da Guerra Arthur Costa e 
Silva, que dispunha de uma orientação política ainda mais 
repressora.



Constituição de 1967:

 A Constituição Brasileira de 1967 foi votada em 24 de janeiro de 
1967 e entrou em vigor no dia 15 de março de 1967. Foi 
elaborada pelo Congresso Nacional, a que o Ato Institucional n. 
4 atribuiu função de poder constituinte originário ("ilimitado e 
soberano"). O Congresso Nacional, transformado em 
Assembleia Nacional Constituinte e já com os membros da 
oposição afastados, elaborou, sob pressão dos militares, uma 
Carta Constitucional semi-outorgada que buscou legalizar e 
institucionalizar o regime militar

 Buscou institucionalizar e legalizar o regime militar, aumentando 
a influência do Poder Executivo sobre o Legislativo e Judiciário
e criando desta forma, uma hierarquia constitucional 
centralizadora. As emendas constitucionais que eram 
atribuições do Poder Legislativo, com o aval do Poder Executivo 
e Judiciário, passaram a ser iniciativas únicas e exclusivas dos 
que exerciam o Poder Executivo, ficando os demais relevados à 
meros espectadores das aprovações dos pacotes, como seriam 
posteriormente nominadas as emendas e legislações baixadas 
pelo Presidente da República. 



Costa e Silva(1967-69)

Entre os anos de 1967 e 1969, Costa e Silva chegou à 

presidência da República através dos efeitos da 

Constituição de 1967. Nesse contexto, a Ditadura Militar 

estabelecia que o cargo presidencial fosse estabelecido 

pelo Congresso Nacional. Na prática, essa escolha 

acontecia através das atividades de uma Junta de Militar 

que, antecipadamente, indicava o nome de quem haveria 

de assumir o poder executivo brasileiro.



Com a chegada de Costa e Silva, tínhamos a confirmação 

de que o regime militar iria alargar a sua presença na vida 

política do país. Nesse governo tivemos a entrada de vários 

ministros e outros ocupantes de cargos públicos, além da 

chegada de militares que tomaram importantes posições no 

regime.

Em contrapartida, movimentos de origem sindical e 

estudantil articulavam manifestações e protestos que se 

avolumaram no país.

No campo econômico, o governo teve que enfrentar sérios 

problemas que foram enfrentados com diversas medidas 

de austeridade. Entre elas destacamos a regulação dos 

salários dos setores públicos e privados, o aumento das 

linhas de crédito para o setor privado e o controle dos 

preços pela Comissão Interministerial de Preços. Em geral, 

essas medidas não tiveram boa aceitação pela população 

brasileira.



Com a intensificação das manifestações contra a 

ditadura militar, o governo de Costa e Silva foi o 

grande responsável pela radicalização dos 

instrumentos de controle e repressão. O mais 

significativo deles foi o Ato Institucional número 5, 

mais conhecido como AI-5, o qual promoveu a 

suspensão do habeas corpus em casos de crimes 

contra a Segurança Nacional, a regulação das 

manifestações artísticas pela censura e o 

impedimento ao livre acesso a informações de 

natureza pública.

Essa visível radicalização do regime militar acabou 

pressionando os setores de esquerda a se 

desmobilizarem ou partirem para ações radicais.



Parte das esquerdas optou por se reagrupar na nova 

ordem estabelecida e integrar os quadros do MDB, 

único partido de oposição autorizado pelo governo. Já 

outros setores optaram pela luta armada, promovendo a 

organização de guerrilhas rurais e urbanas 

responsáveis por assaltos a bancos, sequestro de 

autoridades políticas e a realização de atentados contra 

instituições do regime.

Em resposta, o governo militar estabeleceu forças de 

repressão pelo DOI-Codi (Destacamento de Operações 

de Informação – Centro de Operações de Defesa 

Interna) e da Operação Bandeirante, que recebia 

financiamento de empresas privadas para a prisão, 

tortura e a morte daqueles que ameaçassem a ditadura 

militar. No fim de 1969, Costa e Silva acabou saindo do 

governo por causa do agravamento do seu estado de 

saúde.



Por decisão dos militares, o general Emílio 

Garrastazu Médici foi indicado como novo 

presidente.

O AI-5 e o início dos “Anos de 

Chumbo”
A gota d'água para a promulgação do AI-5 foi o 

pronunciamento do deputado Márcio Moreira Alves, 

do MDB, na Câmara, nos dias 2 e 3 de setembro, 

lançando um apelo para que o povo não 

Participasse dos desfiles militares 

do 7 de Setembro e para que as moças, "ardentes de

liberdade", se recusassem a sair com

oficiais. 
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GOVERNO MEDICI (1969-1974)
Ao adentrar a década de 1970, momento em que 
se iniciou o governo do general Médici, o regime 
militar brasileiro foi responsável pelo 
estabelecimento de um quadro de natureza 
contraditória no Brasil. Por um lado, o país 
vivenciou um período de grande desenvolvimento 
da economia brasileira. Durante todo esse 
período, o país experimentou níveis de 
crescimento que variavam entre sete e treze por 
cento ao ano. Vários recursos foram destinados à 
expansão da infraestrutura, a indústria 

se expandiu e novos postos de

trabalho surgiram.



Por outro lado, essa mesma época de euforia 
também foi marcada pelo auge da violência 
empregada contra os opositores do regime. 
Prisões, torturas e assassinatos se 
avolumaram contra os guerrilheiros. No 
campo e nas cidades, o aparelho repressivo 
se sofisticava com o desenvolvimento de 
centros de informações e operações que 
comandavam o levantamento de 
investigações contra tais movimentos. Além 
disso, órgãos clandestinos como a Operação 
Bandeirantes (OBAN) e o Comando de Caça 
aos Comunistas (CCC) davam apoio a essas 
ações.



Com o objetivo de amenizar essa violência 

institucionalizada, o governo contou com ações de 

mídia que reafirmavam o espírito nacionalista e o 

desenvolvimentismo. Ao mesmo tempo, os 

instrumentos de censura, garantidos pelo Ato 

Institucional Nº 5, estabeleciam o impedimento da 

publicação de matérias de jornal ou qualquer tipo de 

manifestação artística interessada em denunciar tais 

abusos. Era de tal modo que milhares de cidadãos 

eram silenciados ou alienados dos abusos que 

sustentavam tal situação.

Ao fim do governo, a euforia causada pelo crescimento 

econômico já começava a dar sinais de fraqueza. A 

extrema dependência com o quadro econômico 

internacional e a concentração de renda do período 

determinou a fraqueza da nossa própria expansão.



A crise do petróleo no mercado internacional, a 

elevação dos juros na economia global e o 

agravamento das desigualdades socioeconômicas 

foram decisivos para que o milagre econômico 

tivesse curta duração.

Mesmo que o milagre econômico começasse a dar 

sinais de fraqueza, Médici aproveitou de seu prestígio 

na cadeira presidencial para indicar o seu próprio 

sucessor. O escolhido foi Ernesto Geisel, que já 

havia ocupado cargos de elevada importância nos 

governos Castello Branco e Costa e Silva. Não sendo 

uma figura ligada à ”linha dura”, Geisel seria o 

responsável a arquitetar, em meio à vindoura crise da 

economia brasileira, o processo de desarticulação 

“lento, gradual e seguro” da ditadura militar.



O Milagre Econômico

 O PIB brasileiro crescia a uma taxa de quase 
12% ao ano, enquanto a inflação beirava os 18%.

Com investimentos internos e empréstimos do

exterior, o país avançou e estruturou uma base de

infraestrutura. Todos estes 

investimentos geraram milhões de 

empregos pelo país.

 Algumas obras, consideradas 

faraônicas, foram executadas, 

como a Rodovia Transamazônica, Itaipu e a

Ponte Rio- Niteroi. Porém, todo esse

crescimento teve um custo altíssimo e a 

conta deveria ser paga no futuro 


