


DITADURA

 Durante os mais de 20 anos no poder houve
perseguição aos opositores do regime militar.

 Censura prévia: fim do direito da liberdade de
expressão. Toda a mídia era diretamente
controlada, para que ideias contrárias ao
governo não ganhassem vida.

 Mesmo com a manutenção da fachada
republicana, na prática, apenas o Poder
Executivo tinha força, e passava por cima de
todas as decisões contrárias aos seus interesses.
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MILITARES NO PODER

 Apesar de existir a participação das elites no processo de
tomada do poder, foram os militares quem assumiram a
liderança do movimento, e logo nos primeiros momentos
já adotaram uma postura ditatorial, tomando o poder
político.

 Ainda com Jango no Brasil, a presidência é decretada
vaga, sendo o poder repassado para um grupo das
próprias força armadas, que coloca, a partir do voto
indireto, Castello Branco no poder.

 Ato Institucional nº1: políticos ligados a oposição militar
são cassados, perdendo seus direitos políticos.
Constituição é suspensa por seis meses. (Abril/64)
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CASTELO BRANCO (64-67)
 Começa com a Doutrina de Segurança Nacional, perseguindo os

seus opositores, sob a alegação de estar reprimindo o avanço da
ideologia comunista. Com a criação do SNI (Serviço Nacional de
Informações) e dos DOPS (Departamento de Ordem Política e
Social) a perseguição aos opositores, inclusive com prática de
torturas, se inicia.

 Governo começa a criara as bases econômicas da ditadura
militar: abertura do país para o capital externo (principalmente
dos EUA) e severas medidas de controle sobre salários e
diminuição do crédito aos trabalhadores. Governo consegue
controlar a inflação, mas falências e desemprego cresciam
vertiginosamente.

 As medidas impopulares acabam levando a vitória dos
opositores do regime, Castello decreta o Ato Institucional nº2
(65), que acabava com o pluripartidarismo criando a Aliança
Renovadora Nacional (ARENA), que apoiava os militares e o
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que fazia oposição
consentida. Congresso é colocado em recesso. (Outubro/65).
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 AI-3 (Fevereiro/66): estabelecia eleições indiretas
para os governadores dos estados, capitais e
cidades consideradas de importância
estratégica.

 AI-4 (Dezembro/66): restabelece o Congresso
unicamente para que este aprovasse uma nova
constituição, que ampliava os poderes do
presidente, restringia os direitos trabalhistas,
criando a Lei de Imprensa que legitimava a
censura prévia de jornais e revistas e a Lei de
Segurança Nacional, que dava a Justiça Militar o
poder de julgar crimes de “subversão”.
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COSTA E SILVA (67-69)
 A troca de presidentes militares deixa claro que os

militares não retornariam aos quartéis, fazendo com que
a oposição crescesse.

 67: Jango, JK e Carlos Lacerda se unem contra o governo
militar.

 Esquerda revolucionária começa a organizar na luta
armada: diversos grupos começam a surgir no Brasil para
combater os militares. Movimentos foram praticamente
dizimados pela repressão militar. Ato mais simbólico foi o
sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick
em setembro de 69.

 No meio artístico também começa a surgir um
movimento contrário a ditadura. Diversas musicas
tratavam do assunto, de forma velada, principalmente.
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 O ano de 68 é marcado por uma grande
agitação popular contra a presença dos
militares no poder. Em Março, em uma
manifestação contra o fechamento do
restaurante universitário da UFRJ no centro
do RJ um estudante é morto baleado pela
polícia. As manifestações ganham ainda mais
força.

 26 de Junho: Passeata dos 100 mil: com a
participação de diversos artistas, membros do
clero, o povo sai as ruas para exigir o retorno da
democracia.

 Setembro: o deputado Márcio Moreira Alves faz
um discurso contra os militares, textos de outros
deputados em revistas falam do fim da ditadura.
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ATO INSTITUCIONAL Nº 5

 13/Dezembro: AI-5: ditadura se escancara.
 Suspensão do habeas corpus para prisões políticas.

Além disso, governo se dava o direito de prender por
60 dias qualquer pessoa para investigações.

 Direito de reunião e expressão de opiniões é cerceado.

 Governo podia cassar mandatos, suspender direitos
políticos por 10 anos. Inclusive o próprio Carlos
Lacerda tem seus direitos suspensos.

 Governo pode fechar o Congresso sempre que achasse
necessário.

 Governo poderia destituir e impor interventores para
prefeituras e estados.
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MÉDICI (69-74)

 Após uma trombose cerebral, Costa e Silva é
substituído por outro militar, já que os militares não
aceitavam que o vice-presidente Pedro Aleixo (que
era contrário ao AI-5) assumisse a presidência.

 Anos de Chumbo: Uso sem restrições do AI-5. Os
grupos considerados são reprimidos violentamente.
Tortura, mortes e desaparecimentos se tornam
comum em todo o Brasil.

 Propaganda política: fazendo uso do título brasileiro
na Copa de 1970 e o amplo crescimento econômico,
o governo lança um ampla campanha de
propaganda do governo militar. “Ame-o ou deixe-o”;
“Ninguém segura este país”; Brasil: ConteComigo”.
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MILAGRE ECONÔMICO
 Capital externo, prometido desde o início do período ditatorial começa a chegar

em 1968. Grandes investimentos são realizados, com o crescimento das
indústrias estatais e construção de grandiosas obras, como estradas e
hidroelétricas.

 Além do capital externo o governo também utilizou dinheiro de grandes fundos
criados durante a própria ditadura, como o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e o Fundo de Previdência.

 Além das grandes obras estatais (e o crescimento do próprio governo), as
indústrias privadas se expandem no Brasil, gerando empregos e mercado
consumidor. A economia brasileira assiste um grande período de bonança, que é
visível quando analisamos o crescimento do PIB brasileiro entre 1968 e 1973, que
apresenta média maior de 10% ao ano.

 No entanto, o milagre econômico apresentava limites claros: era extremamente
depende de investimentos externos e públicos. Sem eles, as obras parariam,
diminuindo os empregos e o mercado consumidor. Além disso, a concentração
de renda se amplia radicalmente: os ricos ficavam cada vez mais ricos, e os
pobres, mais pobres (já que o crescimento do mercado consumidor acaba
gerando inflação). Na visão do governo era necessário “fazer o bolo crescer, para
depois o dividir”.

 Em 1973, com a crise do Petróleo, o Milagre Brasileiro acaba. Os países que
investiam no Brasil tiram os capitais investidos para cuidar dos seus próprios
problemas econômicos.
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GEISEL (74-79)
 Geisel geralmente é associado mais aos militares “sorbonnistas”,

em oposição a “linha dura”. Diversos militares ligados a torturas
são punidos por suas ações. No entanto, essas práticas não
terminam durante seu governo.

 Percebendo que o regime militar, que completava dez anos, já
não conseguia se sustentar sem o Milagre Econômico, Geisel
começa a falar em uma “abertura, lenta, gradual e segura”, onde
os militares controlariam como seria o retorno da democracia.

 Tenta recriar o Milagre Econômico: empréstimos crescem, com o
capital sendo investido na criação de hidroelétricas e no Plano
Álcool (que buscava diminuir a dependência do Brasil do
petróleo). Dívida externa cresce 3x em seu governo.

 Mudança no política dos Estados Unidos acaba prejudicando o
Brasil: Jimmy Carter, político democrata ligado a defesa dos
direitos humanos vence as eleições e passa a criticar o regime
militar do Brasil, diferente do que acontecia com os presidentes
estadunidenses anteriores.
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 Sem conseguir êxitos no seu programa

econômico, o governo militar volta a ser

questionado pela população. A cada

eleição as votações no MDB crescem, e

Geisel começa a articular mudanças na

política para manter o controle militar:

novas perseguições são realizadas, além

de mudanças na estrutura eleitoral, com

os candidatos perdendo o direito de

expressão, até a criação dos “Senadores
Biônicos”, que eram cargos no legislativo

escolhidos pelo próprio presidente.
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INSATISFAÇÃO CRESCE

 1978: Trabalhadores em todo o Brasil começam a
protestar contra as condições de trabalho e o “arrocho
salarial” (diminuição do poder de compra). Governo não
consegue impedir os atos, demonstrando que a ditadura
já não conseguia se sustentar.

 Além disso, movimentos identitários ganham força e,
por mais que não falassem diretamente de fim da
ditadura, questionavam diversas práticas do governo, e
fortalecem a oposição a ditadura.

 Para tentar reverter as críticas, Geisel revoga o AI-5 e
começam discussões sobre a anistia para os presos
políticos do Brasil.
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TERRORISMO MILITAR

 Dentro do contexto de abertura política, os militares da Linha Dura
começam a organizar atentados contra movimentos que pediam o fim
da Ditadura, além de atos que batiam de frente com as propostas de
Geisel.

 Assassinatos em tortura ganham a mídia, com destaque para o caso
de Wladimir Herzog em 1975.

 Bombas são colocadas em sedes da Ordem de Advogados do Brasil
(OAB) que denuncia os atos de tortura no Brasil. Bancas de jornais e
câmaras municipais também sofrem atentados, com diversas
pessoas morrendo nestas explosões.

 Em 81, uma bomba explode no colo de um sargento, matando ele e o
capitão (que estava sentado ao seu lado). Mesmo com uma
investigação tentando culpar as esquerdas, as ações da Linha Dura
ficam visíveis e se torna impossível de não serem associadas ao
governo.

Profº Fernando Battistini



FIGUEIREDO (79-85)

 Figueiredo assume em uma perspectiva política diferente de todos os
outros militares: não havia mais como justificar a presença dos militares
no poder depois de diversos atos violentos dos próprios militares e com
uma economia destruída.

 Durante seu mandato o próprio Figueiredo passa a falar que ele seria o
último dos presidentes da Ditadura Militar.

 Com a ditadura caminhando para seu fim, são realizadas mais mudanças
que buscassem a “abertura lenta, gradual e segura” prevista por Geisel.

 1979: Anistia Ampla, Geral e Irrestrita: todos os presos políticos do Brasil
são perdoados e os exilados poderiam voltar ao Brasil, que prometia que
eles não seriam perseguidos. Ao mesmo tempo, os militares que
participaram de crimes, como torturas, também são perdoados
previamente.

 1980: governo realiza uma reforma partidária e permite o retorno do
pluralismo partidário. Ao longo dos anos seguintes uma série de partidos
são criados no Brasil.
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DIRETAS JÁ!

 Em 1983 o governo militar estava nas últimas: Inflação, recessão e desemprego
aumentavam vertiginosamente sem que o governo encontrasse respostas para estes
problemas.

 As eleições para presidente, no enatanto, ainda estavam previstas para serem
indiretas, realizadas em um Congresso controlado diretamente pelos militares. Nessa
perspectiva, surge a emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para o
próximo presidente do Brasil.

 Apesar de contar com amplo popular, uma manifestação em São Paulo chega a 1,5
milhão de participantes pedindo Diretas Já!, a medida não passa no Congresso,
determinando que as eleições do próxima presidente ainda seriam indiretas.

 Os partidos começam a organizar a transição política. Na oposição aos militares o
nome com mais força é o de Tancredo Neves, político de longa carreira no Congresso
e conhecido por sua capacidade de conciliação. Já a situação (quem apoiava os
militares) escolhe Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo. Maluf, no entanto, não
era bem visto pelos próprios militares, e muitos políticos de seu partido acabam
votando em Tancredo nas eleições que ocorrem em 15 de Fevereiro de 1985, tornando
o candidato da oposição aos militares vitorioso.
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