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O Regime Militar Brasileiro – Institucionalização 

 

Resumo 

 

No contexto de radicalização política do governo João Goulart, onde 

crescia a demanda pelas “Reformas de Base” e o descontentamento da 

oposição com a suposta possibilidade de um golpe comunista, foi 

deflagrado um golpe militar que tirou Jango da presidência da República.  

O amplo apoio de setores da população civil – como os empresários, parte da classe média e até mesmo 

setores da Igreja Católica – levaram os historiadores a chamarem este episódio de golpe “civil-militar”. O 

golpe também teve apoio do governo norte-americano, através da Operação Condor, que o considerava o 

caminho certo para afastar uma possível “ameaça comunista” do Brasil no contexto de Guerra Fria. É 

importante lembrar que Cuba acabava de passar pela sua Revolução, ampliando o temor estadunidense de 

que os ideais socialistas se espalhassem pela América. 

Logo em seguida ao golpe, foi organizado o Comando Supremo da Revolução que contava com a 

participação dos militares chefes da marinha, do exército e da aeronáutica. Com a deposição de Jango do 

cargo de chefe do executivo no dia 31 de março de 1964, a presidência foi assumida interinamente por 

Ranieri Mazzilli, mas comandada de fato pelo alto comando das Forças Armadas brasileiras até a chegada 

de Castelo Branco ao poder. A partir dai, teve inicio a ditadura militar brasileira que durou 21 anos, um 

período de intensa repressão e cerceamento da liberdade de expressão dentro do país. A perseguição e a 

censura foram instauradas desde o principio com o intuito de combater qualquer pessoa tida como inimigo 

do regime que seria automaticamente considerado inimigo da nação. Diversos políticos tiveram seus 

mandatos cassados, pessoas foram perseguidas, vigiadas, presas, exiladas e torturadas em nome da 

“segurança” do país.  

Com a desculpa de manter a ordem, o que na verdade se 

converteu em um mecanismo que facilitou a repressão da 

população no geral, foram criados Atos Institucionais que 

permitiam a alteração da constituição de forma a garantir os 

interesses dos militares. O Ato Institucional de número I (AI – 

I) foi decretado logo em seguida ao golpe e garantia, entre 

outras coisas, a eleição indireta para presidente, a cassação 

de mandatos e direitos políticos por 10 anos e a possibilidade 

de decretar estado de sitio no país sem consultar previamente 

o Congresso. O decreto tinha a intenção de concentrar os 

poderes na mão do chefe do executivo, facilitando assim a 

instalação de mecanismos de controle e censura que foram largamente utilizados pelos presidentes 

militares. 

A partir do decreto do AI –I, diversos órgãos de foram colocados na ilegalidade, como os sindicatos e a 

UNE – União Nacional dos Estudantes, políticos tiveram seus mandatos cassados e funcionários públicos 

e professores foram aposentados compulsoriamente. Os meios de comunicação passaram a ser 

constantemente vigiados e aqueles que se opunham ou criticavam os militares sofriam com constantes 

ataques as suas sedes. Diversos jornalistas foram presos e exilados, assim como muitos artistas, que a 

partir daqui precisavam submeter seus trabalhos a aprovação do regime. 
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Foram criados e reativados mecanismos oficiais para dar conta desse controle, como o Serviço Nacional 

de Informações (SNI) que era um serviço secreto da ditadura que tinha como função vigiar e controlar toda 

e qualquer atividade ou pessoa considerada suspeita. O Departamento de Ordem Política e Social (Dops), 

criado durante o Estado Novo, foi reativado e dentre suas diversas funções, estava o monitoramento a nível 

estadual de órgãos e pessoas considerados suspeitas, como faculdades, militantes e etc. Além disso, foi 

criado a partir da Operação Bandeirantes (1969), criada em conjunto com a iniciativa privada para 

combater as guerrilhas em São Paulo, o Departamento de Operações Internas e Centro de Operações de 

Defesa Interna (DOI-Codi), que servia como um braço da perseguição a todos que fossem considerados 

suspeitos de colocar a segurança nacional em risco. 

O regime militar foi se consolidando ao longo do governo de Castelo 

Branco com a promulgação do Ato Institucional de número 2 e 3, que 

dentre diversas coisas, instituía o bipartidarismo no Brasil, permitindo 

somente a existência de dois partidos políticos: o ARENA - Aliança 

Renovadora Nacional e o MDB - Movimento Democrático Brasileiro. O 

primeiro era o partido dos militares e o segundo pertencia à oposição consentida pelo governo. Além disso, 

foi promulgado ainda em 1967 a Lei de Imprensa e a Lei de Segurança Nacional que promoviam uma 

diminuição dos direitos civis e a confirmação institucional do cerceamento da informação e da liberdade 

de imprensa. No mesmo ano, foi criada uma nova Constituição que serviu para consolidar a instalação do 

regime ditatorial no país, porém foi necessária a promulgação do AI-4, devido a protestos de ambos os 

partidos, permitindo o retorno do Congresso e a formação de uma Assembleia Constituinte para a criação 

da nova carta constitucional. 

Nos chamados “Anos de Chumbo” (1969-1974), popularmente conhecido assim devido ao 

recrudescimento da repressão, a perseguição, a tortura e a censura ganharam um novo capitulo com a 

promulgação do Ato Institucional de número (AI -5). Através dele, ficava suspenso o direito de habeas 

corpus a pessoas que cometiam crimes políticos, permitia o fechamento do Congresso de acordo com o 

interesse presidencial, concedia o direito do chefe do executivo de intervir diretamente nos estados, entre 

outras coisas. A caçada aos considerados inimigos do regime se fortaleceu e expandiu durante o período, 

assim como a censura a jornais, revistas e qualquer tipo de arte ou posicionamento contrário. 

Foi durante esse mesmo período que a economia brasileira apresentou um crescimento que ficou 

conhecido como “Milagre Econômico”. Os investimentos em infraestrutura, as obras que se espalharam 

pelo país, a expansão do mercado externo, investimentos maciços em energia e transporte fizeram a 

economia se recuperar e crescer de forma rápida, além de manter a inflação controlada. Contudo, boa parte 

do milagre foi construído a base de empréstimos do capital estrangeiro, o que ocasionou em um aumento 

absurdo da divida externa e em um crescimento fictício que cobrou seu alto preço ainda durante o regime 

militar. Ademais, a conta dessa estabilização temporária da economia foi cobrada das classes mais baixas, 

que sofreram com o arrocho salarial, entre outras coisas. 

 

Resistência  

Embora a repressão tenha ocorrido de forma contínua ao longo de todo o 

regime, as manifestações de resistência também se fizeram presente. A 

resistência se deu em diferentes momentos e de diversas formas: 

guerrilhas urbanas e rurais com a luta armada, no campo cultural através 

das canções-protesto e a manutenção de uma arte mais crítica, 

manifestações nas ruas (ainda que tenham sido fortemente reprimidas), 

greves, mobilizações estudantis, entre outras. 

As manifestações culturais ficaram mais conhecidas com o surgimento 
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do Tropicalismo e das canções-protesto que através de letras dúbias promoviam criticas ao regime. 

Cantores como Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre tantos outros foram amplamente 

perseguidos, censurado e muitos foram exilados devido a repressão do regime militar. 

A participação do Teatro de Arena, Teatro Oficina e do movimento do Cinema Novo foram essenciais pela 

criação de uma frente de resistência e denúncia contra a censura instalada no país e também por 

promoverem um movimento de pensar um novo Brasil e uma nova arte com caráter nacionalista que 

abrangesse as diferenças existentes no país.   

Embalados por pelo clima de insatisfação e de constante privação de direitos, a população, principalmente 

o movimento estudantil, promoveram uma série de atividades de resistência contra a manutenção dos 

militares no poder. Não coincidentemente, o ano de 1968 foi de efervescência cultural e política ao redor do 

mundo com o surgimento de movimentos que criticavam a ideologia dominante e seu modo operandis, 

como o movimento hippie, os movimentos estudantis de Paris e a Primavera de Praga. O movimento mais 

famoso no Brasil ficou conhecido como a Passeata dos Cem Mil, porque cerca de 100 mil pessoas 

ocuparam a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, durante o protesto que pedia o fim do regime militar. 

Apesar de não terem nenhuma das suas reivindicações atendidas, os protestos marcaram a participação 

da população civil contra a imposição do governo militar e ao mesmo tempo deram um impulso para o 

recrudescimento do regime. 

 

 

A Passeata dos 100 mil 
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Exercícios 

 

1. Na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de 
governo, o Sr. João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos 
aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil.”  

(Manifesto dos ministros militares à Nação, em 29 de agosto de 1961). 
  

Esse Manifesto revela que os militares 

a) estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial. 

b) eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. 

c) justificavam uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. 

d) apoiavam a interferência externa nas questões de política interna do país. 

e) eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. 
 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Ato Institucional nº 1 foi editado logo após a deposição do presidente João Goulart, em 1964. Nele, 
figuraram medidas destinadas a legitimar as ações do novo governo, como indica o texto. Um dos 
efeitos imediatos dessas medidas, no que se refere à atuação do Poder Legislativo, foi: 

a) ampliação de atribuições decisórias 

b) restrição de incumbências tributárias 

c) convocação de eleições parlamentares 

d) perseguição de grupos oposicionistas 

e) o fortalecimento de ideais democráticas 
 

 

3. (ENEM 2010) Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968  
 Art. 10 – Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a 
segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. 
  
Art. 11 – Excluem–se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este 
Ato Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos. 

Disponível em: http://www.senado.gov.br. Acesso em: 29 jul. 2010. 
 
O Ato Institucional nº 5 é considerado por muitos autores um “golpe dentro do golpe”. Nos artigos 
do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso 
significava 
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a) a substituição da Constituição de 1967. 
b) o início do processo de distensão política. 
c) a garantia legal para o autoritarismo dos juízes. 
d) a ampliação dos poderes nas mãos do Executivo. 
e) a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 1964. 

 

 

4. (ENEM 2013) 

 
A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de Finados de 1965. Sua relação com os 

direitos políticos existentes no período revela a 

a) extinção dos partidos nanicos. 

b) retomada dos partidos estaduais. 

c) adoção do bipartidarismo regulado. 

d) superação do fisiologismo tradicional. 

e) valorização da representação parlamentar. 

 
 

5. Leia, com atenção, o depoimento do general Bandeira a respeito da participação dos militares na 
política brasileira:  
“No movimento de 1964, a ideologia política foi puramente a de preservar o regime democrático. 
Essa foi a grande mola que conduziu o movimento”.  

(D’ARAÚJO, Maria Celina et al. Visões do golpe: a memória militar sobre 1964. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.) 

 

Considerando a tendência interpretativa da História, na atualidade, é correto afirmar que: 

a) a real compreensão da situação política nacional fundamenta-se na objetividade do 
conhecimento histórico, isento de intencionalidade política. 

b) a interpretação do referido militar é inaceitável, pois no estudo da história torna-se 
imprescindível um maior distanciamento cronológico entre o depoente e a realidade estudada. 

c) a renovação metodológica, decorrente da valorização da história oral no Brasil, propiciou um 
novo entendimento a respeito da visão democrática dos militares. 

d) a marca da objetividade, nos estudos históricos, comprova a validade da opinião apresentada, 
evitando uma versão partidária da história. 

e) o testemunho apresentado, mesmo considerando a realidade política brasileira, vivida a partir de 
1964, comprova a presença da subjetividade na interpretação histórica. 
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6.  

 
 

A imagem é representativa da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) e permite caracterizá-la como 

um período marcado pela 

a) perseguição aos opositores do regime, que sofreram todo tipo de repressão, legitimados pela 

Doutrina de Segurança Nacional. 

b) estabilidade política marcada pela ausência de oposição e pela adesão imediata e apoio da 

maior parte dos brasileiros ao regime militar. 

c) ação de diferentes grupos de resistência ao regime militar, que conseguiram impor alguns 

limites à repressão no país, através da guerrilha. 

d) liberdade de expressão garantida pelo próprio regime, embora a constituição estabelecesse 

limites à imprensa através da censura prévia. 

e) manutenção dos principais direitos do cidadão, como o voto direto para os cargos do executivo, 

embora houvesse forte perseguição à oposição. 

 
 

7. No início de 1969, a situação política se modifica. A repressão endurece e leva à retração do 

movimento de massas. As primeiras greves, de Osasco e Contagem, têm seus dirigentes 

perseguidos e são suspensas. O movimento estudantil reflui. A oposição liberal está amordaçada 

pela censura à imprensa e pela cassação de mandatos. 
(Apolônio de Carvalho. Vale a pena sonhar. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 202.) 

 

O testemunho, dado por um participante da resistência à ditadura militar brasileira, sintetiza o 

panorama político dos últimos anos da década de 1960, marcados 

a) pela adesão total dos grupos oposicionistas à luta armada e pela subordinação dos sindicatos e 

centrais operárias aos partidos de extrema esquerda. 

b) pelo bipartidarismo implantado por meio do Ato Institucional nº 2, que eliminou toda forma de 

oposição institucional ao regime militar. 
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c) pela desmobilização do movimento estudantil, que foi bastante combativo nos anos 

imediatamente posteriores ao golpe de 64, mas depois passou a defender o regime. 

d) pelo apoio da maioria das organizações da sociedade civil ao governo militar, empenhadas em 

combater a subversão e afastar, do Brasil, o perigo comunista. 

e) pela decretação do Ato Institucional nº 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e 

instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do regime.   

 
 
 

8. (ENEM 2010) 
Opinião 
  
Podem me prender 
Podem me bater 
Podem até deixar-me sem comer 
Que eu não mudo de opinião. 
Aqui do morro eu não saio não 
Aqui do morro eu não saio não. 
  
Se não tem água 
Eu furo um poço 
  
Se não tem carne 
Eu compro um osso e ponho na sopa 
E deixa andar, deixa andar... 

 
Falem de mim 
Quem quiser falar 
Aqui eu não pago aluguel 
Se eu morrer amanhã seu doutor, 
Estou pertinho do céu 

Zé Ketti. Opinião. Disponível em: http:/www.mpbnet.com.br. Acesso em: 28 abr. 2010. 

 
Essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou no ano de 1964, no Rio de 
Janeiro. O papel exercido pela Música Popular Brasileira (MPB) nesse contexto, evidenciado pela 
letra de música citada, foi o de 
 

a) entretenimento para os grupos intelectuais. 

b) valorização do progresso econômico do país. 

c) crítica à passividade dos setores populares. 

d) denúncia da situação social e política do país. 

e) mobilização dos setores que apoiavam a Ditadura Militar. 
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9. (ENEM 2009) 
O ano de 1968 ficou conhecido pela efervescência social, tal como se pode comprovar pelo seguinte 
trecho, retirado de texto sobre propostas preliminares para uma revolução cultural: “É preciso 
discutir em todos os lugares e com todos. O dever de ser responsável e pensar politicamente diz 
respeito a todos, não é privilégio de uma minoria de iniciados. Não devemos nos surpreender com o 
caos das ideias, pois essa é a condição para a emergência de novas ideias. Os pais do regime devem 
compreender que autonomia não é uma palavra vã; ela supõe a partilha do poder, ou seja, a 
mudança de sua natureza. Que ninguém tente rotular o movimento atual; ele não tem etiquetas e 
não precisa delas”.  

Journal de la comune étudiante. Textes et documents.  Paris: Seuil, 1969 (adaptado).  

Os movimentos sociais, que marcaram o ano de 1968, 

a) foram manifestações desprovidas de conotação política, que tinham o objetivo de questionar a 
rigidez dos padrões de comportamento social fundados em valores tradicionais da moral 
religiosa. 

b) restringiram-se às sociedades de países desenvolvidos, onde a industrialização avançada, 
a penetração dos meios de comunicação de massa e a alienação cultural que deles resultava 
eram mais evidentes. 

c) resultaram no fortalecimento do conservadorismo político, social e religioso que prevaleceu nos 
países ocidentais durante as décadas de 70 e 80.] 

d) tiveram baixa repercussão no plano político, apesar de seus fortes desdobramentos nos planos 
social e cultural, expressos na mudança de costumes e na contracultura. 

e) inspiraram futuras mobilizações, como o pacifismo, o ambientalismo, a promoção da equidade 
de gêneros e a defesa dos direitos das minorias. 

 
 
 

10. (ENEM 2016) 
A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-
militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do Brasil (e 
do Paraguai de Stroessner), foi a vez da Argentina (1966), Bolívia (1966 e 1971), Uruguai e Chile 
(1973) e Argentina (novamente, em 1976). Em todos os casos se instalaram ditaduras civil-militares 
(em menor ou maior medida) com base na Doutrina de Segurança Nacional e tendo como principais 
características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel 
político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. 

PADRÓS, E. S. et al. Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985): história e memória. Porto Alegre: 

Corag, 2009 (adaptado).  

Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo 
coordenar  

a) modificação de limites 

b) sobrevivência de oficiais exilados. 

c) interferência de potências mundiais. 

d) repressão de ativistas oposicionistas. 

e) implantação de governos nacionalistas. 
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Gabarito 

 

1. C  
Por meio do documento, percebe-se que os setores militares já se preocupavam com uma suposta 
ameaça comunista ao Brasil, em um contexto de Guerra Fria. Portanto, para manter um ideal de ordem 
e segurança nacional, alguns militares já planejavam a possibilidade de uma intervenção armada no 
governo para afastar Jango da presidência. 

  
2. D  

Através do AI-1, pôde-se encontrar respaldo legal para a perseguição aos opositores do golpe de 
1964. Isso é explicitado pelo trecho ao se falar no direito de “suspender direitos políticos” e “cassar 
mandatos parlamentares”. 

 
3. D 

O AI-5, que entrou em vigor a partir de 1968, foi o mais violento dos Atos Institucionais, endurecendo a 
postura autoritária do governo e desrespeitando a Constituição ao perseguir opositores e restringir 
direitos, concentrando o poder nas mãos do presidente do Brasil. 

 
4. C 

Em 1964 foi promulgado o Ato Institucional n°2 que decretava o Bipartidarismo no Brasil e a charge 
faz uma alusão ao dia de Finados, com os partidos que haviam sido “mortos” pela ditadura que se 
implantava no país naquele momento. 

 
5. E  

É impossível que um relato histórico seja completamente objetivo, por mais que se queira controlar a 
subjetividade da interpretação. Neste caso, o militar afirma que o golpe de 1964, que interrompeu a 
democracia, serviu para salvá-la, o que é contraditório. Lembremos que a ditadura durou 21 anos, 
período em que o Brasil viveu sem democracia. Portanto, seu relato, embora trate de um dado objetivo 
(o “movimento” de 1964), possui elementos subjetivos que o tornam de algum modo parcial. Negar 
isso seria conceder à sua interpretação o estatuto de verdade. 

 
6. A  

A Charge ironiza a repressão conta aqueles que se apunham ao Regime Ditatorial. 
 
7. E  

O AI-5 inaugura o período de mais intensa repressão da ditadura, conhecido como “anos de chumbo”. 
 

8. D  
Durante esse período a cultura foi uma importante forma de manifestação contra a censura e a 
violência promovida pelos militares, as “canções protesto” foram uma das diversas formas de 
denúncias que surgiram. 

 
9. E  

O ano de 1968 foi marcado por uma série de revoluções ao redor do mundo que dentro do contexto de 
guerra fria questionava a ordem vigente e exigiam mais liberdade de todos os tipos. E no Brasil não foi 
diferente, milhares de pessoas foram pras ruas no mesmo ano protestar contra a ditadura e contra a 
péssima qualidade de vida no país. 

 
10. D 

No contexto de Guerra, era comum que esses regimes fossem apoiados pelos Estados Unidos, com o 
objetivo de afastar “ameaças” comunistas, sejam elas reais ou não. 

 
 


