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ATIVIDADE 6 (27/10/2020) 

3° ANO (PROEJA) 

EIXO: Democracia e cidadania 

CONTEÚDO: A ditadura no Brasil 

 

Olá, estudantes! Esperamos que todos estejam bem! 

 

Na atividade anterior (5), aprofundamos o entendimento sobre as 

questões levantadas pelo documentário “O dia que durou 21 anos”. 

Portanto, acreditamos que, nessa atividade 6, podemos, enfim, revisitar 

o contexto histórico da Ditadura civil-militar brasileira (1964-85), por 

meio dos textos e vídeos a seguir... 

 

TEXTO 1 

A ditadura brasileira (1964-85) 

Tortura, assassinato, prisões ilegais e intimidação foram instrumentos utilizados desde o 

primeiro dia pelos chefes do golpe militar no Brasil. A partir de 1º de abril de 1964, desencadeou-

se em todo o país uma onda de prisões sem mandado que atingiria 50 mil pessoas em poucas 

semanas. Era o começo de uma noite de terror, contra cidadãos e a sociedade brasileira, que iria 

durar 21 anos. 

O Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964, que cassou os direitos políticos de uma 

centena de pessoas e os mandatos de 40 parlamentares, foi o primeiro de uma série de atos 

autoritários ilegítimos, que destruiriam o Estado de Direito e o respeito aos direitos humanos 

fundamentais no Brasil da ditadura.  

O novo regime se tornaria cada vez mais arbitrário, na medida em que a sociedade reagia 

à consolidação da ditadura. As medidas de força chegariam ao auge com a edição do AI-5, em 

dezembro de 1968, e prosseguiriam, mesmo depois da eliminação dos grupos da resistência 

armada de esquerda, em 1974, até o fim do regime militar.  

Para se impor ao país acima do Congresso Nacional (Poder Legislativo); para implantar 

uma ordem política autoritária e um modelo econômico concentrador de renda, não bastava 

silenciar a oposição, os sindicatos e os estudantes. A ditadura precisou intimidar a sociedade. 

Essa estratégia, que ficou bem caracterizada no final de 1968, correspondia a uma doutrina que 

foi institucionalizada e contou com organismos próprios e agentes públicos autorizados a prender, 

torturar e matar.  
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A base ideológica da repressão e da intimidação foi a chamada “Doutrina de Segurança 

Nacional”, introduzida no país desde os anos 1950, por militares que cursaram o National War 

College, do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Esses militares criaram a Escola 

Superior de Guerra, que difundiu a política dos EUA contra a “ameaça comunista”, no ambiente 

da Guerra Fria. Essa doutrina estabelecia os conceitos de “inimigo interno”, “guerra subversiva” 

e “guerra psicológica adversa” para caracterizar ações dos “comunistas” e seus aliados. 

Adversários do governo e do regime eram tratados como inimigos do Estado. Técnicas de “guerra 

à subversão” foram ensinadas a militares brasileiros na “Escola das Américas”, instalada no 

Panamá pelos EUA e frequentada por oficiais de toda a América Latina. Ali foram disseminadas 

técnicas de tortura utilizadas pelo exército colonial da França contra movimentos de libertação 

nacional na Indochina (Vietnã) e na Argélia.  

Com base na Doutrina de Segurança Nacional, o general presidente Castelo Branco, ex-

aluno do War College, criou em junho de 1964 o Serviço Nacional de Informações, o SNI. Sob o 

comando do general Golbery do Couto e Silva, o SNI começou a cobrir o país com um vasto 

aparato de espionagem. Os tentáculos do “Serviço”, como era chamado, se estenderiam ao Cone 

Sul da América Latina e a qualquer lugar do mundo onde houvesse brasileiros exilados e 

perseguidos pela ditadura.  

Na esteira do SNI, foram criados centros de informações nas Forças Armadas e seções de 

espionagem e denúncia de “subversivos” em todas as instituições públicas. Nenhum cidadão 

estava a salvo da escuta telefônica ou da violação de correspondência, praticadas sem qualquer 

controle pelos seus agentes. Bastava um informe do SNI para decretar a demissão e a perda de 

direitos políticos de civis e militares. Centenas de milhares de brasileiros foram espionados pelo 

“Serviço”. 

A repressão política esteve inicialmente a cargo do Departamento de Ordem Política e 

Social (Dops), que devia atuar em coordenação com os comandos militares de cada região. Em 

1967, o Exército criou uma inspetoria para controlar as polícias militares estaduais, que eram 

empregadas para reprimir manifestações públicas. [...] 

A partir de 1970, a repressão passou a ser coordenada diretamente pelo Exército, por meio 

do Destacamento de Operações de Informações – Centros de Operação de Defesa Interna (DOI-

Codi), com apoio de agentes da Marinha e Aeronáutica e das polícias civis, militares e Federal. 

Os DOI-Codi adotaram a tortura sistemática de presos políticos. [...] Também de forma 

clandestina e à margem das leis internacionais, a repressão brasileira integrou a “Operação 

Condor”, com agências de repressão do Chile, Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai. (...) O 

próprio slogan da ditadura era uma intimidação: “Brasil, ame-o ou deixe-o”. 

 
A ESCALADA DO AUTORITARISMO 

AI-1 (1964): os ministros militares declaram-se como “poder Constituinte”, cassaram mandatos, 

suspenderam direitos políticos, perseguiram adversários com inquéritos militares. 
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Lei antigreve (1964): criou exigências que tornam praticamente impossível a deflagração de 

greves. 

 
AI-2 (1965): extinguiu os partidos políticos e criou a Arena (Aliança Renovadora Nacional – 

partido e sustentação do regime – e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) – partido de 

oposição “consentida”; suspendeu eleições presidenciais, abriu nova temporada de cassações 

políticas. 

 

AI-3 (1966): extinguiu eleições diretas para governadores e prefeitos das capitais e municípios 

considerados de segurança nacional. 

 
Leis de Segurança Nacional (1967 e 1969): proibiram as organizações consideradas 

“subversivas” e a reorganização de partidos comunistas e socialistas; submeteram os cidadãos à 

Doutrina de Segurança Nacional. 

 
Lei de Imprensa (1967): criou normas para a censura de jornais e revistas e estabeleceu 

penas para jornais e jornalistas considerados “subversivos”. Seria agravada pela edição do AI-5. 

 
AI-5 (1968): suspendeu o direito de habeas corpus e as garantias dos juízes; fechou o 

Congresso Nacional, ampliou a censura, conferiu todo poder aos chefes militares. 

 

AI-14 (1969): instituiu as penas de morte e prisão perpétua para casos de “crimes contra 

segurança nacional”, inclusive assaltos a bancos; instituiu a pena de banimento do país. 

 
Censura prévia (1970): criou as normas da censura prévia, obrigando jornais e revistas a 

submeter textos e ilustrações, antes da publicação, ao Departamento de Censura da Polícia 

Federal. 

 

Lei Falcão (1976): reduziu a propaganda política no rádio e na televisão a níveis mínimos. Os 

candidatos não poderiam aparecer ao vivo nesses veículos, que mostrariam apenas suas 

fotografias enquanto um locutor lia o currículo de cada um. 

 
Pacote de Abril (1977): fechou o Congresso Nacional, suprimiu garantias do Judiciário, criou 

os “senadores biônicos” (indicados pela ditadura). 

 

Lei da Anistia (1979): proibiu qualquer punição, judicial ou administrativa, aos agentes da 

repressão que cometeram “crimes conexos”, como tortura, sequestros e assassinatos. Texto 

adaptado de http://memorialdademocracia.com.br/card/terror; 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/geisel-ernesto. 

http://memorialdademocracia.com.br/card/terror
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Após a leitura anterior, assista aos vídeos abaixo, a fim de aprofundar 

os conhecimentos sobre a Ditadura brasileira. 

 

 

https://tvescola.org.br/videos/historia-do-brasil-por-

boris-fausto-regime-militar/ 

 

 
 

https://tvescola.org.br/videos/historia-do-brasil-por-boris-fausto-regime-militar/
https://tvescola.org.br/videos/historia-do-brasil-por-boris-fausto-regime-militar/

