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O QUE É DITADURA?
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DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964 – 1985) 



• No dia 1º de abril de 1964 tropas

do exército sediadas em Minas

Gerais marcham para o Rio de

Janeiro.

• No Congresso Nacional o cargo de

Presidente da República era

declarada vago mesmo com a

presença de João Goulart em

território nacional.
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• Realização de eleições indiretas para presidente
da República;

• Fortalecimento dos poderes do presidente;

• Suspensão temporária da estabilidade dos
funcionários públicos;

• Demissão de funcionários públicos leais ao antigo
governo;

• Eleições indiretas para presidente;

09 DE ABRIL DE 1964 : Ato Institucional nº 1 ( AI-1)
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• Operação Limpeza;

• Realização dos Inquéritos Policiais Militares (IPMs);

• Arrocho Salarial;

• Elaboraram o PAEG ( Plano de Ação Econômica do Governo);

• Estabilização econômica x Elevado custo social.

Primeiro presidente nomeado pelo congresso : 
Marechal CASTELO BRANCO (1964-67)
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• Aumento de Poderes do Executivo

• Eleições Indiretas

• Partidos Políticos Tradicionais foram
extintos, restaram apenas o MDB
(oposição) e ARENA (situação).

• Intervencionismo Federal.

27 DE OUTUBRO DE 1965:
Ato Institucional nº 2 ( AI-2)
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• Eleições indiretas para governador e 
para os municípios;

• Parlamentares da oposição cassado.

5 DE FEVEREIRO DE 1966: 
Ato institucional nº 3 (AI-3)
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7 DE DEZEMBRO DE 1966:
Ato Institucional nº4 (AI-4)

- Nova Carta Constitucional aprovada

(1967), que tinha como objetivo

fortalecer o poder executivo e

enfraquecer o legislativo e o

judiciários.
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• Ato Institucional nº 5 (AI-5);

• Governo marcado por oposição e manifestação social;

• Combate a inflação;

• Expansão do Comércio Exterior;

• Reforma administrativa.

Segundo presidente nomeado: 
General COSTA & SILVA (1967 – 1969)
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13 DE DEZEMBRO DE 1668:  
Ato Institucional nº5 (AI-5)

• O estopim para as ruas;

• Congresso Nacional permanecia fechado;

• Proibição de atividades ou manifestações 
sobre assuntos de natureza politica;

• Liberdade vigiada;

• Passeata dos cem mil;
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Imagens: O ano de 1968 ficou marcado na história mundial como um momento de 
grande contestação da política e dos costumes. No mesmo período, o regime militar 
baixa o Ato Institucional nº 5 e intensifica ações mais rigorosas contra a oposição.
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HOUVE TORTURA MESMO NA DITADURA?
Conheça algumas histórias chocantes de mulheres que foram torturadas na 

ditadura.
Fonte: https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/03/27/historias-de-mulheres-vitimas-da-ditadura-militar.htm

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/03/27/historias-de-mulheres-vitimas-da-ditadura-militar.htm
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ZUZU ANGEL 

A estilista Zuzu Angel morreu em uma
emboscada com envolvimento dos
militares.

• Uma das estilistas mais importantes do Brasil, Zuzu
Angel virou referência não só na moda. Seu filho, Stuart
Angel, era militante do MR-8 (Movimento Revolucionário
8 de Outubro) e foi sequestrado por agentes da
repressão em 1971. Seu corpo nunca foi encontrado.

• Em 14 de abril de 1976, Zuzu morreu após seu carro ter
sido encurralado e capotado à saída do Túnel Dois
Irmãos, no Rio de Janeiro. Logo levantou-se a hipótese
de ter sido uma emboscada para matá-la. Um ano antes,
a estilista tinha deixado uma carta a Chico Buarque e
outros amigos, dizendo: "Se algo vier a acontecer
comigo, se eu aparecer morta, por acidente, assalto ou
qualquer outro meio, terá sido obra dos mesmos
assassinos do meu amado filho".
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Dilma Rousseff
• A ex-presidente Dilma Rousseff testemunhou na
Comissão Estadual de indenização às Vítimas de
Torturas de Minas Gerais em 2001, relatando as torturas
que sofreu quando foi presa em 1970 pela Operação
Bandeirante. Dilma fazia parte da Vanguarda Armada
Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) e foi torturada
por três anos, em Minas Gerais.
• Seu relato veio à tona em 2014, pela Comissão
Nacional da Verdade. Ela conta que socos,
eletrochoques e arrancar os dentes eram táticas comuns
de torturas. Dilma também apanhou de palmatória e foi
levada ao pau-de-arara. Ela era constantemente
ameaçada: "Eu vou esquecer a mão em você. Você vai
ficar deformada e ninguém vai te querer. Ninguém sabe
que você está aqui. Você vai virar um 'presunto' e
ninguém vai saber".

Dilma Rousseff foi torturada com socos,
choques e perdeu dentes quando foi
presa.
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Araceli Cabrera Sánchez Crespo

• Um dos casos mais violentos da ditadura é o de
Araceli Crespo, do Espírito Santo. A menina, à
época com oito anos de idade, foi sequestrada,
drogada, torturada, estuprada, morta e
carbonizada. O corpo foi encontrado em uma
mata em Vitória, capital do Estado,
completamente desfigurado e já em estado de
decomposição.
•Os principais suspeitos, Dante de Barros
Michelini, o Dantinho; seu pai, Dante de Brito
Michelini; e Paulo Helal pertenciam a famílias
influentes do Espírito Santo junto ao regime
militar.Caso Araceli chocou o Brasil; seus

algozes foram inocentados.
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• Dantinho e Helal foram condenados a 18
anos de prisão e o pagamento de uma multa
de 18 mil cruzeiros, em 1980. Entretanto, 11
anos depois, eles foram absolvidos por "falta
de provas" pelo juíz Paulo Copolilo. Lola
Sánchez fugiu do país.

• Em homenagem a Araceli, é comemorado
em 18 de maio (data da morte da menina) o
Dia Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.
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Aurora do Nascimento Furtado
• Aurora Furtado era militante da Ação Libertadora
Nacional (ALN) e foi assassinada aos 26 anos de
idade. Ela foi presa em 1972 e encaminhada à
"Invernada de Olaria", delegacia civil no Rio de
Janeiro.
• Ela foi torturada no pau-de-arara, levou choques,
foi espancada, afogada e sofreu queimaduras. Ela
também recebeu a "coroa de cristo": uma tira de
aço colocada em volta da cabeça que vai sendo
apertada aos poucos, para que o crânio seja
esmagado e os olhos saltem para fora das órbitas.
Ela morreu alvejada por 29 tiros e seu corpo foi
jogado na rua.

Aurora Furtado foi assassinada com 29 
tiros aos 26 anos.
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Míriam Leitão
• A jornalista Míriam Leitão foi presa em dezembro de
1972. Ex-militante do PCdoB, ela revelou, em 2014, as
torturas que sofreu no quartel do Exército de Vilha Velha,
no Espírito Santo, em depoimento ao "Observatório da
Imprensa".
• Míriam contou que tinha 19 anos e estava grávida de
um mês quando foi capturada. Ela ficou presa em uma
cela escura, completamente nua, com uma jiboia à solta;
levava tapas, chutes e socos durante os interrogatórios;
ficou sem comer por dias e foi ameaçada de estupro por
diversas vezes. Os soldados soltavam pastores alemães
perto dela e gritavam a palavra "terrorista" para que eles
ficassem enraivecidos e ameaçassem atacar a jornalista.
Ela foi solta em 1973.



21

CONTINUA NA PRÓXIMA AULA...
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