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“Guerra sou eu, História é a 

Matéria”



1 - Antecedentes:

• Esgotamento do populismo: manifestações de 

massa, greves, agravamento de tensões 

sociais.

• Temor dos EUA com a possibilidade de 

“novas revoluções cubanas” na América 

Latina.

• Apoio de setores civis conservadores ao 

golpe militar.

• Doutrina de Segurança Nacional é assimilada 

pelo exército:

– Guerra total contra o comunismo.



O começo de tudo: “A Banda” 

marchava para Brasília...



Tropas nas ruas da capital federal



Magalhães Pinto, da UDN, 

cumprimenta Ranieri Mazzilli 

após o golpe...fim da

República 

Populista.









Jango rumo ao exílio



Tropas militares no 

Rio de Janeiro



• Divisões entre os militares:

– SORBONNE: (Moderados ou Castelistas) 

oriundos da ESG (Escola Superior de Guerra –

1948), intelectuais, veteranos da 2ª Guerra, 

próximos da UDN, alinhados ideologicamente 

com os EUA, anticomunistas, partidários de 

um poder executivo forte e soluções 

econômicas técnicas.

– LINHA DURA: também anticomunistas, sem 

ligações diretas com os EUA, nacionalistas, 

avessos a políticos e a qualquer tipo de 

democracia.



2 - O Brasil após o golpe:

• Ranieri Mazzili (presidente da Câmara) 

assume interinamente.

• Poder de fato = Comando Supremo 

Revolucionário (exército).

• 09/04/1964: Ato Institucional nº 1 (AI – 1):

– Demissão de funcionários públicos (civis ou 

militares) leais ao antigo governo.

– Cassações de mandatos de opositores do 

golpe.

– Prisões de opositores.



Castelo Branco: o 1° ditador (1964-
67), promessas de institucionalizar 

a Revolução e AI -1



3 - O governo CASTELLO BRANCO 
(Sorbonne 1964 – 1967):

• PAEG (Plano de Ação Econômica do 
Governo):
–Corte de gastos.
–Aumento de tarifas e impostos.
–Fim da Lei da Estabilidade.
–Criação do FGTS (Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço).
–Aumento salarial (1X ao ano) abaixo da 

inflação.
–Restrição de crédito.
–Arrocho salarial, recessão e 

desemprego.



• Fim da Lei de Remessa de Lucros (1962).

• Desvalorização monetária (cruzeiro novo).

– Compra de empresas nacionais por 

estrangeiras.

• Renegociação da dívida externa.

• Novos empréstimos.

• Aproximação cada vez maior com

os EUA.

– “O que é bom para os EUA é

bom para o Brasil” (Juracy Magalhães:

Ministro das Relações Exteriores)





Outubro de 

1965: Imprensa 

anuncia o AI-2 
(Extinção dos antigos 

partidos políticos, 

autorização para fechar 

órgãos legislativos e 

cassar mandatos de 

parlamentares).



• Jul/65 – prorrogação do mandato presidencial 

até mar/67.

• Impopularidade do governo.

• 1965: eleições em 11 Estados.

– Vitória da oposição em 5 estados.

Castelo Branco 

aponta o 

caminho da 

“democracia”





• Fev/66 – receoso por novas 

derrotas políticas, o governo 

edita o AI-3, determinando 

eleições indiretas para 

governadores nos demais 

estados e indicação de prefeitos.

• Tentativa frustrada de formação 

de uma frente oposicionista 

composta por antigos rivais: 

Carlos Lacerda, Juscelino 

Kubitschek e João Goulart



JK, que havia apoiado o golpe para não 
ser cassado, é carregado pela multidão, 
não conseguiu lançar sua candidatura.



Já no ano de 1966 começavam as 
cobranças de redemocratização do 
regime. Uma Frente Ampla foi 
organizada para cobrar a 
redemocratização.



Milhares de 
prisões e 

centenas de 
cassações, 

fechamento do 
Congresso e 

aprovação da 
Constituição de 

1967... Tudo isso 
para garantir a 

democracia.



• Constituição de 1967:

–Fortalecimento do Executivo.

–Emendas constitucionais a cargo 

exclusivo do presidente.

–Incorporação de Atos 

Institucionais.

• LSN (Lei de Segurança Nacional)

– defesa da pátria contra o “perigo  

comunista” (repressão consentida).



O segundo 

Ditador: Costa e 

Silva (1967-1969). 

A repressão 

continua. A reação 

também e o povo 

cobra a 

redemocratização 

prometida já no 

ano da posse do 

presidente


