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CONTEXTO 

Na Argentina aconteceram seis golpes de estado durante o século XX, em 1930,

1943, 1955, 1962, 1966 e 1976. Os quatro primeiros

estabeleceram ditaduras provisórias enquanto os dois últimos

estabeleceram ditaduras de tipo permanente segundo o modelo de estado

burocrático-autoritário.
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MOMENTOS 

Ao longo do período, sucederam-se no poder três ditadores militares: Juan Carlos 

Onganía (1966-1970), Roberto Marcelo Levingston (1970-1971) e Alejandro Agustín 

Lanusse (1971-1973).
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MOMENTOS II 

A última ditadura argentina (1976-1983) teve início, por meio de um golpe de Estado,

em 24 de março de 1976, o qual depôs a então presidenta da República María Estela

Martínez de Perón, também conhecida como Isabelita Perón. No período em que

vigorou o autodenominado “Processo de Reorganização Nacional”, uma Junta Militar,

composta pelas três armas das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica),

assumiu o poder e, em seguida ao golpe, indicou o general Jorge Rafael Videla para

presidir o país. A partir de então, desencadeou-se um regime pautado na

desindustrialização, no endividamento externo, em sua autolegitimação, na

centralização do poder nas mãos dos militares, com participação direta dos civis

oriundos das elites nacionais, e no Terrorismo de Estado.
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ANTECEDENTES DE 1976 NA AGENTINA

Com o regresso de Perón, os arquitetos do golpe de 1976 demostraram a

incapacidade dos governos autoritários anteriores em implementar projetos

refundadores, diante de uma sociedade extremamente politizada e mobilizada. Mas,

a morte de Perón, em julho de 1974, teve efeitos catastróficos sobre a sociedade

argentina. Durante o governo de sua sucessora, Isabelita Perón (1974-1976), a

inflação registrava alta de preços entre 500 e 800% (NOVARO; PALERMO, 2007).

Mesmo após diversas trocas no Ministério da Economia, não foi possível conter os

efeitos negativos da crise sobre a população, tampouco reverter a agitação popular,

a ação das guerrilhas armadas e a reação dos sindicatos.

O déficit público correspondia a 12% do PIB e registrava-se um assassinato político a

cada cinco horas (NOVARO; PALERMO, 2007). Para os militares, as elites nacionais

e o capital estrangeiro, era necessário encerrar o “círculo vicioso” composto por

crises políticas e econômicas, governos militares inoperantes e a consequente

restauração de governos civis de caráter populista.
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MOMENTOS III



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- (FUVEST 2009) Existem semelhanças entre as ditaduras militares

brasileira (1964-1985), argentina (1976 1983), uruguaia (1973-1985) e chilena
(1973-1990).

Todas elas:

a) receberam amplo apoio internacional tanto dos Estados Unidos quanto da
Europa Ocidental.

b) combateram um inimigo comum, os grupos esquerdistas, recorrendo a
métodos violentos.

c) tiveram forte sustentação social interna, especialmente dos partidos políticos
organizados.

d) apoiaram-se em ideias populistas para justificar a manutenção da ordem.

e) defenderam programas econômicos nacionalistas, promovendo o
desenvolvimento industrial de seus países.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:
B



MOMENTO EXERCÍCIO

A Operação Condor consistiu na

cooperação dos serviços de

inteligência de seis países da

América Latina que estavam sob

regime ditatorial. Esta assistência

era clandestina e não precisava da

autorização da Justiça.

As ditaduras latino-americanas

tinham como alvo principal acabar

com o comunismo. Assim, qualquer

oposição era taxada de esquerda. A

repressão costumava ser implacável

e incluía sequestros, torturas e

assassinatos.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

D



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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