
 

A favor da intervenção militar 

1. A intervenção é necessária para acabar com a 

corrupção no Brasil. O governo militar é a única 

ou melhor forma de restaurar a ordem no país e 

recolocá-lo no caminho do desenvolvimento; 

 

 

2. A Constituição Federal diz, no artigo 142, que 

“as Forças Armadas […] são instituições 

nacionais permanentes e regulares […] e 

destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 

poderes constitucionais e, por iniciativa de 

qualquer destes, da lei e da ordem”. A partir 

desse texto, intervencionistas defendem que os 

militares possuem respaldo constitucional para 

tomar o poder, a fim de garantir os poderes, a lei 

e a ordem; 

 

3. O regime militar brasileiro de 1964 a 1985 foi 

um período positivo da história brasileira, 

segundo favoráveis à intervenção militar. 

Segundo eles, o país viveu uma época 

crescimento econômico, baixa criminalidade e 

sem corrupção. Tudo isso teria relação com as 

políticas do governo militar; 

 

 

4. Segundo os intervencionistas, há uma ameaça 

comunista sobre o Brasil e outros países latino-

americanos (argumento que era mais comum 

durante o governo Dilma, do PT, partido 

historicamente de esquerda). Para preservar a 

ordem e evitar que o comunismo tome conta do 

país, é preciso que militares tirem do poder os 

grupos comunistas. 

 

 

 

 

Contra a intervenção militar 

1. O problema da corrupção existe dentro de 

qualquer governo, seja ele democrático ou 

autoritário. Por isso, é preferível que seja 

resolvido dentro da própria democracia, sem a 

remoção de liberdades e direitos fundamentais, 

e sim com transparência e maior qualidade do 

voto. Não seria, portanto, justificativa suficiente 

para intervenção militar; 

2. O artigo 142 da Constituição não permite 

intervenção militar. Isso porque ele mesmo 

afirma que as Forças Armadas estão “sob a 

autoridade do presidente da República e seu 

comando”. Portanto, a intervenção seria 

inconstitucional sob qualquer ponto de vista, uma 

vez que configuraria insubordinação ao 

presidente; 

 

3. O regime militar brasileiro foi uma ditadura. 

Durante esse período, houve supressão de 

direitos políticos e da democracia. Muitos foram 

mortos e/ou torturados por questões políticas. A 

economia experimentou crescimento, mas às 

custas de um grande endividamento externo e 

aumento da desigualdade social – base, afirmam 

economistas, de muitos dos problemas que 

temos ainda hoje no país. Por tudo isso, o 

governo militar instituído em 1964 não deveria 

servir de exemplo; 

4. As evidências de uma articulação comunista 

no Brasil ou mesmo na América Latina não são 

conclusivas. Neste início de século XXI, 

governos de esquerda latino-americanos 

caracterizaram-se pela adoção de programas 

sociais, intervenção do Estado na economia e 

oposição aos Estados Unidos. Entretanto, a 

maioria manteve o respeito às regras 

democráticas de seus países. 



 

Mitos que os defensores da ditadura insistem em divulgar 

A ditadura no Brasil foi branda: Pois bem, vamos lá. Há quem diga que a ditadura brasileira 

teria sido “mais branda” e “menos violenta” que outros regimes latino-americanos. Países como 

Argentina e Chile, por exemplo, teriam sofrido muito mais em “mãos militares”. 

De fato, a ditadura nesses países também foi sanguinária. Mas repare bem: também foi. Afinal, 

direitos fundamentais do ser humano eram constantemente violados por aqui: torturas e assassinatos 

de presos políticos – e até mesmo de crianças – eram comuns nos “porões do regime”.  

A saúde não era o caos de hoje: Se hoje todo mundo reclama da “qualidade do atendimento” 

e das “filas intermináveis” nos hospitais e postos de saúde, imagina naquela época. Para começar, o 

acesso à saúde era restrito: o Inamps (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) 

era responsável pelo atendimento público, mas era exclusivo aos trabalhadores formais. Ou seja, só 

era atendido quem tinha carteira de trabalho assinada. O resultado era esperado: cresceu a prestação 

de serviço pago, com hospitais e clínicas privadas. Essas instituições abrangeram, em 1976, a quase 

98% das internações. Planos de saúde ainda não existiam e o saneamento básico chegava a poucas 

localidades, o que aumentava o número de doenças. Além disso, o modelo hospitalar adotado 

relegava a assistência primária a segundo plano, ou seja, para os militares era melhor remediar que 

prevenir. O tão criticado SUS (Sistema Único de Saúde) – que hoje atende cerca de 80% da população 

– só foi criado em 1988, três anos após o fim da ditadura.  

Só foi torturado quem era terrorista: Segundo relatório da Comissão da Verdade, entre as 

centenas de pessoas mortas estavam estudantes que protestavam contra alimentos caros. Para ser 

censurado, perseguido, torturado e morto pela repressão do regime militar, bastava contestar o 

governo, independente da linha ideológica. Na verdade, bastava o governo pensar que a pessoa 

contestava, mesmo sem provas. Ou pensar que a pessoa conhecia alguém que contestasse. 

Não tinha corrupção: Entre 1964 e 1986 havia corrupção, o que não tinha eram conselhos 

fiscalizatórios fora do controle dos militares nem acompanhamento do Congresso, até porque o 

Congresso foi dissolvido em 1968. Era tudo acobertado. Os gastos estratosféricos em “obras 

faraônicas”, como a hidrelétrica de Itaipu e a rodovia Transamazônica, nunca foram investigados. 

A educação pública era melhor:  Pelo contrário. O governo militar reduziu drasticamente os 

investimentos em Educação e liberou a venda de ensino por instituições privadas. Foi a partir daí que 

o ensino público perdeu qualidade e a classe média passou a pagar pelo serviço em escolas 

particulares.  

"Entrar em uma universidade era um privilégio se compararmos com os dias de hoje. Além de 

ser muito concorrido, tinham poucas vagas" 

A Emenda Constitucional número 1 desobrigou o Estado a gastar um mínimo de 12% com a 

área. O percentual caiu de 7,6%, em 1970, para 4,31% em 1975 e ficou em 5% em 1978. 

Essa emenda de 1969 também incentivou o ensino pago: “O ensino é livre à iniciativa particular, 

a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos, inclusive mediante bolsas de 

estudos”. Isso tudo sem entrar no mérito da qualidade do ensino. Os conteúdos que ensinam 

pensamento crítico, como sociologia e filosofia, foram trocados por matérias institucionais, como 

Educação Moral e Cívica.   

 



 

Naquele tempo, havia civismo e não tinha tanta baderna como greves e passeatas: 

Quando os militares assumiram o poder, uma das primeiras medidas que tomaram foi assumir a 

possibilidade de suspensão dos diretos políticos de qualquer cidadão.  

Na ditadura o Brasil desenvolveu a economia: Com o “milagre econômico”, o PIB brasileiro 

chegou a crescer 10% por ano. Mas essa realidade não bateu na porta dos trabalhadores. No auge 

do crescimento, em 1974, um salário mínimo tinha menos poder de compra do que em 1960.  

 Em 1980, os 10% mais ricos acumulavam metade da riqueza do País, enquanto os 10% mais 

pobres ficavam só com 12% de toda a riqueza nacional. Essa conta piorou em relação a 1960, quando 

os mais ricos tinham 38% e, os mais pobres, 18%. Quer dizer, foi o período que mais aumentou o 

fosso entre pobres e ricos. 

As igrejas apoiaram: Sim, as igrejas tiveram um papel destacado no apoio ao golpe. Porém, 

em todo o Brasil, houve religiosos que criaram grupos de resistência, deixaram de aceitar imposições 

do governo, denunciaram torturas, foram torturados e mortos e até ajudaram a retirar pessoas 

perseguidas pela ditadura no país. 

Os Métodos de Tortura nos Porões Militares 

Os métodos de tortura engendrados recebiam diversos nomes simbólicos, entre eles, os mais 

comuns registrados e confirmados por aqueles que os sofreu, são: 

Pau-de-Arara – O preso era posto nu, abraçando os joelhos e com os pés e as mãos 

amarradas. Uma barra de ferro era atravessada entre os punhos e os joelhos. Nesta posição a vítima 

era pendurada entre dois cavaletes, ficando a alguns centímetros do chão. A posição causava dores 

e atrozes no corpo. O preso ainda sofria choques elétricos, pancadas e queimaduras com cigarro. 

Este método de tortura já existia na época da escravidão, sendo utilizado em várias fases sombrias 

da história do Brasil. 

Cadeira do Dragão – Os presos eram sentados nus em uma cadeira elétrica, revestida de 

zinco, ligada a terminais elétricos. Uma vez ligado, o zinco do aparelho transmitia choques a todo o 

corpo do supliciado. Os torturadores complementavam o mecanismo sinistro enfiando um balde de 

metal na cabeça da vítima, aplicando-lhe choques mais intensos. 

Choques Elétricos – O torturador usava um magneto de telefone, acionado por uma manivela, 

conforme a velocidade imprimida, a descarga elétrica podia ser de maior ou menor intensidade. Os 

choques elétricos eram deferidos na cabeça, nos membros superiores e inferiores e nos órgãos 

genitais, causando queimaduras e convulsões, fazendo muitas vezes, o preso morder a própria língua. 

As máquinas usadas nesse método de tortura eram chamadas de “maricota” ou “pimentinha”. 

Balé no Pedregulho – O preso era posto nu e descalço em local com temperatura abaixo de 

zero, sob um chuveiro gelado, tendo no piso pedregulhos com pontas agudas, que perfuravam os pés 

da vítima. A tendência do torturado era pular sobre os pedregulhos, como se dançasse, tentando 

aliviar a dor. Quando ele “bailava”, os torturadores usavam da palmatória para ferir as partes mais 

sensíveis do seu corpo. 

Telefone – Entre as várias formas de agressões que eram usadas, uma das mais cruéis era o 

vulgarmente conhecido como “telefone”. Com as duas mãos em posição côncava, o torturador, a um 

só tempo, aplicava um golpe violento nos ouvidos da vítima. O impacto era tão violento, que rompia 

os tímpanos do torturado, fazendo-o perder a audição. 



Afogamento na Calda da Verdade – A cabeça do torturado era mergulhada em um tambor, 

balde ou tanque cheio de água, urina, fezes e outros detritos. A nuca do preso era forçada para baixo, 

até o limite do afogamento na “calda da verdade”. Após o mergulho, a vítima ficava sem tomar banho 

vários dias, até que o seu cheiro ficasse insuportável. O método consistia em destruir toda a 

autoestima do torturado. 

Mamadeira de Subversivo – Era introduzido na boca do preso um gargalo de garrafa, cheia 

de urina quente, normalmente quando o preso estava pendurado no pau-de-arara. Usando uma 

estopa, os torturadores comprimiam a boca do preso, obrigando-o a engolir a urina. 

Soro da Verdade – Era injetado no preso pentotal sódico, uma droga que produz sonolência e 

reduz as inibições. Sob os efeitos do “soro da verdade”, o preso contava coisas que sóbrio não falaria. 

De efeito duvidoso, a droga pode matar. 

Geladeira – O preso era posto nu em cela pequena e baixa, sendo impedidos de ficar de pé. 

Os torturadores alternavam o sistema de refrigeração, que ia do frio extremo ao calor exacerbado, 

enquanto alto-falantes emitiam sons irritantes. A tortura na “geladeira” prolongava-se por vários dias, 

ficando ali o preso sem água ou comida. 
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