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INTRODUÇÃO 

A ditadura militar foi um período que ficou marcado na história do Brasil, as 

intervenções, as táticas autoritárias de repressão e os atos institucionais.  Foram 

capítulos escritos com sofrimento e dor daqueles que presenciaram inúmeras 

barbaridades. De 1964 a 1985 vivemos uma das piores fases no que diz respeito ao 

contexto político.  

 Porém, mesmo ciente de todo retrocesso e encurralado por um regime que 

atormentava até os mais obedientes, o país se manteve submisso, acreditando que 

essa era a única forma de levantar um gigante não só em suas dimensões, mas por 

suas grandiosidades e riquezas.  

É nesse contexto que surge a propaganda e todos os meios de 

convencimento, trazendo uma massa oprimida para um projeto que nem de longe 

visava o progresso daqueles que os apoiavam. Nessa perspectiva, essa pesquisa 

coloca em pauta discussões e opiniões de especialistas sobre a importância da 

propaganda para a manutenção do golpe militar brasileiro.  

Apontar as formas de atuação das mídias na tentativa de enraizar o ideal 

militar e discursar sobre as dimensões abrangidas por cada uma, suas estruturas e 

oposições são partes fundamentais dessa pesquisa. 

 

2   OBJETIVOS 

 

 O objetivo central deste estudo é analisar como a propaganda auxiliou e 

contribuiu para a manutenção do Regime Militar de 1964-1985. 

 

3   METODOLOGIA 

 Este estudo tem o caráter descritivo com enfoque crítico. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica consistindo no 

levantamento de conteúdos, livros, artigos científicos, teses e monografias. 

Posteriormente, foi feito um levantamento documental sobre a propaganda durante o 

regime militar brasileiro que serviu como objeto de análise. 

 

4   DESENVOLVIMENTO 



 Entender como se deu o golpe, analisar o que mudou, verificar como a 

sociedade se comportou e sintetizar o período como um todo, são ações que 

norteiam o desenvolvimento dessa pesquisa científica.  Somado a isso, pretende-se 

documentar a importância das diversas mídias e métodos propagandistas na 

manutenção do regime ditatorial brasileiro se torna algo fundamental para 

pesquisadores e estudiosos desse longo capítulo autoritário.  

 Partindo de um vasto levantamento bibliográfico, percebe-se que a Ditadura 

Militar brasileira de 1964 ocorreu devido a um golpe que teve como estopim a 

renúncia do então presidente Jânio Quadros, em 1961.  As particularidades que 

antecederam essa renúncia são plenamente discutíveis, sendo que Jango foi 

tachado como comunista e sofreu uma pressão imensa da ala conservadora do 

governo e da sociedade como um todo, uma vez que em pleno auge da guerra fria a 

sociedade temia um presidente com ideias esquerdistas. 

 

Figura 1 – Ninguém mais segura este país 

 Neste contexto, se deu o golpe. Durante o período militar, o Brasil passou 

pelas mãos de inúmeros generais do exército, foi um período com grande tensão, 

marcado por repressão e falta de liberdade de expressão e em grande censura da 

mídia, que poderia contradizer a ideologia do Estado. Porém, paralelo a essa 

censura o governo arquitetava com alguns meios de comunicação o crescimento do 

seu plano governamental, fixando seus ideais na sociedade e perdurando no golpe 

por 21 anos.  

 



 

Figura 2 – Brasil, ame-o ou deixe-o 

 

 Em suma, entender essas relações de poder e comunicação é a base da 

pesquisa desenvolvida por esse projeto. 

 

5   RESULTADOS PRELIMINARES 

 Depois de consultar diversas fontes iniciar as análises e  comparações do 

período em que o país passou, em 1964, e o que vivemos na atual conjuntura, 

chegamos a conclusão preliminar de que a propaganda é parte fundamental de um 

governo. Em se tratando de Brasil, a importância dada para o uso propagandista é 

ainda maior, sendo que os planejamentos de governo estão altamente atrelados 

com o marketing positivo que seus efeitos devem causar na opinião pública. 
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