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Introdução

A ditadura civil militar que vigorou no Brasil de 1964 a 1985, 
foi um período marcado por momentos de extremo autoritarismo, 
violência, repressão, censura e foram utilizados diversos meios de 
manter o regime. Para manter o controle e o consenso da popula-
ção, tentavam atuar nas diversas esferas da sociedade. 

Tinha-se a intenção de convencer os indivíduos de que as 
diversas ações colocadas em prática, pelos dirigentes do regime, 
fossem beneficiar a todos. O governo divulgava, nos diversos meios, 
inclusive na área educacional, que havia um projeto de “integração 
nacional” e de que o Brasil vivia, plenamente, os ideais ditos demo-
cráticos. Buscava-se interferir nas formas de pensar e de agir dos 
indivíduos, de modo a garantir legitimidade da ditadura. 

Ao lado da montagem de um aparelho repressor, a ditadu-
ra promoveu políticas educacionais e culturais com o objetivo de 
formar um novo cidadão e desarraigar da sociedade aquilo que 
consideravam as “ideologias alienígenas” presentes na sociedade 
brasileira. As reformas educacionais tinham por finalidade aten-
der os interesses do Estado e do mercado para criar um cidadão 
patriota e o intuito de implementar a Educação Moral e Cívica 
(EMC) era torná-la o principal recurso pela formação politica do 
cidadão brasileiro. Logo o regime transferiu a incumbência da 
História e da Geografia tirando-lhes os aspectos cívicos e tornan-
do-os especialidade da EMC com o escopo de formar um cidadão 
para combater as ideias subversivas- o comunismo e criar uma 
moral religiosa.
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Neste artigo abordaremos também como o livro didático 
pode se revelar uma fonte de pesquisa capaz de desvendar sabe-
res escolares, as mudanças teórico metodológicas, a propagação do 
novo ideário de cidadão por parte do governo na época supracita-
da. Aqui trataremos alguns conceitos de livro didático, procurando 
traçar uma discussão que permita a abordagem de algumas inquie-
tações acerca das produções, publicações, a partir do período pes-
quisado, Nesse sentido, destacamos ser importante observar que a 
edição desses compêndios buscava acompanhar o ideário ufanista 
propagado nessa época.

Para tanto, nos apoiamos nas discussões centradas na histó-
ria das disciplinas escolares, o que nos leva a entender que os sabe-
res inerentes a uma determinada disciplina resultam da interferên-
cia de um conjunto de sujeitos sociais, de instituições e de relações, 
que além da centralidade do Estado, destacam-se outros agentes, 
os professores; os alunos; os autores; as editoras de livros didáti-
cos; os movimentos sociais; dentre outros que influenciam direta 
ou indiretamente na construção desses saberes. Esse tipo de pes-
quisa tem contribuído de forma sistemática para trazer respostas 
a questionamentos sobre a história das disciplinas escolares, en-
tretanto, essas respostas desencadearam uma série de novos ques-
tionamentos, que tem impulsionado nossos estudos, fazendo com 
que busquemos indícios e pistas sobre os sujeitos sociais que estão 
envolvidos na elaboração dos livros didáticos e sobre as editoras 
que publicavam tais livros, para tentarmos relacionar com nossas 
suspeitas e indagações.

O Livro didático na ditadura civil militar: concepções e analises

Por muito tempo os estudos direcionados a história do li-
vro didático interessaram-se unicamente pelo produto em si, isto 
é mais especificamente voltados para análise do conteúdo. E por 
vezes aparece somente como tema introdutório a outras pesquisas. 
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No entanto diante do quadro de renovação da historiografia da His-
tória da Educação, o livro didático tem passado a ser visto como um 
produto cultural, que a partir de sua materialidade, pode nos reve-
lar indícios que possam nos ajudar a pensarmos as metodologias, 
os investimentos, as publicações, a circulação, as produções, o pro-
cesso de autoria, a intencionalidade entre outros questionamentos 
que nos inquietam na pesquisa.

Em nossos estudos, compreendemos o livro didático como 
uma fonte de pesquisa para buscarmos entender como determina-
dos saberes tornaram-se propriamente escolares, e como, a cons-
trução e reconstrução do processo escolarização brasileira passa di-
retamente pelos tempos da cultura escolares, que modifica e deixa 
modificar-se em cada momento histórico, a partir da dinâmica do 
espaço escolar. Por isso, entendemos que assim como a legislação 
e os currículos oficiais, os livros didáticos também podem nos aju-
dar a pensarmos a história das disciplinas escolares e sua formação 
enquanto campo de pesquisa. Também reconhecemos ainda a forte 
interrelação entre a legislação estabelecida para um determinado 
período e a produção de livros escolares. Em decorrência disso, 
identificamos essa produção em sua maioria como reprodutores da 
ideologia oficial, se configurando também como um produto resul-
tante da cultura escolar da época elaborado mediante aos interesses 
e finalidades de produção e circulação de obras didáticas.

Nesse sentido, não podemos esquecer que os sujeitos sociais 
também são influenciados pelo governo na construção dos sabe-
res escolares, destacamos o autor e editor de livros didáticos, pois 
acreditamos que esses são capazes de expor em suas produções 
suas experiências, as quais podem esta atreladas ao exercício do 
magistério ou a formação acadêmica. Além disso, esses sujeitos 
obedecem “[...] às leis institucionais e programas curriculares a ela-
boração de suas obras” (ÂNGELO, 2011, p. 19).

As nossas analises têm como aporte teórico os conceitos so-
bre livro didático baseados em Bittencourt (2008) quando afirma 
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que entende: “[...] o livro didático como um produto produzido por 
grupos sociais que, intencionalmente ou não perpassam sua forma 
de pensar e agir, portanto, suas identidades culturas e tradições.” 
(p.18). Tal colocação fomenta a discussão sobre a ideologia pre-
sente nos livros, as formas de utilização, quais os interesses polí-
ticos, econômicos, sociais e culturais de uma determinada época, 
além de entender o livro como instrumento revelador do saber e 
da cultura escolar, bem como, sua importância como suporte das 
disciplinas escolares. Reforçando esse entendimento Choppin 
(2007) o define como: “[...] veículo de transmissão de ideologias e 
culturas, se configurando em um suporte educativo de conteúdos 
e leituras.”(p.35) 

Logo para desenvolver os estudos voltados a materialidade 
do livro didático é importante problematizar as relações dos su-
jeitos sociais, envolvidos em sua elaboração, com os objetivos, a 
metodologia adotada e a narrativa do texto. Por ser uma fonte im-
portante e pouco explorada a obra didática é detentora de informa-
ções que ainda precisam ser revelados, ou seja, existe muito a ser 
explorado nesse campo de pesquisa. De acordo com Corrêa (2000, 
Apud, Ferreira 2012, pag. 23):

Desvendá-los requer que se tomem em consideração dois 
aspectos: primeiro, trata-se de um tipo de material de sig-
nificativa contribuição para a história do pensamento e das 
práticas educativas ao lado de outras fontes escritas, orais 
e iconográficas e, segundo, ser portador de conteúdos re-
veladores de representações e valores predominantes num 
certo período de uma sociedade que, simultaneamente à 
historiografia da educação e da teoria da historia, permitem 
rediscutir intenções e projetos de construção e de formação 
social.

Portanto, entendemos que o uso de livros didáticos como 
fonte de pesquisa nos auxilia a conhecer um pouco da cultura es-
colar, uma vez que esse tipo de obra tem entre outras funções ser 



Comunicações

GT 5 – HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E DA PEDAGOGIA

757XIII Encontro Cearense de Historiadores da Educação – ECHE
III Encontro Nacional do Núcleo de História e Memória da Educação – ENHIME

III Simpósio Nacional de Estudos Culturais e Geoeducacionais – SINECGEO
ISBN

978-85-8126-065-5

um instrumento de aprendizagem comum na propagação do saber 
escolar, e com a contribuição de outros objetos materiais como ca-
dernos e mobiliário escolar ampliam ainda mias as possibilidades 
de estudo. Como nos esclarece Corrêa (2000) sobre define o que é 
cultura escolar: “[...] as práticas escolares de diversos conteúdos, os 
objetos matérias, a arquitetura os modos de pensar e a inculcação 
de comportamento, entre outras particularidades.” (p. 15)

Como afirma Corrêa (2000): “[..] a relação entre livro escolar 
e escolarização permitem pensar na possibilidade de uma aproxi-
mação maior do ponto de vista histórico acerca da circulação de 
ideias sobre o que a escola deveria transmitir/ensinar” (p. 27 ). As-
sim, destacamos, que é partindo desses pressupostos que conside-
ramos a complexidade inerente ao livro didático como portador de 
conhecimentos, visto que é a partir dele podemos compreender os 
debates e as críticas que este recurso didático tem sido submetido. 
Contudo, a utilização do livro como objeto de analise nos possibilita 
também a compreensão dos valores morais, sociais, étnicos, patri-
óticos, etc. Além de nos fornecer um ramo de investigação que nos 
permita perceber o pensamento histórico sobre as metodologias 
educativas adotadas ao longo do tempo (FERREIRA, 2012).

Em nossos estudos sobre os manuais escolares, identifica-
mos que estes, podem nos levar a perceber as transformações e 
permanências das disciplinas e conteúdos escolares, decorrente 
de uma alteração nos currículos que concomitantemente modifi-
caram-se pela a influência de seus governantes ao traçarem novos 
rumos para a educação, modificado pelas influencias sofridas no 
contexto social. E no século XX presenciamos mudanças mundiais 
e vislumbraram-se mudanças no campo político-sociais no Brasil 
que iam de encontro aos interesses estadunidenses e com o escopo 
de também findar com os ideários comunistas que começavam a 
ser vinculada pelo então Presidente Jânio Gular, a força armada bra-
sileira, financiada pelos ianques, deu início ao golpe civil militar de 
1964, e esse momento marcado por assassinatos, sequestros, tor-
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turas e repressões; rupturas de ideários e as reformas educacionais 
tinham como proposito atender as necessidades da nova ordem vi-
gente, logo a educação é usada para incutir o passividade e patrio-
tismo nos indivíduos, que controlava o saber difundido pelo livro 
didático. A exemplo do uso deste nos remete a pensar nas palavras 
de Alain Choppin(2007)”os livros didáticos não são apenas instru-
mentos pedagógicos são também produtos de grupos sociais que 
procuram, por intermédio deles perpetuar suas identidades, seus 
valores suas tradições e culturas”. Entendendo assim o livro didá-
tico como um objeto de representação da cultura escolar, pois traz 
consigo apontamentos de uma época ou de uma sociedade, por ser 
intencionalmente estruturado, assumindo um papel importante na 
práxis educativa, tanto como instrumento de trabalho do professor, 
objeto cultural ao qual o aluno tem acesso.

O regime autoritário instaurou censuras diversas que tam-
bém recaíram sobre os livros didáticos, como a omissão de infor-
mações e conhecimentos que deixaram de ser escritos, exaltando o 
Estado. Houve um retrocesso quando os livros didáticos passaram 
a ser administrados pelos acordos Ministério da Educação (MEC) 
do Brasil e a United States Agency for International Develop-
ment (USAID) MEC/USAID¹. Esse retrocesso foi causado pelos as-
sessores dessa agência, que interferiram diretamente nos progra-
mas formulados para o livro didático brasileiro. Através desses 
acordos, os livros didáticos passaram a ser descartáveis, pois eram 
formulados para serem utilizados anualmente. Esses acordos MEC/
USAID duraram entre os anos de 1965 a 1983. 

No ano de 1983 a responsabilidade das formulações dos li-
vros didáticos era da FAE (Fundação de Assistência ao Estudante), 
que apenas cabia à compra e distribuição dos mesmos. Ou seja, não 
havia a preocupação de analise da qualidade dos livros, que mesmo 
assim estavam sendo distribuídos. 

Desde a década de 1930 é possível perceber uma concepção 
positivista nas formulações dos livros didáticos. Com um caráter 
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quantitativo, o método positivista buscava apenas resultados esta-
tísticos, privando o educador e educando de obter estudos. 

A Educação Moral e Cívica

Discussões educacionais sobre a educação moral e cívica, 
como disciplina ou não, estavam presentes desde o período Impé-
rio, perpassando diversos governos e contextos1, no entanto nos 
deteremos ao período da ditadura civil militar.

No ano de 1968 foi marcado por diversas manifestações 
sociais no Brasil e mundo todo, foi decretado o AI-5, entre outros 
acontecimentos. E discussões sobre moral, religião civismo, cres-
ciam e o decreto lei n° 869, de 12 de setembro de 1969, criava a 
Educação Moral e Cívica, e os antigos livros didáticos prontamente 
foram reorganizados e os novos compêndios da disciplina já foram 
lançados em 1970. Nas analise desses manuais didáticos percebia-
-se pretextos para formar posturas conformistas de acordo com a 
necessidade do regime, além de se apresentarem com supostos me-
canismo de sedução através dos prestigiosos agradecimentos, dedi-
catórias e prefácios encomendados. E em seus conteúdos estavam 
imbuídos de incitações ao devotamento da pátria e a família como 
no capitulo As virtudes, no manual de João Camilo Oliveira Torres, 
Educação Moral e Cívica (p.51)

Considerações Finais 

A partir desse ensaio fomentam-se mais questionamentos 
sobre as funções e utilizações sobre o livro didático de Educação 
Moral e Cívica, que necessariamente terão que ser elucidadas com a 
finalidade de obter maiores informações sobre um momento histó-
rico recente que hoje ainda estamos vivenciando. O seu legado em 

1 Ver FILGUEIRAS. Juliana Miranda.
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diversos âmbitos da sociedade e principalmente na educação, que 
se trata de minhas principais indagações; as instituições educacio-
nais perpetuam servindo aos interesses comerciais a formação do 
cidadão e entre outros.

Referências bibliográficas

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Livro Didático e Saber esco-
lar (1810-1910). Belo Horizonte: Autêntica. 2008.
__________. Livros Didáticos entre Textos e Imagens In: O saber His-
tórico na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 2008.
CORRÊA, Rosa Lídia Teixeira e VALDEMARIN, Vera Tereza. In: O li-
vro escolar como fonte de pesquisa em História da Educação. Ca-
dernos CEDES 52, Cultura escolar: Historia, práticas e representa-
ções. São Paulo: nov.2000.
COSTA, Bianca Silva. O Ensino Superior na Ditadura Brasileira: 
um olhar através da “Revista MEC”. Porto Alegre: PUCRS, 2009. 
Dissertação (Mestrado) 
CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre Práticas e representa-
ções. Lisboa: Difel/ Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1990.
CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre 
o campo de pesquisa. Teoria e educação, Porto Alegre, nº2,1990.
CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre 
o estado da arte. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, n.3, p. 549-
566, set./dez. 2004.
FORQUIN, Jean – Claude. Escola e cultura – As bases sociais e epis-
temológicas do conhecimento escolar. Porto Alegre: Artmed, 1993. 
(Introdução- Currículo e Cultura )
HOBSBAWM, Eric & RANGER, Terence. A invenção das tradições. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. (cap. 7 – A produção em massa de 
tradições: Europa 1870 a 1914, p. 271 -316).



Comunicações

GT 5 – HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E DA PEDAGOGIA

761XIII Encontro Cearense de Historiadores da Educação – ECHE
III Encontro Nacional do Núcleo de História e Memória da Educação – ENHIME

III Simpósio Nacional de Estudos Culturais e Geoeducacionais – SINECGEO
ISBN

978-85-8126-065-5

SOUZA JÚNIOR, Marcílio. GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. História 
das disciplinas escolares e história da educação: algumas refle-
xões. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 391-408, set./
dez..2005.
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2011, p. 141-166.
BRASIL. Decreto-lei n.°869, de 12 de setembro de 1969. Artigo 
n.2. Disponível em: http://www.histedbr.fae.unicamp.br/nave-
gando/fontes_escritas/7_Gov_Militar/decreto-lei%20n.%20869-
1969%20%20cria%20a%20disciplina%20obrigat%F3ria%20
de%20emc.pdf. Acessado em 08/08/2014.
http://sistemas3.sead.ufscar.br/ppge/marcelo_gonzaga_dos_san-
tos.pdf
h t t p : / / w w w . s n h 2 0 1 3 . a n p u h . o r g / r e s o u r c e s /
anais/27/1363710953_ARQUIVO_artigoANPUHTatyanaMaia.pdf


