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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico analisa noções e representações do chamado “Brasil Recente” 

em livros didáticos de História publicados e utilizados no período da “distensão política” (1974-

1984), nos anos finais do regime militar no país. Para tal análise, foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre a temática do livro didático (LD) de História no Brasil, bem como sobre os 

impactos da ditadura civil-militar no contexto da Educação. Num primeiro momento, analisa-

se a temática do LD dentro das propostas da História da Educação, relacionando-a ao momento 

político do país e, num segundo momento são analisados alguns livros didáticos de História do 

Brasil utilizados naquele contexto pelas escolas públicas do país. 

Palavras-chave: livro didático, História do Brasil, representações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This monographic work examines notions and representations of the "Brazil Recent" in history 

textbooks published and used in the period of "political détente" (1974-1984), in the final years 

of the military regime in the country. For this analysis, a literature review on the topic of 

textbook history in Brazil was held, as well as the impact of the civil-military dictatorship in 

the context of education. At first, it analyzes the theme of LD within the proposals of the History 

of Education, relating it to the country's political moment and, second examines some History 

of Brazil textbooks used in that context by the public schools in the country. 

Key words: textbook, Brazil’ History, representations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... x 

2. CAPÍTULO 1 - O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA NO BRASIL: HISTÓRICO, 

ABORDAGENS E PERSPECTIVAS .............................................................................. 13 

2.1. PARA UM HISTÓRICO DO LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL ..................................... 13 

2.2. LIVROS DIDÁTICOS: OBJETO RECENTE DE PRODUÇÃO ..................................... 17 

2.3. O ENSINO DE HISTÓRIA DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR E OS LIVROS 

  DIDÁTICOS ..................................................................................................................... 22 

3. CAPÍTULO 2 - EXEMPLARES DE LIVROS DIDÁTICOS DA “DISTENSÃO 

POLÍTICA” (1974-1984): ANÁLISE, NOÇÕES E REPRESENTAÇÕES DAS 

TEMÁTICAS DO “BRASIL CONTEMPORÂNEO” ........................................................ 25 

3.1. ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS: SUAS CAPAS E SEUS AUTORES .............. 25 

3.2. ANÁLISE DOS ELEMENTOS GRÁFICOS INICIAIS DOS  

LIVROS DIDÁTICOS ..................................................................................................... 27 

3.3. ANÁLISE E ESTUDO COMPARATIVO DOS ELEMENTOS DISCURSIVOS DOS 

  LIVROS DIDÁTICOS: TEMÁTICAS DO “BRASIL RECENTE” ................................. 33 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 55 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 56 

APÊNDICE ............................................................................................................................ 58 

ANEXOS ................................................................................................................................. 59 

 



x 

 

 

INTRODUÇÃO 

 No âmbito das muitas discussões sobre a ditadura civil-militar brasileira (1964-1984) 

que ocorrem com maior frequência nos dias atuais, a sociedade civil - englobando pessoas que 

vivenciaram ou não esse período – tem se posicionado de diferentes maneiras em relação a essa 

temática, de acordo tanto com o senso comum e a mídia em geral como através dos estudos que 

vem sendo produzidos, desde então, sobre esse processo histórico de relevância ímpar para 

explicar a nossa atual situação. 

 Nesse contexto, entender como as pessoas interpretam os acontecimentos da ditadura 

civil-militar significa compreender, antes de tudo, o lugar social de onde falam, as experiências 

vivenciadas antes, durante e depois do regime, bem como os meios com os quais adquirem 

informações e constroem uma visão sobre determinado fato ou acontecimento, o que pode 

configurar vários posicionamentos ideológicos e políticos em relação a História do país. A partir 

disso, é necessário compreender que a Educação, como parte indissociável da vida em 

sociedade dos indivíduos, é um dos meios do ser humano adquirir conhecimento sobre diversas 

coisas, inclusive sobre a História de um período tão cheio de peculiaridades e (in) conclusões 

como esse. 

Dentro da área mais específica do Ensino de História, um objeto específico carrega 

consigo todo um aporte de conteúdos sobre a História desse período: o livro didático. Como 

mais abrangente e legítimo instrumento de aprendizagem para os estudantes, distribuído pelo 

Estado para as escolas públicas, esse “objeto cultural” se apresenta como um fator de grande 

relevância para as aprendizagens históricas, disseminando conceitos, opiniões e versões sobre 

a trajetória dos homens no tempo. Com isso, podemos compreender que o livro didático de 

História possui uma visão sobre a ditadura civil-militar no Brasil, que varia conforme seus 

autores e o momento em que foi produzido. 

A fim de identificar como o livro didático (LD) de História tem produzido noções e 

visões sobre esse período, baseado principalmente no conceito de representação estabelecido 

pelo historiador francês Roger Chartier (1989), essa pesquisa foi elaborada, objetivando 

perceber as modificações dos discursos presentes nos LD’s ao longo do tempo. Além de uma 

inquietação pessoal, esse trabalho também pretende desmitificar posições “obscurecidas” sobre 

determinados acontecimentos que precederam ou ocorreram durante o regime civil-militar no 

país.  
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O recorte temporal proposto para essa pesquisa está localizado no que se chama de 

“distensão política” (1974-1984), começando a partir do governo do general Ernesto Geisel, 

que iniciou o processo de “abertura lenta e gradual” do país, rumo ao retorno da democracia, 

alcançando o fim do governo do general João Batista Figueiredo em 1984, no contexto das 

Diretas Já e do fim do regime que já durava vinte anos. A partir das diferentes versões da 

História abordadas e reproduzidas pelos livros didáticos tanto no início como no fim desse 

período é que analisamos algumas temáticas do que aqui chamamos de “Brasil Recente”, 

remetendo aos acontecimentos do pré-1964 e os posteriores. 

No capítulo 1, O livro didático de História no Brasil: histórico, abordagens e 

perspectivas, tento analisar como o livro didático de História tem se configurado 

historicamente no Brasil, remetendo a uma revisão bibliográfica sobre a temática nas produções 

acadêmicas, relacionando ao próprio contexto educacional durante a ditadura civil-militar. 

No capítulo 2, Exemplares de livros didáticos da “distensão política” (1974-1984): 

análise, noções e representações das temáticas do “Brasil Contemporâneo”, enfoco alguns 

livros didáticos de História produzidos no período, analisando seus elementos gráficos e 

discursivos, bem como as noções e representações dos temas do “Brasil Recente” presentes nos 

mesmo.
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2. CAPÍTULO 1 - O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA NO BRASIL: HISTÓRICO, 

ABORDAGENS E PERSPECTIVAS  

No contexto da produção de pesquisas sobre o livro didático, as últimas quatro décadas 

têm sido marcadas por considerável aumento no número de monografias, dissertações e teses 

sobre o tema, tanto na área da História como em outras, como a Pedagogia e a Literatura. Cabe 

ressaltar que a análise do livro didático compreende uma relação com a própria literatura 

infanto-juvenil, ambos destinados ao jovem leitor, contendo semelhantes processos de 

produção, circulação e consumo. 

A partir disso, há uma necessidade pontual de traçarmos a trajetória desse objeto cultural 

no âmbito das produções de cunho teórico e analítico, abordando também obras em que os 

autores se dedicam a analisar e problematizar tanto o livro didático em si como todo o amplo e 

complexo processo de produção, circulação e consumo, cuja importância é essencial para 

compreendermos o modo como os livros didáticos se relacionam e se modificam no contexto 

educacional brasileiro. 

2.1 PARA UM HISTÓRICO DO LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL 

 O livro didático, como instrumento do ensino e da aprendizagem, como parte da política 

educacional do Estado e como fator relevante de elaboração dos currículos escolares, é fruto de 

um processo histórico no contexto educacional brasileiro. Para fins de maior aproveitamento 

da temática num contexto mais nacional, farei uma explanação sobre como se deu a origem da 

produção, circulação e consumo do livro didático no Brasil, partindo do seu uso como política 

educacional estatal. 

 No século XX, o livro didático como política educacional no Brasil tem como ponto de 

partida os acontecimentos da chamada Revolução de 1930, que trazem uma nova perspectiva 

para a Educação no país, com a criação do Ministério da Saúde e da Educação por Getúlio 

Vargas. Em 1937, o Estado Novo cria o Instituto Nacional do Livro Didático (INL), que se 

torna, então, o primeiro órgão específico para a elaboração e execução de políticas públicas 

relacionadas ao livro didático nacional. Essa preocupação com o livro didático nacional é 

herdada principalmente do momento de desvalorização da moeda brasileira em relação as 

demais, fato este inserido dentro da chamada “crise econômica mundial” dos anos 1930. Apenas 

dentro dessas novas demandas que a política do livro didático no Brasil, bem como toda a 

legislação posterior se desenvolve. 
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Neste período, o Decreto-lei 1.006, de dezembro de 1938 definiu, pela primeira vez, o 

que devia ser entendido como livro didático. No seu artigo 2º, o Decreto define o livro didático 

tanto como um expositor da matéria das disciplinas escolares quanto como um instrumento de 

leitura, sugerindo várias denominações para o mesmo objeto, como “livros de texto”, “livro-

texto”, “compêndio escolar”, “livro escolar”, “livro de classe”, “manual” e, por fim, “livro 

didático” 1. O mesmo Decreto criou a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), cuja 

principal função seria a avaliação dos livros didáticos, bem como a indicação de livros a serem 

traduzidos. 

Essa Comissão tinha uma função bastante reduzida, principalmente pelos artigos do 

Decreto que limitavam a seleção de livros que atentassem contra a soberania e as tradições 

nacionais, as autoridades constituídas, a xenofobia, a harmonia das classes sociais, a família, o 

casamento e o sentimento religioso2. Portanto, pode-se inferir que alguns livros didáticos do 

período ainda não estavam adequados ao ideário nacionalista e patriótico proposto por Getúlio 

Vargas, através do então recém-inaugurado Ministério da Saúde e da Educação. Sob essa ênfase 

até exagerada nos aspectos cívicos e morais desse Decreto, uma das considerações possíveis é 

a que os livros didáticos deveriam produzidos de acordo com as conveniências políticas e 

pedagógicas vigentes no momento.  

A chamada “Reforma Capanema”, levando o nome de Gustavo Capanema, ministro da 

Educação no Estado Novo, centralizou as ações referentes à educação brasileira, estabelecendo 

legislações e órgãos que compunham um extenso organismo pedagógico-burocrático. Apesar 

da redução dos efeitos almejados no processo inicial do Decreto, perpassado e protagonizado 

pelas idas e voltas para a instalação da Comissão, toda essa indumentária do projeto político 

getulista para a educação acompanhou a sua intensa campanha de “nacionalização”, que se 

estendia a própria produção dos livros didáticos, que deveriam estar em concordância com os 

ideais nacionalista e patriótico, já que seriam transmitidos às “novas gerações de brasileiros e 

brasileiras”. 

Segundo Bomeny, os anos seguintes à gestão Capanema explicitaram as intensas críticas 

feitas a natureza e função da CNLD. Porém, a promulgação do Decreto 8.640/45 legitimava 

ainda mais a legislação anterior, deliberando, entre outros aspectos, em relação à autorização 

para adotar e usar livros didáticos, sua atualização e substituição, além das chamadas 

                                                           
1 COSTA; FREITAG; MOTTA, 1997, p. 13. 
2 BOMÉNY et alli, op cit, p. 35. 
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“precauções em relação à especulação comercial”3. Essa legislação permaneceu regulando 

praticamente todas as atividades relacionadas ao livro didático no Brasil até a década de 1960, 

quando o novo momento político, não só brasileiro como internacional, estabelecem novos 

agentes em relação à educação brasileira.  

A conjuntura política e social brasileira na década de 1960 indicava um clima de tensões 

e efervescências nas ruas, no Parlamento, na mídia e nas urnas. O desencadeamento de 

acontecimentos, desde a renúncia de Jânio Quadros, passando por todas as vicissitudes 

enfrentadas por João Goulart para alcançar a Presidência da República, onde poderia perpetrar 

seu plano de governo e seu modelo populista-reformista, até a configuração do complexo IPES-

IBAD-ESG e de frações empresariais, além da mobilização de setores da sociedade civil para 

o golpe que se deu em 1º de abril de 1964 apresentaram também novos rumos para a educação 

brasileira, cujo usufruto passou a representar um imenso poder de disseminação de ideias, tanto 

nas mãos do Estado militar como em outras tantas mãos. 

Cunha e Góes, numa tentativa de caracterizar resumidamente o que foi o Golpe, citam 

que: 

A tomada do poder no Brasil em 1964 não foi um simples golpe latino-

americano, nem mais um pronunciamento, e sim uma articulação política de 

profundas raízes internas e externas, vinculada a interesses econômicos 

sólidos e com respaldos sociais expressivos. Não foi coisa de amadores. Tanto 

é assim que, passados os primeiros momentos de perplexidade, o novo Estado 

emergiu do figurino do IPES com objetivos programados, metas estabelecidas 

e, naturalmente, com os homens que se apossaram do poder. (CUNHA; 

GÓES, 2002, p. 31) 

 No campo da educação, resolveu-se a situação com a repressão aos antigos ideais 

educacionais e quadros “subversivos”, com uma nova proposta de aliar a divulgação do 

capitalismo e do sucesso do novo regime político instaurado no país. No caso dos livros 

didáticos, isso ficou bem claro com os convênios feitos entre o Ministério da Educação (MEC) 

e a United States Agency for International Development – Agência Norte-Americana para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID), que focalizavam, entre outras questões mais 

estruturais, o livro didático.  

Desde 1958, os norte-americanos já prestava uma espécie de “assistência técnica” na 

educação não só brasileira, mas em um escopo latino-americano, fruto das influências e dos 

                                                           
3 FRANCO, 1980, p. 28. 
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jogos de interesses no contexto da Guerra Fria. Porém, no governo Castelo Branco (1964-1967) 

essa “influência”, termo de sonoro eufemismo nesse contexto, passou a ser o norte da educação 

brasileira. Os Acordos MEC-USAID tiveram uma abrangência total, passando pelo ensino 

primário, médio e superior, pela articulação entre esses níveis, o próprio treinamento e formação 

dos professores e pela produção e veiculação de livros didáticos. 

Em 06 de janeiro de 1967, foi assinado o acordo entre o MEC, o SNEL (Sindicato 

Nacional dos Editores de Livros) e a USAID, que previa: 

[...] cooperação para publicações técnicas, científicas e educacionais (por esse 

acordo, seriam colocados, no prazo de três anos, a contar de 1967, 51 milhões 

de livros nas escolas; ao MEC e ao SNEL caberiam apenas responsabilidade 

de execução, mas aos técnicos da USAID todo o controle, desde os detalhes 

técnicos de fabricação do livro até os detalhes de maior importância como: 

elaboração, ilustração, editoração e distribuição de livros, além da orientação 

das editoras brasileiras no processo de compra de direitos autorais de editores 

não-brasileiro, vale dizer, norte americanos) [...] (CUNHA; GÓES, 2002, p. 

32) 

Desses acordos foi criada a Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED), a 

partir dos Decretos 58.653 e 59.355, ambos de 1966, que passaria, então, a gerenciar as ações 

de produção, edição e distribuição do livro didático no país. Esses acordos promoveram a 

aquisição de recursos financeiros para custear a produção de livros didáticos. A COLTED foi 

bastante criticada por diversos intelectuais da educação brasileira e acabou sendo extinta em 

1971, quando foi criado o Programa do Livro Didático (PLID). 

A criação da Fundação Nacional de Material Didático (FENAME), em 1968, e da 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), em 1983, fizeram parte de um longo processo de 

criações e recriações de diversas comissões e fundações para coordenar as ações referentes as 

políticas públicas para o livro didático, que, na maioria das vezes, não cumpria as funções a que 

lhe eram cabidas, pois eram iniciativas repetidas, que já haviam sido tentadas no passado. 

No ano de 1980, com a criação do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 

Fundamental (PLIDEF), as discussões começaram a englobar a criança carente, quando a 

centralização das ações em relação ao livro didático começa a dar espaço a uma 

descentralização cada vez maior, além da autonomia das legislações estaduais sobre, por 

exemplo, alguns conteúdos do livro didático. Dessa forma, iniciava-se a superação de uma 

política centralizante de mais de cinco décadas, partindo da “ditadura” do Estado Novo até o 

processo de abertura política da ditadura civil-militar no Brasil entre 1964 e 1985. 
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2.2 LIVROS DIDÁTICOS: OBJETO RECENTE DE PRODUÇÃO 

 Dentre as tantas possibilidades de execução de uma revisão bibliográfica sobre a 

temática do livro didático, aqui prefere-se a seleção das primeiras obras e estudos de relevância, 

cuja importância pode ser resumida no fato de tratarem os livros didáticos como protagonistas, 

analisando-os tanto dentro de um contexto mais estrutural (a editoração, a produção industrial), 

quanto em um aspecto mais “microscópico”, partindo do que está “representado” nas páginas 

para a compreensão da realidade onde são lidos e utilizados.  

Um dos trabalhos pioneiros sobre o livro didático no Brasil é o livro de Nosela4, 

resultado final de sua dissertação. A inspiração para a obra ainda não é consenso para a 

comunidade acadêmica, tendo em vista que a obra apresenta uma semelhança de abordagem 

com o consagrado livro Mentiras que parecem verdades, de Umberto Eco e de Marisa Bonazzi. 

Na obra, a autora trabalha com livros didáticos de Português do primeiro grau, utilizados em 

escolas do Espírito Santo. A abordagem do livro consiste no argumento de que existe “uma 

ótica ideológica” nos manuais didáticos, assim como em outras instâncias da vida humana, 

como a família, a escola, a pátria, o trabalho, a igreja. Para a autora as representações desses 

elementos são constituídas por visões unilaterais que desconsideram a complexidade de cada 

uma dessas instituições nas sociedades. 

Nosela considera a categoria de análise “etnos capitalista”, para explicar a abordagem 

limitada e ilusória que os livros didáticos trazem sobre a sociedade. Utilizando uma leitura 

marxista, analisa esta produção didática a partir da divisão da sociedade entre dominantes e 

dominados, cuja existência e reprodução é estimulada pelo próprio livro didático. A base teórica 

da autora são os termos da perspectiva do filósofo estruturalista francês Louis Althusser, como 

aparelhos ideológicos do Estado: estes compreendem, dentre outros, a mídia em geral e a 

educação, estendendo-se ao livro didático neste contexto mais amplo. 

Outra autora que escreve sobre a temática é Rego5, que lançou em 1981 um livro no 

qual se debruça a discutir e analisar as possíveis ideologias contidas em textos escolares. A obra 

consiste na análise de livros didáticos de “Comunicação e Expressão”, utilizados na 3ª e na 4ª 

série do primeiro grau que circulavam nas escolas de alguns municípios do Rio de Janeiro, 

                                                           
4 NOSELA, Maria Lourdes de Chagas Deiró. As belas mentiras: a ideologia subjacente nos livros didáticos. São 

Paulo: Cortez & Moraes, 1979. 

5 REGO, Maria Filomena O Aprendizado da Ordem. Rio de Janeiro, Achiamé, 1981 
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como Bom Jesus, Cantagalo e Cordeiro. O esforço da autora foi entender como os livros 

didáticos retratavam alguns elementos como a estrutura familiar, a religião e os valores morais, 

estendendo a sua análise ao modo como a própria História aparece no livro. 

Seu argumento é que a História apresentada pelos livros didáticos selecionados é dotada 

de bastante personalismos, característica de uma produção ligada à “História dos heróis”, 

herança das interpretações da chamada “Escola metódica” no contexto da História escolar. Uma 

abordagem dos feitos dos chamados “grandes homens”, com a exaltação dos seus feitos e a 

cristalização de suas ações na História, reproduzia e reafirmada pelas abordagens dos textos 

didáticos. 

A escola (dos textos) cultua o saber e a autoridade do professor; é um centro 

de exigência calculadas para crianças acomodadas, educadas 

fundamentalmente para obedecer. Os textos informam sobre um país rico, 

formoso e justo, cuja população se divide em homens bons e maus, em 

brancos, negros e índios, e cuja história é coberta de glórias e povoada de 

heróis. (REGO, 1981, p. 107) 

A presença de agentes únicos na maior parte das temáticas tratadas pela História traz 

em si uma glorificação de certos sujeitos em detrimento de outros tantos sujeitos 

subalternizados que, por não serem sequer citados, reforçam a “crença” de que não são sujeitos 

históricos, reservados a aceitarem as versões impostas pelos “vencedores da História”, 

ocupando um papel “invisível” na História, que sugerem a sua subalternização nas sociedades 

ao longo do tempo. A autora chega a citar que “a escola inculca a ideologia dominante pela 

submissão a um conjunto de práticas que constituem o ‘ritual material’ dessa ideologia” (idem, 

p. 107). 

Seguindo a tendência de produções sobre o livro didático, Franco6 lançou em 1982 um 

livro em que analisa quinze livros didáticos de História do Brasil para o 2º grau. A autora 

destinou sua abordagem para uma análise de como o livro didático apresentava o povo e a 

questão da violência em algumas das chamadas “Revoltas Regenciais”, com ênfase nos 

movimentos da Cabanagem (Pará) e Balaiada (Maranhão). Na obra, a autora apresentou 

algumas perguntas que direcionou aos livros didáticos, “respondidas” apenas depois de uma 

análise qualitativa das abordagens apresentadas pelos livros. Algumas das perguntas 

apresentadas pela autora foram (FRANCO, 1982, p. 43): 

                                                           
6 FRANCO, Maria Laura P. Barbosa. O Livro Didático de História no Brasil: a versão fabricada. São Paulo: 

Global Editora, 1982. 
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1. A participação do povo e a violência foi omitida, atenuada e/ou é 

desvalorizada 

2. Os “fatores explicativos” deixam de vincular o surgimento da revolta às 

condições de subsistência do “povo” e/ou a contradições sociais entre o povo 

e uma elite, bem como deixam de apontar as divergências desencadeadoras? 

3. A bandeira de luta do movimento e/ou os interesses com os quais o “povo” 

estaria comprometido são omitidos? 

4. A violência da repressão é omitida e/ou atenuada, assim como a resistência do 

povo? 

5. As explicações para o término do movimento estão associadas às virtudes das 

forças repressivas e/ou a falta de condições objetivas para a vitória? 

6. A “mensagem” associada à conclusão do movimento implica legitimar a 

repressão? 

Dentre as considerações na análise, a autora apontou a pouca presença do elemento 

“povo” na maioria dos livros didáticos, até ausentes em alguns casos específicos. Propôs então 

uma reflexão acerca das intenções que a “invisibilização” ou a pouca aparição do povo em 

geral, tinha para quem produzia os livros: o próprio Estado e as editoras, cuja função ia além 

da elaboração e venda dos manuais didáticos, ampliando-se para a dimensão do mercado, da 

concorrência e da reprodução do capital. Na conclusão do seu trabalho, ela cita: 

É a história sem “povo”, sem conflitos, sem violência, sem luta de classes. É 

a História que – perpetuando mitos e cujo fim último é formar apóstolos, 

seguidores de uma única verdade – está longe de cumprir o papel que dela se 

espera enquanto disciplina curricular: “capacitar o aluno a compreender a 

realidade, para aumentar seu domínio sobre ela. (FRANCO, 1982, p.102) 

 Outra obra que apresenta bastante relevância nesse contexto dos anos 1980 é o livro de 

Faria7. Publicado em 1984, o livro buscou tratar do papel do livro didático e da Educação na 

“sociedade capitalista contemporânea”. Argumentando que as “ideias burguesas” se 

apresentam como dominantes, Faria construiu sua abordagem em torno do conceito de 

“trabalho”, considerada “a chave do desenvolvimento do Homem, já que a divisão do trabalho 

implica a divisão da sociedade em classes” 8.  

 Com o pressuposto de que os livros didáticos reproduzem uma ideia errônea sobre o 

trabalho para as crianças, Faria fez uma análise, tendo como fontes algumas entrevistas. Destas, 

realizou um trabalho mais qualitativo sobre as próprias representações do conceito nos manuais 

                                                           
7 FARIA, Ana Lúcia G. de Faria. Ideologia no livro didático. 14ª ed. – São Paulo, Cortez, 2002. 
8 FARIA, 1984, p. 13. 
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escolares. Nos livros analisados, a autora chegou à conclusão de que o “trabalho” é assemelhado 

ao trabalho de animais e plantas, como “natural”, o que nega a historicidade e a capacidade de 

transformação de homens e mulheres. Afirma que as visões dos livros sobre a temática são 

bastante idealistas, lineares e genéricas, não permitindo outras interpretações sobre a temática, 

que levem em conta as capacidades humanas e a importância do trabalho na chamada “luta de 

classes”, que marca, segundo a ideologia marxista, todo o funcionamento da História.  

 Com outra abordagem para o livro didático Araújo, Guimarães e Bomeny9, publicam 

uma obra em 1984, que trata de alguns aspectos do livro didático, como suas diferentes funções 

– pedagógica, econômica e político-ideológica10. Realizaram uma revisão da pouca literatura 

produzida sobre o tema à época, além de apontarem a própria inserção da discussão do livro 

didático nas políticas educacionais e sua produção, que o tornara alvo de um estrondoso 

mercado, além de questões mais específicas, como seu uso e avaliação. 

 A obra é pioneira, no sentido de que foi a primeira a introduzir na análise do livro 

didático certa “historicidade”, mesmo que totalmente relacionada à instrumentos legais e 

políticas. Outra inovação presente no mesmo livro foi analisar a perspectiva mercadológica dos 

manuais escolares, trazendo à tona a intensa participação do Estado como comprador e coautor 

de livro didáticos, e a implicação da presença constante dos organismos estatais no processo de 

produção, circulação e consumo desse “instrumento escolar”. Nessa proposta, os autores citam 

que: 

Não é de surpreender, portanto, que também na área do livro didático o setor 

privado tenha seu papel e que as políticas governamentais de apoio e incentivo 

ao setor sigam os contornos gerais da política econômica aplicada à indústria 

em geral. A sua especificidade, em termos de incentivos, etc., logo deixa 

transparecer um modelo mais característico das relações governo-empresa. 

(BOMÉNY et alli, 1984, p. 117-118) 

 As autoras também conduzem discussões sobre o livro didático e sua função no processo 

de ensino. Tal análise é essencial para entendermos os possíveis e prováveis usos do livro 

didático como instrumento educacional de amplo alcance, pois é concebido e consumido no 

contexto da educação das novas gerações. Para uma melhor compreensão, os autores 

argumentam que: 

                                                           
9 BOMÉNY, Helena M. B.; GUIMARÃES, Sonia Dantas P.; OLIVEIRA, João Batista A. e. A política do livro 

didático. São Paulo – Summus; Campinas – Editora da Unicamp, 1984 
10 BOMÉNY et alli, op. cit., p. 11-17. 
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O livro didático deve ser capaz de transmitir ou de servir à relação pedagógica 

professor/aluno para que se transmita uma dada visão do mundo e da 

sociedade, segundo um modo de transmissão consagrado pela prática escolar. 

São frequentes as referências ao poder do livro didático de programar (formar) 

o aluno para o desempenho de seu papel na sociedade. (BOMÉNY et alli, 

1984, p. 27) 

 Considerando a grande quantidade de trabalhos sobre a temática do livro didático, um 

último que pode ser destacado é a obra de Freitag, Costa e Motta11, de 1997 que fez um 

apanhado das diversas instâncias com as quais o livro didático se relaciona. Os autores dividem 

o livro em seis partes principais: 1. Histórico, 2. Política, 3. Economia, 4. Conteúdo, 5. Uso e 

6. Contexto do livro didático. As discussões dos autores são articuladas com o uso de um 

considerável corpus documental, que inclui leis, decretos e outros documentos oficiais de 

abrangência nacional. 

 O livro dedica-se a elaborar o “estado da arte” do livro didático no Brasil, com uma 

análise bastante relevante das relações que o livro didático, enquanto objeto produzido numa 

sociedade, articula a um conjunto de elementos que o tornam participante da própria lógica de 

funcionamento dessa mesma sociedade, já que está incorporado a Educação, enquanto campo 

institucional. A obra também apresenta como uma inovação ao estabelecer uma análise que 

relacionou o livro didático com a própria literatura infanto-juvenil, numa tentativa de articular 

como a leitura de tais textos levavam as crianças e jovens à construção e a desconstrução de 

traços identitários, ou das próprias identidades como O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry e 

O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon, assim como obras de Monteiro Lobato e Érico 

Veríssimo.12 Para os autores, esta relação é tecida de forma bastante farta, considerando a 

variedade e a distribuição e venda espacial dessas literaturas específicas. Ao fim da obra, além 

da vasta referência bibliográfica, os autores indicam algumas instituições de referência no 

estudo do livro didático, na tentativa de facilitar e estimular a pesquisa sobre a temática no 

Brasil. 

 Com isso, podemos perceber os diversos objetos e problemáticas que a questão do livro 

didático traz para a discussão sobre a própria sociedade que o gera e o consome. É importante 

considerar, contudo, que o livro didático e a produção sobre o mesmo não estão desvinculados 

do processo histórico nacional, que permite, em primeira instância, compreender como esse 

                                                           
11 COSTA, Wanderly F.; FREITAG, Bárbara; MOTTA, Valéria R. O livro didático em questão. São Paulo: Cortez, 

1997. 

12 COSTA; FREITAG; MOTTA, op. cit., p. 114. 
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“objeto cultural” multifacetado e passível das mais diversas interpretações epistemológicas se 

apresenta ao decorrer de sua existência, no bojo das conjunturas políticas, econômicas e sociais 

do país ao longo de sua História. 

2.3 O ENSINO DE HISTÓRIA DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR E OS LIVROS 

DIDÁTICOS 

 O regime militar que se instaurou no Brasil a partir do golpe de 1964 trouxe consigo 

grandes modificações não só no ensino de História como na Educação como um todo. A 

principal marca do novo regime em relação ao contexto educacional no país foi a repressão, 

alicerçada em ameaças e perseguições de cunho político-ideológico em relação a professores, 

diretores, reitores e estudantes. O controle da educação significava, em primeira instância, a 

mais poderosa forma de divulgação e manutenção da ordem então vigente no país. 

 Segundo Skidmore (1988), fez-se necessário que naquele momento todas as instâncias 

do país se submetessem aos interesses da nova classe dirigente, a fim de legitimar e garantir a 

existência e a perpetuação do regime militar no país. A partir dessa “necessidade”, foram 

criados diversos órgãos, departamentos, elementos do plano burocrático-tecnicista, um 

verdadeiro aparato do governo, restringindo e selecionando o acesso à informação e ao 

conhecimento por parte do povo. 

Isso pode ser explicado por Selva Guimarães Fonseca13, que argumenta que o novo 

ideário educacional impetrado nesse período podia ser explicado pela nova ordem política, sob 

o espectro do poder, que criou a necessidade de reprimir e controlar as opiniões e o 

posicionamento político dos brasileiros, a fim de eliminar qualquer foco de resistência 

ideológica ao regime autoritário do país. Com isso, podemos compreender as mudanças 

substanciais aplicadas tanto no ensino universitário das licenciaturas como na educação básica, 

na qual o livro didático teve e tem um “protagonismo formativo”. 

 No contexto das universidades brasileiras, focos de irradiação intelectual e política do 

país, a marca do novo regime se fez logo presente, através do que Cunha e Góes chamam de 

“modernização conservadora”, aplicando-se em primeiro plano à, então, recém-fundada 

Universidade de Brasília (UnB) e às demais instituições de ensino superior do país. 

A jovem universidade nem bem estava totalmente implantada quando o golpe 

ceifou cabeças de sua direção e dos seus corpos discente e docente. Mais do 

que isso, alterou seu plano original, extinguindo unidades inteiras e alterando 

as remanescentes, como, por exemplo, a fusão dos departamentos de História 

                                                           
13 FONSECA, 1993, p. 25 
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e de Geografia, numa prefiguração do que viria a acontecer com o currículo 

do ensino de 1º grau (os “estudos sociais”) e com as licenciaturas 

“polivalentes”. (CUNHA; GÓES, 2002, p. 80) 

 Nesse contexto, a educação básica também sofreu a intervenção do Estado militar. E a 

disciplina História, tida como “subversiva”, precisou ser esvaziada para um melhor controle 

pela censura e pela reformulação da educação nacional, em prol dos interesses do regime então 

vigente. A partir da LDB 5692/1971 os professores de História passaram a ter limitações para 

lecionar sua disciplina, pois ela estava diretamente relacionada com os acontecimentos ligados 

à política do país, que mais tarde faria parte dos conteúdos didáticos. Os professores de História 

foram, portanto, vigiados a partir da implantação de um regime que não desejava manter a 

mesma perspectiva de “autonomia” para a educação. Sobre a LDB e sua implantação 

“violenta”, Romanelli destaca que: 

É no período mais cruel da ditadura militar, onde qualquer expressão popular 

contrária aos interesses do governo era abafada, muitas vezes pela violência 

física, que é instituída a Lei 4.024, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em 1971. A característica mais marcante desta Lei era tentar dar a 

formação educacional um cunho profissionalizante. Dentro do espírito dos 

"slogans" propostos pelo governo, como "Brasil grande", "ame-o ou deixe-o", 

"milagre econômico", etc., planejava-se fazer com que a educação 

contribuísse, de forma decisiva, para o aumento da produção brasileira 

(ROMANELLI, 1991, p.64). 

 

Um dos mecanismos de controle do Estado sobre o ensino de História foi redução da 

disciplina e sua redistribuição na chamada Educação Moral e Cívica, nos Estudos Sociais – que 

compreendiam conteúdos também da Geografia – e na Organização Social e Política do Brasil 

- OSPB (ARANHA, 1996, p. 33). Sobre a introdução das disciplinas “cívicas” no lugar da 

História, Vedana cita que “introduzir as disciplinas sobre civismo significa impor a ideologia 

da ditadura, reforçada pela extinção da Filosofia e diminuição da carga horária de História e 

Geografia, que exerce a mesma função de diminuir o senso crítico e consciência política da 

situação” (VEDANA, 1997, p.54). 

Helfer (2000) aponta a proposta da disciplina Estudos Sociais de ajustamento do 

indivíduo à ordem, desenvolvendo nos alunos uma postura de acomodação e de resignação, 

tornando-os simples contempladores da realidade, passivos em relação ao que ocorria no país. 

Nesse sentido, a própria luta coletiva contra o regime era desestimulada, já que a 

individualidade do sujeito só se resumia a observar e identificar o mundo a sua volta, sem 

qualquer tipo de interpretação ou reflexão. 
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Nesse contexto, os livros didáticos de História se tornaram reféns da política 

educacional então impetrada pelo regime militar no país, limitando-se a acompanhar as 

mudanças legais sob o signo da “ordem”: livros didáticos de História entravam em desuso, 

dando lugar a toda uma gama de disciplinas criadas pelo próprio regime, para assegurar a sua 

manutenção e reprodução. 
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3. CAPÍTULO 2 - EXEMPLARES DE LIVROS DIDÁTICOS DA “DISTENSÃO 

POLÍTICA” (1974-1984): ANÁLISE, NOÇÕES E REPRESENTAÇÕES DAS 

TEMÁTICAS DO “BRASIL CONTEMPORÂNEO” 

3.1 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS: SUAS CAPAS E SEUS AUTORES 

 Na seleção do corpus documental, com a proposta de um estudo comparativo das fontes, 

fez-se necessário um hiato entre os anos de publicação de cada livro didático, a fim de 

identificarmos as modificações na abordagem no trato com os conteúdos. Assim, temos um 

exemplar de um livro didático de História publicado em 1974, que corresponde ao início do 

governo de Ernesto Geisel, quando se iniciou a “abertura lenta e gradual” no país, e um 

exemplar de outro livro didático de História, este publicado em 1984, quando o regime civil-

militar vivia seus últimos capítulos, no governo de João Baptista Figueiredo.  

Fonte 1: Estudos de História do Brasil / Volume II – Império e República 

 

Capa: A capa apresenta formas geométricas e rostos não-identificados. Uma hipótese é a de 

que seriam “personagens” da História do Brasil. 
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Autores: Francisco Maria Pires Teixeira14 é historiador e professor. É autor de livros didáticos 

e não-didáticos que abordam temas de História do Brasil e de História Geral Nos anos 90, 

Francisco Teixeira atuou como coordenador editorial de três coleções para a editora Ática, cada 

uma com 15 a 20 títulos publicados. José Dantas é autor de livros didáticos de História do 

Brasil. 

Fonte 2: História do Brasil – Da Independência aos dias atuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa: A capa não traz nenhuma ilustração. 

Autor: José Dantas é autor de livros didáticos de História do Brasil. 

 

                                                           
14 Disponível em: http://www.educacional.net/entrevistas/entrevista0011.asp. Acesso às 09:29 do dia 13 de março 

de 2016. 
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3.2 ANÁLISE DOS ELEMENTOS GRÁFICOS INICIAIS DOS LIVROS DIDÁTICOS 

Apresentação  

Em meio aos múltiplos aspectos que envolvem a análise do livro didático, uma das 

primeiras e mais importantes partes, muitas vezes negligenciada pelos usuários, é a 

apresentação. Geralmente localizada depois da contracapa, essa parte destaca as intenções 

gerais do autor/autores na elaboração do livro, dedicatórias e, principalmente, as inovações que 

este pode trazer em termos de abordagem e disposição dos elementos visuais (textos, tabelas, 

imagens, dentre outros). No caso específico do livro didático de História, é importante 

percebermos o tipo de abordagem que o livro traz, para fins de seleção de conteúdo a ser 

utilizado em sala de aula por parte dos professores. A apresentação, em si, traz o que podemos 

chamar de “macro proposta” de elaboração do livro, o “fio condutor” pelo qual todos os 

conteúdos apresentados no material didático são perpassados. 

Em A ordem dos livros, o historiador Roger Chartier (1995) analisa livros, leitores e 

práticas de leitura na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVIII. Ele observa que, desde 

Gutenberg e a invenção da imprensa, o objeto impresso sempre buscou estabelecer uma ordem, 

tanto para sua decifração como para a concretização do objetivo circunscrito da autoridade que 

o encomenda ou permite a sua publicação e circulação (CHARTIER, 1995, p. 11-20). Nesse 

contexto, a apresentação de um livro didático é um elemento essencial para compreendermos 

os objetivos subjacentes daqueles que os solicitam e controlam sua publicação e consumo.  

Ilustração 1 – Texto de apresentação 
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Fonte: DANTAS, José; TEIXEIRA, Francisco M. P. Estudos de História do Brasil: Volume II – 

Império e República. São Paulo: Editora Moderna, 1974, p. s/n. 

 Podemos identificar nesse texto o interesse dos autores em tornar o estudo da História 

mais aprofundado dentro de uma proposta “científica”. A finalidade dessa proposta é percebida 

na referência com os “exames do supletivo” e os “vestibulares”, cuja demanda fez com que os 

autores incluíssem além dos textos destinados aos estudantes, questionários, testes vestibulares 

e sugestões de redação. Nesse contexto, a obra se configura como ferramenta em favor do 

ensino superior e técnico. 

 Além disso, pode-se perceber que os autores objetivaram uma “introdução à pesquisa 

histórica”, que traduz o caráter didático da obra e estabelece uma relação direta à própria ciência 

histórica. Um elemento que chama bastante atenção é a dita “abordagem ampla” do livro, na 

tentativa de desconstruir uma História “episódica e factual”. Nessa conjuntura da década de 

1970, portanto, os livros didáticos já buscavam superar o mito da História como uma disciplina 

de memorização de datas, fatos e nomes, mesmo que isso não se apresente de maneira 

preponderante ao longo da obra 

Ilustração 2. – Texto de apresentação 
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Fonte: DANTAS, José. História do Brasil: da Independência aos dias atuais. Volume 2; São Paulo; 

Editora Moderna, 1984, p. 5. 

 Podemos observar já no início da apresentação que os autores dão ao livro um tom de 

“renovação”, indicando inovações e abordagens diferenciadas dos livros produzidos no período 

anterior mais recente. A proposta de ser um “texto analítico”, tendo a História como um 

processo, em detrimento da cronologia e dos fatos apresenta uma nova abordagem frente às 

modificações na própria produção historiográfica dos anos 1980, com o desenvolvimento e 

apogeu da Nova História. Também pode-se relacionar essa noção ao próprio cenário 

educacional, incluindo as reformas curriculares e a retomada de rumos da educação brasileira 

em direção a uma “visão crítica da realidade do país”. 

 Outro elemento de análise que é proposto na apresentação é o paradigma da 

“passividade” do leitor, apenas receptor das mensagens emitidas pelo livro didático, sem 

interpretação e reflexão sobre o texto lido. Os autores argumentam que o aluno, naquele 

momento, poderia participar da formação histórica do país, tendo oportunidade de “formar” sua 

própria opinião. Contudo, não podemos inferir que o livro didático de História por si só tem 

uma função “inclusiva”, até porque é lido de diversas maneiras, por diferentes indivíduos no 

contexto escolar. 

 Outra noção presente no texto é a História das classes oprimidas, a “classe 

trabalhadora”. Os autores estabelecem uma dicotomia entre uma História da classe dominante, 

produzida e percebida em livros didáticos anteriores, e uma nova abordagem que levaria em 

conta os “excluídos da História”. Percebe-se, portanto, a preocupação na elaboração de uma 

nova proposta de História, relacionada principalmente ao surgimento da nova conjuntura do 

país, marcada pela abertura política e pelo surgimento dos movimentos sociais no Brasil, 

ancorada nos propósitos e nos objetivos da historiografia marxista inglesa, representada 

principalmente por Edward Palmer Thompson e Eric Jay Hobsbawn. 

 Portanto, essa “nova visão da História brasileira” proposta pelos autores não foi 

específica: pertenceu a todo um novo momento de reestruturação da educação no país, 

acompanhada pelas mudanças na produção da ciência histórica, e, por fim, as mudanças no 

processo histórico do país, com a tímida e gradual retomada da democracia. Porém, o livro 

didático apresenta elementos contraditórios em relação à sua proposta na apresentação. 
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Sumário/Índice 

 Outro elemento que é preponderante para entendermos a abordagem de um livro 

didático é o sumário ou índice. Para além da sua função orientadora, apresentando a paginação 

dos capítulos e subcapítulos, o sumário traz a disposição dos conteúdos presentes no livro, o 

que também indica a seleção/exclusão do que deve ser ensinado nas salas de aula com esse 

material didático. Portanto, o sumário não é meramente informativo, tampouco descartável: é 

um aspecto a ser considerado na análise de qualquer material escrito. 

 No caso do livro didático de História, existem diversas especificidades que são cabíveis 

na presente análise. A principal delas é a de que os conteúdos constantemente presente nos 

sumários tornam-se cristalizados na História do país, o que é bastante contundente para aquele 

contexto de supressão das liberdades políticas vivido no Brasil, ainda que num momento de 

“abertura política”, tendo em vista que a seleção de alguns conteúdos específicos poderia 

contribuir para a aceitação/conformação de uma ordem estabelecida. Sobre isso, Vesentini 

(apud SILVA, 1984) destaca que: 

Quanto aos manuais de “História do Brasil” espero conseguir mostrar um 

grande ponto comum, a criação de algo semelhante ao denominado por 

Gramsci de “a história como biografia nacional”, além da reprodução de certos 

temas, tomados como fatos, persistindo apesar da variação das interpretações. 

Se seu conjunto forma o passado mítico da nação, esses temas resistem à 

crítica e continuam a reproduzir-se. Organizam-se como pequenos “nós”, 

pontos centrais, em torno dos quais todo um conjunto de outros temas passa a 

ser referido. Através dessa rede de relações articulando vários temas em um 

“nó”, cada um deles torna-se definidor e periodizador. O livro didático não os 

criou, nem os selecionou, antes os reproduz. (VESENTINI apud SILVA, 

1984, p. 76) 

 A partir desse trecho, podemos analisar e problematizar os sumários dos livros didáticos, 

investigando e identificando os elementos que os constituem como um importante aspecto 

dessas obras em si. 

Ilustração 3 – Índice do livro didático 
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; 

Fonte: DANTAS, José; TEIXEIRA, Francisco M. P. Estudos de História do Brasil: Volume II – 

Império e República. São Paulo: Editora Moderna, 1974, p. s/n. 

 Nesse fragmento do índice são apresentados os conteúdos relacionados ao período 

republicano brasileiro, ou seja, uma divisão de cunho inegavelmente político-administrativo. É 

plausível afirmar que, ao longo do tempo, a maioria dos livros didáticos de História, incluindo 

os que são atualmente adotados nas escolas, tomam como referência os marcos e as 

periodizações políticas do país como forma de organização e articulação dos conteúdos.  

A grande contradição é que esse tipo de organização muitas vezes ignora ou 

“subalterniza” outros aspectos que podem ser tomados como referência, como a sociedade, a 

cultura, a religião, dentre outras abordagens possíveis. No índice supracitado, por exemplo, 

tanto os capítulos como os subcapítulos têm uma conotação política, o que pode ser percebido 

pelo uso da palavra “Estado” e “República” (4 vezes cada uma).  

Outro dado que chama atenção é a forma como se dividem e se denominam os períodos 

da História da República no país. Nesse sentido, os termos “República Velha” e “República 

Populista, por exemplo, assumem um papel aglutinador, que sujeita todo o processo histórico 

desses períodos dentro da lógica da oligarquia e do populismo, respectivamente. A partir disso, 

podemos constatar que, segundo o índice desse livro didático, o Estado brasileiro vive em 
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constante “metamorfose”, modificando sua estrutura e seus quadros dirigentes a cada nova 

“revolução”. 

Ilustração 4 – Sumário do livro didático 

 

Fonte: DANTAS, José. História do Brasil: da Independência aos dias atuais. Volume 2; São Paulo; 

Editora Moderna, 1984 

 No fragmento do sumário dessa fonte já podemos encontrar uma divisão mais 

“retalhada” dos períodos históricos da República no Brasil, o que pode indicar uma tendência 

à delimitação das ações de cada período dentro dele mesmo. Isso nos permite analisar sobre 

uma provável legitimação da “inexistência” das permanências de uma época para outra, o que 

culmina numa visão reducionista, onde fatos e acontecimentos do passado não reverberam no 

momento presente. 

 Outro dado preponderante é a presença de elementos da economia e da sociedade 

brasileira em alguns períodos, que não existiam em manuais didáticos anteriores. Isso permite 

a ampliação da análise e reflexão sobre aquela época, superando uma visão simplista de ótica 

exclusivamente político-administrativa, levando em consideração as mudanças ocorridas em 

outros setores. A chamada “conjuntura mundial” também é apresentada, o que se apresenta 

como elemento inovador, já que inclui a História do Brasil no bojo das transformações ocorridas 

pelo mundo. 

 Ainda se pode adicionar a essa análise a existência uma rígida periodização dos 

subcapítulos, organizando todos os presidentes da República de cada período dentro dos seus 
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anos específicos de início e fim de mandato. Isso pode indicar a preponderância desses 

governantes e de seus governos como referencial para todas as mudanças ocorridas no país, 

ressaltando feitos de cunho econômico, político e social, que constituem esses homens como 

“grandes personagens da História brasileira”. Com isso, tornava-se inviável analisar o que não 

estava incluso nos livros didáticos, como as próprias “Histórias regionais”, dificultando a visão 

da História como processo, já que o sumário é contraditoriamente organizado em torno de 

pequenos períodos de tempo e uma grande quantidade de efemérides.  

3.3 ANÁLISE E ESTUDO COMPARATIVO DOS ELEMENTOS DISCURSIVOS DOS 

LIVROS DIDÁTICOS: TEMÁTICAS DO BRASIL RECENTE 

 Para uma maior eficiência e um melhor trabalho de interpretação das noções que um 

objeto impresso como o livro didático apresenta, faz-se necessário estabelecermos algumas 

“categorias de análise”, que, além de esquematizarem a leitura e a seleção de informações, 

traduzem, em linhas gerais, os principais argumentos presentes nos livros, que facilitam na 

elaboração de um parecer coerente e reflexivo sobre as intenções e propostas que se quer 

alcançar através disso. 

 A tabela abaixo contém informações sobre as noções de “Brasil Contemporâneo” ou 

“Brasil Recente” encontradas nos livros didáticos a partir da disposição dos conteúdos que 

pertencem a essas periodizações. Além disso, a tabela também apresenta algumas relações e 

argumentos apresentados por cada temática dentro desse período, estendendo-se de 1955 a 

1984, para fins comparativos. 

Abordagens dos livros didáticos sobre as respectivas temáticas 

Temáticas/Livros e autores 

Fonte 1: 

Estudos de História 

do Brasil – 

Francisco Teixeira 

e José Dantas 

(1974) 

Fonte 2: 

História do Brasil – 

José Dantas (1984) 

I Nomenclatura/título 
Brasil 

Contemporâneo 
O Brasil Recente 

II Recorte temporal 1955-1970 1964-1984 

III As Reformas de Base 
Apresentadas como 

fruto do rápido 

Apontadas como 

resultados de estudos 
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fracasso da política 

inflacionária e como 

uma alternativa 

desesperada de João 

Goulart frente à 

conjuntura do país. 

técnicos, dentro de 

uma proposta 

janguista de superar 

a crise-econômico 

financeira no país e 

promover a 

retomada do 

desenvolvimento 

nacional. 

IV Comício da Central do Brasil 

Revisão da 

Constituição, reação 

das forças 

oposicionistas, 

estado de ilegalidade 

Último ato público 

do presidente João 

Goulart. 

V 
Organizadores do “Golpe” 

de 1964 

“Frente Patriótica 

Civil Nacional”: 

oficiais, jornalistas e 

políticos anti-

janguistas. 

Complexo IPES-

IBAD-ESG, com o 

apoio de forças 

políticas da UDN e 

do PSD. 

VI 
Marchas da Família Com 

Deus 

Aparece apenas na 

ilustração 

“Aparência popular” 

para a derrubada de 

João Goulart. 

VII 

Conjuntura mundial no 

contexto do Golpe de 1964 e 

da ditadura civil-militar 

A visão do exterior 

sobre a crise de 

1964. 

Contexto da Guerra 

Fria e a interferência 

dos Estados Unidos 

nas ditaduras latino-

americanas. 

VIII 

Abordagem sobre os 

presidentes militares (Castelo 

Branco e Costa e Silva) 

Resumida, 

apresentando 

predominantemente 

as medidas 

econômicas dos dois 

Específica, 

apontando as 

medidas políticas e 

econômicas de cada 

presidente. 
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presidentes de uma 

só vez. 

 

I. Nomenclatura/Título 

 As fontes registram duas expressões similares quanto ao seu significado: “Brasil 

Contemporâneo” e “Brasil Recente”. Mas o uso de cada expressão pode refletir no modo como 

o livro didático e os seus conteúdos são trabalhados na perspectiva da imparcialidade, já que 

podemos observar, pelos sumários, uma diferenciação no modo de seleção e classificação das 

temáticas relacionadas. 

 No caso da fonte 1, podemos perceber que o uso da expressão “Brasil Conteporâneo” 

(DANTAS; TEIXEIRA, 1974, p. 181) pode indicar que o processo histórico iniciado em 1955, 

no chamado “Declínio e Crise do Populismo”, ainda reverberava na criação do chamado “novo 

Estado” a partir de 1964, e, portanto, ainda em curso no recorte proposto pelos autores desse 

livro didático. 

Ilustração 5 – Capítulo do livro didático 

 

Fonte: DANTAS, José; TEIXEIRA, Francisco M. P. Estudos de História do Brasil: Volume II – 

Império e República. São Paulo: Editora Moderna, 1974, p. s/n. 
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 Nessa imagem podem ser percebidos pelo menos dois pontos de articulação entre o 

título do capítulo e a abordagem que o livro traz sobre a temática. Além do título, do período 

estudado e dos subcapítulos, é citada uma frase do presidente Castelo Branco, em forma de 

mensagem ao Congresso Nacional, no ano de 1965, o que pode configurar uma valorização do 

discurso de um “herói” político, que se dirigiu à “Revolução de março” e ao governo que dela 

surgiu como fontes de renovação e florescimento na democracia no país. Sendo articulador e 

primeiro presidente a assumir o governo dentro dessa conjuntura de regime civil-militar, a 

defesa do ideal de “democracia através do golpe” parece ser necessária para afirmação e 

legitimação do funcionamento e da autoridade desse “novo Estado”. 

 Além disso, a presença de capas de jornais, explicitando, dentre outros fatos, os 

desdobramentos da conjuntura política em que o país vivia, indica a tentativa de contextualizar 

o conteúdo do livro didático dentro daquele contexto recente de uma maneira mais “fiel” aos 

fatos, visto que as manchetes expressam as “principais notícias” de um determinado dia. Isto 

pode levar a uma problematização sobre a própria escolha dos temas a serem abordados no livro 

didático: seria uma concepção “jornalesca”, na qual apenas as mais importantes efemérides 

políticas e econômicas são destacadas?  

Ilustração 6 – Capítulo do livro didático 
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Fonte: DANTAS, José. História do Brasil: da Independência aos dias atuais. Volume 2; São Paulo; 

Editora Moderna, 1984, p. 125. 

 Nessa imagem já podemos identificar muitas diferenças em relação à anterior. A 

primeira observação que pode ser feita é em relação ao emprego da expressão “Brasil Recente”, 

destituída de um recorte temporal, o que indica um processo inacabado, em construção, no qual 

o livro didático e seus autores estão inseridos e, portanto, participam e se posicionam sobre essa 

conjuntura. 

 Um outro aspecto que pode ser identificado é a abordagem da conjuntura mundial (que 

será tratada mais especificamente em outro ponto) anterior à conjuntura nacional, o que mostra 

que os processos históricos que então ocorriam no país estão articulados a toda uma lógica 

internacional de Guerra Fria. Esse detalhe indica também a relevância, nos diferentes momentos 

em que os dois livros didáticos foram produzidos, de atribuir a agentes externos a configuração 

do “Golpe” e do regime ditatorial brasileiro. O que leva uma fonte a omiti-la e outra a escancará-

la pode pertencer a toda uma preocupação em legitimar a ditadura civil-militar como fenômeno 

destoante, diferenciado e localizado, fruto de um imperativo “nacional”, e não internacional, de 

pôr fim a “ameaça comunista”, tida como real no período que antecedeu ao Golpe de 1964.  

No livro A ordem dos livros, de Roger Chartier (1995), percebe-se que o objeto impresso 

buscou sempre instaurar uma ordem; fosse à ordem de sua decifração, a ordem no interior da 

qual ele deve ser entendido ou, mais, a ordem almejada pelo olhar da autoridade que o 

encomenda ou permite a sua publicação e circulação (p.11-20). Essa ordem pode ser percebida 

na própria ocultação de informações, o que permite a criação de uma versão histórica que atenda 

à interesses de toda natureza, inclusive políticos. Nesse sentido, compreender a omissão dos 

livros didáticos de História em relação a determinado processo histórico significa identificar os 

propósitos e finalidades que tal processo representa tanto no senso comum como na chamada 

“memória coletiva”. 

II. Recorte Temporal 

 Um aspecto que pode indicar a concepção da periodização da História de cada autor é o 

recorte temporal que este estabelece para a sua abordagem. As duas fontes/livros didáticos tem 

algumas características em comum em relação a isso, partindo da chamada “Independência do 

Brasil” e tendo como conteúdo final os chamados “tempos atuais”. Ou seja, do ponto de vista 

da já consagrada “divisão política” da História do Brasil, ambos livros tratam do Império e da 

República. 
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 Porém em relação ao recorte temporal específico do Brasil Contemporâneo/Recente, os 

livros apresentam grandes diferenças entre si. A Fonte 1 traz um recorte que não obedece 

diretamente à divisão política já consagrada, referindo-se ao período de 1955 a 1970 como de 

“Declínio e crise do populismo”, remetendo a chamada “Era Vargas” como início do populismo 

no Brasil. Nesse sentido, o processo histórico que irrompe em 1964 estava ligado diretamente 

ao fim de um projeto político que já durava mais de trinta anos.  

Ilustração 7 – Índice do livro didático/ Recorte temporal 

 

Fonte: DANTAS, José; TEIXEIRA, Francisco M. P. Estudos de História do Brasil: Volume II – 

Império e República. São Paulo: Editora Moderna, 1974, p. s/n. 

Em outras palavras, isso pode significar uma tentativa de deslegitimar as especificidades 

dos governos de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, classificando-os como 

meros continuístas da política varguista, o que não se concretiza como um argumento coerente, 

tendo em vista a própria configuração dos governos posteriores a Vargas (JK – 

“desenvolvimentista”; Jango – “reformista”). Em relação ao fim do recorte proposto (1970), há 

um distanciamento de quatro anos até a publicação do livro didático (1974). Apesar disso, o 

livro se propõe a discutir brevemente sobre fatos posteriores, aglutinando as discussões em 

torno das mudanças ocorridas de uma forma integral, ou seja, tomando o regime dentro de uma 

uniformidade até o ano de sua publicação.  

Em relação a Fonte 2, podemos observar que o recorte temporal segue à divisão política 

mais tradicional (Colônia – Império – República), com outras subdivisões dentro de cada 

período. Apesar de não estar explícito no título do capítulo, o chamado “Brasil Recente” nesse 

livro didático corresponde ao período da ditadura civil-militar no Brasil (1964-1984). Um 

detalhe a ser observado é que essa obra foi publicada em 1984, em pleno contexto de abertura 

política no país. Portanto, podem-se perceber comentários mais críticos em relação ao regime 

então vigente se compararmos com livros didáticos de anos anteriores, o que pode significar 

tanto a “amenização” da censura à educação brasileira nesse período, como o advento de novas 

abordagens sobre a História do país. 
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III. As Reformas de Base 

 Dentro das tantas efemérides e processos históricos que poderiam ser analisados no 

contexto do chamado “Brasil Recente” e/ou “Contemporâneo”, aqui foram selecionados alguns 

que correspondem aos mais conhecidos e cristalizados na História do Brasil que é abordada nos 

livros didáticos de História. Dentre esses conteúdos, um dos que se destacam nesse período são 

as chamadas “Reformas de Base”, planejadas pelo presidente João Goulart e que se tornaram 

pivô das tentativas de justificativa e legitimação para o Golpe de 1964. 

 Nesse contexto, o tema divide análises que variam da defesa desse “reformismo 

janguista” à interpretação de uma “má administração econômica” e de uma tentativa por Jango 

de “implantar o comunismo” no Brasil. Tais posicionamentos, além de se reproduzirem numa 

vastidão de produção historiográfica (TOLEDO, 2004; MOTTA, 2006; FREIXO, MUNTEAL 

FILHO, 2005), também apresentam um locus de reprodução na literatura voltada ao ensino 

básico. Com isso, faz-se necessário analisarmos com cuidado o que tais livros disseminavam 

aos estudantes através de suas páginas. 

A Fonte 1 atribui a tomada de caminho rumo as “reformas de base” por João Goulart ao 

“rápido fracasso da política anti-inflacionária” (DANTAS; TEIXEIRA, 1974, p. 187), que teria 

sido praticada pelos seus ministros da Fazenda, não apresentando aceitação no meio dos 

empresários, por não aceitarem as restrições de crédito, e nos sindicatos, pelo desejo de maiores 

salários. 

Ilustração 8 – Reformas de Base 

 

Fonte: DANTAS, José; TEIXEIRA, Francisco M. P. Estudos de História do Brasil: Volume II – 

Império e República. São Paulo: Editora Moderna, 1974, p. 187. 

 A partir do trecho acima, pode-se compreender que esse livro didático interpreta os 

decretos das “reformas de base” como parte de um “caráter ideológico”, o que poderia 

contribuir para a atribuição de uma “tendência comunista” na política praticada por João 

Goulart. Além disso, fica nítida a tentativa do livro didático em deslegitimar essa proposta, 
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fazendo o leitor compreender que a mobilização das “forças populistas” necessitava 

“convencer” a opinião pública dessas novas mudanças, o que poderia implicar no 

reconhecimento dessas “reformas” como desnecessárias para o país naquele momento. 

 Nesse contexto, também pode-se compreender que esse tipo de abordagem se 

apresentava como uma tentativa de formar ideias favoráveis tanto sobre a necessidade de 

mudanças políticas no país, ou seja, uma defesa do Golpe, como em relação ao processo político 

em curso. Buscava-se convencer os estudantes de que os militares eram os únicos capazes de 

consolidar uma suposta forma de democracia, onde não havia espaço para contestação de 

qualquer natureza. E o livro didático de História, como portador desses conteúdos e, em alguns 

casos, como única literatura disponível aos jovens para o entendimento da História do país, 

reproduzia esse tipo de visão, encrustada de interesses subentendidos. 

 

Ilustração 9 – Reformas de Base 

 

Fonte: DANTAS, José. História do Brasil: da Independência aos dias atuais. Volume 2; São Paulo; 

Editora Moderna, 1984, p. 121. 

 Podemos perceber que a Fonte 2 trata a temática das Reformas de Base sob a expressão 

do “nacionalismo reformista”, que correspondia a tentativa de João Goulart de retomar o 

desenvolvimento do país e a recuperação da crise financeira. Mediante estudos técnicos 

(DANTAS, 1984, p. 121), foi elaborado um “programa de reformas” – as chamadas Reformas 

de Base – sobre o qual o livro didático identifica uma popularidade dentre amplas camadas da 

população. Isso se apresenta como algo “inovador”, tendo em vista que a Fonte 1 trata das 

mesmas reformas sem abordar a concordância ou não da população em relação a tais. 
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Ilustração 10 – Pontos fundamentais do “Programa de Reformas” 

 

Fonte: DANTAS, José. História do Brasil: da Independência aos dias atuais. Volume 2; São Paulo; 

Editora Moderna, 1984, p. 122. 

 Nesse trecho, o que se pode perceber primordialmente é o detalhamento do que realmente 

significava cada reforma de base, dado ignorado por outros livros didáticos, que as definem 

genericamente como “reforma agrária”, “reforma tributária”, entre outras. Com a clareza dos 

registros, os estudantes-leitores poderiam confrontar-se sobre a validade e a necessidade dessas 

reformas naquele momento, o que facilita a formação de uma opinião mais bem apurada sobre 

a temática. O livro didático também aponta a vitória de Jango no plebiscito nacional, que 

restaurou o regime presidencial em 1963, ao apoio que obteve no Congresso Nacional com 

essas propostas reformistas (DANTAS, 1984, p. 122). 

 Além disso, a Fonte 2 também apresenta os opositores a essas reformas, apontando suas 

motivações para tal desaprovação: 

 “Ao empresariado rural, aos donos dos latifúndios improdutivos, que 

temiam ter suas terras (as não usadas) expropriadas pelo Estado. 

 Ao empresariado urbano, aos donos de grandes indústrias, aos banqueiros, 

aos donos de grandes empresas comerciais (lojas e escritórios de serviços), 

todos preocupados com as conquistas sociais dos trabalhadores; entre elas, 

o direito de greve. 

 Aos empreendimentos multinacionais, preocupados com as medidas 

nacionalistas, com o controle da remessa de lucros e com as próprias 

conquistas sociais dos trabalhadores. 

 Aos membros da alta classe média (funcionárias de alta remuneração das 

empresas nacionais, estrangeiras e públicas) e muitos profissionais liberais 
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(médicos, engenheiros, advogados etc.), preocupados em manter os seus 

privilégios. 

 A determinados setores das Forças Armadas, principalmente os altos 

oficiais da ESG (Escola Superior de Guerra), que viam nas reformas do 

Governo uma “ameaça” de comunização do País. 

 A setores da Igreja Católica, os mais conservadores, também preocupados 

com a “ameaça” de comunização do País. Desses setores conservadores 

participava uma organização chamada de TFP (Tradição, Família e 

Propriedade) ” (DANTAS, 1984, p. 122-123) 

Como se pode perceber, a simples apresentação dos opositores de João Goulart 

demonstra a efervescência política e social vivida no país naquela conjuntura. Além da 

exposição de setores descontentes com os rumos da política brasileira, que naquele momento 

não atendia aos seus interesses, pode-se identificar aqui o “embrião” da insatisfação daqueles 

que se posicionariam a favor do Golpe de 1964. A presença dessas informações no livro didático 

pode ser entendida como um esforço do autor em encontrar motivações e relações entre a 

rejeição pelo reformismo e o apoio à “Revolução”. 

IV. Comício da Central do Brasil 

 Dentre as efemérides cristalizadas nos livros didáticos de História em relação ao 

contexto pré-Golpe, o Comício da Central do Brasil, realizado por João Goulart no Rio de 

Janeiro em 13 de março de 1964, pode contribuir para a compreensão daquele momento 

histórico, o que traz em si a necessidade de posicionamentos em relação a tal ato. Estes variam 

de acordo ao modo de abordagem de cada autor e aos seus princípios ideológicos, bem como a 

possibilidade ou não do uso de tais informações e posições para o atendimento de interesses de 

uma ordem vigente ou de um grupo político. 

 Nesse contexto, Chartier (1998) aborda que “[...] Uma primeira intenção presidiu à 

leitura: encontrar por trás da aparente objetividade das narrativas que se baseiam num repertório 

consagrado de intrigas e de temas – os conflitos agudos, as vontades polêmicas, os desígnios 

políticos, que fazem com que sejam escritos e publicados [...]” (p.115). Em outras palavras, 

pode-se compreender as intenções e os interesses sobre determinado tema através do modo 

como são abordados e lidos. 

 Ambas as fontes apresentam a mesma ilustração do Comício da Central, abordando, 

porém, de maneiras bem distintas. A Fonte 1 o trata como insuficiente para a “salvação” do 

governo de João Goulart, o que pode ser percebido na legenda da própria imagem. 
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Ilustração 11 – Comício da Central do Brasil 

 

Fonte: DANTAS, José; TEIXEIRA, Francisco M. P. Estudos de História do Brasil: Volume II – 

Império e República. São Paulo: Editora Moderna, 1974, p. 187. 

 Ao tratar a assinatura das “reformas de base” como uma medida “desesperada”, o livro 

didático pode indicar a “autodestruição” daquele quadro político “reformista” pretendido por 

João Goulart que, acompanhado da sua “política externa independente”, criou a sua própria 

ruína, sendo necessário, portanto, a intervenção de outros poderes “em nome da Constituição e 

do país” para o salvamento do país, que poderia estar caminhando em direção ao “caos”. 

 Além disso, a Fonte 1 ainda aborda que: 

O comício de 13 de março de 1964, junto à Central do Brasil, no Rio de 

Janeiro, onde o presidente Goulart, falando para milhares de trabalhadores, 

anunciou a revisão da Constituição com o objetivo de conferir maiores 

poderes ao Executivo, precipitou a reação das forças oposicionistas, 

estimulada pelo fato de o próprio governo estar criando um “estado de 

ilegalidade”, suprimindo, na prática, as determinações constitucionais. 

(DANTAS; TEIXEIRA, 1974, p. 188). 

 Esse trecho possibilita a interpretação do Comício da Central do Brasil no livro didático 

como um dos estopins para a efetivação do Golpe, já que as medidas anunciadas por Goulart 

significavam um fortalecimento do seu poder a fim de implantar as “reformas de base”; poder 

este que já era contestado desde sua posse em substituição à Jânio Quadros em 1961, mas que, 

nesse momento específico significava o acirramento final da sua “luta pela sobrevivência”. 

Segundo essa análise, portanto, o livro didático poderia contribuir para a legitimação das ideias 
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e dos argumentos das forças de oposição, que alegavam a supressão da Constituição por João 

Goulart, fato este que indicava e permitia a contestação do seu governo e tomada de medidas e 

ações rumo a retirada de Jango da presidência do país. 

 A Fonte 2, por sua vez, trata do mesmo acontecimento e da mesma ilustração apenas 

como o “último ato político popular de Goulart” antes da sua deposição. Tal abordagem revela 

um sentido de “irreversibilidade” dos anseios e das posições favoráveis ao Golpe, cuja 

capacidade de Goulart seria insuficiente para contê-los. Podemos também compreender o 

estado avançado das imbricações que culminaram no dia 31 de abril de 1964 através da 

aceleração da configuração do golpe a partir do Comício, numa diferença de apenas dezoito 

dias para essa fatídica data. 

 Nesse sentido, as interpretações de ambas as fontes possibilitam a identificação de 

diversos fatores que levaram o Comício da Central do Brasil a figurar entre as principais 

efemérides do período, já que o mesmo expõe de maneira bastante significativa a efervescência 

que o país vivia naquele momento, além dos posicionamentos que se fortalecem e se rivalizam 

de maneira decisiva nos últimos dias de governo de João Goulart 

V – Organizadores do “Golpe de 1964” 

 Dentre muitos pontos que podemos analisar no contexto do chamado “Brasil Recente” 

nos livros didáticos aqui selecionados, um dos que podem possibilitar a identificação e 

caracterização das abordagens de maneira qualitativa é a atribuição do “Golpe” de 1964 a 

grupos e setores da sociedade brasileira naquele período. Nesse contexto, o uso da palavra 

“golpe” também é variável, o que pode ser interpretado como uma diversidade no modo como 

os autores, em cada momento específico dentro do período da ditadura civil-militar, se referiu 

aos fatídicos atos ocorridos no dia 31 de março de 1964. 

 A Fonte 1 remete a 1962 a formação de “[...] uma ‘Frente Patriótica Civil Militar’, que 

reunia oficiais (Gal. Odílio Denys, Almirante Sílvio Heck), jornalistas e políticos ligados aos 

partidos ‘anti-janguistas’ (Júlio de Mesquita Filho, do jornal ‘O Estado de S. Paulo’, Carlos 

Lacerda, governador da Guanabara, da UDN) [...]” (DANTAS; TEIXEIRA, 1974, p. 188). 

Nesse contexto, podemos perceber que a oposição a João Goulart vinha predominantemente 

dos partidos políticos e de setores do alto escalão das Forças Armadas, o que pode ser aqui 

entendido como algo bem específico e localizado, não incluindo os setores mais populares da 

sociedade brasileira.  
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 Apesar do mesmo livro didático afirmar que “as massas operárias, os estudantes e as 

organizações sindicais eram altamente politizados” nesse momento, não se pode afirmar que 

tais setores apoiavam ou não o governo João Goulart em sua totalidade. Isso pode ser visto 

como uma tentativa de atribuir uma indiferença ou mesmo um consentimento por parte da 

maioria da população em relação aos movimentos de “conspiração” e desestabilização de 

Jango.  

Ao mesmo tempo, pode-se perceber a ocultação da palavra “golpe” desse contexto, por 

diversas motivações e justificativas, como o entendimento pelas forças opositoras da 

“ilegalidade” das “medidas inconstitucionais” de João Goulart, que estabeleciam um imperativo 

de intervenção da “sociedade” no desmantelamento desse “populismo” e, por isso, a palavra 

“revolução” era a mais indicada, por ser entendida substancialmente como uma ação legítima e 

indispensável para a salvação do país das “garras” de João Goulart, o que se configurava como 

a intervenção mais recomendada. 

 A Fonte 2 trata a temática de uma forma inversa, atribuindo taxativamente a 

responsabilidade pela elaboração e execução do “golpe”. 

Ilustração 12 – Os “responsáveis” pelo Golpe 

 

Fonte: DANTAS, José. História do Brasil: da Independência aos dias atuais. Volume 2; São Paulo; 

Editora Moderna, 1984, p. 122. 
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 Podemos identificar inicialmente que os autores do livro didático já tinham maior 

liberdade para expor quem seriam os “arquitetos do Golpe”, isso porque a censura já era muito 

menor e pela própria necessidade de recondução do país a democracia, fato esse que requeria a 

identificação daqueles que cercearam a nação por vinte anos em um regime militar de 

proporções e consequências irremediáveis na História do Brasil.  

O reconhecimento dos “Escritórios Técnicos” como parte fundamental do processo de 

desmonte do governo João Goulart também pode ser entendido como um esforço para inclusão 

dos trabalhos historiográficos na literatura didática, desmitificando a tese de um golpe 

exclusivamente militar, mas civil-militar, como afirmou Dreifuss (1981), o que já representa 

um novo momento no ensino de História no Brasil, em constante relação com a produção 

acadêmica. 

A afirmação final desse trecho pode revelar um novo momento político do país, que traz 

consigo a liberdade de expressão, já que em um contexto mais severo, nos chamados “anos de 

chumbo”, dificilmente um autor ou livro didático culparia os militares diretamente pelo 

“Golpe”. A própria mudança de nomenclatura, de “Revolução” para “Golpe”, esboça esse novo 

momento de pesquisa e interpretação desse período conturbado, que pode ter passado a ditar 

um novo ensino dessa História nas escolas, vide a abordagem do livro didático. 

VI. Marchas da Família com Deus 

 Outra efeméride de bastante relevância e com presença certa em praticamente todo livro 

de História do Brasil republicano são as Marchas da Família com Deus, manifestações que 

aconteceram não apenas em São Paulo, mas em todo o país (FICO, 2004), que tinham como 

principal meta a “luta pela democracia” e que se inseriram no contexto da instauração do regime 

civil-militar no país. Assim como no caso do Comício da Central do Brasil, a abordagem sobre 

essas “marchas” possibilita o entendimento e posicionamento de cada autor, em cada momento, 

em relação a tais datas, permitindo o posicionamento dos leitores, por assim dizer, estudantes. 

 As duas fontes abordam as “marchas” a partir de imagens. Entretanto, o modo como 

essas ilustrações estão postas e a discussão ou não de sua importância representam o 

interesse/desinteresse do autor em abordar esse assunto, bem como podem representar 

posicionamentos que os livros didáticos, através da forte influência política do tempo em que 

foram escritos, tiveram que reproduzir. 

 



47 

 

Ilustração 13 – Marcha da Família com Deus 

 

Fonte: DANTAS, José; TEIXEIRA, Francisco M. P. Estudos de História do Brasil: Volume II – 

Império e República. São Paulo: Editora Moderna, 1974, p. 188. 

 A Fonte 1 traz a Marcha apenas na ilustração acima, sem discutir o que foi, por que 

ocorreu e quem participou. Identificando essa ausência de informações, pode-se compreender 

que a imagem é meramente um mecanismo visual para compor a temática tratada nessa parte 

do livro didático. Porém, uma outra possibilidade de interpretação diz respeito a um provável 

“ocultamento” desses movimentos, tanto para naturalizá-los - compreendendo que esse tipo de 

manifestação era normal e, portanto, não necessitava ser discutida tampouco questionada – 

como para legitimá-los: tendo as palavras “Deus”, “família” e “liberdade” no nome, qualquer 

movimento nesse período seria previamente dotado de uma “moralidade” inquestionável e, 

portanto, seria legítimo aos olhos da maioria da população. 

 Outrossim, o simples registro dessa “marcha” sem maiores questionamentos pode 

produzir no leitor a ideia de que a população em massa foi às ruas para a defesa da família e da 

liberdade, já que não está explicitado quais classes sociais participaram desses movimentos. A 

palavra “Deus” também pode indicar a participação de setores da Igreja Católica nessas 

marchas, tanto pela defesa de ideais e instituições sociais defendidos pelos mesmos (família, 

por exemplo), como pela insatisfação mais ampla contra a “comunização” do país pelo governo 

de João Goulart. 
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Ilustração 14 – Marcha da Família com Deus 

 

Fonte: DANTAS, José. História do Brasil: da Independência aos dias atuais. Volume 2; São Paulo; 

Editora Moderna, 1984, p. 123. 

 A Fonte 2 trata da temática de maneira mais explícita, destacando o suposto “caráter 

popular” que os organizadores do Golpe de 1964 conseguiram com a realização dessas 

“marchas”. Mais do que um posicionamento, os autores possibilitam o entendimento desses 

movimentos de rua como “necessários” para a efetivação do “Golpe”, sob o signo do 

consentimento da população. No entendimento dos autores, as “marchas” não podem ser 

ignoradas ou omitidas, justamente por caracterizarem os anseios daqueles que desejavam uma 

intervenção, fosse política ou militar, em relação às possíveis imbricações da não-aceitação de 

uma intervenção, pelos setores populares. 

 Ao mesmo tempo que os autores posicionam as “marchas” ao lado dos organizadores 

do Golpe, eles também explicitam o caráter controlador das mesmas, utilizadas como 

mecanismo para garantia da legitimidade do processo golpista, delineando um virtual “cenário 

unilateral”, em que a maioria da população estava “descontente” com o governo janguista, indo, 

portanto, as ruas se manifestar em favor da “família”, ameaçada pelo “fantasma do 

comunismo”, permitindo qualquer intervenção para a “salvação” do país. 
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VII. Conjuntura mundial no contexto do “Golpe de 1964” e da Ditadura Civil-Militar no 

Brasil 

 Dentre as temáticas inseridas no contexto do chamado “Golpe de 1964” e da ditadura 

civil-militar no Brasil, um aspecto que não pode ser ignorado é o da abordagem da conjuntura 

externa ou mundial em relação a conjuntura nacional, que possibilita a compreensão das 

relações e das associações entre o que era vivenciado aqui e o momento político, 

socioeconômico e ideológico ao redor do globo terrestre 

 Desde já, é necessário compreender que o mundo estava polarizado dentro do contexto 

da Guerra Fria entre os Estados Unidos, principal potência capitalista e do planeta naquela 

época, e a União Soviética, que desde a Revolução de 1917 vivenciava um modelo do 

socialismo e surgia como principal “adversário” à hegemonia do capitalismo mundial. Entender 

isso implica em estabelecermos a conjuntura mundial desse período como um fator que poderia 

influenciar as experiências nacionais, incluindo a brasileira. 

 A Fonte 1 faz menção da conjuntura mundial em relação a nacional apenas através da 

“visão do exterior” sobre a “crise de 1964, o que pode indicar tanto uma ocultação da temática 

como a legitimação da intervenção dos militares, sem a necessidade de maiores 

pronunciamentos ou posicionamentos vindos do exterior. 

Ilustração 15 – A crise de 1964: visão do exterior 

 

DANTAS, José; TEIXEIRA, Francisco M. P. Estudos de História do Brasil: Volume II – Império e 

República. São Paulo: Editora Moderna, 1974, p. 188. 
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 A partir do trecho acima, pode-se compreender que um dos interesses dos autores pode 

ter sido a confirmação da necessidade de retirar João Goulart do poder, apontando o Exército 

como um “árbitro”, concedendo, portanto, a legitimidade da tomada de poder pelos militares. 

Além disso, abordar sobre 1964 utilizando a imprensa mundial pode possibilitar a interpretação 

de que os “problemas do país” eram vistos de fora, o que pode implicar num alinhamento 

favorável de países como os Estados Unidos aos propósitos da “Revolução”. 

 A Fonte 2, por sua vez, é mais uma vez taxativa em afirmar que “a derrubada de Goulart 

não foi provocada apenas pelo Golpe de Estado de 1964. ” (DANTAS, 1984, p. 125). 

Atribuindo o Golpe também a disputa entre Estados Unidos e União Soviética por áreas de 

influência ao redor do mundo e relacionando a revolução em Cuba ao temor dos Estados Unidos 

em relação a insurgência de mais uma revolução de cunho popular na América Latina, o livro 

didático liga a imagem de Goulart e do seu reformismo a esse contexto, possibilitando 

compreender como interesses externos podem ter fortalecido os discursos e as ações tanto de 

Jango como dos “conspiradores” que arquitetavam o Golpe. 

 Nessa mesma abordagem, a Fonte 2 aponta os caminhos utilizados pelos Estados Unidos 

para evitar qualquer espécie de reforma ou movimento em direção as ideias da Revolução 

Cubana na América Latina. 

Como impedir as reformas nacionalistas, os movimentos populares e a 

expansão das idéias da Revolução Socialista Cubana na América Latina 

ameaçadores dos interesses capitalistas nacionais e multinacionais? 

Para “defender” a América Latina desses “riscos”, os estrategistas de 

Washington, apoiados por grupos de cada país, organizaram uma série de 

golpes de estado, depondo os governos legais e organizando ditaduras. 

(DANTAS, 1984, p. 126) 

 A principal interpretação que pode ser feita a partir desse trecho é a de que os Estados 

Unidos foram agentes diretos nos chamados “golpes de estado” e na organização das ditaduras 

que passaram a governar uma boa parte das nações latino-americanas a partir de 1964. Tal tipo 

de inferência pode caracterizar o novo momento de pesquisa e escrita dos livros didáticos de 

História, que passaram a expor as causas de explicação do Golpe e da ditadura civil-militar de 

maneira bastante escancarada. 
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Ilustração 16 – As ditaduras latino-americanas após 1964 

 

Fonte: DANTAS, José. História do Brasil: da Independência aos dias atuais. Volume 2; São Paulo; 

Editora Moderna, 1984, p. 123. 

 O mapa acima permite a observação da ação norte-americana em relação as ditaduras, 

incluindo a brasileira. Tal informação registrada no livro didático constitui-se como uma 

“inovação”, já que as explicações do Golpe passam a ser interpretadas a partir de um novo 

saber, de uma nova perspectiva, de uma nova “verdade”. Sobre isso, Marilena Chauí (2000) 

destaca que: 

[...] as concepções históricas e as transformações internas ao conhecimento 

mostram que as várias concepções da verdade não são arbitrárias nem casuais 

ou acidentais, mas possuem causas e motivos que as explicam, e que a cada 

formação social e a cada mudança interna do conhecimento surge a exigência 

de reformular a concepção da verdade para que o saber possa realizar-se 

(CHAUÍ, 2000, p. 145). 
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VIII. Abordagem sobre os presidentes militares (Castelo Branco e Costa e Silva) 

 Outro aspecto que não deixa de ser relevante na análise das temáticas relacionadas ao 

Brasil Recente é a abordagem dos livros didáticos de História em relação aos presidentes 

militares. Faz-se necessária a análise de como eles são mostrados, o que pode indicar o modo 

como os autores, ou interesses por trás dos mesmos, desejavam que os presidentes e suas ações 

a frente do Executivo fossem vistos pelos leitores. 

 A Fonte 1 explicita os presidentes militares Castelo Branco (1964-1967) e Costa e Silva 

(1967-1969) de uma maneira uniforme, já que, contando com uma “estrutura de poder 

excepcional”: 

[...] Propuseram-se praticamente os mesmos objetivos no setor da economia: 

deter a inflação, incentivar as exportações de matérias-primas e 

manufaturados, racionalizar o sistema tributário e fiscal, estimular de forma 

controlada o mercado de capitais, incentivar o ingresso de capitais e tecnologia 

estrangeiros, modernizar a estrutura urbana, implantar a indústria 

petroquímica, promover a ocupação da Amazônia, ampliar os limites do mar 

territorial, integrar o país com melhor sistema de transportes e comunicações, 

planejar a reforma agrária, modernizar os estudos superiores, formular a 

política nacional de energia nuclear. [...] (DANTAS; TEIXEIRA, 1974, p. 

190-191) 

 A partir desse trecho, que esboça alguns objetivos econômicos do regime militar, pode-

se perceber o modo como a “Revolução” queria ser tratada nos livros didáticos: de uma maneira 

integrada, sem contemplar as especificidades de cada presidente que, por terem a mesma 

estrutura ao seu lado, já tinham diretrizes políticas e econômicas do que fazer com o poder nas 

mãos. Nesse sentido, a “Revolução” tem um significado de difícil concretude, tornando-se 

maior até mesmo que o Brasil. 

 Além disso, pode ser percebido o foco da ditadura civil-militar na economia, 

principalmente na contenção da inflação e no crescimento e desenvolvimento econômico 

nacional, que pode ter ocasionado o chamado “milagre econômico brasileiro”. Tal tipo de 

enfoque, apesar de expor uma realidade “agradável”, oculta os outros aspectos do país, como o 

social e o político, o que gera uma visão unilateral que pode ter servido para cristalizar o 

desenvolvimento econômico que o país então vivia em detrimento de outros setores. Sobre isso, 

Chartier explicita que “a leitura não está inscrita no texto, ou seja, o sentido imposto (por quem 

quer que seja) e a interpretação de seus leitores podem ser bem diferentes. É o leitor que dá 

significado ao texto” (CHARTIER, 1995, p. 14) 
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 A Fonte 2, por sua vez, trata dos dois presidentes militares de forma separada, 

especificando as ações políticas e econômicas de cada um deles. 

Ilustração 17 – Castelo Branco 

 

Fonte: DANTAS, José. História do Brasil: da Independência aos dias atuais. Volume 2; São Paulo; 

Editora Moderna, 1984, p. 128. 

 Pode-se perceber a partir da ilustração acima a imagem do presidente Castelo Branco, 

fato que num primeiro momento pode passar despercebido, mas que pode indicar uma tendência 

ainda reinante da História dos “grandes homens”, notadamente exposta nos livros didáticos de 

História durante todo o século XX. Por isso, a imagem e o período de governo de um presidente 

em um livro didático são mais que ilustrativos: são marcas de uma abordagem histórica 

específica e que pode ser predominante. 

Ilustração 18 – Governo Castelo Branco e Atos Institucionais 
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Fonte: DANTAS, José. História do Brasil: da Independência aos dias atuais. Volume 2; São Paulo; 

Editora Moderna, 1984, p. 128. 

 Esse trecho mostra outra característica de abordagem predominante durante a ditadura 

civil militar, que é a memorização dos fatos políticos e econômicos do país pelos estudantes, 

principalmente para a realização dos exames vestibulares e técnicos. Além desse modo de 

abordagem privilegiar a leitura e a reprodução de certa informação em detrimento da 

interpretação e da reflexão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa aqui proposta, juntamente com suas argumentações e discussões, apresenta 

apenas considerações parciais, tendo em vista que tanto as fontes como a bibliografia 

selecionada não foram totalmente exploradas, pela própria natureza do trabalho monográfico. 

Contudo, algumas posições e inferências aqui elaboradas merecem certo destaque e 

problematização. 

Antes de tudo, é necessário compreender a ditadura civil-militar no Brasil não apenas 

como um processo histórico que envolveu um Estado de exceção, juntamente com a censura e 

a tortura dos inimigos políticos do regime, temas estes que merecem a atenção dos historiadores, 

mas que não podem ser os únicos focos das pesquisas sobre esse período. Entender o porquê de 

muitos não questionarem ou emitirem qualquer tipo de juízo ou opinião sobre aquela época, 

bem como a atribuição de uma imagem positiva ao regime militar são lacunas a serem 

preenchidas pela investigação histórica ao longo do tempo, num processo de resgate e 

desvelamento da memória.  

Ao mesmo tempo, faz-se relevante compreender a História como uma possibilidade de 

explicação das realidades vivenciadas pelos homens e mulheres em suas experiências 

individuais e coletivas. Por isso, a História nunca deve estar imune a questionamentos e a 

mudanças, já que estas a movem rumo a uma maior inteireza de argumentos, reflexões, revisões, 

reelaborando os fatos através de suas versões, modificando as “verdades históricas”. 

 É importante destacar que os livros didáticos de História são instrumentos de poder, seja 

no espaço da sala de aula, onde seu uso é quase cotidiano, seja na unidade fabril de uma 

indústria, onde ele é produzido, seja nas legislações e nos currículos prescritos, que ditam o que 

eles são e o que eles devem ter. Atentando para esse potencial, os livros didáticos podem vir a 

desconstruir paradigmas cristalizados, modificar o modo como tal experiência histórica foi 

interpretada e reestabelecer a crítica, a reflexão e a significação do processo educativo. 

 Por último, cabe aqui um libelo pela Educação das novas e das velhas gerações, pois o 

“educar” não se constitui apenas dentro do espaço da formalidade ou do conteudismo. Educar 

nunca será apenas ler e entender o que é lido. Numa concepção extremamente pessoal, “educar” 

sempre será um processo de reciprocidade, onde você educa algo ou alguém e, através da sua 

ação, você torna-se sujeito do “aprender”: nunca passivo, sempre participante. 
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APÊNDICE 

Tabela informativa sobre os livros didáticos examinados 

 A tabela abaixo apresenta algumas das principais informações sobre os livros didáticos, 

utilizados como fonte e objeto de pesquisa. 

 

Informações gerais sobre as fontes 

Capa do livro 

  

Título 
Estudos da História do 

Brasil 
História do Brasil 

Autores (as) 
Francisco Teixeira e José 

Dantas 
José Dantas 

Editora Moderna Moderna 

Ano de publicação 1974 1984 

Número de 

páginas/capítulos 
205 p./7 capítulos 144 p./19 capítulos 

Número de 

páginas/capítulos 

referentes ao “Brasil 

Recente” ou 

“Contemporâneo” 

20 p./1 capítulo 8 p./1 capítulo 
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