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Resumo 

A pesquisa busca analisar as alterações que o estudo da 

História tem sofrido ao longo do tempo. De tais 

alterações, as mais significativas ocorreram no período 

de 1964 – 1985, durante a ditadura militar. Nesse 

período os currículos educacionais mudaram 

drasticamente, no primeiro grau, a História se tornou 

conteúdo da matéria de Estudos Sociais. Mudanças 

ocorreram também na esfera do ensino superior, onde 

existia uma forte censura, muitos professores e alunos, 

principalmente da área de ciências humanas, foram 

presos, torturados e mortos por apresentarem uma 

“ameaça comunista” e oposição ao governo. Nosso 

propósito foi localizar e analisar a produção sobre a 

história do ensino de História na época da Ditadura 

Militar. 

Introdução  

No período em que os militares tomaram o poder (1964-

1985), a atmosfera brasileira mudou, a censura abalava 

a oposição, e o governo combatia de forma brutal 

movimentos revolucionários, ou simplesmente de 

oposição, que pudessem ameaçar sua permanência no 

poder.. Este recorte temporal, foi uma época de terror 

para muitos setores, principalmente o da educação, na 

área de ciências humanas. No fim da ditadura militar, 

com o passar do tempo, muitas informações, que 

anteriormente eram segredo de estado vieram à tona, 

fazendo crescer estudos sobre o assunto. Evidenciando 

o peso que o Estado tem na educação, como pode criar 

uma doutrinação sobre os cidadãos e mostrando a 

importância da liberdade de expressão. Vários 

pesquisadores da área de Ensino de História passaram a 

se dedicar ao estudo da História do Ensino de História na 

época da Ditadura Militar. Para isso recorreram à análise 

de depoimentos de professores e pesquisadores; de 

documentos oficiais da época; de livros e materiais 

didáticos; da legislação educacional; dentre outras 

fontes. Nosso propósito foi identificar e analisar os 

estudos feitos sobre a História do ensino de História 

durante o período da Ditadura Militar. 

Material e Métodos 

Para que a pesquisa pudesse ser efetuada, foi 

necessário a busca por escritos a respeito do ensino de 

História, nas décadas de 1960 até a década de 2010. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram adotados os 

seguintes procedimentos: 

1. Foram definidos os parâmetros da pesquisa 

bibliográfica: a) o parâmetro temático – textos 

relacionados ao objeto de estudo: Ensino de História no 

Brasil durante a ditadura militar e após a 

redemocratização.b) as palavras chaves de busca: 

Ensino de História; ditadura civil-militar; educação.c) as 

principais fontes a serem consultadas: i. Periódicos 

(artigos), ii. Teses e dissertações; iii. Anais Perspectivas 

do Ensino de História;  

Resultados e Discussão 

Por meio do estudo de artigos científicos foi possível 

analisar os obstáculos enfrentados pelos alunos e 

professores da área durante a ditadura militar no Brasil. 

Pesquisadores revelam muitas contradições entre 

professores quanto à adesão, indiferença e resistência 

ao governo militar e suas propostas para o ensino de 

História. As pesquisas privilegiam a memória, mas 

também analisam documentos oficiais da época. Além 

de vários outros documentos da cultura escolar, como 

livros didáticos e outros.  

Conclusão ou Conclusões 

O tema do ensino de História na Ditadura tem sido objeto 

de vários estudos. Eles indicam que no período o ensino 

de História foi objeto de censura e vigilância, mas 

também de adesão ao regime. A pesquisa revela que é 

preciso ampliar estudos para entender as complexas 

relações entre professores e autoritarismo.  
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