
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS  

Instituto de Ciências Humanas - ICH 

Curso de Licenciatura em História  

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso  

 

 

 

 

 

 
 Livros didáticos de História do Brasil Cadernos MEC em circulação durante a Ditadura Civil-

Militar no Brasil   

 

 

 

 

Simone Lima Castro 

 

 

Pelotas, 2019 



2 
 

 

Simone Lima Castro 

 

 

 

 

 

Livros didáticos de História do Brasil Cadernos MEC em circulação durante a Ditadura Civil-

Militar no Brasil   

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto de 

Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, 

como requisito parcial à obtenção do título de Licenciatura 

em História.  

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Alessandra Gasparotto 

 

 

Pelotas, 2019 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Luiz Carlos Castro, Martha 

Tereza Lima Castro, Jones Cardoso Lima e Mara 

Angélica Lopes Lima. 

 

 



4 
 

Agradecimentos 

 

 

O ato de agradecer por muitas parece fácil, porém, quando pensamos nos 

motivos que estão nos lavando a ser gratos, a emoção toma conta, fazendo com que o 

esse ato torne-se tão difícil.  

Ao pensar por todas as coisas que passei para chegar até aqui, um misto de 

emoções toma conta de mim.  

Agradeço, primeiramente à minha família que foi a principal razão para a 

concretização deste sonho. Ao meu pai, Luiz Carlos Castro e minha mãe Martha Tereza 

Lima Castro que mesmo diante de dificuldades nunca abriram mão de uma educação 

de qualidade para seu filhos. Aos meus irmãos, André e Marcos por sempre estarem 

disponíveis para me ajudar em qualquer questão da minha vida, especialmente em 

coisas relacionadas a minha educação e formação enquanto professora.  

Ao meu tio Jones por nunca medir esforços para me auxiliar e me ver bem. A 

minha avó Vilma e ao meu avô Luiz que, infelizmente, já não está mais fisicamente entre 

nós, mas que eu tenho a mais absoluta certeza que me cuida e me guia de onde quer 

que esteja. 

Aos meus colegas de curso, Maria Carolina e Cyro, que me acompanham desde 

o início da graduação, e com o passar do tempo deixaram de ser apenas colegas e 

acabaram se tornando meus amigos, estando ao meu lado durante todos os anos de 

faculdade, me apoiando diversas vezes quando precisei.  

Aos meus amigos - os quais não citarei nomes, pois são realmente muitos - mas que 

sabem exatamente o valor e significado que tem na minha vida por terem me apoiado 

sempre, principalmente nessa fase final.  

A minha orientadora, Alessandra Gasparotto por todos os ensinamentos 

passados, por toda ajuda que obtive ao longo deste TCC e por toda paciência que teve 

comigo até os últimos momentos.  

Agradeço, do fundo do meu coração a todas essas pessoas mencionadas acima. 

No entanto, o meu mais sincero obrigada vai para minha tia, Maria Angélica que, por 

diversas vezes, desempenhou além de seu papel de tia, o papel de amiga e, por muitas 

vezes, o papel de mãe. Quando desde minha infância, segurava minha mão, quando eu 

tinha medo de ir para a escola e atualmente, foi meu suporte emocional quando o medo 



5 
 

e a insegurança tomaram conta no final desta graduação. Muito obrigada a todos e 

todas que fizeram parte dessa fase tão importante da minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Resumo 

 

 

CASTRO, Simone Lima.  Livros didáticos de História do Brasil Cadernos 

MEC em circulação durante a Ditadura Civil-Militar no Brasil. Trabalho de 

Conclusão de Curso, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas, 2019. 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar livros didáticos que estavam em 

circulação no país durante a Ditadura Civil-Militar brasileira (1964-1985), mais 

especificamente os livros Cadernos de História 1, 2 e 3 do MEC. Busca-se verificar quais 

discursos estavam presentes nesses livros, analisando sua narrativa para, a partir dessa 

análise, conseguir problematizar de que maneira alguns temas são abordados nesses 

materiais. Partindo do princípio que um governo autoritário usa de mecanismos como a 

censura e repressão para, além de controlar a população, conseguir validar seu discurso 

perante a nação. Para dar conta disso, será necessário contextualizar a ditadura, 

elencando suas características e qual a importância do livro didático na educação. Para 

assim, conseguir identificar de que maneira o governo intervinha na elaboração de 

conteúdos, e expor sobre a sua influência sobre a educação para entender qual o 

objetivo desses discursos estarem presentes naqueles materiais. 

 

 

Palavras-chave: Ditadura Civil-Militar; censura; repressão; livros didáticos 
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Abstract 

 

 

CASTRO, Simone Lima. Brazilian History Textbooks Cadernos MEC in circulation 

during the Civil-Military Dictatorship in Brazil. Trabalho de Conclusão de Curso, 

Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. 

 

 

The present work aimed to analyze textbooks that were in circulation in the 

country during the Brazilian Civil-Military Dictatorship (1964-1985). Verify which 

discourses were present in these books, analyzing their narrative so that from this 

analysis can problematize how some themes are addressed in these materials. 

Assuming that an authoritarian government uses mechanisms such as censorship and 

repression, in addition to controlling the population, it can validate its discourse before 

the nation. To cope with this, it will be necessary to contextualize the dictatorship, listing 

its characteristics and what is the importance of the textbook in education. Thus, being 

able to identify how the government intervened in the elaboration of contents, in order to 

expose the influence that the regime had on education to understand what the purpose 

of these speeches were to be present in those materials. 

 

 

 

Key-words: Civil-Military Dictatorship; censorship; repression; Didatic books 
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Introdução  

 Com o crescente interesse no estudo dos livros didáticos especialmente, 

no campo da História, podemos perceber como o livro didático torna-se uma 

importante ferramenta de análise sobre algum período ou sobre as práticas 

educativas e a formação dos alunos. 

 Os livros didáticos estão presentes na rotina escolar desde as séries 

iniciais até os anos finais da escola e, muitas vezes, são a principal ferramenta 

de pesquisa que um(a) aluno(a) possui para conseguir informar-se ou estudar 

sobre algum tema. Com isso, a utilização do livro didático, em aulas de História, 

torna-se comum entre os professores da área, pois além de ser um instrumento 

que auxilia na aprendizagem, podemos verificar sua importância em função da 

quantidade de livros distribuídos nas escolas para os alunos, tornando assim, o 

livro além de uma importante ferramenta de ensino, um bom instrumento de 

pesquisa. 

De acordo com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação) o Plano Nacional do Livro Didático distribuiu 126.099.033 de livros 

em escolas por todo o país, totalizando 35.177.899 alunos beneficiados em um 

total de 147.857 escolas, no ano de 2019.  

“O livro didático constitui um elo importante na corrente do 

discurso da competência: é o lugar do saber definido, pronto, 

acabado, correto e, dessa forma, fonte única de referência e 

contrapartida dos erros das experiências de vida”(VESENTINI, 

2007, p.166) 

 Analisando essa colocação de Vesentini, percebemos que, apesar de sua 

importância, o livro didático também pode apresentar questões problemáticas, 

pois muitas vezes, o conteúdo abordado no livro traz uma ideia muito fechada 

sobre o assunto, fazendo com que, em diversos momentos, não exista espaço 

para uma discussão mais aprofundada sobre o tema que está sendo trabalhado.  

A década de 1970, é um marco muito grande para a indústria e para a maneira 

como os livros didáticos são vistos enquanto ferramenta de aprendizagem e de 

ensino. É também neste momento que os pesquisadores da área de História e 

Educação passam a se debruçar sobre tais livros em suas investigações, 

tornando-os objetos de estudo e análise. Nas palavras de Chopain: 
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É no decorrer dos anos 1970, que os historiadores começam a 

manifestar um real interesse pelo livro[...]. O fim da década testemunha 

essa tomada de consciência com a publicação, quase concomitante, de 

contribuições que sublinham a importância que revestiu o manual como 

fonte para os historiadores da educação, em diferentes países. 

(CHOPAIN, 2002, p.11) 

A partir das palavras do autor, podemos perceber a crescente importância 

que livros didáticos tiveram no decorrer dos anos 1970 para a pesquisa 

acadêmica. Sendo assim, ao longo deste trabalho buscaremos investigar a 

abordagem de alguns livros que circulavam nas escolas durante a ditadura civil-

militar brasileira.  

No ano de 1964, tem início o período da ditadura Civil-militar brasileira, com 

duração até o ano de 1985. Algumas das características desse período é a 

censura e a repressão fazendo com que o tema se torne tão sensível, pois foi 

marcado por desaparecimentos, torturas, prisões e também por reprimir 

qualquer pessoa que se opusesse ao governo.  

Um regime autoritário, para se manter no poder, precisa legitimar sua causa para 

conquistar a aceitação popular, uma maneira de conseguir isso é manipulando 

informações, fazendo com que as notícias que chegam até a população lhe 

enalteça, para que assim, se fortaleça no poder. Essa manipulação ocorre, 

inclusive, na produção de conteúdo referente aos livros didáticos.  

Partindo da ideia de que o livro didático é um elemento muito presente no 

universo escolar, este trabalho de Conclusão de Curso objetiva analisar a 

coleção de livros didáticos de História do Brasil, 1, 2 e 3 Cadernos MEC, 

produzidos pelo Governo Federal para as disciplinas do ensino básico, por meio 

da Campanha Nacional de Material de Ensino (CNME) e a partir de 1967 pela 

Fundação Nacional do Material Escolar (Fename). Os cadernos MEC foram 

escritos por professores de instituições do ensino básico e superior do Rio de 

Janeiro: Elvia Roque Steffan, Manuel Mauricio de Albuquerque e Arthur 

Bernardes Weiss. 

A pesquisa feita para a realização deste trabalho ocorreu no Laboratório de 

Ensino de História (LEH) da Universidade Federal de Pelotas. A partir da análise 

de alguns livros didáticos que circulavam durante a ditadura, me deparei com a 

coleção de três livros didáticos De História do Brasil 1, 2 e 3 Cadernos MEC. Tais 



13 
 

livros permitem problematizar como a História do Brasil era contada e de que 

maneira seus personagens eram apresentados aos leitores estudantes.  

Para dar conta dos objetivos da pesquisa, dividiremos este TCC em dois 

capítulos. No primeiro, iremos contextualizar a Ditadura Civil-Militar brasileira, 

fazendo um breve apanhado histórico sobre como estava o país pré-ditadura e 

pós-golpe, analisando o ensino de história durante o período, também 

abordaremos o uso de livros didáticos na educação e de que maneira esses 

livros podem ser uma importante ferramenta de aprendizagem. No segundo 

capítulo, analisaremos a coleção de três livros didáticos de História do Brasil 1, 

2 e 3 Cadernos MEC, onde problematizaremos além de seu formato, alguns 

assuntos que são abordados nas obras. 
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CAPÍTULO 1. A Ditadura Civil-Militar brasileira e o uso do livro didático na 

educação  

 

1.1 Contexto sobre a Ditadura Civil-Militar 

 

A Ditadura Civil-Militar brasileira teve seu início no dia 31 de março do ano 

de 1964 e durou até o dia 15 de março de 1985. No entanto, antes de falarmos 

sobre o período ditatorial, precisamos entender qual contexto político o Brasil 

encontrava-se e quais foram as questões que fizeram o dia 31 de março de 1964 

ser tão importante e impactante para a história do país  

Logo após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Estados Unidos (EUA) e a 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (que no período da Guerra 

eram aliados) se fortalecem e se transformam em duas grandes potências, 

tornando-se rivais e, então, começaram a disputar o poder a partir de ideologias 

políticas opostas. De um lado, os Estados Unidos, que defendia a expansão do 

capitalismo e de outro a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se 

dizia comunista. Apesar dessa disputa de poder entre essas duas potências, 

nunca ouve um combate físico entre os países, por isso, essa guerra luta pelo 

poder originou o que ficou conhecido na história mundial como Guerra Fria 

(1947-1991) e polarizou o mundo em uma duplicidade ideológica.  

O conflito entre as duas potências teve influência direta nos 

acontecimentos que ocorreram no Brasil na segunda metade do século XX. Os 

Estados Unidos não queriam que o Brasil se tornasse um país comunista ou que 

o país seguisse ideais de esquerda. Podemos entender essa questão um pouco 

melhor com as palavras de Rodeghero:  

O fenômeno do anticomunismo diz respeito a uma 

postura de oposição sistemática ao comunismo ou àquilo que é 

a ele identificado, uma oposição que se adapta a diferentes 

realidades e se manifesta por meio de representações e práticas 

diversas. O anticomunismo é o conjunto das atividades 

realizadas por grupos diversos, que constróem e se guiam por 

um conjunto de representações que tem sido chamado de 

imaginário anticomunista. Trata-se de atividades como produção 

de propaganda, controle e ação policial, estratégias 
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educacionais pregações religiosas, organização de grupos de 

ativistas e de manifestações públicas (RODEGHERO, 2002). 

Nas palavras da autora, podemos perceber que existia toda uma logística 

para conseguir implementar o ideal anticomunista no Brasil. Setores que eram 

favoráveis a ditadura traziam diversos recursos para conseguir validar seu 

discurso, usando variadas ferramentas para levar até a população a mensagem 

anticomunista.  

No dia 25 de março de 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou e o 

clima instável que já existia no país, aumentou. Militares opuseram-se a posse 

do seu vice-presidente, João Goulart (Jango) pois desconfiavam de sua postura 

política. Acreditavam na ideia de Jango ser comunista e que tentaria implementar 

o comunismo no país, apesar de Jango ser um grande latifundiário e ter um 

projeto político reformista. Essa imagem recaiu sobre ele pois Jango trazia em 

seus discursos as chamadas reformas de base. Com os militares tentando 

impedir que Jango tome posse da presidência, o então governador do Rio 

Grande do Sul, Leonel Brizola, com o apoio do comandante do III exército, Jose 

Machado Lopes, cria a Campanha da Legalidade, para lutar pela posse do vice-

presidente. A campanha contou também com o apoio de oficiais-generais de 

outros pontos do país. 

Jango assume o poder em 1961 e, apesar de ter conseguido resistir 

durante um tempo sobre especulações levantadas acerca de sua postura 

enquanto presidente, conseguiu driblar diversas pressões, como podemos ver, 

a imagem de Jango não era positiva perante a oposição, como diz Napolitano: 

No poder desde 1961, Jango enfrentou crises políticas a partir 

de sua conturbada posse, e prometia reformar sociais, econômicas e 

políticas que deveriam tornar o Brasil um país menos desigual e mais 

democrático. Mas a direita não via a coisa desta maneira. Jango era visto 

como amigo dos comunistas, incompetente em questões 

administrativas, irresponsável como home político que incrementava a 

subversão, enfim, um populista que prometia mais do que poderia dar as 

classes populares. (NAPOLITANO, 2004, P.7) 

No entanto, não conseguiu resistir durante muito tempo e o golpe foi 

efetuado no dia 31 de março de 1964. O presidente João Goulart foi deposto de 

seu cargo e uma junta militar assumiu seu lugar.  
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A principal pauta levantada naquele momento para legitimar era o da luta 

contra o comunismo e contra a subversão, alegando que o golpe havia sido dado 

em defesa da democracia.  

O primeiro militar a governar o país foi o General Castelo Branco, o Brasil 

teve durante o período ditatorial um total de cinco presidentes, logo após Castelo 

Branco, quem esteve no poder foi Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu 

Médici, Ernesto Geisel, João Baptista Figueiredo, respectivamente. Castelo 

Branco instalou no dia 9 de abril de 1964, o Ato Institucional nº 1 (AI-1), redigido 

por Francisco Campos. Esse Ato deu ao governo a possibilidade de alterar a 

Constituição – que estava vigente no país desde 1946 – além de outras 

alternativas.  

Ao todo, durante regime militar, o Brasil teve 17 Atos Institucionais, sendo 

o Ai-5 o mais famoso deles, por ser considerado o Ato mais repressivo. Os atos 

Institucionais são ferramentas usadas pelo governo para legitimar e legalizar 

suas ações que não estavam presentes na Constituição. 

Como já mencionado, uma das características de um governo ditatorial é 

o uso da repressão, seja mediante um Ato Institucional, seja mediante ações 

diretas que agentes do Estado praticavam, mediante o uso da Censura. O 

governo usava de todos os mecanismos que estavam a seu alcance para 

conseguir manter a ordem social. Além do uso de mecanismos citados acima, 

uma forma de conseguir controlar a ordem era através do ensino em escolas 

públicas.  

O crescente número de estudos relacionados às diferentes formas de 

intervenção do governo em controlar os conteúdos abordados em livros didáticos 

demonstra que existia um controle dentro do meio escolar, como mostra 

Filgueiras: 

Durante a ditadura militar brasileira, o Ministério da Educação 

estabeleceu duas políticas para os livros didáticos distintas e 

organizadas concomitante. Com a criação da Comissão do Livro técnico 

e do Livro Didático – Colted -, em 1967, em 1966, o governo deveria 

estimular e controlar o mercado dos livros didáticos. Já a Fundação 

Nacional do Material Escolar – Fename -, criada por meio da lei nº5.327, 

em 1967, em substituição à Campanha de Materiais de Ensino, estava 
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responsável pela produção de manuais escolares que seriam 

distribuídos aos estudantes carentes. (FILGUEIRAS, 2015. p.87) 

A história contada nos livros durante o regime ditatorial priorizava 

grandes nomes, grandes fatos, para conseguir criar a imagem do “herói” com a 

ideia de positivar a história do país e de seus personagens. Conforme expõe 

Bittencourt: 

Os anos 30 foram marcados pela consolidação de uma memória 

histórica nacional e patriótica nas escolas primárias. A partir dessa 

época, com a criação do Ministério da Educação, o sistema escolar foi 

organizando-se de maneira mais centralizada e os conteúdos escolares 

passaram a obedecer normas mais rígidas e gerais. Duas características 

identificaram o ensino de História nas escolas primárias a partir de então: 

a sedimentação ao culto aos heróis da Pátria (BITTENCOURT, 2011 p. 

66-67) 

Apesar desse tipo de narrativa estar presente antes do golpe de 1964, é 

principalmente durante a Ditadura Civil-Militar que iremos encontrar discursos 

que enaltecem alguns personagens e seus grandes feitos, em detrimento de uma 

narrativa que contemple diferentes sujeitos e grupos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.2 Livros didáticos na educação 

A partir do crescente interesse no estudos dos livros didáticos, podemos 

perceber sua importância e como pode ser um valioso instrumento de ensino e 

de pesquisa na formação dos alunos.  

Sendo o livro didático um dos recursos mais usados por professores em sala 

de aula, afinal, é comum o livro se fazer presente na vida escolar do aluno, pois 

o livro torna-se uma importante ferramenta de estudos podendo auxiliar nas 

pesquisas feitas pelos alunos. 

Afinal, o livro didático pode ser uma ferramenta que complementa a fala do 

professor. “Abram o livro na página…” essa frase, não importa em qual série ou 

ano o ouvinte esteja, ou até mesmo que já tenha concluído a escola, sempre 

será familiar. O livro torna-se uma ferramenta importante, pois segundo 

Penteado:  

“[...] o material disponível, e de uso generalizado em nossas escolas, 

muitas vezes até por ser o único material impresso de que o aluno e até 

mesmo a escola e o professor dispõem”(PENTEADO, 2010, p.234). 

 

 Com essa fala da autora, percebemos como a presença do livro é importante 

dentro da sala de aula. O conteúdo presente ali torna-se universal perante aquela 

turma, fazendo com que todos os alunos ali presentes possuam as mesmas 

condições de pesquisa, por exemplo. 

Para que um livro seja usado em sala de aula, é necessário que o professor 

tenha conhecimento do material que está inserido ali, para isso, é fundamental 

que seja feita uma análise cuidadosa e atenta ao material que será passado aos 

alunos. Com isso, o professor conseguirá trazer o livro didático para o universo 

de seus alunos de uma maneira que aquele material possa auxiliar a turma no 

decorrer de uma explicação sobre algum assunto específico. Nas palavras de 

Lajolo: 

Num livro didático, tudo precisa estar em função da situação coletiva 

da sala de aula, para com ele se aprenderem conteúdos, valores e 

atitudes específicos, sendo que se espera que a aprendizagem não se 

processe apenas pela leitura das informações que o livro fornece, mas 

também pela realização das atividades que ele sugere. Assim, a 

qualidade dos conteúdos do livro didático — informações e atitudes — 

precisa ser levada em conta nos processos de escolha e adoção do 
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mesmo, bem como, posteriormente, no estabelecimento das formas de 

sua leitura e uso. ” (LAJOLO, 1996, p. 5-6)  

Com as palavras de Lajolo, podemos perceber a também importância de um 

trabalho construído junto, pois, quando falamos em sala de aula, falamos de um 

conjunto de pessoas que, por muitas vezes constroem um saber de maneira 

conjunta, dispondo, diversas vezes, de um mesmo instrumento de pesquisa: o 

livro didático. 

Com a implementação do golpe de 1964, diversos setores foram afetados 

direta ou indiretamente pelo governo vigente na época. Um exemplo é a criação 

e distribuição dos livros didáticos na comunidade escolar. Desde que a ditadura 

foi implementada no país, o controle sobre muitos setores foi tomado, incluindo 

a educação, para que essa ideia de censura fosse eficaz, seria necessário ter 

professores capacitados para seguirem o plano governamental. Não haveria a 

necessidade de criar educandos com senso crítico. Para isso, Fonseca diz que 

a necessidade que governo via em proporcionar aos alunos que os alunos 

dessem conta de um ensino mais “fechado”, voltado para os ideais do Conselho 

de Segurança Nacional, com o objetivo de controlar a sociedade, fazendo com 

que, pessoas contrárias ao regime não tivessem voz ativa na sociedade. 

(FONSECA, 1993. p.25).  
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CAPÍTULO 2. Analisando os livros didáticos  
 
2.1 História do Brasil - Caderno 1 

 

Neste capítulo, iremos analisar a coleção de três livros intitulados 

Cadernos MEC sobre História do Brasil, iniciando pelo Caderno 1.  

O Livro de História do Brasil Caderno 1, foi escrito por Elvia Roque 

Steffan1. A primeira edição deste livro ocorre em 1963. No entanto, analisaremos 

a 4ª edição deste livro, publicada em 1970.  

O primeiro conteúdo abordado nesse livro são “As grandes navegações e 

do descobrimento da América”  

Ao discorrer sobre o primeiro Manual de História do Brasil, percebemos 

que, após o título, existe um texto pequeno dando uma breve contextualização 

sobre o assunto, seguido de uma imagem. (Figura 1). 

Ao analisarmos o primeiro assunto desse manual, imediatamente 

percebemos a falta de detalhes existentes na obra. O foco principal do texto 

presente está em apresentar grandes nomes da história ao leitor e mostrar os 

grandes feitos realizados por esses personagens. Podemos perceber isso ao ler 

uma parte do texto que trata das Grandes Navegações: 

 

Mas os homens não param de estudar, querem saber cada vez 

mais. Com os estudos descobriram que o mundo não era plano, e sim 

redondo, porém seria necessário prová-lo; para isto era preciso que 

alguém, viajando sempre na mesma direção, chegasse ao lugar de onde 

partira. Essa glória coube ao navegador português Fernão Magalhães 

(1519) (STEFFAN, p.1) 

 

Buscando refletir sobre a frase escrita pela autora, podemos perceber que 

sua preocupação era em apontar em fato histórico de grande importância na 

história nacional brasileira, bem como seus principais personagens. No entanto, 

não prioriza o contexto no qual esse fato histórico aconteceu, tampouco 

menciona agentes que se fizeram presentes no decorrer desse feito que ajudam 

a compor a história do país. Um exemplo é contar a História do Brasil a partir 

somente da chegada dos europeus no território, deixando totalmente apagada 

                                                           
1 Não foram encontradas informações sobre a autora. 
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toda história que já havia aqui, afinal, a terra já era habitada por indígenas. Sendo 

assim, uma boa parte da história que envolve o país acaba sendo ignorada. 

Partindo disso, iremos de encontro a outro assunto abordado no manual. 

Outro ponto importante de analisar nessa obra é referente ao segundo 

conteúdo abordado pela autora: “Descobrimento do Brasil”, que revela outra 

problemática apresentada no texto, o uso do termo “descobrimento”. Quando 

trabalhamos esse assunto e usamos o termo “descoberta” passamos a ideia que 

quando os europeus chegaram no território que hoje é o Brasil, o local estava 

inabitado, trazendo uma perspectiva eurocêntrica sobre a narrativa contada 

sobre a história do país. No entanto, sabemos que já existia habitantes no local. 

Logo, uma maneira mais correta de falarmos sobre esse ponto seria, por 

exemplo “A chegada dos europeus” para que assim, a história dos povos que já 

habitavam o local fosse valorizada.  

Segundo a ideia que já fora mencionada anteriormente neste capítulo, ao 

contar essa história, poucos nomes são mencionados, por exemplo, Pedro 

Álvares Cabral. Novamente trazendo a imagem do herói. Como observa 

Fonseca: 

Na busca da recuperação do passado no quadro do ideário 

nacionalista, a ênfase em grandes feitos e grandes heróis não poderia 

deixar de ser considerada. Uma das ideias mais caras a essa 

perspectiva é a do trabalho em prol coletivo, o serviço prestado a nação 

e o sacrifício pela pátria. (FONSECA, 2001, p.3) 

A citação mostra a importância que um trabalho grupal tem, pois 

analisando o trecho acima, conseguimos ter a perspectiva de que, um trabalho 

com a grandeza e importância que foi a chegada do europeu em terras que hoje 

conhecemos como o Brasil. Uma viagem vinda de Portugal até este território 

precisa de uma equipe envolvida. É uma viagem longa e precisa de um 

planejamento, isso implica no envolvimento de um número considerável de 

pessoas para que a realização deste trabalho fosse concluída uma expedição 

tão grande e de tamanha importância não se faz sozinho. No entanto, nada além 

de um pequeno texto é levado até o leitor, como podemos observar na fala de 

Steffan:  
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Após o descobrimento do caminho marítimo para as 

Índias por Vasco da Gama, D. Pedro I, Rei de Portugal preparou 

uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral para 

comerciar com os hindus. Esta expedição, como já sabe, 

descobriu o Brasil. ( STEFFAN, p.11) 

 

Ainda no que se refere ao segundo conteúdo existente na obra, podemos 

observar uma imagem trazida no texto, onde europeus e índios conversam de 

forma tranquila. (Figura 2)  

Isso remete a ideia que a chegada dos europeus foi feita de maneira amistosa e 

amigável. Entretanto, a colonização portuguesa teve com características a 

submissão e extermínio dos povos indígenas. 
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Figura 1 
Fonte: STEFFAN, Elvia, História do Brasil 1. FENAME. 1970.  
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Figura 2 
 

Fonte: STEFFAN, Elvia, História do Brasil 1. FENAME. 1970.  
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2.2 História do Brasil - Caderno 2  

 

O segundo caderno dessa coleção foi escrito por Manuel Maurício de 

Albuquerque2, teve sua primeira edição no doa de 1963, mas neste trabalho, 

analisaremos a 4ª edição, publicada no ano de 1972.  

Começaremos analisando a obra pelo seu prefácio (imagens 3 e 4). Logo no seu 

início, podemos perceber qual mensagem o manual queria passar ao aluno. 

Vejamos:  

“O Brasil precisa ser fiel a si próprio, e principalmente na hora atual necessita de 

uma orientação política bem nacionalista, autenticamente nacionalista, para 

fundamentar o pensamento brasileiro.” (ALBUQUERQUE, 1972, p. 3)  

Aqui, podemos perceber o empenho que o governo tinha em tentar manter 

e estimular o sentimento nacionalista no país, usufruindo de todos os artifícios 

que estivessem em suas mãos para conseguir pregar esse sentimento. Aqui 

nesse prefácio, podemos perceber o quão nítido é. Para que aqueles que 

estivessem tendo o primeiro contato com o conteúdo entendam os personagens 

como “heróis” e a história do país como “gloriosa”. 

Podemos perceber essa tentativa de criar esse sentimento ao analisarmos a 

figura número 5. Na unidade 6 do Caderno 2, é apresentado o conteúdo sobre 

“manifestações do sentimento nacional”, tratando sobre a Conjuração Mineira. 

Nenhum texto introdutório sobre o assunto é trazido no caderno, apenas consta 

com o enunciado que fala: Procure saber o que significam as palavras abaixo 

[...]”  

Ao analisarmos o trecho trazido, juntamente com a imagem, podemos 

perceber que, para dar conta de responder a questão, o aluno necessitaria 

recorrer ao auxílio de outros materiais. Porém, como já tratamos anteriormente, 

os materiais utilizados pelos alunos era controlado pelo governo, isso quer dizer 

que, os materiais que serviriam de auxílio para o êxito na conclusão dos 

exercícios seria analisado pelo governo, com isso, o material de reforço que os 

                                                           
2 Manoel Maurícío de Albuquerque era bacharel e licenciado em História e Geografia pela 
antiga Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje IFCS/UFRJ. Lecionou no 
antigo ginasial (hoje, ensino médio) e em cursos pré-vestibulares, no Rio de Janeiro. Foi 
professor assistente de História do Brasil no IFCS/UFRJ, titular de História Econômica do 
Brasil na PUC do Rio de Janeiro e professor titular de História Diplomática do Brasil e 
História da América no Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores. 
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alunos utilizariam, trariam a mensagem que o governo queria passar: a imagem 

do “herói” e a história do país como uma história “gloriosa”. Isso é reforçado ao 

analisarmos a figura 6, onde esta escrito “Você sabia que…” trazendo apenas 

mensagens positivas referentes ao Estado de Minas Gerais, reforçando, mais 

uma vez, a ideia de nacionalismo nos leitores.  

Podemos perceber, ao analisarmos a figura 6, como fica clara essa 

intenção. O quadro escrito “Você sabia que…” traz um pequeno texto 

demonstrando situações importantes que o estado de Minas Gerais trouxe para 

o país.  
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Figura 3 
 

Fonte: ALBUQUERQUE, Manuel. História do Brasil 2. FENAME. 1972 
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Figura 4 
 

Fonte: ALBUQUERQUE, Manuel. História do Brasil 2. FENAME. 1972 
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Figura 5 
 

Fonte: ALBUQUERQUE, Manuel. História do Brasil 2. FENAME. 1972 
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Figura 6 
 

Fonte: ALBUQUERQUE, Manuel. História do Brasil 2. FENAME. 1972 
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2.3 História do Brasil - Caderno 3  

 

Nessa parte do capítulo, analisaremos o 3º Caderno de História do Brasil, 

o último caderno da coleção “História do Brasil” Cadernos MEC. Esse Caderno 

foi escrito por Arthur Bernardes Weiss3, tendo sua primeira edição no ano de 

1963. Porém avaliaremos sua 2ª edição, do ano de 1965.  

O Caderno 3, igualmente como nos Cadernos 1 e 2, tem como tema inicial 

“O descobrimento”. Porém, diferente dos dois primeiros Cadernos da Coleção 

“História do Brasil”, nesse Caderno continha apenas o título da matéria, seguido 

de exercícios, tornando esse Caderno uma ferramenta de fixação de conteúdo. 

(Figura 7).  

Como já mencionado anteriormente neste trabalho, o livro didático é uma 

importante ferramenta que tanto professores quanto alunos possuem no seu dia-

a-dia dentro da sala de aula, pois além de conter o conteúdo que está sendo 

trabalhado em sala de aula, fazendo com que o aluno possa ter acesso direto 

aquele material, também pode ser um ótimo instrumento de pesquisa. 

Apesar do crescente interesse pelos livros e demonstrando sua 

importância, um problema é levantado por Bittencourt, quando fala que: “As 

lembranças de muitos alunos da História e os livros escolares produzidos no 

século XIX indicam o predomínio de um método de ensino voltado para a 

memorização” (BITTENCOURT, 2011, p. 67). 

Outro ponto que nos leva a crer na ideia da memorização de conteúdo, 

podemos perceber ao analisarmos a Unidade II do Caderno. Ainda no que fala 

Bittencourt: “A crítica ao “aprender de cor”, que não podemos confundir com a 

memorização consciente, tem sido, portanto, constante desde o fim do século 

XIX” (BITTENCOURT, 2011 p.70)  

A autora traz a crítica ao método de memorização muito presente na vida 

escolar de estudantes desde o século XIX. A partir do momento que, como diz a 

autora, “aprendemos de cor” um conteúdo, não conseguimos desenvolver nosso 

senso crítico tão importante na formação do indivíduo. Pois é com ele que temos 

                                                           
Prof. de História e Geografia do Colégio de Aplicação da UFRJ4 Assistente de História 
Moderna e Contemporânea na UFRJ Colaborador da Revista Escola Secundária a Secundária 
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a possibilidade de conseguir interpretar alguma questão de acordo com nossas 

percepções de mundo.  

Além da falta de interpretação existentes no Caderno, percebemos como 

a falta de aprofundamento mediante a apresentação de algum conteúdo 

atrapalha o aprendizado. Na unidade II desse Caderno aparece a temática “A 

FORMAÇÃO ÉTNICA”, (Figura 8) na sequência há a imagem de um mapa e, 

assim como em todas as demais temáticas apresentadas, uma série de 

exercícios. Esses exercícios são relacionados aos indígenas. No entanto, nada 

é explicado sobre a história dos povos que já habitavam a região quando os 

portugueses chegaram. Assim, fazem com que o aprendizado sobre povos 

originários seja comprometido e limitado.  

Outro ponto a ser observado ainda dentro dessa mesma unidade é a 

figura de uma imagem de um escravizado dialogando com um indígena. E, ao 

analisarmos a imagem, mais uma vez podemos perceber a falta de informações 

existentes nesta obra, pois em nenhum momento é mencionado neste livro 

qualquer assunto sobre os escravizados e, de repente, ele surge no texto sem 

qualquer contextualização. (Figura 9).  

Partindo para a unidade IX, novamente percebemos a falta de 

informações que o texto apresenta. A figura de Getúlio Vargas surge, novamente 

sem qualquer contexto (Figura 10 e 11). Vargas foi uma personalidade muito 

marcante e muito importante para a história do país. No entanto, não houve 

qualquer contexto envolvendo sua trajetória enquanto uma figura muito marcante 

na história deste país. 
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Figura 7 
 

Fonte: WEISS. Arthur. História do Brasil 3. FENAME. 1965 
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Figura 8 
 

Fonte: WEISS. Arthur. História do Brasil 3. FENAME. 1965 
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Figura 9 
 

Fonte: WEISS. Arthur. História do Brasil 3. FENAME. 1965 
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Figura 10 
 

Fonte: WEISS. Arthur. História do Brasil 3. FENAME. 1965 
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Figura 11 
 

Fonte: WEISS. Arthur. História do Brasil 3. FENAME. 1965 
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Ao analisar os conteúdos presentes nos livros, percebemos que, seu foco 

principal esteve ligado a memorização, pois a predominância existentes nos 

Cadernos era a predominância de exercícios, juntamente com um pequeno 

texto, ou apenas um enunciado sobre o assunto que será trabalhado, Com isso, 

percebemos como a falta de contextualização pode ser prejudicial ao ensino, 

pois sem ela, o assunto é trabalhado de maneira bem direta, fazendo com que, 

por muitas vezes, o diálogo não seja aberto, impossibilitando que haja um debate 

aprofundado acerca do conteúdo trabalhado. 
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Considerações finais  

 

Ao final da pesquisa feita para a realização deste trabalho, conseguimos 

entender a influência que a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) teve em 

relação a vida da população do país. Sua influência foi tanta que chegou a afetar 

até mesmo na elaboração e distribuição de materiais didáticos durante o governo 

vigente na época, na tentativa de legitimar o regime e controlar a população.  

Sendo o livro didático uma importante ferramenta tanto de ensino, quanto de 

pesquisa, através da investigação feita referente ao uso de livros didáticos na 

educação, pode-se perceber a influência que a fabricação e distribuição de 

materiais sofreu durante o regime ditatorial. 

Com isso, foi analisado de que maneira o discurso era apresentado nas 

obras e como essa apresentação pode refletir na aprendizagem obtida pelos 

alunos.  

Para chegar ao resultado obtido neste trabalho, foram analisados alguns 

livros didáticos, até que se chegasse a coleção de livros de História do Brasil 1, 

2 e 3 Cadernos MEC. A partir disso e dialogando com as pesquisas realizadas 

sobre a ditadura e sobre o uso do livro didático na educação podemos perceber 

que existia uma certa “frequência” de conteúdos existentes, e que nas três obras, 

a maneira que os assuntos eram trabalhados, são idênticos: pouca 

contextualização e muito exercícios. 

Também pode-se perceber que existia um padrão que também se repetia 

dos três cadernos: pouca contextualização de conteúdo e muito exercício sobre 

esse conteúdo. 

Por fim, após toda a pesquisa realizada para a concretização deste 

Trabalho de Conclusão de Curso, conseguimos dar uma perspectiva de forma 

mais geral sobre como a Ditadura Civil-Militar brasileira era vista e como ela teve 

influência na educação e nos materiais escolares, pois, a partir dessa influência 

houve um discurso presente nos conteúdos existentes em livros didáticos, pois 

essa também era uma forma de conseguir espalhar seus ideais. 
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