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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho ―A ditadura civil-militar nas entrelinhas do livro didático‖ tem por 

objetivos compreender os livros didáticos como instrumentos de repressão e 

contenção do estado autoritário imposto pelo golpe de 1964; analisar o contexto 

político, econômico e social; as classes envolvidas no golpe; os instrumentos 

utilizados para legitimar a mudança política; e a contenção de ensino de História 

ocorrido no período analisado. 

A escolha do tema está alicerçada em duas bases. A primeira consiste na 

mudança do conceito de História, que antes estava voltada para os fatos e para 

determinado grupo social, sendo na maioria das vezes para a elite, e agora se volta 

para a problematização que envolvem as classes /camadas sociais. A segunda 

consiste em meu próprio interesse enquanto professora de História em analisar o 

contexto em que engendrou a elaboração de livros didáticos a-históricos e 

legitimadores do sistema político civil-militar. 

Para a realização desta pesquisa foi necessária a análise de onze obras de 

EMC e OSPB, de 1º e 2º graus, editados entre 1975 a 1986, eleitas aleatoriamente.  

Tornou-se necessário o diálogo com autores que fazem uma discussão sobre 

as categorias como o golpe de 64, livro didático, ideologia e ensino de História, como 

Kátia Maria Abud, Conceição Cabrini, Osvaldo Coggiola, René Armand Dreifuss, 
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Ana Lúcia G. de Faria, Selva Guimarães Fonseca, Christian Laville, Sônia Regina 

Miranda, Tânia Regina Luca, Maria Helena Simões Paes, Claudino Piletti, Nelson 

Piletti, Monteiro Claudefranflin Santos, Terezinha Alves de Oliva e Cleber Santos 

Vieira. 

 No que confere a estruturação do trabalho, este consta de três subtítulos. No 

primeiro ―O Regime Civil-Miltar no Brasil‖ são feita análises sobre o modo como 

ocorreu o golpe civil-militar de 1964. No segundo ―Os livros didáticos como 

instrumentos ideológicos‖ são discutidos a elaboração dos livros didáticos no Brasil, 

de forma geral, e de maneira especifica os elaborados durante o golpe de 64; 

discute-se também a supressão do ensino de História durante o período civil-militar. 

E no terceiro ―Nas ‗entrelinhas‘ do livro didáticos‖ são sistematicamente analisadas 

onze obras de Educação Moral e Cívica e Organização Social e Político do Brasil 

produzidas entre 1975 e 1986 e a ideologia civil-militar nelas intrínsecas. 



 

 

1. O REGIME AUTORITÁRIO NO BRASIL 

Durante a década de 1960, a América Latina, em especial a América do Sul, 

viveu um período histórico dominado por regimes militares: 

três golpes militares de significativa importância mudaram a história da 
América do Sul. Nos três foi visível a influência determinante da diplomacia 
norte-americana. A tensão internacional – Estados Unidos versus URSS, 
ou ―comunismo versus mundo livre‖ – forneceria justamente o álibi 
ideológico para os golpes militares, que afirmaram com unanimidade ser a 
democracia ―incapaz de conter o comunismo‖ (COGGIOLA, 2001, p.11)  
 

Além de ―barrar‖ o comunismo de Cuba e URSS, o golpe de 64 ocorrido no 

Brasil serviu para ―frear os avanços e as conquistas populares que estavam se 

verificando no período anterior‖ (PILETTI, 1997, p.200-201), principalmente as 

conquistas sindicais e sociais. Além de propiciar aos EUA o primeiro lugar no ranking 

na venda de armas para o Brasil porque o país participava da chamada corrida 

armamentista para garantir a defesa nacional e continental das ações socialistas 

(COGGIOLA, p.38).  

 Durante o período militar, muitos setores da sociedade foram banidos devido 

à dificuldade de conivência entre o regime vigente e as ações que o questionavam, 

onde ―[...] milhares de funcionários públicos foram destituídos dos seus cargos e 

submetidos a inquéritos policiais militares; o povo brasileiro viu-se impedido de 

escolher o Presidente da República‖, além de ver seus governantes serem indicados 

pelo governo central. (PILETTI, 1997, p.200-201). Desta forma, o golpe de 64 se 

apresenta não como um fato isolado, mas totalmente intrínseco à chamada Guerra 

Fria. 

Anteriormente ao golpe de 64, uma classe social brasileira, que na definição 

de Dreifuss constituía a chamada elite orgânica - formada em sua base por 

empresários nacionais e estrangeiros, principalmente americanos - munida de 

estratégias política, econômica e ideológica, vai conter as forças populares, 



 

desagregando o bloco histórico-populista, mantendo desta forma os interesses dos 

setores ligados às multinacionais, ligando-se ao governo pelo Golpe de Estado civil 

militar (p.229). 

Segundo Paes (2002), a elite orgânica irá fundar na década de 1961 o IPES 

(Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais) que ―desenvolveu uma ‗dupla vida política‘. 

Na sua face pública, aparecia como um movimento de ‗homens de negócio‘ que 

pretendiam contribuir para o salutar debate sobre os destinos do país‖ (p.41). 

Contudo, o IPES coordenava uma campanha para depor o governo de João Goulart. 

Juntamente como o IPES, o IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrática) irá 

desempenhar a mesma função. O complexo IPES/IBAD, antes do golpe de 64, 

conseguiu o apoio de diversos setores, como as Forças Armadas, a Igreja Católica e 

empresários, como afirma Dreifuss (1981): 

As áreas alvo para a doutrinação específica e pressão política direta eram 
os sindicatos, o movimento estudantil e a classe camponesa mobilizada, as 
camadas sociais intermediárias e a hierarquia da Igreja, o Legislativo e as 
Forças Armadas (p. 230). 
 

Portanto, a elite orgânica preparava-se para competir legal ou até mesmo 

ilegalmente com a esquerda, com os interesses políticos e trabalhistas vigentes. 

Através do IPES/IBAD, manipulou a mídia escrita e falada, induzindo seu público-

alvo a questionar o modelo populista, produzindo um terror ao comunismo e 

fabricando um caos político e econômico no governo de Goulart. Até mesmo, 

consegue eleger um grupo de políticos conservadores de centro-direita na Câmara 

dos Deputados e no Senado, conseguindo desta forma uma maior representação e 

atuação no Governo, embora os partidos de esquerda se mostrassem mais 

evidenciados no momento: 

Muito embora a centro –direita houvesse recebido apoio maciço do bloco 
do poder empresarial e a intensa campanha ideológica exercida junto à 
opinião pública, quando a poeira se assentou, evidenciou-se que o 
equilíbrio político se oscilava a favor das forças populares nacional-
reformistas (ibid, p.339). 



 

 

Segundo Paes (2002), o complexo IPES/IBAD ainda se aliou a CIA (Agência 

Central de Informações dos EUA) e a ESG (Escola Superior de Guerra), ―associação 

que gerou o ‗estado-maior‘ do movimento civil-militar que derrubaria João Goulart‖ 

(p.41). Desta forma, para ―agir como uma unidade coordenadora da campanha anti-

João Goulart e antipopular‖ o complexo IPES/IBAD vai ―estimular, entre os militares, 

grupos favoráveis ao golpe‖ sua ação (DREIFUSS, p.362). 

Durante a efetivação do golpe de 64, as Leis Constitucionais e Educacionais 

foram manipuladas para um maior controle social, como o AI-5 de 1968 que 

―aumenta o poder do Presidente da República, fecha o Congresso Nacional, cassa 

mandatos políticos, decreta estado de sítio e confisco de bens‖ (COGGIOLA, p.23), 

e a Lei nº 5692 de 11 de agosto de 1971, que reformulou a Educação brasileira, que 

passou a ser também vigiada de perto: 

numerosas escolas foram invadidas pela polícia, muitos professores foram 
presos e exilados, e todas as escolas passaram a ser observadas por 
agentes dos órgãos de informações do governo, sob o controle do Serviço 
Nacional de Informações (SNI) (PILETTI, 1997, p.202). 
 

Para efetivar este controle social, além das Leis Educacionais, a elite orgânica 

que ―tencionava moldar a consciência‖, juntamente com a ESG, utilizou os livros 

didáticos como forma de propaganda ideológica, a exemplo disso os manuais de 

OSPB (Organização Social e Política do Brasil) e EMC (Educação Moral e Cívica). 

 

2. OS LIVROS DIDÁTICOS COMO INSTRUMENTO IDEOLÓGICO 

Após vinte anos do fim o Regime Militar no Brasil, várias perguntas estão 

ainda sem respostas. Dentro do universo educacional brasileiro, mais 

especificamente do de História, existem inúmeras indagações sobre o modo como o 

ensino de História foi suprimido em prol da ideologia da elite orgânica. Mesmo 

assim, os ―manuais‖ de OSPB e Educação Moral e Cívica ainda estão nas 



 

prateleiras das escolas.  Desta forma, estudar os livros didáticos utilizados no 

período militar tornar-se de suma importância na medida em que poderão trazer 

luzes a essas questões atuais, pois: 

É assente, entre os historiadores, que os sujeitos sempre se posicionam a 
partir de um lugar social e que os olhares que assumem são 
permanentemente contingenciados por circunstâncias que emergem em 
função de tais lugares (MIRANDA et al, 2004). 
 

A análise dos livros didáticos de OSPB e Educação Moral e Cívica nos 

permite ler a realidade social, econômica e política do Brasil sob o golpe de 64, pois 

como afirma Miranda (2004) o livro didático: 

é um produto cultural dotado de alto grau de complexidade e que não deve 
ser tomado unicamente em função do que contém sob o ponto de vista 
normativo, uma vez que não só sua produção vincula-se a múltiplas 
possibilidades de didatização do saber histórico, como também sua 
utilização pode ensejar práticas  de leitura muito diversas. 
 

Miranda (2004) em seu artigo analisa a elaboração e a utilização do livro 

didático através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Em relação ao 

período civil-militar afirma que: 

a questão da compra e distribuição de livros didáticos recebeu tratamento 
específico do poder público em contextos diferenciados — 1966, 1971 e 
1976 —, todos marcados, porém, pela censura e ausência de liberdades 
democráticas. De outra parte, esse momento foi marcado pela progressiva 
ampliação da população escolar, em um movimento de massificação do 
ensino cujas conseqüências, sob o ponto de vista da qualidade, acabariam 
por deixar marcas indeléveis no sistema público de ensino e que persistem 
como o seu maior desafio. Neste contexto particular, destaca-se o peso da 
interferência de pressões e interesses econômicos sobre a história 
ensinada, na medida em que os governos militares estimularam, por meio 
de incentivos fiscais, investimentos no setor editorial e no parque gráfico 
nacional que exerceram papel importante no processo de massificação do 
uso do livro didático no Brasil. Cabe destacar que a associação entre os 
agentes culturais e o Estado autoritário transcendeu a organização do 
mercado consumidor da produção didática e envolveu relações de caráter 
político-ideológico, cujas repercussões sobre o conteúdo dos livros 
didáticos foram marcantes, sobretudo pela perspectiva de civismo presente 
na grande maioria das obras, bem como pelo estímulo a uma determinada 
forma de conduta do indivíduo na esfera coletiva. 
 

Deste modo, o uso do livro didático tornar-se um instrumento de repressão e 

contenção do Estado, e sua distribuição passa a ser maciça para atingir estes fins. 



 

Todavia, o uso de livros didáticos como instrumento ideológico é bem anterior 

ao golpe de 64. Santos (2004) já nos alerta para o uso do ―Através do Brasil‖, um 

dos primeiros livros didáticos, já no início da década de 1910: 

Durante mais de quarenta anos, escolas brasileiras em todo o país 
adotaram a leitura de Através do Brasil. Esse livro, publicado em 1910, foi 
escrito em parceria por Olavo Bilac e Manoel Bomfim. Várias parcerias 
literárias foram constituídas no período que vai do final do século XIX à 
primeira década do século XX para a escrita de livros didáticos. Assim, em 
1886 apareceu o livro Contos Infantis de Adelina Lopes Vieira e Julia Lopes 
de Almeida; em 1892, Fausto Barreto e Vicente Souza publicaram Seleção 
Literária; no ano seguinte foi a vez de Ventura Bóscoli e Pacheco da Silva 
Jr, com Análise gramatical; em 1895, Fausto Barreto e Carlos de Laet, com 
Antologia Nacional; no mesmo ano, Pacheco da Silva Jr. e Lameira de 
Andrade, com Gramática da língua portuguesa. Em 1906, foi a vez da 
parceria de Sílvio Romero e João Ribeiro para o Compêndio de história da 
literatura brasileira; em 1909, Coelho Neto e Olavo Bilac escreveram Pátria 
brasileira; em 1911, Costa Cunha e Santos Sabino fizeram o Segundo livro 
de leitura enquanto Arnaldo Barreto e Romão Puiggari também escreveram 
o Segundo e terceiro livros de leitura. Olavo Bilac e Manoel Bomfim 
escreveram juntos três obras: o Livro de composição em 1899, o Livro de 
Leitura em 1901 e Através do Brasil em 1910. 
 

O livro ―Através do Brasil‖ foi publicado até 1965, quando passa a dar lugar ao 

livro didático idealizado pela ESG, ligada ao complexo IPES/IBAD. Mas não 

podemos deixar de ressaltar que este ainda continha textos de Olavo Bilac e Manoel 

Bomfim, principalmente os que falavam da função da família brasileira segundo a 

ideologia da elite orgânica/militares, pois como ressalta Santos (2004), os autores: 

enfatizam a importância da família. Aqui se percebe claramente o conceito 
tradicional de família, com sua composição modelar. Disso se depreende a 
importância conferida ao lar, que assume na educação da criança um papel 
fundamental, levando-se em consideração a harmonia familiar como pré-
requisito para uma boa conduta moral, conseqüentemente, social. 
 

A preocupação em utilizar os grandes fatos e heróis da História como 

instrumento ideológico do Estado se faz presente no período Getulista. Segundo 

Abud (1998): 

os programas de ensino de História continham elementos fundamentais 
para a formação que se pretendia dar ao educando, no sentido de levá-lo a 
compreender a continuidade histórica do povo brasileiro, compreensão esta 
que seria a base do patriotismo. Nessa perspectiva, o ensino de História 
seria um instrumento poderoso na construção do Estado Nacional, pois 
traria à luz o passado de todos os brasileiros, e teria o alto intuito de 
fortalecer cada vez mais o espírito de brasilidade, isto é, a formação da 
alma e do caráter nacional. 



 

 

Deste modo, a escolha dos temas a serem abordados pela disciplina de 

História teria de ser sistematizado e controlado por órgãos do Estado, do final do 

Império até o período civil-militar, ou seja, ―cabia às forças dirigentes a escolha do 

passado, de acordo com os seus interesses‖. 

Durante o período autoritário, a disciplina de Educação Moral e Cívica vai se 

constituir através da ESG, que segundo Vieira (2001, p.83): 

definia educação como instrumento de consecução dos Objetivos 
Nacionais Permanentes na área psicossocial. Nesse campo estariam 
expressos todos os empreendimentos do homem e da comunidade, nos 
quais seriam desenvolvidos os valores fundamentais da educação moral e 
cívica. 
 

Vão ocorrer significativas mudanças nas leis educacionais, de modo a por em 

prática os ideais multinacionais e conter qualquer meio de questionamento político. 

Segundo Fonseca (1994, p.97): 

as mudanças curriculares no ensino de 1º e 2º graus ocorridas com a 
reforma de 1971 previam a adoção de Estudos Sociais englobando os 
conteúdos de Geografia e História no curso de 1º grau. Esta medida 
desencadeia um processo polêmico de lutas e discussões acerca da 
formação dos profissionais de História e Geografia. Nesta época, já 
estavam sendo implantados em instituições públicas e privadas os cursos 
de licenciatura curta e longa em Estudos Sociais visando formar 
professores de Moral e Cívica e de Estudos Sociais. De acordo com a 
Resolução nº 8, de 1972, do Conselho Federal de Educação, o currículo 
mínimo destes cursos é constituído das seguintes áreas: História, 
Geografia, Ciências Sociais, Filosofia, Ciência Política, OSPB e as 
obrigatórias EPB e Educação Física, além da área pedagógica. A duração 
das licenciaturas curta e longa deve ser de respectivamente 1200 horas, o 
que equivale a um ano e meio letivo, e 2200 horas, o equivalente a 3 anos 
letivos. 

Isto fez parte de um processo já iniciado na década de 1961, quando a Lei de 

Diretrizes e Bases instituiu a Licenciatura Curta, com o propósito de preencher a 

carência de professores no mercado de trabalho, e em 1969 passam a ser 

autorizados os Cursos Superiores de Curta Duração, que conforme Fonseca (1994, 

p.26): 

A implantação das licenciaturas curtas expressa a dimensão econômica da 
educação, encarada como investimento, geradora de mercadoria 
(conhecimentos) e mão-de-obra para o mercado. Daí uma vinculação cada 
vez mais estrita do 1º, 2º 3 º graus com o mercado capitalista. O papel dos 
cursos de licenciatura curta atendia à lógica deste mercado: habilitar um 



 

grande número de professores da forma mais viável economicamente: 
cursos rápidos e baratos exigindo poucos investimentos para sua 
manutenção. Este fato fez com que os mesmos proliferassem em grande 
número em instituições de ensino privado, uma vez que se tornam grandes 
fontes de lucro para as empresas educacionais. 
 

Deste modo, o ensino de História e a formação de seus profissionais foram 

suprimidos, pois para a política vigente, tanto a criticidade do ensino quanto dos 

próprios profissionais de História constituíam uma ameaça aos propósitos da elite 

orgânica, pois, segundo Laville (1999): 

É interessante notar quanto interesse, quanta vigília e quantas intervenções 

o ensino de história suscita nos mais altos níveis. A história certamente a 
única disciplina escolar que recebe intervenções diretas dos altos 
dirigentes e a consideração ativa dos parlamentos. Isso mostra quão 
importante ela é para o poder. 
 

A partir daí, formaram-se profissionais do chamado ―Estudos Sociais‖ que 

passaram a ocupar os cargos dos profissionais de História e Geografia. Os 

professores de Estudos Sociais tinham o direito de lecionar História e Geografia. E 

após a criação e implementação obrigatória das disciplinas de OSPB e EMC, os 

conteúdos de Geografia e História foram englobados nestas duas disciplinas no 

ensino de 1º grau. Deste modo, os professores de História e Geografia perderam o 

direito de lecionar no 1º grau e tendo que entrar na disputa das míseras aulas de 

Geografia e História no 2 ºgrau, ensino este já totalmente direcionado para a 

formação de profissionais para o mercado brasileiro. 

Por trás de tudo isto, vemos a ideologia proposta pelo IPES/IBAD, que 

segundo Fonseca (1994, p.28): 

trata-se do controle ideológico sobre a disciplina em nível de 1º grau na 
formação dos jovens, na formação dos cidadãos e do pensamento 
brasileiro. O profissional oriundo da licenciatura curta estava muito mais 
propenso a atender aos objetivos do Estado, aos ideais de Segurança 
Nacional do que um outro profissional oriundo de um curso de licenciatura 
plena em História, apesar das limitações deste. A licenciatura curta 
generalizante, não preparando suficientemente o professor para o trabalho 
nas escolas, acabava, na maioria das vezes, empurrando-o para a 
alternativa mais cômoda, ou seja, utilizar o manual didático, reproduzindo-o 
de uma forma quase absoluta, reforçando um processo de ensino onde não 
há espaço para a crítica e a criatividade . 



 

 
Durante a elaboração deste trabalho, nos chamou a atenção a existência da 

obra ―O ensino de História: Revisão Urgente‖ que  foi concebida em um momento 

crucial da política/educação brasileira. A Secretaria de Ensino Superior do MEC 

―procurando a aproximação entre a universidade e nossa realidade escolar‖ 

financiou um projeto de professoras da PUC-SP que visavam repensar o ensino de 

História do 1º e 2º graus e que por meio disso acabou sendo elaborado um material 

de instrução para os professores de História do Ensino Público – finalidade proposta 

pelo próprio MEC e não pelas autoras, pois estas visavam dar início a uma 

discussão sobre o ensino de História e não apenas criar mais um ―manual didático‖ 

(Cambrini et al, 1994, p. 7). Além do próprio trabalho que é importantíssimo e que foi 

concebido de maneira muito séria, o que intriga é o período em que ele foi criado e 

publicado: 1983, ou seja, durante o governo instituído pelo Golpe de 64. 

A partir da leitura do livro surgiram algumas perguntas: por que o MEC 

financiou um trabalho que proporcionava uma reflexão e análise do próprio Sistema 

Educacional, sendo que a política do momento procurava, através de meios até 

ilícitos, fazer o contrário? Para que o MEC tentava uma ―aproximação entre a 

universidade e a realidade escolar‖ ? 

Fonseca (1994, p.153) traz luz a estas questões ao analisar o debate entre 

Universidade e Ensino Público decorrente da política de afastamento imposta pelo 

governo durante a Ditadura, afirmando que durante o final da década de 1970 e 

início da década de 1980 as reivindicações dos Setores Acadêmicos começaram a 

ser ouvidas e postas em prática. Em relação ao próprio ensino do estado de São 

Paulo, afirma que: 

As propostas dos anos 80 [...] afirmam outros horizontes de conhecimento 
histórico em termos políticos e teóricos. A proposta de São Paulo, inspirada 
no movimento historiográfico contemporâneo, sobretudo na Historiografia 
Social Inglesa e na Nova História Francesa, defende um ensino de História 



 

através de eixos temáticos como forma de resgatar a multiplicidade de 
experiências vividas pelos sujeitos históricos. Esta proposta tem como 
pressuposto metodológico um ensino voltado para a investigação e 
reflexão, em que os alunos e professores atuam como produtores do 
conhecimento histórico. 
 

Pode-se, então concluir que o livro ―O Ensino de História: Revisão Urgente‖ é 

o fruto da luta dos setores educacionais e sociais por uma educação libertadora, 

questionadora, reformadora, enfim, por uma educação que possibilitasse ao 

educando se enxergar como um sujeito histórico, e que a partir desta condição, 

passasse a questionar não apenas o Sistema Educacional mas todo o Sistema 

Político vigente. 

 

3. NAS “ENTRELINHAS” DO LIVRO DIDÁTICO 

Ao pensar o livro didático como mais uns dos muitos instrumentos ideológicos 

utilizados pela elite orgânica antes e durante a efetivação do golpe civil-militar, 

conseqüentemente torna-se necessário sua análise sob um olhar crítico. Para isto, 

foram eleitas aleatoriamente onze obras de EMC e OSPB, de 1º e 2º Graus, 

editados entre 1975 a 1986. Para auxílio deste trabalho utilizamos a obra A ideologia 

no livro didático que analisa conceitos/noções perpassados através de livros 

didáticos idealizados pelo complexo IPES/IBAD/ESG. Seu estudo é de suma 

importância na medida em que traz luz para algumas questões abordadas.  

A educação idealizada pela elite orgânica teve como papel principal 

―reproduzir a sociedade burguesa, através da inculcação da sua ideologia e do 

credenciamento, que permite a hierarquia da produção, o que garante maior controle 

do processo pela classe dominante‖ (FARIA, 2005, p.12). 

Desta forma, nos livros didáticos é possível detectar alguns conceitos 

estrategicamente colocadas para legitimar o sistema político, econômico e social 

vigente. 



 

A partir da leitura dos livros, foi possível encontrar estes conceitos, como 

família, democracia, progresso e desenvolvimento, e trabalho, bem característico 

das disciplinas de EMC e OSPB que trazem em seus cernes uma ―dimensão 

doutrinária burguesa‖. 

 

A Família 

A partir dos livros didáticos pesquisados, foi possível verificar que para a elite 

orgânica, a instituição familiar deve ter a incumbência de inserir sua prole à 

sociedade burguesa, vista como a primeira forma de organização social, portanto 

uma das responsáveis pelo encaminhamento do aluno a este tipo de sociedade 

idealizada. Desta forma, a FAMÍLIA passa a ter funções dentro da sociedade, 

constituindo, desta forma, um dos inúmeros recursos de controle social utilizados 

pela elite orgânica. A exemplo disso, temos o seguinte discurso: 

Como peixe precisa da água para viver, a pessoa precisa da família para 
ter um desenvolvimento completo. Só a vida familiar pode impedir o ser 
humano de se tornar um indivíduo isolado. Só ela pode fazer dele uma 
pessoa com raízes reais dentro da comunidade maior que é a sociedade 
(PILETTI, 1976, p.20). 
 

Além de incluir o indivíduo dentro da sociedade, a FAMÍLIA tem também 

outras importantes funções, como ―função procriadora [...] função educadora [...] 

função econômica‖ (DUARTE, 1976, p.16). Ou seja, a FAMÍLIA além de trazer ao 

mundo os indivíduos, tem que educá-los conforme a ideologia da elite orgânica, 

preparando-os, desta forma, para a futura adequação no sistema político, econômico 

e social brasileiro. Portanto, se o indivíduo é criado e educado conforme os ―anseios‖ 

da elite orgânica, conseqüentemente, suas atitudes perante a sociedade serão 

condizentes com o sistema então vigente.  



 

Todavia, como nos ressalta Faria (2005), o livro didático defende que a 

Escola é a instituição mais preparada e responsável pela educação dos jovens, 

tendo a família um papel coadjuvante do que de iniciativa própria (p.62). Deste 

modo, vemos a subordinação da família à Educação pelo livro didático.  

Trabalho 

O conceito de TRABALHO se encontra totalmente ligado à ideologia da elite 

orgânica, ―que só quer apresentar o caráter positivo do trabalho, sua finalidade: o 

progresso‖, ou seja, o indivíduo através de seu trabalho e esforço serve de alavanca 

para o progresso e desenvolvimento brasileiro (p.57). Mas como falar de trabalho 

para crianças e adolescentes? Conforme Faria (2005, p.25): 

[os textos dos livros didáticos] mostram o caráter mecânico que a ideologia 
burguesa atribui ao trabalho, como forma de estabelecer a neutralidade 
divina às tarefas que cada um desempenha . 

Além de ―mecanizar‖ o trabalho e caracterizá-lo como uma prática inerente ao 

seres vivos em geral, sem distinguir o trabalho humano do trabalho animal2, através 

da sua ideologia, a elite orgânica também justifica o trabalho pelo progresso que 

dele provém3. Todavia, as desigualdades sociais decorrentes do modelo econômico 

burguês são simplesmente ignorados nos livros didáticos: 

O livro didático coloca de forma abstrata, como valor de uso produzido pelo 
trabalho, camuflando a produção coletiva e a apropriação individual, própria 
da nossa sociedade. Não há conflito homem-homem, pelo contrário, o 
trabalho une os homens  (FARIA, 2005, p.35). 
 

O livro didático acaba passando para os alunos a noção de que sua 

dedicação ao estudo é muito útil para o desenvolvimento e progresso do Brasil, pois 

como ressalta Faria, o livro didático reafirma a noção de que ―o trabalho da criança é 

o estudo e para ter uma profissão é necessário estudar‖ (2005, p.54). 

                                                 
2
 ―A vaca trabalha dando o leite, o operário trabalha dando, oferecendo a mais valia ao patrão e este 

trabalha porque bondosamente emprega a mão de obra abundante. Daí não existir diferença entre 
trabalho humano e a atividade dos outros seres vivos‖ (p.25). 
3
 “A educação e o treinamento profissional garantem melhores e maiores recursos humanos para o 

desenvolvimento e reduzem os níveis de desemprego‖ (TEIXEIRA, p.103). 
 



 

O TRABALHO passa ter uma conotação muito forte durante a investigação de 

um livro didático, seja através de uma pesquisa como esta, ou pelos próprios alunos 

e professores que faziam uso destes ―manuais‖ em sala de aula, pois todos deixam 

bem claro que os indivíduos que não estudam ou não trabalham devem ser 

colocados à margem da sociedade: 

Você não deve esperar tudo dos outros. Há muita gente que espera 
receber tudo dos pais, de algum parente, de amigos, ou do governo. Mas 
isso está errado! 
Você sabe? Ninguém – mas ninguém mesmo! – pode dar a você a 
felicidade que você deseja, toda prontinha para ser desfrutada. Seus pais, 
seus professores, alguns colegas, ou as autoridades, só podem dar a você 
sementes de felicidade. 
Cabe a você aceitar de boa vontade essas sementes, fazê-las brotar, 
crescer e dar frutos. 
 Esses frutos, sem a sua contribuição de trabalho, você jamais os terá 
(BRAZ,1977, p. 23). 
 
 
 

Democracia 

Na maior parte dos livros didáticos analisados, o conceito DEMOCRACIA é 

abordado da seguinte forma: 

a) O surgimento da DEMOCRACIA no mundo. 

b) As formas de DEMOCRACIA. 

c) A DEMOCRACIA utilizada no Brasil 

Nos três momentos, mas principalmente no último, é sublinhado que no Brasil 

existe a chamada ―Democracia semi-direta: é uma forma recente, na qual o governo 

é representativo, mas em determinadas ocasiões, o povo decide através de 

plebiscito‖ (PILETTI, 1976, p.45). O que é interessante ressaltar é que no discurso 

da elite orgânica nos livros didáticos não existiu a abolição da DEMOCRACIA pelo 

golpe civil-militar de 64, pelo ao contrário, por meio deste é que se instituiu um 

regime totalmente democrático: 

A intervenção das Forças Armadas, em março de 1964, pondo fim ao 
governo Goulart teve por objetivo restaurar a ordem política e social no 
país, eliminar a corrupção e defender o regime democrático. Os governos 



 

da Revolução de Março de 1964 procuraram, daí por diante, realizar os 
grandes objetivos nacionais: integração nacional, segurança, 
desenvolvimento, paz social e democracia (TEIXEIRA, 1983, p.30). 

 
Ainda: 

Em 19 de março de 1964 surgiu a primeira reação do povo contra a atitude 
antidemocrática do governo. Dezenas de milhares de pessoas saíram às 
ruas em defesa da democracia e contra o comunismo (LOUREIRO, 1978, 
p.121). 
 

Ao mesmo tempo em que ignora o golpe civil-militar, o discurso ideológico do 

livro didático procura justificar o tipo de democracia utilizado no Brasil durante o 

regime político vigente: 

O sistema de eleições indiretas, à primeira vista, parece antidemocrático, 
marginalizando o povo no processo de escolha dos altos dirigentes 
nacionais. A análise do problema requer imparcialidade e honestidade 
intelectual. Para que o sistema de eleições diretas seja mais vantajoso é 
indispensável que o povo tenha instrução suficiente e educação cívica 
bastante para não se deixar influenciar pela propaganda dos grupos 
econômicos interessados no controle do poder (DUARTE, 1978, p.100). 

Portanto, pelo discurso ideológico, a democracia só poderia ―entrar em vigor‖ 

a partir do momento em que tivessem sido afastados todos os perigos que 

―rondavam‖ a elite orgânica, como o comunismo, pois ―a democracia não é um 

regime que aparece por geração espontânea, nem que se conserva sem esforço. 

Está exposta aos perigos da demagogia, da partitocracia e da anarquia‖ (GALACHE 

et al,1975, p.207). 

Mas a DEMOCRACIA também é vista como um prêmio a ser conquistado e 

não como um direito inalienável do Homem, de modo que se este cooperasse com a 

política então vigente, poderia ter o direito de usufruir a ―dádiva‖: 

A democracia é o melhor regime político que existe. Mas ela exige 
responsabilidade, cooperação, amor. Um povo irresponsável, egoísta, 
não pode ser democrata. É na família e na escola que se aprende a ser 
democrata. Se você está praticando tudo aquilo que vimos até aqui, será 
democrata, já é democrata (CORREA, 1980, p.87). 
 

Existia também a preocupação em justificar a própria Educação pelo prisma 

da DEMOCRACIA, onde só pode haver uma democracia quando o povo é educado 

conforme a ideologia da elite orgânica: 



 

A educação universal, em níveis cada vez mais elevados, passou a ser de 
suma importância. Por isso, já se tornou lugar comum dizer que a 
democracia e o desenvolvimento se apóiam na educação do povo 
(PILETTI, 1976, p.109).  
 

Desenvolvimento e progresso 

O conceito de DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO está totalmente 

intrínseco ao de TRABALHO, pois este último, pela ideologia da elite orgânica, é o 

meio necessário para atingir o desenvolvimento e progresso do Brasil. 

Também é possível encontrar em vários momentos e em todos os livros aqui 

analisados este conceito. Procura-se justificar todas as ações humanas como formas 

de atingir o desenvolvimento e progresso seja através do bom relacionamento em 

família, nos estudos e no próprio ato de desempenhar alguma função econômica. 

Nos livros didáticos lançados dentre as décadas de 1970 e 1980 é deixado 

bem explícito, através de censos econômicos, o relativo e até questionável 

progresso financeiro alcançado pelo país: 

Em todos os setores o Brasil está crescendo: na indústria, nos transportes, 
nas telecomunicações, no comércio internacional, na educação do povo. 
Nosso índice de crescimento tem espantado os economistas de todas as 
partes do mundo. Mas não vamos parar. Através de vários 
pronunciamentos e importantes medidas, nosso governo está mobilizando 
o Brasil inteiro para a batalha do desenvolvimento (BRAZ, 1977, p.41). 
 

Em momento algum é citada e nem analisada a má distribuição de renda e 

níveis de pobreza alcançados no período, pois como ressalta Paes (2002, p.51): 

Embora o ―milagre‖ tivesse expandido a produção industrial e, portanto os 
empregos para a classe trabalhadora urbana, os reajustes salariais não 
corresponderam aos índices de produtividade. O arrocho e as intervenções 
nos sindicatos garantiam o controle sobra a classe trabalhadora. 
 

É posta na responsabilidade do aluno e de todos os indivíduos-comuns o 

desenvolvimento e progresso do país, onde se estes não desempenham bem o seu 

papel, que é bem explícito pela ideologia da elite orgânica, podem ser abalados: 

As páginas deste livro são dedicadas ao desenvolvimento de sua formação 
moral e cívica. Elas registraram os mais significantes fatos de nossa 
História, que servem de exemplo e orientação à nossa vida como 
cidadãos. Incluem, também, a explicação de ideais sadios, que não são 



 

destruídos pelo tempo. Esses ideais constituem a melhor herança que 
recebemos, pois nos animam à prática do bem de acordo com as melhores 
virtudes morais e cívicas. 
Procure tirar proveito de todas lições para a sua felicidade, e para 
aumentar sua participação no desenvolvimento de nossa Pátria. 
Hoje, quando vemos o Brasil eleva-se em pujança e em equilíbrio 
econômico, o principal fator responsável pela continuidade desse 
progresso é a qualificação de cada um de nós. 
A você que estuda e se prepara para melhor ajudar o Brasil a progredir 
cada vez mais, dedicamos este livro, na certeza de que você terá sempre 
como seu grande amigo (BRAZ, 1977, p.1). 
 

Em relação à Educação, ela tem uma conotação totalmente voltada para o 

DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO. O aluno tem que estudar para ter uma 

profissão, para que através do seu trabalho o Brasil progrida e se desenvolva. Em 

outras palavras: a educação não é para contribuir para a formação de sujeitos 

críticos à sua realidade, mas sim na formação de indivíduos meramente capacitados 

para desempenhar as funções exigidas pelo mercado de trabalho idealizado pela 

elite orgânica.  Nos livros didáticos pode-se perceber claramente isto: 

Refletindo as novas tendências antiacadêmicas, a Reforma do Ensino de 
1971 estabeleceu, como objetivo para a escola de 2º grau, a educação 
profissionalizante, ou seja, a educação para o trabalho. Pretendia-se, 
desse modo, aproximar a escola da vida, preparando o aluno para 
enfrentar de modo mais concreto a sua realidade social. O objetivo da 
Reforma era tornar o ensino produtivo e eficiente, tendo em vista as 
necessidades da comunidade, e assim superar o ensino acadêmico e 
tradicional, inadequado às necessidades do desenvolvimento brasileiro 
(COTRIM, 1986, p.69). 
 

Vemos na prática como a elite orgânica manipulou as Leis Educacionais e 

justificou sua ação em seus próprios instrumentos, ou seja, nos livros didáticos 

utilizados por milhões de crianças, adolescentes e professores. Para a classe 

burguesa, a Educação torna-se uma importante alavanca de progresso. Em 

decorrência disso, os problemas inerentes a ela devem ser solucionados pela sua 

própria ótica: 

Qualquer esforço para levar o Brasil a um maior desenvolvimento tem que 
partir de uma gigantesca campanha de elevação do homem brasileiro. O 
analfabeto é um doente e mais de 30% de analfabetos num país de 110 
milhões de habitantes é uma legião imensa de doentes, de peso morto 
(GALACHE et al, 1975, p.71). 
 



 

Desta forma, não existe uma preocupação de fornecer uma educação de boa 

qualidade e de formação realmente engajada na cidadania, mas sim na mera 

produção de uma mão-de-obra especializada em desempenhar as funções que 

fazem parte do processo econômico da sociedade, pelo golpe de 64, idealizada.  

Por meio desta breve discussão é possível ver como os conceitos 

TRABALHO, DEMOCRACIA, FAMÍLIA e DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO 

foram trabalhados nos livros didáticos. Não se pode negar que dentro de seus 

propósitos, a elite orgânica, conjuntamente com outros órgãos, como a ESG, o IPES, 

o IBAD e a Comissão Nacional do Livro Didático, conseguiram elaborar livros 

realmente eficazes na impostação da sua ideologia. Tão eficazes que deixaram não 

somente na Educação, mas em toda sociedade brasileira, cicatrizes permanentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para mim, enquanto professora de História, pesquisar os livros didáticos de 

EMC e OSPB trouxe para o cerne das discussões a forma e para quais fins estes 

foram e são ainda produzidos. Isto é de suma importância porque os livros didáticos 

constituem instrumentos utilizados no dia-a-dia em sala de aula por alunos e 

professores. 

Este tema é muito atual, há apenas duas décadas estávamos sob regime 

chamado ―militar‖. Existe muito a se discutir sobre isto. Como já foi dito neste 

trabalho, ainda é possível encontrar livros de OSPB e EMC nas bibliotecas 

escolares. 

Em relação ao próprio golpe de 1964, foi possível compreender que o golpe 

foi posto em prática pela chamada elite orgânica, munida de vários instrumentos 

como a mídia falada e escrita, e dentre esta última, os próprios livros didáticos. Esta 

elite vai formar o complexo IPES/IBAD, que conjuntamente com a ESG, vão 

engendrar o golpe civil-militar de 64. 

A partir das leituras realizadas constatei que a produção do livro didático é 

bem anterior ao regime civil-miltar, onde o Através do Brasil constitui o mais antigo 

livro didático utilizado pelas primeiras escolas leigas. Desta forma, pode se ressaltar 

que o livro didático faz parte da própria História da Educação brasileira. 

A disciplina de História, como também a de Geografia, foi suprimida 

justamente pelo caráter analítico e crítico que traz em seu cerne. A educação torna-

se então profissionalizante, onde a formação crítica e cidadã dos alunos são 

deixadas de lado em prol da ideologia da elite orgânica. 



 

Longe de se encerrar em conclusões, este trabalho constitui uma ponte para 

futuras pesquisas sobre o tema aqui inicialmente discutido, porque torno a reafirmar, 

a problemática é atual e urgente. Nas palavras de Faria (2005, p.11): 

Estudar Educação é importante como estudar qualquer outro campo do 
conhecimento, qualquer prática social, desde que se leve em conta o 
processo global da sociedade. Este tipo de estudo permite antecipar, 
planejar uma ação, refletir a prática do educador e seu papel na 
transformação desta sociedade. 
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