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EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

RESUMO: Há em toda a história da educação brasileira, desde o último golpe militar de 1964 á 1985, um período
marcado pelo autoritarismo e violência, com o propósito de manter o poder e o controle da sociedade, por parte de
pessoas e partidos políticos. Nesse período, o indivíduo se tornou politicamente alienado, de acordo com o processo
educacional desenvolvido para este fim. Um período pautado por repressão, violência e autoritarismo, que duramente
é relatado por alguns que conviveram nesta época. Esse processo educacional repressor, violento e autoritário
continua sendo mantido de alguma forma na educação atual brasileira. Mesmo com muitas críticas, baseadas em
estudos sérios em diversas áreas científicas, como a Pedagogia, a História e a Sociologia, o autoritarismo continua
presente nas escolas públicas do Brasil, vivemos em um sistema democrático com escolas baseada em uma
educação do passado.

Palavras-chave: História. Educação. Regime Militar. Influência. Brasil.

ABSTRACT: In the history of Brazilian education, since the last military coup of 1964 to 1985, there has been a period
marked by authoritarianism and violence, with the purpose of maintaining power and control of society by people and
political parties. In this period, the individual became politically alienated, according to the educational process
developed for this purpose. A period ruled by repression, violence and authoritarianism, which is harshly reported by
some who lived in this era. This repressive, violent and authoritarian educational process continues to be maintained in
some way in current Brazilian education. Even with many criticisms, based on serious studies in several scientific
areas, such as Pedagogy, History and Sociology, authoritarianism still present in public schools in Brazil, we live in a
democracy system with schools based on an education of the past.
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1. INTRODUÇÃO

A ditadura militar no Brasil ocorreu no período de 1964 a 1985, sem dúvida, uma das maiores violências da história da
educação do Brasil. Marcada pela intervenção militar, que buscava restringir a liberdade dos professores e
estudantes, usando a força para reprimir os movimentos que impedissem o desenvolvimento do regime militar. O
autoritarismo, a violência e a repreensão, era a forma encontrada pelo poder para manter os interesses da ideologia
do regime militar.

Os atos praticados durante o regime militar para buscar controlar a sociedade atingia profundamente a educação
brasileira, usando as disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil (OSPB), disciplinas
que tinham como objetivo disciplinar valores de obediências, passividade, ordem, doutrina religiosa, patriotismo e
política de acordo com a ideologia do poder. Esses eram os conteúdos trabalhados nas citadas disciplinas, elaboradas
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pelo regime militar, com a finalidade de controlar os pensamentos dos indivíduos e assim controlavam os estudantes,
que dessa forma contribuía com a manutenção do regime militar. Esse foi o período em que a educação brasileira
sofreu a mais dura repreensão com autoritarismo, buscando incutir nas mentes dos indivíduos a obediência e com
isso adaptava a educação brasileira à ideologia do regime militar.

Aparelhado no poder de forma autoritária, os militares e as elites conservadoras reprimiram toda a forma de cultura
que atrapalhasse o crescimento do desenvolvimento ideológico do regime.

Para Chiavenato (2004), o regime militar não trouxe nenhum avanço para a educação e para cultura, foi um retrocesso
que buscou inibir com autoritarismo qualquer forma de expressão do indivíduo, se empenhou em garantir o
desenvolvimento da ideologia defendida pelo regime militar.

Já se passaram três décadas de conquista da democracia na lei, porém a gravidade do período do regime militar não
permite a ruptura total da prática ditatorial na educação brasileira e esse autoritarismo é visto no comportamento diário
nas escolas brasileiras. A dura violência e repreensão vivida na ditadura militar durante os vinte e um anos, não
permitiu que a educação brasileira, mesmo após os trinta anos de conquista do Estado de direitos democrático se
libertasse do autoritarismo, e continua assim mantendo elementos e estruturas do regime militar.

Segundo Fonseca (2004), a formação de professores oferecida no período da ditadura militar interferia no professor,
em relação à sua atuação profissional, preparava o professor apenas para transmitir conhecimento, avaliar os
estudantes através de provas. Punia quando não concordava com o comportamento dos estudantes, fortalecendo
assim o modelo tradicional educacional, ainda hoje muito usada na maioria das escolas brasileiras.

1. DESENVOLVIMENTO

A educação desde o período militar vive uma decadência, comprovada nas estruturas físicas e pedagógicas das
escolas, na motivação de professores e estudantes, nos projetos antidemocráticos, que até hoje adentra nas escolas
do Brasil, projetos esses imposto pelos gestores os quais detém o poder.

Mesmo depois da ditadura militar ter chegado ao fim, (re) elaborados os currículos escolares, percebemos que no
campo educacional atual, há a permanência dos resquícios da educação ditatorial. As ações implantadas não
provocaram mudanças, pois são recheadas da ideologia e valores do opressor. O país vive um momento
essencialmente democrático, porém a educação permanece voltada para o autoritarismo.

É visível a resistência em permanecer com uma educação voltada para fortalecer os dominantes e enfraquecer os
dominados, desassociada da realidade. Esse período foi chamado por alguns pesquisadores como período do
chumbo, por ser muito violenta a forma de repreensão e autoritarismo imposta pelo poder, e alimentada e apoiada
pelas elites conservadoras.

Educacionalmente o indivíduo foi alienado, isso é, separou o oprimido do opressor, o trabalhador dos seus meios de
produção, as ferramentas, as máquinas, as matérias primas, a terra e assim se tornaram propriedade do capitalismo.
O período da ditadura militar priorizou uma educação que alienasse, que impossibilitasse a liberdade do indivíduo,
para assim manter o controle dos estudantes e professores no seu pensar, agir e criar.

Politicamente também o indivíduo se tornou alienado à ideologia da ditadura que era a repreensão e violência, sem de
fato ser pensante. Esse controle existia para garantir o desenvolvimento ideológico do poder, o qual era defendido
pela elite conservadora.

A filosofia por sua vez também passou a criar representações do homem e da sociedade. Segundo Harnecker (1980),
a divisão social, fez com que a filosofia se tornasse a atividade de um determinado grupo, refletindo o pensamento
desse grupo. O liberalismo transforma a filosofia em filosofia do Estado. Ainda acrescenta dizendo que esse
comportamento de filósofo e do cientista em face do poder resultou também na alienação do homem.

Procurou-se evidenciar que a política do governo militar empenhou-se na distribuição
cultural das forças que poderiam resistir à barbárie. Ao se impor pela força, adotando um
modelo consequente e coerente com a Doutrina de Segurança Nacional, a ditadura
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mostrou a sua verdadeira natureza em termos culturais. E cumpriu a profecia do
comandante da invasão da UNB, coronel Darci Lazaro: Se essa história de cultura vai nos
atrapalhar a endireitar o Brasil, vamos acabar com a cultura durante trinta anos
(CHIAVENATO, 2004, p. 149).

Como diz Chiavenato (2004), a ditadura militar se empenhou em destruir a educação e a cultura para não colocar em
risco a ideologia defendida pelo regime militar. Esse período não proporcionou avanços para a educação, foi um o
período do retrocesso, da repreensão que buscava apenas manter o que o poder o chamava de ordem.

Um período voltado para repreensão mantida pela violência manipulando e inibindo as expressões de liberdade do
indivíduo, buscando manter seres não conscientes da realidade para melhor desempenho da ditadura militar.

Não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a conhecer, mas a
memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não realizam nenhum ato cognoscitivo, uma
vez que o objeto que deveria ser posto como incidência de seu ato cognoscente é posse
do educador e não mediatizador da reflexão crítica de ambos. (FREIRE, 1982,p.79)

Para Freire (1982), a educação na sua prática estava a serviço dos dominantes que buscavam manter os dominados
doutrinados no sentido de acomodação ao mundo do opressor, uma educação bancária vendo o educando como um
vaso vazio, que precisa ser preenchido com cópias e repetições, seguindo a intencionalidade do opressor.

Modelo de formação inicial de professores de Historia e Geografia, realizados nos cursos
de licenciatura curta de estudos sociais, instituídos no Brasil durante a ditadura militar, no
interior do projeto de desqualificação estratégica, articulado a diversos mecanismos de
controle e manipulação ideológica que vigoraram no Brasil no período do regime militar
(FONSECA, 2004, p.60-64).

Para Fonseca (2004), a fragilidade da educação se dá na formação dos professores que durante o período da ditadura
militar foi implantado um projeto de licenciatura curta para professores de História e Geografia, com a intenção de
manipular e controlar a ideologia defendida pelo regime militar.

Esse projeto de formação de professores restringia apenas em avaliar os estudantes, transmitir conhecimentos,
avaliar através de provas deixando o aluno sem se expressar, apenas ouvir o professor e repetir, se tentasse
discordar seria castigado.

Segundo Moraes (1996), a educação vive inúmeras influências dos velhos paradigmas, o autoritarismo, a hierarquia,
uma escola que se preocupa com memorização, repetições e cópias que valoriza conteúdos, resultados e produtos,
reforçando o conformismo, a obediência e punindo as tentativas de liberdade.

Apesar de muitas críticas ao modelo tradicional da educação, muitos educadores permanecem privilegiando a velha
forma de educação a qual foram ensinados, fortalecendo o autoritarismo e conservando um modelo de educação que
produz seres incapazes de pensar, criar e reconstruir o conhecimento.

Portanto as escolas não tem vida, reproduzem cópias, indivíduos incapazes de pensar e criar, que vivem sem
compreender a relação com o mundo, uma escola que aliena, que não prepara para o futuro, que vive na visão
tradicionalista, que criminaliza e exclui os educandos que não se encaixam no tradicionalismo e continua com os
mesmos problemas, evasão, repetência, baixa qualidade de ensino, analfabetismo, e sempre procurando o culpado.

Uma escola opressora, excludente, preconceituosa, desumana, burocrática, dominadora, contraditória, que vê o
educando como um vaso vazio que vai enchendo com a memorização dos conteúdos passados pelos educadores se
tornando indivíduos alienados, sem horizontes, preparados para memorizar conteúdos, para viver uma educação do
passado sem analisar o mundo a sua volta, punindo as tentativas de liberdade de expressão, constrangendo os erros
e aplaudindo os acertos dentro de uma concepção tradicional, onde o que é certo para um, pode ser errado para
outros, depende do ponto de vista, e cada ponto visto é visto de um ponto.
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A escola tem se transformado em um reduto de seres sem perspectiva, sem sonhos, sem horizontes, que buscam
descobrir o que falta no ambiente, onde não existe respeito ao outro ser humano, não há troca de conhecimento,
liberdade de expressão, compreensão, harmonia, confiança, dignidade, respeito à diversidade, que discrimina, exclui e
que muitas vezes destrói o ser humano; uma escola autoritária e opressora.

É uma escola que continua dividindo o conhecimento em assuntos, especialidades,
subespecialidades, centrada no professor e na transmissão do conteúdo que, em nome da
transmissão do conhecimento, continua vendo o indivíduo como uma tábula rasa,
produzindo seres subservientes obedientes, castrados em sua capacidade criativa,
destituídos de outras formas de expressão e solidariedade. E uma educação doméstica
bancária segundo Freire (1982), que “deposita” no aluno informações, dados e fatos, onde
o professor é quem detém o saber, a autoridade, que dirige o processo e um modelo a ser
seguido (MORAES, 1996, p. 59).

É uma escola desprazerosa para todos que convivem nela, que serve apenas ao poder, onde equipe diretiva obedece
e desempenha o que é determinado pelo seu chefe político, ou seja, seu coronel, que em muitos casos nunca entrou
na escola, não conhece a comunidade escolar, não sabe para quem está dando ordens, mas sabe muito bem o que
consegue com uma escola que tem alunos que não pensam, não criam, não reinventam, que não tem liberdade de
expressão, que alienam, castiga e pune quem não se adequa ao tradicionalismo educacional.

Alguns professores acham que a escola precisa ser mudada, principalmente em relação ao comportamento dos
alunos. Não percebem que o que precisa ser mudado é o comportamento pedagógico, onde os educandos deixem de
ser um vaso vazio, para depósito de conteúdo que memorizam e repetem o educador. Para alguns educadores os
alunos são mal comportados, não participam das aulas, alguns chegam a dar nota pelo comportamento, precisam ficar
sentados e calados, ouvindo e memorizando o que o professor fala e em seguida repetir, quando muitas vezes nem
sabe o significado das palavras que o professor fala.

Por isso mesmo é que uma das características desta educação dissertadora é a
sonoridade da palavra e não sua força transformadora. Quatro vezes quatro dezesseis,
Pará capital Belém que o educando fixa memoriza, repete, sem perceber o que realmente
significa capital, na afirmação, Pará, capital Belém, Belém para o Pará e Pará para o Brasil
(FREIRE, 1982, p. 66).

Precisamos mudar a escola na sua forma do agir pedagógico, da valorização humana no criar, recriar, na liberdade de
expressão, na interpretação do mundo, não basta saber que a vaca dá leite, é preciso saber para onde vai o leite e a
quem pertence a vaca. Essa relação faz o educando ter uma leitura do mundo em que vivemos.

Segundo Freire (1981), a escola precisa aprender a valorizar o educando na sua essência, na sua cultura dentro da
sua realidade, precisa transcender no seu fazer pedagógico, precisa derrubar muros, nos hábitos e costumes
tradicionais que não ajudam na descoberta dos valores individuais dos educandos. Enquanto a escola não buscar no
educando a reflexão de si mesmo na vivência do mundo, refletindo sobre sua vida, com relação a sua realidade,
vamos ter indivíduos incapazes, dominados, pela elite burguesa, porque somente refletindo sobre si mesmo podem se
libertar. Culturalmente fomos domesticados a silenciar, a não falar, a obedecer, a cumprir ordens e romper com essa
cultura assusta alguns. É preciso romper com a cultura do silêncio, perder o medo de falar, se descobrir como um ser
que pensa, que cria e que fala.

Nas sociedades massificadas os indivíduos pensam e agem de acordo com as prescrições
que recebem diariamente dos chamados meios de comunicação. Nestas sociedades, em
que tudo ou quase tudo é pré-fabricado e o comportamento é quase automatizado, os
indivíduos se perdem porque não têm de arriscar-se. Não têm de pensar em torno das
coisas mais insignificantes; há sempre um manual que diz deve ser feito na situação. A ou
na situação B. Raramente se faz necessário parar na esquina de uma rua para pensar em
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que direção seguir. Há sempre uma flecha que desproblematiza a situação. (FREIRE,
1981, p.83).

A escola precisa transcender, no seu criar, recriar, precisa democratizar, precisa se libertar, precisa incluir, derrubar
muros que impedem o crescimento do indivíduo, precisa aprender a lidar com gente. Transcender na educação é ir
além, é aprender uma nova forma, é redescobrir uma educação libertadora, é romper com a educação tradicional e
opressiva, colonizadora, escravista, autoritária e implantar uma educação democrática, que reconheça no indivíduo o
seu conhecimento cultural com participação efetiva no processo educativo, visando o seu papel ético e político em
relação à formação e libertação de homens e mulheres na sociedade.

A educação nas escolas brasileiras não tem cumprido o seu papel na sociedade, tem perdido o seu reconhecimento
ao longo do tempo, não acompanha o sistema político democrático e serve aos interesses dos dominantes, insiste em
continuar no regime da ditadura, permanece cega para a realidade social, tratando com naturalidade essa cruel
herança social, levando o educando a aceitar com conformíssimo a realidade vivida nas escolas.

Em uma sociedade capitalista onde as escolas vivem ainda no período ditatorial, quando as salas são arrumadas
como se tivesse na ditadura, onde alunos permanecem só ouvindo, sem expressar o que pensam, professores
obrigados a aceitarem pacotes educacionais como “Se liga”, “Acelera” e “Alfa e beto”, sem discursão com a
comunidade escolar, onde o professor perde sua autonomia na sala de aula e passa a ser um monitor para aplicar na
sala de aula o que a classe dominante determinam.

A mim me dá pena e não raiva, quando vejo a arrogância com que a branquitude de
sociedades em que se faz isso, em que se queimam igrejas de negros, se apresenta ao
mundo como pedagoga da democracia. Pensar e fazer errado, pelo visto, não tem mesmo
nada que ver com a humanidade que o pensar certo exige. Não tem nada que ver com o
bom-senso que regula nossos até exageros e evita as nossas, o ridículo e a insensatez.
(FREIRE, 2013, p.37).

Esses pacotes educacionais que são desrespeitosos, preconceituosos em todos os sentidos onde mostram padrões
de beleza em leituras de livros destes pacotes, discutindo a boneca negra e a boneca branca, onde diz que “o saci é
feio, mas é feliz.”. Que escola é essa que embute de forma desrespeitosa o padrão de beleza na cabeça das crianças
Os educadores que se opõem a aplicar esses pacotes são encaminhados ao processo administrativo, pois resistir às
ordens da burguesia é visto por eles como baderna. São professores que não querem dar aula apenas, na verdade
esses educadores querem libertar os educandos para que possam conhecer a liberdade, entender esse processo de
dominantes e dominados. É justamente esse processo que os dominantes querem evitar, pois assim a sociedade
passa a entender e desmascarar essa educação que aliena o indivíduo.

Esses pacotes entram em contradição com a LDB, Lei de Diretrizes e Base da educação n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que dá direito a igualdade de condições, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias e gestão
democrática, a lei pode ser contrariada, mas os interesses da burguesia não.

Por termos uma educação fragilizada pelo autoritarismo, muitas vezes também, professores são coniventes com os
dominantes. Esses professores se preocupam pouco com a situação social e o contexto educacional do qual eles
mesmos fazem parte. Diante dessa problemática educacional, deixam de cumprir o que é socialmente ético dentro de
um processo educacional que se torna cruel para os educandos, pois eles passam a ser meros objetos de reprodução
social. Essa problemática passa assim a ser maligna para toda a sociedade.

Fala-se muito em democracia, porém infelizmente essa democracia não é exercitada pela comunidade escolar.
Escolas dominadas por política partidária vivem um atraso de 50 anos, pois nelas não existem políticas educacionais e
nos deparamos com diretores que simplesmente mantém o ambiente escolar em funcionamento, dando recado dos
quem estão no poder. Dessa forma, professores e estudantes vão perdendo o estímulo, agonizando nesta
imoralidade.

No regime democrático as escolas deveriam ser autônomas, livres, com um colegiado para discutir a problemática da
escola e as soluções, onde educador, educando, funcionários e pais pudessem discutir e debater a escola como um
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todo, e a assembleia votasse e decidisse no que fosse melhor para a comunidade escolar, que pudéssemos discutir o
sistema educacional o que temos e o que queremos, inclusive o projeto político pedagógico das escolas, que muitas
vezes é desconhecido pela comunidade escolar.

No processo democrático não cabe uma escola autoritária. A escola deve ser o exercício da democracia onde todos
exercitem a cidadania, onde todos conheçam seus direitos e deveres. Nesse processo democrático, pensar
ideologicamente diferente deve ser algo a ser respeitado, porque em um regime democrático todos devem participar
das decisões.

Há uma grande contradição entre teoria e as práticas no ambiente escolar, pois nos documentos escolares
encontram-se uma escola democrática, porém na prática o que existe é uma escola autoritária, fechada e não
atraente, quando relaciona-se o que está escrito com o que se vivencia na prática não se sabe que escola está sendo
falada. É preciso acabar com essa realidade escolar, sendo necessário que a prática esteja ligada ao que está escrito
nas leis escolares.

Como Freire (1982) analisa, a função da escola deve ser preparar para o exercício cidadania e trabalho, não um
domínio de lógica repetitivo que busca alienar os educandos numa lógica capitalista construindo uma sociedade
violenta destruidora e desumana. As escolas devem ser uma construção de libertação do indivíduo em compreender a
realidade e buscar construir uma sociedade justa e igualitária para todos.

As instituições de nível superior são conservadoras, não têm preparado os profissionais para lidar com gente, com ser
humano, esse trato com gente precisa ser discutida nos colegiados das instituições, para que possamos compreender
as realidades da comunidade escolar e valorizar o conhecimento cultural trazido na bagagem de cada indivíduo para
entender que o discente não acabou de nascer, ele já tem o conhecimento cultural da sua vivencia familiar e da
comunidade a que pertence. Não valorizar ou não reconhecer essa bagagem cultural do discente é negar as raízes do
conhecimento individual, a cultura popular.

A educação que temos tem uma estrutura que faz parte do passado, não está relacionada ao que diz a democracia e
serve para formar seres humanos não críticos, passivos, que se adaptam a realidade apresentada e serve ao
opressor, para que nunca sejam questionados.

A educação como prática da liberdade, ao contrário daquele que é pratica da dominação,
implica na negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim também
na negação do mundo como uma realidade ausente dos homens (FREIRE, 1982, p. 81).

Nesta visão percebemos como é violento o papel dos opressores se não temos uma educação que liberte o indivíduo.
Se a burguesia continua a determinar o tipo de educação oferecida em nossas escolas, nós vamos continuar com
nossos prob

INTRODUÇÃO

A ditadura militar no Brasil ocorreu no período de 1964 a 1985, sem dúvida, uma das maiores violências da história da
educação do Brasil. Marcada pela intervenção militar, que buscava restringir a liberdade dos professores e
estudantes, usando a força para reprimir os movimentos que impedissem o desenvolvimento do regime militar. O
autoritarismo, a violência e a repreensão, era a forma encontrada pelo poder para manter os interesses da ideologia
do regime militar.

Os atos praticados durante o regime militar para buscar controlar a sociedade atingia profundamente a educação
brasileira, usando as disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil (OSPB), disciplinas
que tinham como objetivo disciplinar valores de obediências, passividade, ordem, doutrina religiosa, patriotismo e
política de acordo com a ideologia do poder. Esses eram os conteúdos trabalhados nas citadas disciplinas, elaboradas
pelo regime militar, com a finalidade de controlar os pensamentos dos indivíduos e assim controlavam os estudantes,
que dessa forma contribuía com a manutenção do regime militar. Esse foi o período em que a educação brasileira
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sofreu a mais dura repreensão com autoritarismo, buscando incutir nas mentes dos indivíduos a obediência e com
isso adaptava a educação brasileira à ideologia do regime militar.

Aparelhado no poder de forma autoritária, os militares e as elites conservadoras reprimiram toda a forma de cultura
que atrapalhasse o crescimento do desenvolvimento ideológico do regime.

Para Chiavenato (2004), o regime militar não trouxe nenhum avanço para a educação e para cultura, foi um retrocesso
que buscou inibir com autoritarismo qualquer forma de expressão do indivíduo, se empenhou em garantir o
desenvolvimento da ideologia defendida pelo regime militar.

Já se passaram três décadas de conquista da democracia na lei, porém a gravidade do período do regime militar não
permite a ruptura total da prática ditatorial na educação brasileira e esse autoritarismo é visto no comportamento diário
nas escolas brasileiras. A dura violência e repreensão vivida na ditadura militar durante os vinte e um anos, não
permitiu que a educação brasileira, mesmo após os trinta anos de conquista do Estado de direitos democrático se
libertasse do autoritarismo, e continua assim mantendo elementos e estruturas do regime militar.

Segundo Fonseca (2004), a formação de professores oferecida no período da ditadura militar interferia no professor,
em relação à sua atuação profissional, preparava o professor apenas para transmitir conhecimento, avaliar os
estudantes através de provas. Punia quando não concordava com o comportamento dos estudantes, fortalecendo
assim o modelo tradicional educacional, ainda hoje muito usada na maioria das escolas brasileiras.

DESENVOLVIMENTO

A educação desde o período militar vive uma decadência, comprovada nas estruturas físicas e pedagógicas das
escolas, na motivação de professores e estudantes, nos projetos antidemocráticos, que até hoje adentra nas escolas
do Brasil, projetos esses imposto pelos gestores os quais detém o poder.

Mesmo depois da ditadura militar ter chegado ao fim, (re) elaborados os currículos escolares, percebemos que no
campo educacional atual, há a permanência dos resquícios da educação ditatorial. As ações implantadas não
provocaram mudanças, pois são recheadas da ideologia e valores do opressor. O país vive um momento
essencialmente democrático, porém a educação permanece voltada para o autoritarismo.

É visível a resistência em permanecer com uma educação voltada para fortalecer os dominantes e enfraquecer os
dominados, desassociada da realidade. Esse período foi chamado por alguns pesquisadores como período do
chumbo, por ser muito violenta a forma de repreensão e autoritarismo imposta pelo poder, e alimentada e apoiada
pelas elites conservadoras.

Educacionalmente o indivíduo foi alienado, isso é, separou o oprimido do opressor, o trabalhador dos seus meios de
produção, as ferramentas, as máquinas, as matérias primas, a terra e assim se tornaram propriedade do capitalismo.
O período da ditadura militar priorizou uma educação que alienasse, que impossibilitasse a liberdade do indivíduo,
para assim manter o controle dos estudantes e professores no seu pensar, agir e criar.

Politicamente também o indivíduo se tornou alienado à ideologia da ditadura que era a repreensão e violência, sem de
fato ser pensante. Esse controle existia para garantir o desenvolvimento ideológico do poder, o qual era defendido
pela elite conservadora.

A filosofia por sua vez também passou a criar representações do homem e da sociedade. Segundo Harnecker (1980),
a divisão social, fez com que a filosofia se tornasse a atividade de um determinado grupo, refletindo o pensamento
desse grupo. O liberalismo transforma a filosofia em filosofia do Estado. Ainda acrescenta dizendo que esse
comportamento de filósofo e do cientista em face do poder resultou também na alienação do homem.

Procurou-se evidenciar que a política do governo militar empenhou-se na distribuição
cultural das forças que poderiam resistir à barbárie. Ao se impor pela força, adotando um
modelo consequente e coerente com a Doutrina de Segurança Nacional, a ditadura
mostrou a sua verdadeira natureza em termos culturais. E cumpriu a profecia do
comandante da invasão da UNB, coronel Darci Lazaro: Se essa história de cultura vai nos
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atrapalhar a endireitar o Brasil, vamos acabar com a cultura durante trinta anos
(CHIAVENATO, 2004, p. 149).

Como diz Chiavenato (2004), a ditadura militar se empenhou em destruir a educação e a cultura para não colocar em
risco a ideologia defendida pelo regime militar. Esse período não proporcionou avanços para a educação, foi um o
período do retrocesso, da repreensão que buscava apenas manter o que o poder o chamava de ordem.

Um período voltado para repreensão mantida pela violência manipulando e inibindo as expressões de liberdade do
indivíduo, buscando manter seres não conscientes da realidade para melhor desempenho da ditadura militar.

Não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a conhecer, mas a
memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não realizam nenhum ato cognoscitivo, uma
vez que o objeto que deveria ser posto como incidência de seu ato cognoscente é posse
do educador e não mediatizador da reflexão crítica de ambos. (FREIRE, 1982,p.79)

Para Freire (1982), a educação na sua prática estava a serviço dos dominantes que buscavam manter os dominados
doutrinados no sentido de acomodação ao mundo do opressor, uma educação bancária vendo o educando como um
vaso vazio, que precisa ser preenchido com cópias e repetições, seguindo a intencionalidade do opressor.

Modelo de formação inicial de professores de Historia e Geografia, realizados nos cursos
de licenciatura curta de estudos sociais, instituídos no Brasil durante a ditadura militar, no
interior do projeto de desqualificação estratégica, articulado a diversos mecanismos de
controle e manipulação ideológica que vigoraram no Brasil no período do regime militar
(FONSECA, 2004, p.60-64).

Para Fonseca (2004), a fragilidade da educação se dá na formação dos professores que durante o período da ditadura
militar foi implantado um projeto de licenciatura curta para professores de História e Geografia, com a intenção de
manipular e controlar a ideologia defendida pelo regime militar.

Esse projeto de formação de professores restringia apenas em avaliar os estudantes, transmitir conhecimentos,
avaliar através de provas deixando o aluno sem se expressar, apenas ouvir o professor e repetir, se tentasse
discordar seria castigado.

Segundo Moraes (1996), a educação vive inúmeras influências dos velhos paradigmas, o autoritarismo, a hierarquia,
uma escola que se preocupa com memorização, repetições e cópias que valoriza conteúdos, resultados e produtos,
reforçando o conformismo, a obediência e punindo as tentativas de liberdade.

Apesar de muitas críticas ao modelo tradicional da educação, muitos educadores permanecem privilegiando a velha
forma de educação a qual foram ensinados, fortalecendo o autoritarismo e conservando um modelo de educação que
produz seres incapazes de pensar, criar e reconstruir o conhecimento.

Portanto as escolas não tem vida, reproduzem cópias, indivíduos incapazes de pensar e criar, que vivem sem
compreender a relação com o mundo, uma escola que aliena, que não prepara para o futuro, que vive na visão
tradicionalista, que criminaliza e exclui os educandos que não se encaixam no tradicionalismo e continua com os
mesmos problemas, evasão, repetência, baixa qualidade de ensino, analfabetismo, e sempre procurando o culpado.

Uma escola opressora, excludente, preconceituosa, desumana, burocrática, dominadora, contraditória, que vê o
educando como um vaso vazio que vai enchendo com a memorização dos conteúdos passados pelos educadores se
tornando indivíduos alienados, sem horizontes, preparados para memorizar conteúdos, para viver uma educação do
passado sem analisar o mundo a sua volta, punindo as tentativas de liberdade de expressão, constrangendo os erros
e aplaudindo os acertos dentro de uma concepção tradicional, onde o que é certo para um, pode ser errado para
outros, depende do ponto de vista, e cada ponto visto é visto de um ponto.

A escola tem se transformado em um reduto de seres sem perspectiva, sem sonhos, sem horizontes, que buscam
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descobrir o que falta no ambiente, onde não existe respeito ao outro ser humano, não há troca de conhecimento,
liberdade de expressão, compreensão, harmonia, confiança, dignidade, respeito à diversidade, que discrimina, exclui e
que muitas vezes destrói o ser humano; uma escola autoritária e opressora.

É uma escola que continua dividindo o conhecimento em assuntos, especialidades,
subespecialidades, centrada no professor e na transmissão do conteúdo que, em nome da
transmissão do conhecimento, continua vendo o indivíduo como uma tábula rasa,
produzindo seres subservientes obedientes, castrados em sua capacidade criativa,
destituídos de outras formas de expressão e solidariedade. E uma educação doméstica
bancária segundo Freire (1982), que “deposita” no aluno informações, dados e fatos, onde
o professor é quem detém o saber, a autoridade, que dirige o processo e um modelo a ser
seguido (MORAES, 1996, p. 59).

É uma escola desprazerosa para todos que convivem nela, que serve apenas ao poder, onde equipe diretiva obedece
e desempenha o que é determinado pelo seu chefe político, ou seja, seu coronel, que em muitos casos nunca entrou
na escola, não conhece a comunidade escolar, não sabe para quem está dando ordens, mas sabe muito bem o que
consegue com uma escola que tem alunos que não pensam, não criam, não reinventam, que não tem liberdade de
expressão, que alienam, castiga e pune quem não se adequa ao tradicionalismo educacional.

Alguns professores acham que a escola precisa ser mudada, principalmente em relação ao comportamento dos
alunos. Não percebem que o que precisa ser mudado é o comportamento pedagógico, onde os educandos deixem de
ser um vaso vazio, para depósito de conteúdo que memorizam e repetem o educador. Para alguns educadores os
alunos são mal comportados, não participam das aulas, alguns chegam a dar nota pelo comportamento, precisam ficar
sentados e calados, ouvindo e memorizando o que o professor fala e em seguida repetir, quando muitas vezes nem
sabe o significado das palavras que o professor fala.

Por isso mesmo é que uma das características desta educação dissertadora é a
sonoridade da palavra e não sua força transformadora. Quatro vezes quatro dezesseis,
Pará capital Belém que o educando fixa memoriza, repete, sem perceber o que realmente
significa capital, na afirmação, Pará, capital Belém, Belém para o Pará e Pará para o Brasil
(FREIRE, 1982, p. 66).

Precisamos mudar a escola na sua forma do agir pedagógico, da valorização humana no criar, recriar, na liberdade de
expressão, na interpretação do mundo, não basta saber que a vaca dá leite, é preciso saber para onde vai o leite e a
quem pertence a vaca. Essa relação faz o educando ter uma leitura do mundo em que vivemos.

Segundo Freire (1981), a escola precisa aprender a valorizar o educando na sua essência, na sua cultura dentro da
sua realidade, precisa transcender no seu fazer pedagógico, precisa derrubar muros, nos hábitos e costumes
tradicionais que não ajudam na descoberta dos valores individuais dos educandos. Enquanto a escola não buscar no
educando a reflexão de si mesmo na vivência do mundo, refletindo sobre sua vida, com relação a sua realidade,
vamos ter indivíduos incapazes, dominados, pela elite burguesa, porque somente refletindo sobre si mesmo podem se
libertar. Culturalmente fomos domesticados a silenciar, a não falar, a obedecer, a cumprir ordens e romper com essa
cultura assusta alguns. É preciso romper com a cultura do silêncio, perder o medo de falar, se descobrir como um ser
que pensa, que cria e que fala.

Nas sociedades massificadas os indivíduos pensam e agem de acordo com as prescrições
que recebem diariamente dos chamados meios de comunicação. Nestas sociedades, em
que tudo ou quase tudo é pré-fabricado e o comportamento é quase automatizado, os
indivíduos se perdem porque não têm de arriscar-se. Não têm de pensar em torno das
coisas mais insignificantes; há sempre um manual que diz deve ser feito na situação. A ou
na situação B. Raramente se faz necessário parar na esquina de uma rua para pensar em
que direção seguir. Há sempre uma flecha que desproblematiza a situação. (FREIRE,
1981, p.83).
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A escola precisa transcender, no seu criar, recriar, precisa democratizar, precisa se libertar, precisa incluir, derrubar
muros que impedem o crescimento do indivíduo, precisa aprender a lidar com gente. Transcender na educação é ir
além, é aprender uma nova forma, é redescobrir uma educação libertadora, é romper com a educação tradicional e
opressiva, colonizadora, escravista, autoritária e implantar uma educação democrática, que reconheça no indivíduo o
seu conhecimento cultural com participação efetiva no processo educativo, visando o seu papel ético e político em
relação à formação e libertação de homens e mulheres na sociedade.

A educação nas escolas brasileiras não tem cumprido o seu papel na sociedade, tem perdido o seu reconhecimento
ao longo do tempo, não acompanha o sistema político democrático e serve aos interesses dos dominantes, insiste em
continuar no regime da ditadura, permanece cega para a realidade social, tratando com naturalidade essa cruel
herança social, levando o educando a aceitar com conformíssimo a realidade vivida nas escolas.

Em uma sociedade capitalista onde as escolas vivem ainda no período ditatorial, quando as salas são arrumadas
como se tivesse na ditadura, onde alunos permanecem só ouvindo, sem expressar o que pensam, professores
obrigados a aceitarem pacotes educacionais como “Se liga”, “Acelera” e “Alfa e beto”, sem discursão com a
comunidade escolar, onde o professor perde sua autonomia na sala de aula e passa a ser um monitor para aplicar na
sala de aula o que a classe dominante determinam.

A mim me dá pena e não raiva, quando vejo a arrogância com que a branquitude de
sociedades em que se faz isso, em que se queimam igrejas de negros, se apresenta ao
mundo como pedagoga da democracia. Pensar e fazer errado, pelo visto, não tem mesmo
nada que ver com a humanidade que o pensar certo exige. Não tem nada que ver com o
bom-senso que regula nossos até exageros e evita as nossas, o ridículo e a insensatez.
(FREIRE, 2013, p.37).

Esses pacotes educacionais que são desrespeitosos, preconceituosos em todos os sentidos onde mostram padrões
de beleza em leituras de livros destes pacotes, discutindo a boneca negra e a boneca branca, onde diz que “o saci é
feio, mas é feliz.”. Que escola é essa que embute de forma desrespeitosa o padrão de beleza na cabeça das crianças
Os educadores que se opõem a aplicar esses pacotes são encaminhados ao processo administrativo, pois resistir às
ordens da burguesia é visto por eles como baderna. São professores que não querem dar aula apenas, na verdade
esses educadores querem libertar os educandos para que possam conhecer a liberdade, entender esse processo de
dominantes e dominados. É justamente esse processo que os dominantes querem evitar, pois assim a sociedade
passa a entender e desmascarar essa educação que aliena o indivíduo.

Esses pacotes entram em contradição com a LDB, Lei de Diretrizes e Base da educação n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que dá direito a igualdade de condições, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias e gestão
democrática, a lei pode ser contrariada, mas os interesses da burguesia não.

Por termos uma educação fragilizada pelo autoritarismo, muitas vezes também, professores são coniventes com os
dominantes. Esses professores se preocupam pouco com a situação social e o contexto educacional do qual eles
mesmos fazem parte. Diante dessa problemática educacional, deixam de cumprir o que é socialmente ético dentro de
um processo educacional que se torna cruel para os educandos, pois eles passam a ser meros objetos de reprodução
social. Essa problemática passa assim a ser maligna para toda a sociedade.

Fala-se muito em democracia, porém infelizmente essa democracia não é exercitada pela comunidade escolar.
Escolas dominadas por política partidária vivem um atraso de 50 anos, pois nelas não existem políticas educacionais e
nos deparamos com diretores que simplesmente mantém o ambiente escolar em funcionamento, dando recado dos
quem estão no poder. Dessa forma, professores e estudantes vão perdendo o estímulo, agonizando nesta
imoralidade.

No regime democrático as escolas deveriam ser autônomas, livres, com um colegiado para discutir a problemática da
escola e as soluções, onde educador, educando, funcionários e pais pudessem discutir e debater a escola como um
todo, e a assembleia votasse e decidisse no que fosse melhor para a comunidade escolar, que pudéssemos discutir o
sistema educacional o que temos e o que queremos, inclusive o projeto político pedagógico das escolas, que muitas
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vezes é desconhecido pela comunidade escolar.

No processo democrático não cabe uma escola autoritária. A escola deve ser o exercício da democracia onde todos
exercitem a cidadania, onde todos conheçam seus direitos e deveres. Nesse processo democrático, pensar
ideologicamente diferente deve ser algo a ser respeitado, porque em um regime democrático todos devem participar
das decisões.

Há uma grande contradição entre teoria e as práticas no ambiente escolar, pois nos documentos escolares
encontram-se uma escola democrática, porém na prática o que existe é uma escola autoritária, fechada e não
atraente, quando relaciona-se o que está escrito com o que se vivencia na prática não se sabe que escola está sendo
falada. É preciso acabar com essa realidade escolar, sendo necessário que a prática esteja ligada ao que está escrito
nas leis escolares.

Como Freire (1982) analisa, a função da escola deve ser preparar para o exercício cidadania e trabalho, não um
domínio de lógica repetitivo que busca alienar os educandos numa lógica capitalista construindo uma sociedade
violenta destruidora e desumana. As escolas devem ser uma construção de libertação do indivíduo em compreender a
realidade e buscar construir uma sociedade justa e igualitária para todos.

As instituições de nível superior são conservadoras, não têm preparado os profissionais para lidar com gente, com ser
humano, esse trato com gente precisa ser discutida nos colegiados das instituições, para que possamos compreender
as realidades da comunidade escolar e valorizar o conhecimento cultural trazido na bagagem de cada indivíduo para
entender que o discente não acabou de nascer, ele já tem o conhecimento cultural da sua vivencia familiar e da
comunidade a que pertence. Não valorizar ou não reconhecer essa bagagem cultural do discente é negar as raízes do
conhecimento individual, a cultura popular.

A educação que temos tem uma estrutura que faz parte do passado, não está relacionada ao que diz a democracia e
serve para formar seres humanos não críticos, passivos, que se adaptam a realidade apresentada e serve ao
opressor, para que nunca sejam questionados.

A educação como prática da liberdade, ao contrário daquele que é pratica da dominação,
implica na negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim também
na negação do mundo como uma realidade ausente dos homens (FREIRE, 1982, p. 81).

Nesta visão percebemos como é violento o papel dos opressores se não temos uma educação que liberte o indivíduo.
Se a burguesia continua a determinar o tipo de educação oferecida em nossas escolas, nós vamos continuar com
nossos

problemas sociais e educacionais, com indivíduos limitados em pensar, criticar, cobrar direitos, reivindicar e a
burguesia por sua vez se perpetua no poder, como tem sido.

Em alguns momentos de reflexão parece que estão falando não de gente, mas de coisa, de “objeto”, que os
dominantes ou opressores determinam até como devem agir, falar, ler, pensar essa é a prática que somente interessa
aos dominantes. Nesse processo de alienação do indivíduo não há lugar para educação, mas para adestramento de
gente, que se torna um adestrado para responder aos interesses da classe burguesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que a ditadura militar tem uma grande influência na educação atual brasileira, permanece sendo
pensada pela elite burguesa, o autoritarismo continua sendo mantido de alguma forma na educação atual brasileira.
Mesmo com muita crítica, o autoritarismo continua presente nas escolas públicas do Brasil, vivemos em uma
democracia com escolas funcionando baseadas em uma educação do passado.

Apesar das lutas sociais, o autoritarismo ocupam espaços nas escolas desde a época da ditadura militar e enfraquece
totalmente o desenvolvimento de uma educação que liberte o indivíduo. A educação brasileira precisa transcender,
precisa se libertar das ideologias praticadas na ditadura militar, precisa ser repensada, precisa incluir, derrubar muros
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que impedem o crescimento do indivíduo, precisa aprender a lidar com gente.

Transcender na educação é ir além, é aprender uma nova forma, é redescobrir uma educação libertadora, é romper
com a educação tradicional e opressiva, colonizadora, escravista, autoritária e implantar uma educação democrática,
que reconheça no indivíduo o seu conhecimento cultural com participação efetiva no processo educativo, visando o
seu papel ético político em relação à formação e libertação de homens e mulheres, e assim formar cidadãos
pensantes.
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