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1.    RESUMO 

O presente trabalho analisa a experiência de vida de dois professores que viveram o 

período da Ditadura Militar. Um sofreu consequências por expor, em sala de aula, sua 

opinião contra o regime militar. O outro omitiu sua opinião por medo. As relações entre 

história de vida, formação do professor e educação enquanto ato político estão 

presentes neste estudo 

  

2.    INTRODUÇÃO 

O estudo de histórias de vida de professores é tema que se desenvolveu muito nas 

reflexões sobre educação no Brasil. Análises anteriores estavam preocupadas com 

processos sociais amplos e categorias genéricas como, por exemplo, “classe social”. 

A história de vida permite particularizar situações e compreender estes processos 

mais amplos.  

Hoje é comum em certos grupos sociais o discurso contra os direitos e a defesa da 

Ditadura como tempo da “ordem”.  

Nosso estudo pretende recuperar a experiência da Ditadura por parte dos educadores 

do período. 

  

3.    OBJETIVOS 

 Gerais: Relatar histórias de vida de professores que vivenciaram a ditadura militar, a 

atuação deles na sala de aula e refletir sobre a experiência política de ser professor. 

 Específico: Esse trabalho em para relatar e expor a vivência de vida de dois 

professores, a sua trajetória em sala de aula, tendo em vista este trabalho apresentar 

a forma como a educação foi abordada nesse período da ditadura militar pelo 

professor.  

 

4.    METODOLOGIA 

 - Leitura de bibliografia especializada; 

- Entrevista com os professores; 

- Análise das Entrevistas. 

  

5.    DESENVOLVIMENTO 



A duração do trabalho é de 1 ano e 6 meses pois o grupo terá que ler ampla 

bibliografia,  analisar entrevistas e estabelecer ligações entre contexto geral e 

particular 

 

6.    RESULTADOS PRELIMINARES 

 Estabelecemos contato com um de nossos entrevistados e obtivemos os relatos de 

opressão com o seguinte sentido:  

Muitos professores sofreram por não ter a livre expressão de poder relatar 

acontecimentos, muitos se sentiam perseguidos dentro da sala de aula. Então muitos 

desses alunos e professores sofriam perseguição  de militares e eram considerados 

subversivos. Eram presos, exilados. Sendo um deles professor de Minas Gerais, foi 

exilado para o Chile onde teve o apoio do governo e cursou Direito.  

 

7.    FONTES CONSULTADAS 

ARAUJO, Maria Paula. Ditadura militar e democracia no Brasil : história, imagem 

e testemunho / organização  1.ed. – Rio de Janeiro: Ponteio,2013. 

LOURENÇO, Elaine. O ensino de História encontra seu passado:memórias da 

atuação docente durante a ditadura civil-militar.Revista Brasileira de História . São 

Paulo, v. 30, nº 60, p.97-120 – 2010 

NAPOLITANO, Marcos. 1964 - História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: 

Contexto, 2013 

  

 


