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A ditadura militar foi um regime autoritário que perdurou no Brasil por vinte e um anos, de 

1964 a 1985. É conhecida como o período mais obscuro da história brasileira por conta da 

censura sofrida pela mídia e pela tortura exercida sobre a população da época, isso é 

comprovado através de pesquisas e também de relatos de pessoas que viveram durante o 

regime. No contexto atual, diversas discussões sobre o assunto rondam a população que na 

maioria das vezes não entende sobre o que de fato está falando, utilizando de argumentos 

errôneos e rasos quando debatem e defendem seu ponto de vista. A partir disso, esse trabalho 

foi desenvolvido com o intuito de conhecer o nível de conhecimento dos jovens das escolas da 

rede pública sobre a Ditadura Militar no Brasil. Para tanto, esse estudo foi baseado na 

abordagem de pesquisa qualitativa com a aplicação de questionários em duas escolas da rede 

pública estadual localizadas na cidade de Cruz das Almas, em um total de 14 salas do ensino 

médio. Foram utilizados os dados de cerca de 293 alunos, que representam as turmas do 

primeiro, segundo e terceiros anos. Os dados da pesquisa foram tabulados pelo Microsoft 

Excel 2010. Foi possível concluir que os jovens não conhecem os dados básicos sobre o 

regime militar de 1964 e que o menor percentual que apresenta uma estrutura sólida sobre o 

assunto é contra o retorno ou a criação de uma estrutura política parecida com a da época. 
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