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RESUMO 

 

MERLO, Evilyn Oliveira. Literatura infanto-juvenil, memória e ensino de história: Um 

diálogo possível para o ensino da ditadura militar brasileira (1964-1985) em sala de aula. 2018. 

81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História) – Colégio Pedro 

II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 
 

Neste trabalho desenvolvemos uma reflexão acerca do ensino da ditadura militar brasileira 

(1964-1985), buscando através de um exercício de análise e reflexão propor como ferramenta 

e método de ensino o uso da literatura infanto-juvenil em sala de aula. Para tanto, fizemos uma 

discussão bibliográfica mobilizando os conceitos: Memória, História e Ensino de História, 

percebendo como estes campos se aproximam e são articulados no ensino sobre ditaduras. 

Pretendemos ao longo do nosso trabalho apresentar as possibilidades e potencialidades do uso 

de material literário, uma vez que, acreditamos que o ensino de temas sensíveis como ditadura 

podem ser acessados por meios mais palatáveis e através de uma linguagem mais próxima ao 

universo linguístico de nossos alunos. Além das reflexões teóricas, apresentamos uma 

sequência didática e planos de aula que servem como modelo ou mesmo inspiração para os 

colegas professores que por ventura desejam trabalhar com este tipo de material em suas aulas. 

Nesse sentido, utilizamos os livros “Quien Soy? Relatos sobre identidad, nietos y 

reencuentros” e “Brasil: ditadura- militar um livro para os que nasceram bem depois...”. 

Além disso, para fazer uma interlocução entre o contexto argentino e brasileiro no que tange 

ao tema da ditadura, a partir do relato de filhos de militantes, escolhemos o depoimento de 

Rosa Martinelli presente no livro “Infância Roubada Crianças Atingidas Pela Ditadura 

Militar no Brasil”. 

 

Palavras-chave: Ditadura Militar Brasileira (1964-1985). Ensino de História. Memória. 

Literatura Infanto-juvenil. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo do nosso trabalho é compreender qual a relação que se estabelece entre 

a história e a memória enquanto um caminho pelo qual o ensino de história constrói 

conhecimento histórico. Sendo importante para essa discussão identificar o diálogo entre 

os dois campos, percebendo quais são os desafios presentes nestas duas formas de acesso 

ao passado. Para tanto, vamos mobilizar este debate alinhado a utilização da literatura 

infanto-juvenil como ferramenta para o ensino de história. Sobretudo, relacionado à temas 

sensíveis como as experiências de ditadura vivenciadas no Brasil (1964-1985) e 

Argentina (1966- 1982). 

Acreditamos que o ensino de história nos permite através de ferramentas 

múltiplas, trabalhar com temas que são em sua essência sensíveis e muitas vezes 

indizíveis. É o caso da ditadura militar brasileira (1964-1985), que até hoje é marcada 

por um processo de silenciamento e tentativa de apagamento das memórias das vítimas 

e grupos que foram perseguidos. 

Para tanto, defendemos e pretendemos demonstrar através de uma discussão 

bibliográfica e, a posteriori, da sequência didática elaborada, as potencialidades e 

possibilidades que se abrem ao ensino de história a partir do uso da literatura infanto- 

juvenil. Num primeiro momento, nos dedicamos a discutir as relações entre memória e 

história, percebendo as especificidades entre estas duas formas de acesso ao passado. Na 

segunda parte do trabalho, apresentaremos como a questão da memória da ditadura pode 

ser abordada no ensino de história. Para fechar as discussões desenvolvemos um debate 

acerca das potencialidades do uso da literatura infanto-juvenil no ensino de história. 

Apontaremos os livros que foram utilizados para elaboração da nossa proposta de 

sequência didática e planos de aula, que vêm anexos fazendo o fechamento do nosso 

trabalho. 

O ensino de história como reflexão dos historiadores vem ganhando força e 

destaque à medida que percebemos a presença desse questionamento em seminários, 

congressos e cada vez mais no debate historiográfico. Estes eventos possuem como centro 

de análise a discussão sobre como tornar inteligível e ensinável o conhecimento histórico. 

Sendo importantes já que buscam aproximar e construir pontes entre o conhecimento 

elaborado por meio de pesquisas acadêmicas, dentro das universidades e cursos de pós-

graduação, e o conhecimento produzido em sala de aula. Assim, “trabalhos, antes 



11 

 

esporádicos e centrados na pedagogia, tornam-se cada vez mais presentes nas reflexões 

de licenciados e bacharéis em História pensando a sua própria área e o seu ensino”. 

(OLIVEIRA e COSTA, 2007, p. 9). 

A aproximação entre estes campos distintos de produção de conhecimento é 

impulsionada por um sintoma identificado por Guimarães (2009), denominado “crise no 

ensino de história”. Ou seja, há um afastamento entre o que é produzido no meio 

acadêmico e o que é ensinado nos bancos escolares. O autor nos alerta sobre a 

responsabilidade que os historiadores possuem com relação a este problema, não apenas 

por serem sujeitos detentores dos instrumentos necessários para a construção das 

narrativas acerca do passado, mas pelo seu compromisso em escrever e pensar à História 

orientados pelas demandas do presente. Os cursos de graduação e pós-graduação também 

possuem certo grau de responsabilidade nesse afastamento, dado que os estudos 

produzidos em sua maioria não estão preocupados em estabelecer este diálogo e 

aproximação com o ensino. 

Segundo Guimarães (2009) “refletir sobre o ensino de história está diretamente 

associado à articulação entre a escrita da história e o ensino como meio de produção do 

conhecimento histórico”. Não significa dizer que ambos possuem os mesmos métodos e 

objetivos, no entanto, suas diferenças também não podem ser qualificadas como forma 

de hierarquização do conhecimento. Nesse sentido, é importante analisar o ensino de 

história partindo das suas especificidades, dos seus objetivos, compreendendo quais são 

os usos sociais do passado. Desta forma, observaremos de que maneira a memória é 

instrumentalizada no ensino de história. 
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1. ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO E COMPREENSÃO DO CONCEITO DE 

MEMÓRIA E SEU DIÁLOGO COM A HISTÓRIA  

No que tange o campo da memória, é possível observar desde os anos 50, as 

discussões desenvolvidas por Halbwachs (1968), que inaugurava o campo da memória 

coletiva como disciplina. Segundo o autor, a memória coletiva elege a história como um 

dos seus “lugares de memória” e a historiografia como espaço onde se aloja, produz e 

reproduz. Observamos, desta forma, que mesmo com sua complexidade, a historiografia 

faz uso da memória individual e coletiva para produção do seu conhecimento. Assim, 

história e memória estão em constante diálogo sem, no entanto, se confundirem. 

Buscaremos mostrar esse diálogo ao longo das discussões a seguir. 

A memória para o senso comum é o ato de lembrar coisas do passado ou o que o 

indivíduo compreende como passado. Já do ponto de vista biológico a memória seria 

“memória recente”, que não permite precisão porque está ancorada no esquecimento. 

Entretanto, atualmente essa interpretação simplista da memória como estática, que 

marcou algumas correntes do século XX, não se sustenta mais. Segundo Barros (2009), 

mesmo as interpretações psicológicas, biológicas e neurológicas já passaram por revisão 

e as mudanças no conceito de memória individual também contribuem para o 

enriquecimento do conceito de memória coletiva. 

Segundo Ricoeur (2003) a memória é sempre a memória de alguém ou de um 

grupo e por isso podemos perceber a manipulação dessas lembranças para o futuro. É 

importante perceber a memória através da sua capacidade inventiva, produção de 

símbolos que permitem a formação e permanência de identidades de grupos. Ricouer 

(2003) trabalha com a ideia de memória social, que é esse espaço tempo ligado ao mundo 

humano, onde se afirmam poderes da comunidade e dos indivíduos sobre si e sobre os 

outros. Sendo assim, a memória para o autor deve ser interpretada como um território, um 

espaço vivo de política e símbolos onde lembrança e esquecimento se cruzam. 

Percebemos, por sua vez, que o exercício da lembrança está diretamente ligado 

ao esquecimento. Partindo desse pressuposto, o exercício de lembrar estaria 

condicionado a liberdade de esquecer. Parece estarmos em constante ameaça de 

esquecimento de modo que a preservação da memória nos levaria a desprezar os 

diferentes processos em que estão inseridos a escrita da história e da memória. Segundo 

Guimarães (2009), enquanto a narrativa da memória nos fala das certezas, a História se 

ocuparia das possibilidades que são construídas a partir de hipóteses racionais que a 
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qualquer momento podem sofrer mudanças. Para este autor “a unidade da memória, 

lugar de reencontro consigo mesmo, contrapõe-se a pluralidade necessária à história, 

lugar de estranhamento e da dúvida, mas igualmente lugar de abertura de horizontes”. 

(GUIMARÃES, 2009, p. 43). 

Guimarães (2009) destaca que a cultura tecnológica da contemporaneidade, apesar 

de apresentar uma capacidade extraordinária de armazenamento de vestígios e memórias, 

não corresponde necessariamente em uma forma de transformá-las através da narrativa 

histórica, isto é, como conhecimento histórico. Logo, a capacidade de armazenamento 

caminha em um ritmo mais acelerado do que a capacidade de convertê-las em narrativas 

sobre as experiências vividas. 

Por outro lado, podemos perceber que a noção da mudança de passagem de tempo 

já assinalada por Hartog (2013), pode ser a origem do surgimento expressivo das 

narrativas de memória, a busca por testemunhas e construção de patrimônios. Portanto, 

como destaca Guimarães acerca da modernidade, “a necessidade de preencher com 

certezas- e com lembranças - aquilo que é incerto por sua própria condição: o passado, 

que como existência efetiva, para nós não é mais presente a não ser por uma condição 

de vicariato” (GUIMARÃES, 2009, p. 45). 

Pensar qual é a função da história hoje é fundamental para compreender qual será 

o papel do ensino de história, tendo em vista que ambos se orientam por demandas 

advindas da contemporaneidade, dos anseios do presente. As mudanças ocorridas no 

campo da história impactam sua função e a do ensino de história nos dias de hoje, bem 

como o contrário. Não podemos, entretanto, como já foi dito, esquecermos que a história 

é produzida no presente, o que não significa dizer que o passado estaria desconectado ou 

distante. 

Uma das ferramentas que a história nos proporciona é a capacidade de 

desnaturalizar o presente, percebendo-o como um processo de rupturas, mas também 

continuidades. É através da história e das experiências que são vivenciadas pelos grupos 

sociais e individualmente que os sujeitos são construídos, pensam, agem e se relacionam 

entre seus grupos sociais e com o mundo. É através da noção de alteridade, que a História 

apresenta aos sujeitos outras formas de agir, de se relacionar, valores distintos, 

compreendendo as diversidades e promovendo a tolerância entre as diferenças. Para 

Albuquerque Júnior (2012), a História terá o sentido que o indivíduo nela colocar, 

orientado a partir das condições culturais, sociais, econômicas, de classe e políticas em 
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que está inserido. 

Joutard (2007) defende que a História e a memória possuem um papel importante 

nesse caminho de rememoração ou esquecimento. Nesse sentido, é necessário observar 

como esse processo se desenvolve no interior das sociedades e como são apropriados e 

acessados. Sendo assim, para Fernandes (2012) a busca pelo “dever de memória” pode 

levar em alguns casos a produção de um determinado tipo de literatura infanto-juvenil. 

Essa literatura, surge como um meio mais palatável, sensível e acessível de tratar, 

historicizar, pesquisar e trazer à tona os momentos de tensão que deixaram marcas 

profundas na sociedade. 

A memória, como observamos em Pollak (1989), é revisitada no momento em 

que encontramos disputas e crises no interior do Estado Nação e as minorias passam a 

reivindicar espaços e voz. Dessa forma, os ressentimentos e traumas ressurgem nos grupos 

sociais, por sua vez almejando destaque e espaços de rememoração e memória. Ou seja, 

“uma vez rompido o tabu, uma vez que as memórias subterrâneas conseguem invadir o 

espaço público, reivindicações múltiplas e dificilmente previsíveis se acoplam a essas 

disputas de memórias.” (POLLAK, 1989, p. 5) 

Para Joutard (2007) a memória tem uma relação afetiva com o passado, na 

medida em que ela é antes de tudo individual. Entretanto, para ele o que se apresenta 

como característica marcante da memória é o esquecimento. Todavia, o autor destaca 

que o processo de esquecimento se apresenta através de duas formas: o esquecimento do 

que é considerado insignificante, e o esquecimento voluntário, ou seja, aquilo que se 

deseja conscientemente não lembrar. A memória possuiria também a capacidade de 

recorrer ao simbólico, através da criação de mitos que são formas de 

descrever/representar o real. Enquanto a narrativa histórica está marcada pelo 

distanciamento dos acontecimentos. 

Segundo Fernandes, “(...) a distância se expressa como diferença e nos permite 

uma perspectiva mais ampla, considerando variáveis além do vivido” (FERNANDES, 

2012, p. 87). O trabalho do historiador está, portanto, determinado pela narrativa e 

marcado pela crítica às fontes, que permite compará-las, contextualizá-las, perceber as 

entrelinhas, método indispensável para produção do conhecimento histórico que é 

resultado direto destas operações intelectuais. 

A partir de uma aproximação durkheimiana, Halbawchs (1968) vai associar aos 

elementos estruturais da memória o conceito de “fatos sociais”. Estes seriam as 

características comuns a um grupo que ao mesmo tempo identifica, qualifica e aproxima 
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os sujeitos através de um sentimento de pertencimento e identidade. Por outro lado, são 

esses mesmos “fatos sociais” que os diferem de outros grupos sociais. Segundo o autor, 

os pontos positivos dessa memória comum seria a capacidade de manter a coesão social 

(reforçando-as), pela adesão efetiva do grupo ou “Comunidade afetiva”. Assim, seguindo 

a tradição do século XIX, “a nação é a forma mais acabada do grupo, e a memória 

nacional, a forma mais completa de uma memória coletiva.” (POLLACK, 1989, p. 3) 

Através de um exercício de revisão realizado por correntes construtivistas, os 

chamados “fatos sociais” passam a ser analisados com o objetivo de compreender como 

eles se tornam elementos de identificação e afirmação de um grupo, observando os meios 

pelos quais se solidificam datados de duração e estabilidade. 

Segundo Barros (2012), a História Oral é um caminho que nos abre portas para 

trabalhar com essas experiências, é um movimento que dá aos sujeitos vivos a 

oportunidade de falarem sobre suas vivências, contar suas histórias e falar sobre suas 

memórias. Isto pode ser percebido através das narrativas produzidas por filhos e filhas de 

militantes políticos, presos durante a ditadura militar brasileira, que foram utilizados para 

elaboração dos livros de literatura infanto-juvenil que iremos explorar em nossos planos 

de aula. Entretanto, vamos observar esses depoimentos não como manifestação do real, 

mas como um relato de experiência de um indivíduo que participou do evento. 

Buscaremos identificar nestes discursos inteligibilidade através de investigação e 

reflexão. 

Pensando essa abordagem no campo da memória coletiva, observamos que 

a discussão que emerge a partir da História Oral, faz surgir no plano de debates as 

memórias subterrâneas. Nesse processo, grupos minoritários e minorias que estavam 

excluídas da chamada História Oficial passam ser ouvidas e com isso constroem uma 

narrativa sobre si. Esse trabalho de resgate possibilitado pela História Oral promove 

uma subversão da ordem e é nesse processo que podemos identificar claramente 

onde essas memórias entram em disputas. A memória oficial consolidada reforça as 

relações de poder e as memórias subterrâneas que ganham força e espaço passam a 

lutar por reconhecimento. 

Sendo assim, Pollak (1989) defende que apesar de estarem na maioria das vezes  

ligados a um processo de dominação essas disputas entre memórias oficiais e memórias 

subterrâneas não estão ligadas, necessariamente, a uma oposição entre Estado dominador 

e sociedade civil. Pelo contrário, esse fenômeno é melhor identificado quando 

observamos a relação entre os grupos minoritários e sociedade englobante. 
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Percebemos, no entanto, que em alguns momentos o silenciamento se torna um 

artifício utilizado por alguns grupos marcados por memórias traumáticas, por exemplo, 

dos sujeitos que participaram ou foram vítimas de violência perpetradas pelo Estado, 

como na ditadura militar brasileira (1964-1985). As razões podem ser muitas, desde não 

pretenderem acusar culpados ou mesmo menosprezar a dor dos que foram vítimas. 

Segundo Pollak (1989), o silenciamento de personagens e grupos de Estado e 

simpatizantes de um regime é facilmente compreensível, mas os motivos que levam ao 

silenciamento das vítimas têm razões muito mais complexas. Seja pela necessidade de 

encontrar um espaço de fala e, algumas vezes por interesse do próprio indivíduo 

conscientemente ou não de compartilhar a dor e os traumas advindos das violências 

sofridas. 

O processo de compartilhamento dessas memórias subterrâneas se faz nos quadros 

familiares, em associações de sociabilidades afetivas e política. Para Pollak (1989), essas 

lembranças envergonhadas, indizíveis são transmitidas e alicerçadas em estruturas 

informais e por isso passam desapercebidas pela sociedade. É importante destacar que os 

limites entre a fala, os silêncios e o “não-dito” estão em constante deslocamento. De 

modo que, essa fronteira que se estabelece é o ponto que separa a memória entre coletiva 

e subterrânea. 

Sendo assim, perceber as conjunturas favoráveis ou não às memórias 

marginalizadas é perceber até que ponto o presente interfere na interpretação do passado. 

“O problema que se coloca a longo prazo para as memórias clandestinas e inaudíveis é 

o da sua transmissão intacta até o dia em que elas possam aproveitar uma ocasião para 

invadir o espaço público e passar do “não-dito” à contestação e à reivindicação.” 

(POLLAK, 1989, p.9) 

As memórias subterrâneas podem, em sua maioria, conter rastros de 

ressentimento pelo que não foi, o que sofreu, o que não pode viver ou o que foi obrigado 

a acreditar como verdade. Precisamos compreender de que forma esse sentimento se 

manifesta na sociedade, suas causas e principalmente os efeitos que promovem. Para 

Ansart (2004), é imprescindível que falemos de ressentimento no plural. Para o autor, é 

a partir da “Genealogia da Moral” que podemos identificá-lo como dois tipos opostos: o 

primeiro seria o dos oprimidos, dos fracos. O segundo, por sua vez, é caracterizado pelo 

ódio sentido pelos dominantes quando estes enfrentam as insatisfações de grupos que 

consideravam inferiores. 
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Quando nos atentamos para a relação que se estabelece entre a História e os 

Ressentimentos, devemos lembrar que esse exercício de compreensão de sentimentos tão 

íntimos da sociedade é uma atividade muito complexa e difícil para o historiador. Como 

destaca Ansart (2004), passamos por caminhos tortuosos que pretendem analisar aquilo 

que muitas vezes não é dito, que é negado. Para isso é necessário que sejam criadas 

hipóteses, no intuito de reconstruir o que não está aparente, mas que adormece nos 

silêncios das memórias, que vez ou outra emergem em busca de espaço e representação. 

Para tanto, a análise das linguagens se torna elemento essencial, observando atentamente 

como são formadas as comunicações e reprodução desses sentimentos. Com isso, 

identificamos de que maneira esses códigos, que podem ser orais, escritos ou mesmo 

gestuais se encadeiam para dar sentido e alicerçar essas memórias ressentidas. 

Sá (2005), por sua vez, destaca alguns caminhos pelos quais percorre a memória. 

Em primeiro lugar, destaca que a memória individual está ligada ao social e vice e versa. 

Em segundo lugar, defende que a memória depende da relação social da comunicação, 

ideia está já tão difundida que, segundo o autor, poderíamos chamar a memória coletiva 

como fenômeno da comunicação. Ou seja, é a comunicação e a interação que dão 

fundamento e argumento para construção das representações do passado em função do 

presente. E, por fim, destaca que o que lembramos do passado está diretamente associado 

ao que sabemos dele. 

Pierre Nora (1993), por sua vez, observa que há uma aceleração da história o que 

significa uma variação cada vez mais rápida do passado, nesse sentido, falaríamos tanto 

da memória porque esta não existiria mais. Assim, os “lugares de memória” surgiriam do 

sentimento de que não haveria mais memória e por isso seria necessário organizar 

arquivos e manter os rituais porque estes não seriam naturais. Para Nora (1993), é através 

da psicologia que se inaugura uma nova maneira de pensar a memória, passando de uma 

noção coletiva para o campo individual/privado. 
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2. PENSANDO O ENSINO DE HISTÓRIA A PARTIR DAS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE MEMÓRIA E HISTÓRIA 

Os autores utilizados acima para pensarmos a questão entre história e memória, 

nos possibilitaram compreender como essas discussões avançaram e avançam na 

historiografia. A Teoria da História busca identificar e analisar as diferentes concepções 

que orientam as abordagens e produção da escrita da história enquanto conhecimento e 

história vivida. Podemos identificar essa discussão também no campo do ensino de 

história. 

Segundo Monteiro (2009), no âmbito do ensino ainda estamos num momento em 

que a história vivida e a história conhecimento não são percebidas como movimentos 

distintos. Por isso, ainda hoje podemos identificar no senso comum a ideia de que a 

história ensinada é a história vivida, e esse problema se torna ainda mais grave quando 

nos debruçamos com a máxima “basta saber história para ensiná-la”. A autora propõe 

uma crítica quanto ao papel do ensino de história, e reflete sobre ensino de história e 

memória como viés importante para pensar o saber ensinado. 

A questão central que Monteiro nos apresenta é: “Qual o lugar a memória vai 

ocupar no ensino de história?” (MONTEIRO, 2009, p. 3). A autora defende o ensino  

dge história como um lugar teórico de discussão de saberes, fazendo uma leitura crítica 

acerca do conteúdo que é trabalhado em sala de aula, identificando quais discursos estão 

sendo reproduzidos e quais estão, em contrapartida, sendo silenciados. 

Para a autora, o ensino de história é um lugar de memória, na medida em que, 

permite relacionar o vivido com o que é ensinado. Neste sentido, o currículo se apresenta 

como esse espaço de criação e produção simbólica e cultural. No entanto, é necessário 

lembrar que apesar de sermos orientados por currículos que são construídos a partir de 

disposições oficiais, o que é efetivamente apreendido nunca é literalmente o intencionado. 

Isso ocorre, no contexto de significação ativa que é produzida através da relação 

professor e aluno. 

Monteiro (2009) faz uso de alguns conceitos advindos do campo da didática 

como “transposição didática”, “saber ensinado” e “saber escolar”, que nos ajudam a 

compreender e questionar o papel do ensino. Passando a identificá-lo não apenas como 

mera transmissão de conhecimento, mas como uma atividade que vai além da adaptação 

de conteúdo. Na sala de aula, o ensino se articula com os saberes dos alunos, dos 

professores e com a cultura, e são os significados atribuídos pelos alunos ao saber que 
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expressam as diferentes formas de apropriação e construção do conhecimento. 

Monteiro (2009) desenvolve a noção do ensino de história como um “lugar de 

fronteira”. Ou seja, um espaço onde história e memória são revisitados e passam por um 

processo de revisão, ressignificação do passado, contribuindo para a formação das 

identidades no presente. Para a autora o trabalho do professor é romper com as 

“verdades” históricas, propondo uma análise mais complexa sobre o cotidiano e sobre 

as narrativas que são feitas do passado. Identificando quais são os grupos que se 

beneficiam de determinadas narrativas e quais são as contradições existentes. 

A memória, neste caso, pode surgir como um espaço de transgressão e 

resistência, onde o contato com a história através do ensino gera novos conhecimentos. 

Estes conhecimentos são incorporados nas memórias individuais na forma de 

consciência histórica (MONTEIRO, 2009, p. 22). Assim, os alunos passam a assumir 

uma postura crítica em relação à sociedade e aos discursos dominantes, sendo capazes 

identificá-los, e a romper com esse processo através de instrumentos de resistência. 

Os usos feitos do ensino de história em finais do século XIX e início do século 

XX, marcados por uma história oficial foi bem sucedida do ponto de vista da educação 

escolar, uma vez que, a maior parte da população estava fora das escolas. A partir de 

1970, com a ampliação de vagas no ensino público, houve um déficit cultural, 

podendo ser atribuído ao fato de que os grupos que eram até então excluídos do processo 

de ensino e da história oficial, não se identificavam e nem se reconheciam dentro dessa 

visão dominante. Após a tentativa do governo de substituir a disciplina pelos Estudos 

Sociais, percebemos um movimento de crítica, onde essa história oficial passou a ser 

combatida e iniciou-se no campo de ensino uma história mais crítica (MONTEIRO, 

2009, p. 18). 

Os anos de 1980 foram marcados por uma proposta curricular que passava a 

promover a construção de uma educação e de um cidadão mais crítico. Percebemos 

concomitante a esse processo, o surgimento de espaços onde as chamadas memórias 

subterrâneas podiam encontrar brechas no sistema, que eram necessárias para terem sua 

voz “ouvida”, apesar de sabermos que esse processo de luta é árduo e de longo prazo. 

Assim, como destaca Monteiro (2009), pensar história e memória no âmbito do ensino, 

nos remete diretamente a questão do direito à memória como um direito à cidadania. 

Além disso, é necessário reconhecer que toda seleção de conteúdos históricos 

que é realizado pelo professor tem relação direta com a memória. Isto é, enquanto 

educadores influenciamos na construção dessas memórias e identidades. O ensino de 
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história é fundamental porque é a partir dele e de seus elementos teóricos e 

metodológicos, que construímos o conhecimento necessário para formação da 

afetividade entre a memória e a história. 
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3. O ENSINO DE HISTÓRIA DA DITADURA MILITAR BRASILEIRA (1964- 

1985) A PARTIR DA LITERATURA INFANTO-JUVENIL - UMA PROPOSTA DE 

ATIVIDADE DIDÁTICA 

Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma corrente que pretendia dar conta 

dos acontecimentos que marcaram o período entre guerras, tratando das memórias dos 

fatos, das violências e das perseguições. Dessa forma, Ansart (2004) identifica que a 

corrente ligada ao dever de memória tratava, sobretudo, dos sentimentos que não 

deveriam ser esquecidos. Enquanto isso, a memória dos ressentimentos tem objetivos 

distintos que são orientados por questionamentos levantados pelo autor como: “Que 

memória conserva o indivíduo de seus próprios ressentimentos? Por outro lado, que 

memória conserva dos ressentimentos daquele de quem foi vítima?”. Enfim, indagações 

estas que o autor responde através de quatro caminhos possíveis de análise, que 

perpassam tanto pela memória coletiva quanto memória individual, quer dizer, “a 

tentação do esquecimento, a tentação da repetição, a tentação da revisão e a tentação da 

reintegração” (ANSART, 2004, p. 30). 

É através do ensino de história que propomos nos aproximar desses traumas, 

utilizando uma metodologia que busca ancoragem na literatura infanto-juvenil. Com isso, 

é possível acessar esses sentimentos mais íntimos e que ficam em um estado de inércia 

até virem à tona através das investigações realizadas pelos historiadores. 

A busca por brechas, caminhos, meios e oportunidades pelos quais agem os 

historiadores, permitem que as memórias subterrâneas com seus traumas e 

ressentimentos, possam romper com o silêncio que lhes foi imposto. Desta forma, 

acreditamos que a literatura, inclusive, a literatura infanto-juvenil pode ser utilizada 

como instrumento para que estas vozes ganhem espaço.  

 

O leitor pode pensar que realmente a literatura jamais contribuirá para o 

trabalho do historiador. Porém, é um engano, pois o texto literário, quando 

cruzado com outros documentos, tem a mesma propriedade que qualquer 

outro, abrindo para o historiador um vasto caminho de possibilidades. 

(SANTOS, 2009, p. 9). 

 

Sendo assim, defendemos que a literatura é um instrumento rico para o 

desenvolvimento de reflexões que pretendem problematizar e explorar os conhecimentos 

e fatos históricos, que por sua essência e natureza são traumáticos, de forma mais sensível 

e palatável. A literatura e a história são campos que se aproximam no sentido de lidarem 

com o cotidiano, com experiências humanas e pela construção de uma narrativa. Mas é 
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justamente na forma, método e desenvolvimento da narrativa que observamos seu 

afastamento. 

Tanto na literatura quanto na história a narrativa ocupa um papel fundamental. 

Para a história, a narrativa está associada ao social, cultural e político, seu objetivo é 

mostrar que o conhecimento histórico é construído por homens do seu tempo e produz o 

que chamamos de “consciência histórica”. Segundo Rüsen (2010), a consciência 

histórica é a capacidade do indivíduo de se perceber como um agente no processo de 

mudanças temporais, onde passado e presente se entrecruzam através dos movimentos de 

continuidades e rupturas que surgem desse contato. Perceber-se como pertencente a um 

determinado tempo cronológico que é resultado, mas não consequência, do devir 

histórico, no qual esse aprendizado se dá. Para isso, Rüsen (2010) define três operações 

básicas do aprendizado: “experiência, interpretação e orientação”. (RÜSEN, 2010, p. 

110) 

Estes três fenômenos serão abordados na sequência didática que será apresentada 

na próxima sessão. No entanto, vale destacar que a experiência é abordada a partir do uso 

de relatos de indivíduos que foram diretamente afetados pela ditadura militar brasileira 

(1964-1985) e argentina (1966-1982), a interpretação aparecerá através da capacidade 

dos alunos em ler e compreender a historiografia referente ao período ditatorial 

retratado. Por fim, a orientação se apresenta pela busca da construção de uma sociedade 

democrática, através de atividades que utilizam conteúdos atitudinais. 

O discurso histórico busca compreender e explicar o real através do diálogo entre 

fontes, sendo possível alcançar uma reconstrução do passado através dessa análise 

interpretativa e analítica. Na narrativa literária em contrapartida, não existe um 

compromisso com o real, muito menos a necessidade de comprovar os acontecimentos 

que são relatados. Com a utilização de recursos como imaginação, criatividade e ficção 

há o afastamento entre a narrativa literária e o real, o que não significa dizer que estão 

dissociadas. 

Entretanto, como podemos observar em Sevcenko (1986), a literatura possui 

raízes no social. Desta forma, pode ser uma ferramenta de estudo do historiador na medida 

em que este pode trabalhar com o que não aconteceu, sobre possibilidades, observando 

momentos de aflições. Assim, o historiador seria atraído pela probabilidade. 

Esses desafios presentes nas relações que se estabelecem entre história e literatura, 

são elementos que podem ser observados como legitimadores do potencial da narrativa 

literária como fonte documental sendo utilizadada pelo historiador.  
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Nem reflexo, nem determinação, nem autonomia: estabelece-se entre os dois 

campos (da história e da literatura) uma relação tensa de intercâmbio, mas 

também de confrontação. A partir dessa perspectiva, a criação literária revela 

todo o seu potencial como documento, não apenas pela análise das referências 

esporádicas a episódios históricos ou do estudo profundo dos seus processos 

de construção formal, mas como uma instância complexa, repleta das mais 

variadas significações e que incorpora a história em todos os seus aspectos, 

específicos ou gerais, formais ou temáticos, reprodutivos ou criativos, de 

consumo ou produção (SEVCENKO, 1986, p. 346). 

 

Para Santos (2009), o texto literário assim como qualquer outro documento pode ser 

utilizado como fonte histórica, desde que o historiador utilize os métodos de questionamento 

de fontes necessário para acessar os discursos produzidos nesse material.  

 

Promovendo o diálogo com outras fontes de informações históricas que 

possibilitem, ao relacioná-las, analisar as mudanças e permanências da 

sociedade de uma época, as possibilidades colocadas e as opções de caminhos 

escolhidos por seus agentes. Assim, na pesquisa ou no ensino, a literatura, 

como qualquer outro “documento histórico” só permite que nos aproximemos 

de suas potencialidades, quando o historiador faz as indagações necessárias 

para extrair as evidências. (SANTOS, 2009, p. 11). 

 

De acordo com Santos (2009), a narrativa literária possibilita que o autor 

explicite sua subjetividade, sendo o discurso literário produtor de conhecimento na 

medida em que sua narrativa está associada ao narrador, ao tempo e ao espaço. De acordo 

com Bondía (2002), a literatura trabalha com a experiência, assim como a história. Dessa 

forma ambas relacionadas com a experiência, são provocadoras de formação e 

transformação. Essa responsabilidade, que os textos históricos e literários possuem, torna 

importante o diálogo entre a literatura, história e a memória no sentido de ressignificar 

conceitos e ampliar o sentido das palavras. 

Nesse sentido, como instrumento de análise e método educativo, a literatura pode 

ser utilizada no campo do ensino e, sobretudo, no ensino de história. Mobilizando 

aspectos da vida cotidiana, atravessa as memórias coletivas, individuais e subterrâneas, 

relacionando-se com elementos essenciais para produção de identidades e formas de 

leitura e interpretação do mundo e da sociedade.  

 

A literatura seria a arte da palavra, não de qualquer coisa escrita, mas 

intencional, carregada de significado, harmonia, expressividade [estética] e 

capaz de recriar a realidade, sem compromisso direto com ela, mas através da 

codificação da experiência pessoal e subjetiva. A intenção do escrito literário, 
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ou seja, da literatura, é para a própria linguagem, não se preocupando 

unicamente com os sentidos objetivos, mas carregado de subjetividade, de 

possibilidades de significação, de inovação estrutural e vocabular. Rompendo 

as barreiras da linguagem e da expressão cotidiana, alcançando níveis 

elevados de expressividade. (TORRES e LIMA, 2015, p. 9). 

 

É justamente essa qualidade inventiva, criativa e subjetiva própria do literato que 

alicerça nossos interesses e argumentos para defender a eficiência e a possibilidade de 

trabalhar conceitos, temas e fatos históricos por meio do uso da literatura no ensino de 

história. Através dessa expressão literária, buscaremos possibilitar a construção de 

conhecimento em sala de aula, utilizando suas formas, meios, estratégias, ferramentas e 

artifícios para construção do conhecimento. 

Nossa proposta é analisar o uso de uma literatura muito específica, a literatura 

infanto-juvenil que possui uma linguagem, forma, estética e narrativa singular. Dessa 

forma, nos deparamos com um problema teórico metodológico, na medida em que são 

poucos os materiais produzidos que tratam desse objeto. 

Machado (2014) destaca que há alguns anos vem sendo discutido o uso e a 

importância das narrativas, sobretudo, o uso da literatura infantil em sala de aula. Através 

desses materiais podemos instrumentalizar e trabalhar com temas sensíveis e complexos 

a partir de uma narrativa mais próxima da realidade e linguagem do aluno, auxiliando-o 

a compreender o contexto histórico do período do qual estamos tratando.  

 

Nas últimas décadas, vários estudos internacionais e nacionais têm 

demostrado a relevância do uso de narrativas, e em particular obras de 

literatura infantil de ficção histórica, como recurso para o ensino 

aprendizagem de História, por se revelar uma estratégia adequada e 

facilitadora de compreensão da História, uma vez que estas apresentam uma 

linguagem mais acessível e um enredo que promove uma contextualização 

histórica. As várias potencialidades em relação ao uso de narrativas históricas 

em ambiente escolar têm vindo a merecer destaque em várias investigações 

em educação histórica. (MACHADO e SOLÉ e REIS, 2014, p. 9) 

 

Compreendemos que a capacidade de comunicação advinda da narrativa literária 

infanto-juvenil torna-se um instrumento chave para tratarmos determinados conteúdos 

que possuem por si só uma carga emocional conflituosa, por exemplo, as memórias dos 

indivíduos sequestrados durante a ditadura militar brasileira (1964-1985) e argentina 

(1966-1982). Assim, “o contato com as histórias (narrativas) permite aos alunos, muitas 

vezes, alargar as suas experiências e os seus horizontes.” (MACHADO e SOLÉ e REIS, 

2014, p. 9). Propomos o uso da literatura infanto-juvenil no ensino de história, pois a sala 
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de aula se apresenta como o espaço onde nós educadores vamos lidar com essas questões 

traumáticas. Produzindo sentido e também experiências, através das trocas entre professor 

e alunos. 

Essa escolha é feita, porque como observa Alvaréz (2015), a literatura se ocupa 

da verossimilhança. Portanto, não tem a preocupação de fazer um relato científico e 

coberto de verdade. Ainda assim, possui capacidade de refigurar a vida, de produzir 

experiências e efeitos. Ocupa-se de algum grau de “realidade” e de afetividade, através 

da sua dimensão emocional e empática importante na formação cidadã e para uma 

educação emocional. 

O trabalho pedagógico com textos literários nas aulas de História pode 

oferecer- nos pistas, referências sobre o modo de ser, viver e agir das pessoas, 

os valores, os costumes, histórias de uma determinada época, de determinados 

grupos. Estas obras são fontes, evidências que nos auxiliam a desvendar e 

compreender a realidade, as mudanças menos perceptíveis, detalhes sobre 

lugares, ambientes, paisagens, culturas, modos de vestir-se, enfim, detalhes 

de uma época. (ZAMBONI e FONSECA, 2010, p. 351) 

 

Vale ressaltar que quando propomos o uso de literatura voltada para o universo 

infanto-juvenil, não estamos com isso pressupondo a utilização de uma narrativa que 

subestime a capacidade intelectual do aluno, pelo contrário. Como defendem Oliveira e 

Paiva (2010), “a linguagem é outro ponto a ser considerado de importância vital para a 

degustação da obra e que resume de certo modo a habilidade do autor.” 

Portanto, acreditamos que o importante é promover, através do uso da literatura 

infantil e infanto-juvenil, um ambiente escolar rico no sentido de permitir que a educação 

não seja apenas um reflexo ou resultado de quadro/professor/aluno. É estimular e 

incentivar um processo de ensino e aprendizagem que esteja diretamente associado ao 

lúdico e a possibilidade de aprender através de atividades reflexivas e, por que não, com 

a imaginação. Despertando nos nossos alunos empatia e o desejo de conhecer o nosso 

passado recente, através de um processo que seja sério e prazeroso, capaz de alcançá-los 

pelo que eles têm de mais valioso que é a sensibilidade. 

Na próxima sessão deste trabalho faremos uma apresentação detalhada sobre as 

obras que serão utilizadas como ferramentas para nossa análise. Como produto, 

proporemos uma sequência didática onde abordaremos os conceitos de Golpe, Ditadura, 

Memória e Esquecimento, articulando-os com as experiências vivenciadas pelo Brasil e 

Argentina. Trataremos das violências sofridas por crianças filhas de militantes que foram 

presas, torturadas, mortas/desaparecidas pelo sistema. 



26 

 

4. “QUIEN SOY-RELATOS SOBRE IDENTIDAD, NIETOS Y REECUENTROS” 

Nossa apresentação e exercício de análise se inicia pela leitura do livro “Quien 

Soy - Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros”, produzido na Argentina em 2013. 

Este livro aparece como um exemplo da preocupação de editores e escritores argentinos 

em produzir materiais para crianças e jovens com relatos sobre as questões ligadas à 

ditadura militar. O livro teve em sua primeira publicação uma tiragem de 5.000 

exemplares que foram postos à venda em todas as livrarias da editora Calibroscopio e 

também conveniadas1. Organizado em quatro capítulos, com um total de 102 páginas, 

que contam estórias específicas sobre cada um dos personagens fictícios: “Manuel no es 

Superman”, “Sabés, Atrhos?”, “Los Hermanos”, “Querido Melli” encerrando com 

“Ganas de saber Más”. Estes capítulos foram escritos, respectivamente, por: Paula 

Bombara, Iris Rivera, María Teresa Andruetto, Mário Méndez. As ilustrações feitas em 

todos os capítulos foram idealizadas e realizadas por Irene Singer, María Wernicke, 

Istvansch e Pablo Bernasconi. Já as fotos que podem ser observadas em algumas páginas 

foram resultado de doações feitas pela Organização das Avós da Praça de Maio. 

A título deste trabalho, optamos por selecionar apenas uma das estórias relatadas 

no livro. Esta escolha não é aleatória, escolhemos um relato que mais nos tocou 

subjetivamente no sentido de provocar emoções e desconforto. Assim, pretendemos 

utilizá-lo em nossa aula como ferramenta de aproximação entre o que será ensinado 

enquanto conteúdo didático e os testemunhos destes indivíduos que foram sequestrados 

quando crianças no contexto da ditadura militar argentina (1966-1982). Buscaremos 

posteriormente estabelecer uma ponte analítico-interpretativa sobre os casos de crianças 

que foram presas junto com seus pais durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). 

Nesse sentido, escolhemos a última história que faz parte dessa seleção de  relatos 

e memórias é intitulada “Querido Melli2” escrita por Mario Méndes e ilustração de Pablo 

Bernasconi. Esta é umas das histórias mais comoventes do livro e conta a história de 

Sabrina, que teve a identidade revelada em 2008, aos 31 anos de idade. Seus pais foram 

presos em 1978 e ela e o irmão gêmeo do qual não tinha conhecimento foram separados 

                                                      

1 Informações de tiragem e publicação contidas na ficha técnica do livro: “Quien Soy- Relatos sobre 

identidade, nietos y reencuentros/ María Teresa Adruetto...[et.al.]; ilustrado por Pablo Bernasconi...[et.al.]- 

1ª ed.- Buenos Aires: Calibroscopio, 2013.    

2 Mellizo em espanhol significa gêmeo. Logo, Melli é a forma carinhosa que a personagem encontrou 

para chamar seu irmão do qual não sabe o nome. 
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pelo Instituto de Pediatria no Hospital Militar da cidade de Santa Fé. Desde que descobriu 

sua história, Sabrina busca pelo irmão que não foi encontrado. 

Esta narrativa foi criada em formato de carta, onde a Sabrina escreve todos os dias 

para seu irmão desaparecido contando-o sobre seu dia e sua vida. Na primeira carta, 

datada de março de 2012, ela relata a dificuldade que enfrentou para começar a 

escrever, sobretudo, pelo fato de o irmão não conhecer nada sobre ela. Assim, ela decide 

iniciar seu relato falando sobre como começou seu dia, suas principais características e 

sobre sua rotina. Além de se questionar sobre um possível reencontro dos dois, bem 

como com seu outro irmão Sebastian, ressaltando que ambos aguardavam ansiosamente 

para conhecê- lo. “Nos conoceremos alguna vez, querido Melli? Estarás ahí, para mí, 

para nuestro hermano Sebastián, para todos los que te esperan y te quieren?” 

(MÉNDEZ, 2013, p. 77) Ela então retorna o relato começando por apresentar-se. Conta a 

ele que é sua irmã gêmea, que ficaram juntos com sua mãe por um instante depois 

foram separados e ela passou por trinta anos sem saber sobre ele: “Em principio, Melli, 

tengo que dicirte quién soy. Ahí va: yo soy Sabrina Gullino Negro Valenza. Soy Sabri, 

Soy tu hermana melliza, nada menos.”(MÉNDEZ, 2013, p. 77). Interrompe a escrita da 

carta dizendo que escreverá mais tarde, tomando mate na mesa da cozinha. 

A carta continua com Sabrina falando como foi seu dia, contando tudo que estava 

fazendo, os pés descalços enquanto caminha pela casa e prepara um mate. Conta que releu 

o que tinha escrito e que parecia desordenado, mas afirma que esta forma descontraida 

se parecida com uma conversa como se ele tivesse com ela tomando o mate. Continua 

dizendo que os dois tiveram um pai e uma mãe que eram lindos, e que segundo relatos de 

familiares e amigos, os dois eram pessoas maravilhosas capazes de dar a vida pelo que 

acreditavam. 

 

Melli, tenés que saberlo: vos y yo tuvimos uma mamá y un papá que eran 

hermosos. Yo lo sé porque essas cosas se sientes, y porque además me lo 

confirmaron tíos, abuelas, amigos, compañeros de ellos que me dijeron que 

eran dos personas maravillosas, capaces de luchar y dar la vida por lo que 

creían. (MÉNZES, 2013, p.79) 

 

Sua mãe biológica se chamava Raquel, era uma mulher loura e linda. Sabrina 

relata que fica envergonhada porque sua mãe Susana (mãe que a adotou), disse que as 

duas são muito parecidas. Então ela explica que havia sido adotada e que apenas anos 

depois quando já havia completado trinta anos, um oficial de justiça esteve na casa dos 

seus pais adotivos para entregar uma notificação para serem testemunhas de um 
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julgamento. O julgamento do Caso Trimarco.3 Quando receberam a notificação todos 

ficaram confusos e pesquisaram sobre o que se tratava, e descobriram que Trimarco 

estava sendo julgado pelos crimes cometidos durante a ditadura argentina (1966-1982), 

e que ela poderia ser uma dessas crianças que haviam sido sequestradas.  

Sabrina já sabia que era adotada, que havia nascido em 1978, mas não 

desconfiava que poderia ser um bebê sequestrado. Como sua adoção tinha sido legal e 

seus pais nunca haviam escondido este fato, ela chegou a acreditar que se tratasse de um 

engano, interrogou-os para saber se eles haviam sido cúmplices dessas terríveis práticas, 

mesmo não tendo dúvidas de que eles eram inocentes: “Yo ya sabía que por ser adoptada 

y haber nacido en 1978, em plena dictadura, había alguna posibilidad de que hubiera 

sido um bebé apropriado. Pero como mi adopcíon fue legal, y mis papás adoptivos nunca 

me ocultaron nada, descarté esa posibilidad.” (MÉNDEZ, 2013, p.80) 

Eles foram à cidade de Paraná onde ocorreu o julgamento e ela foi surpreendida 

com um enorme número de informações que mudariam a vida dela: “Y lo que pasó, Melli, 

como te dije antes, fue uma cosa tremenda, um aluvión de noticias que me cambiaron la 

vida.” (MÉNDEZ, 2013, p. 80) Mudando de assunto, ela fala sobre a chaleira que estava 

com água fervendo e do sanduíche de queijo que ela estava preparando, pergunta então 

se ele também gosta desse sanduíche e que seria muito bom se gostasse. E mate, será que 

ele também gosta? Ela encerra a carta dizendo que irá dormir e que depois continuará o 

relato contando como a mãe deles sacrificou a vida por eles e sobre a criação que foi dada 

por Raúl e Susana. 

No dia seguinte, ela continua contando para o irmão que havia recebido um 

telefonema, que era o irmão Sebastián a quem ela iria encontrar em Santa Fé. Explica que 

este é o irmão mais velho deles, e que ele estava com os pais quando eles foram 

sequestrados em Mar del Plata. Os três foram levados para um centro clandestino de 

detenção chamado “Quinta de Funes”, próximo à cidade de Rosário, ela então corrige 

dizendo que levaram os cinco, o pai Túlio, Sebastián e a mãe Raquel que estava grávida 

                                                      

3 Juan Carlos Trimarco militar participou do Plano Condor, e era acusado de crimes contra lesa 

humanidade, assim como casos de tortura, sequestro e desaparecimento de pessoas durante o período da 

Ditadura Militar na Argentina. Foi também acusado de crimes no Hospital Militar, por subtração e retenção 

de menores de 10 anos, e substituição da identidade de crianças. Morreu em Setembro de 2012 sem ser 

condenado. Informações sobre o caso em: http://www.informedigital.com.ar/secciones/general/58760- 

murio-el-represor-entrerriano-juan-carlostrimarco. htm. acessado em 20/06/2018. 

 

http://www.informedigital.com.ar/secciones/general/58760-
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dos gêmeos.4 

Apesar do local clandestino de tortura, o bairro é lindo um lugar de veraneio, mas 

na casa ficaram pessoas presas ilegalmente, torturadas. Que lá eles haviam passado um 

tempo de suas vidas, e que seu irmão tinha aprendido a dar os primeiros passos naquele 

local, “Pasó acá nomás, y no hace tanto, aunque sea todo el tiempo de nuestra vida. 

Nosostros terminamos de crecer dentro de la bella panza de mamá, pero en esa especie 

de jaula horrenda.Y Sebastián dio sus primeiros pasos allí.” (MÉNDEZ, 2013, p. 82) 

Ela explica ao irmão que os seus pais haviam sido militantes, que faziam parte 

de grupos guerrilheiros que pretendiam promover a revolução antes mesmo da ditadura 

e lutaram contra o Governo Militar, foram presos e torturados como faziam com todos 

outros. Seus pais haviam sido militantes importantes e que defendiam seus ideais, o pai 

conseguiu enganar os militares e foi para o México onde se reuniu com alguns militantes 

lá e foi um dos responsáveis por denunciar a imprensa os horrores que estavam ocorrendo 

em solo argentino, “Teniendo en cuenta que ellos eran importantes en su movimiento 

político...” (MÉNDEZ, 2013, p. 83). A mãe também era valente e tinha consciência de 

que seria morta quando Túlio fizesse a denúncia no México. 

 

Entonces Raquel y Tulio los engañaron. El cazador resultó cazado ... Tulio se 

fue a México, donde estaban exilados los jefes de su movimiento... Tenían la 

misíon de matar a los jefes del movimiento de mamá e papá. Pero Tulio los 

volvío a engañar. Se escapó del hotel, se entrevistó con los dirigentes 

exilados y tuvo el valor de llamar a una confecencia de prensa, para denunciar 

al mundo lo que estaba pasando en Argentina. (MÉNDEZ, 2013, p. 83) 

 

Sabrina então sente muito orgulho da história dos pais, e diz que seu irmão 

também deveria sentir, “Pero también vas a estar orgulloso, como estoy yo, porque ellos 

fueron fieles a sua ideales.” (MÉNDEZ, 2013, p. 84) Seu pai havia deixado uma carta 

para o irmão Sebastian, onde contava a ele que não era seu pai biológico e era na verdade 

filho de Marcelino Álvares, primeiro marido de sua mãe. 

Em março de 2012, ela escreve outra carta falando sobre o encontro que teve com 

Sebastián em Santa Fé. Sabrina levou para Sebastián a carta que estava escrevendo para 

Melli, ela relata que o irmão ficou muito emocionado ao terminar de ler e que havia dito 

                                                      

4 Para assistir vídeos contendo etapas dos processos de julgamentos ocorridos da província de Santa Fé, 

onde foi tratado o caso de sequestro e morte de Túlio Valenzuela e Raquel Negro, acessar o site 

www.santafe.gob.ar/aajlh. No Arquivo Audiovisual de Julgamentos de Lesa Humanidade encontram-se 

películas de vídeo sobre o caso, e é declarada a morte do irmão gêmeo de Sabrina. Ficha técnica do vídeo: 

Causa: Guerrieri I, Fecha del Juicio: 31-08-2009, Título: Hoja 7 02 día 1 31-08-2009 tarde. 

 

http://www.santafe.gob.ar/aajlh
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a ela que continuasse escrevendo, “Tenés que terminar esa carta” (MÉNDEZ, 2013, p. 

86). Sabrina conta ainda que havia ficado muito contente de estar com o irmão Sebastián, 

fosse conversando, passeando ou mesmo não fazendo nada, principalmente, juntos 

depois de tantos anos em que estiveram separados. Sabrina afirma que essa emoção 

também acontecerá quando ela e Melli se encontrarem, “Y estoy segura de que con vos 

va a ser igual, porque cuando por fin nos veamos nosotros también vamos a ser así de 

unidos,como somos Sebas y yo.” (MÉNDEZ, 20013, p.87) Além disso, relata na carta 

como ela e Sebastian se conheceram através de uma amiga em comum. “Entonces se lo 

conté a una amiga, y mirá que es chico el mundo, esta amiga conocía a Sebastián y me 

dice, o me grita, mejor dicho: No te puerdo creer! Vos sos a la hermana de Sebas!” 

(MÉNDEZ, 2013, p.87) 

Carta de abril de 2012, Sabrina está em Ramallo dias depois da sua visita a 

Sebastián, está com seus pais adotivos Susana e Raúl. Estão fazendo um assado e 

confraternizando como eles costumam fazer nos dias de domingo. Sua irmã Carla lê a 

carta que Sabrina está fazendo para Melli e fica muito emocionada com os relatos. Ela 

que teve uma infância feliz, mas ficou sabendo da tristeza que enfrentaram quando 

nasceram. “Yo tuvo, más allá de la tristeza de nuestro nacimiento, del que me enteré tan 

tarde, una infancia feliz.” (MÉNDEZ, 2013, p.89) Continua a carta contando sobre a 

infância que teve, as brincadeiras, amigos, escolas, sua mudança pra Rosário no 

secundário, como havia sido boa aluna. Se preocupando sempre em falar com Melli, 

desejando que a infância dele também tivesse sido boa e que eles tivessem tempo para 

conversar pessoalmente, “Espero, Melli, y eso es lo que te quiero decir, que vos también 

hayas jugado mucho, que ti niñez y tu adolescencia hayan sido felices.” 

(MÉNDEZ,2013, p.91) 

Abril de 2012, mais uma vez Sabrina escreve para o irmão no mesmo ritual de 

sempre, sentada a mesa e tomando café. Escreve de Santa Fé, onde estava resolvendo uns 

problemas. Enquanto Sebastian trabalha, ela dá umas voltas sozinhas pela cidade. “Te 

la cuento: cada vez que vengo por acá, y tengo um rato livre, salgo de paseo tras los 

pasos de mamá.” (MÉNDEZ, 2013, p.94) Ela passeia pela Universidade onde a mãe 

Raquel estudou, a mãe era assistente social e trabalhava em escolas e bairros pobres. 

Sabrina percorre os bairros onde a mãe trabalhou, colaborando como pode e 

fazendo amigos. Sebastian, que trabalha com Direitos Humanos, a convidou para ir a um 

ato na Universidade, onde ela ganhou a tese que a mãe escreveu quando era estudante, 

assim ela pode ler e reler o que sua mãe pensava, se sentir mais próxima e orgulhosa da 
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mãe que fazia do trabalho um espaço de militância, “Yo no me canso de leerla y releerla, 

Melli. Y cada vez que leo lo que ella pensaba, y recuerdo lo que hacia, siento un orgullo 

enorme, un orgullo que me entibia los huesos, como si me abrazara.” 

(MÉNDEZ, 2013, p. 94) 

Maio de 2012, na cidade de Rosário, Sabrina encerra a sessão de cartas que 

escrevia ao seu irmão. Nesta carta, ela observa que está ficando muito extensa e que 

deveria escrever à mão, como fez Túlio na carta escrita a Sebastiàn, mas começava a 

escrever no computador. Uma carta que pode depois ser publicada como um livro, um 

diário, uma carta aberta a um irmão ao qual ela pretende encontrar. 

Escrevendo também foi a forma que o pai Túlio encontrou de falar com a família, 

militantes, jornalistas e até mesmo com o Papa, para tentar salvar a vida de sua esposa 

Raquel. E ao contrário do que muitos diziam, que escrevê-las teria sido em vão, Sabrina 

acreditava que foram testemunhos, provas e talvez por este motivo ela teria escolhido 

escrever para o irmão, “Alguno podería decir que no le servío de nada escribir esas 

cartas, pero yo no lo creo así. Al contrario, yo creo que su testemunio, aquella vez en 

México frente a los periodistas, o después em las cartas que escrebió, servió mucho. Por 

eso, tal vez, es que yo te escribo.” (MÉNDEZ, 2013, p. 95) 

Alguns testemunhos afirmam que Melli teria nascido com alguns problemas e que 

era pouco provável que ele tivesse sobrevivido. Entretanto, Sabrina não acredita nessa 

possibilidade, ela acha que o irmão era forte assim como ela e os pais e está em algum 

lugar, como qualquer homem de trinta e quatro anos. Apenas não sabe qual é sua 

verdadeira identidade, mas a qualquer momento irá aparecer e dar-lhe um abraço, “Yo 

estoy segura de que vos también lo fuiste, que fuiste fuerte, como eran fuertes mamá y 

papá. Por eso es que espero que estes por ahí, hecho ya um hombre de treinta y cuatro 

años, que todavia no sabe cuál es su verdadera identidade, pelo que em cualquier 

momento se enterará y entonces, de pronto, aparecerá para darme um abrazo.” 

(MÉNDEZ, 2013, p. 95-96) 

Sabrina não acredita que o irmão esteja vivo apenas por que quer, mas porque 

assim como ele existem quatrocentos netos que ainda estão desaparecidos, ele pode ser 

um desses. Sabrina foi a neta número 96 a ser encontrada, até o momento haviam sido 

recuperados 105, e independente do tempo de demora para que ele fosse encontrado ela 

estaria esperando, assim como Sebastián, que trabalha na Secretaria de Direitos Humanos 

de Santa Fé, e muitas outras pessoas. Acreditando nisso, Sabrina encerra a carta desejando 

um abraço forte no irmão e dizendo um “até logo.” “Yo voy a estar esperándote, y 
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conmigo, querido hermano, mucha gente más también te esperará. Por eso me despido 

con um abrazo muy fuerte y um hasta pronto. Hasta muy prontito, entonces, querido 

Melli, hermano mío.” (MÉNDEZ, 2013, p. 96) 

Ter a oportunidade de ler essa história real e tão comovente em formato de 

narrativa, que foi escrita como um bordado de rendeira cheia de detalhes, capricho e 

sentimento que nos movem e comovem, nos desperta empatia, um desejo que essa história 

tenha um final feliz e que outras linhas possam ser escritas. Mas desta vez com o tão 

sonhado abraço que Sabrina deseja dar no irmão. 
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5. BRASIL: DITADURA-MILITAR UM LIVRO PARA OS QUE NASCERAM 

BEM DEPOIS 

Apresentaremos o livro “Brasil: ditadura-militar um livro para os que nasceram 

bem depois...”. Este material é importante na medida em que nos proporciona acessar 

ao nosso passado recente, marcado pela experiência da ditadura militar no Brasil (1964-

1985), a partir de um livro nos apresenta uma história em formato de quadrinho. Esse 

rico material foi produzido com o objetivo de ser uma porta de acesso ao nosso passado, 

promovendo memória, verdade e justiça. 

Ao longo do livro é construida uma narrativa em forma de diálogo que gira em 

torno da questão do desaparecimento de presos políticos, neste caso o pai da criança 

retratada na história, bem como todo o processo de mudança de vida e de clandestinidade 

em que esta família teve que viver até que houvesse a criação da Lei de Anistia em 1979. 

Esse diálogo é interessante porque acontece entre mãe e filha, mostrando a dificuldade 

que era explicar para uma criança o que estava acontecendo no Brasil em decorrência 

do golpe militar que havia sido dado em abril de 1964. 

A história tem como personagem principal Clarisse, que era filha de professores 

que participavam ativamente dos movimentos de resistência contra o Governo. Por conta 

disso, após o golpe de 64 o pai de Clarissa foi preso e desapareceu, sua mãe que também 

era militante tenta explicar para filha o que estava acontecendo no país naquele momento. 

As duas são obrigadas a mudar de casa e mudar seus nomes por conta das perseguições 

políticas que sofria a mãe de Clarissa. Após mudar de escola e de nome, as duas novamente 

tiveram que mudar suas identidades, até que a mãe de Clarisse foi para o exílio, ficando 

fora do país durante 10 anos, só retornando após a implantação da lei de Anistia. 

A história do livro perpassa a infância, adolescência e a vida adulta de Clarisse. 

Durante todo o diálogo, categorias importantes são exploradas ao longo da narrativa, 

como por exemplo, repressão e resistência, clandestinidade, o conceito de golpe e 

identidade, bem como memória e esquecimento. Além disso, este trabalho apresenta um 

recurso imagético riquíssimo e que também pode ser utilizado em nossas salas de aula 

como ferramenta de ensino e aprendizagem. 

Fazer esse paralelo entre o contexto argentino e brasileiro é importante, na medida 

em que nos permite demonstrar como movimentos que tem origens tão parecidas, 

possuem desdobramentos tão diferentes em cada país que teve que enfrentar golpes 
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militares5 e a experiência de viverem sobe uma ditadura. Para garantir maior 

materialidade aos casos que serão retratados em sala de aula, utilizaremos também o 

recurso audiovisual, com vídeos disponíveis na internet onde podemos assistir  

sobreviventes do período e seus familiares falarem sobre como foi ter vivido naquele 

período. 

Outro material que faremos uso em sala de aula, será o livro “Infância Roubada 

crianças atingidas pela Ditadura Militar no Brasil. Esse material foi produzido pela 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” e a Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo. Publicado pela editora ALESP no ano de 2014, esse material 

conta com 44 depoimentos de filhos de presos políticos, que tiveram suas infâncias 

atravessadas pelo medo e pela incerteza de reverem seus pais. Estes depoimentos foram 

colhidos durantes sessões da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 

Paiva” entre 06 e 20 de maio do ano de 2013. 

Este rico material nos possibilita mostrar, que para além dos homens e mulheres 

que foram presos, torturados, mortos e desaparecidos por força do Estado, à violência 

também esteve presente nessas famílias através da prisão e do uso dos filhos de presos 

políticos nas sessões de tortura até mesmo sendo presos junto aos pais. O que demonstra 

mais uma das características perversas do regime e que durante muitos anos ficou 

desconhecida pela sociedade brasileira. 

Não iremos trabalhar com todos os depoimentos presentes na obra, por uma 

questão de tempo optaremos por trabalhar apenas um destes relatos que será utilizado 

ao final das nossas atividades em sala de aula baseado no nosso planejamento didático 

que possui como tema central “Ditadura Militar no Cone Sul- Brasil e Argentina”, e será 

apresentado a posteriori na próxima sessão deste trabalho. Para tanto, utilizaremos o 

depoimento de Rosa Maria Matinelli “Amor Silenciado”, onde ela fala da sua experiência 

enquanto filha de preso político, tendo sua vida atravessada pelas violências de Estado. 

 

 

 

                                                      

5 Utilizados o termo golpes militares no plural por compreendermos que o golpe não se caracterizou apenas 

pela questão política, mas por um conjunto de fatores que serviram de instrumento de repressão e violência 

que foram alicerces para as barbaridades cometidas no período, por exemplo, a legalidade baseada na 

criação dos Atos Institucionais. 
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6. SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL II- 9° ANO 

Dados de Identificação: 

Série: 9º ano do Ensino Fundamental  

Atividade: Sequência didática 

Tema: Ditadura Militar no Cone Sul- Brasil e Argentina, reflexões acerca 

da História e Memória. 

Duração: Aulas em sala: 4 dias - 8 tempos. 

Objetivos: 

Objetivos gerais: 

• Compreender o contexto da Ditadura Militar brasileira (1964-1985) a partir das 

suas características mais gerais e específicas, buscando uma interlocução com 

a experiência vivenciada no contexto argentino. 

Objetivos específicos: 

• Analisar os desdobramentos do Golpe Militar implantado no Brasil em 1964. 

• Perceber os desdobramentos do golpe no campo da política, economia, cultura 

e sociedade. 

• Refletir sobre as violências perpetradas por agentes do Estado e as violações 

contra os direitos humanos. 

• Identificar as rupturas e permanências observadas na sociedade brasileira hoje 

em consequência da experiência ditatorial vivenciada em nosso país. 

• Refletir sobre os conceitos de democracia, memória, verdade e justiça. 

Metodologia: 

Uso da literatura infanto-juvenil para o ensino de história, onde buscamos através 

dos livros “Quien Soy relatos sobre idenditad,nietos y reencuentros” e “Brasil: 

ditadura – militar um livro para os que nasceram bem depois...” apresentar aos nossos 

alunos as violências e violações aos direitos humanos cometidos pelos agentes de Estado 

brasileiros e argentinos, através de uma linguagem ficcional. Desta forma, pretendemos 

promover uma ponte entre o presente e o nosso passado recente marcado por violências 

a partir de uma linguagem mais palatável e de depoimentos das vítimas destas violências. 
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O uso do livro “Infância Roubada crianças atingidas pela Ditadura Militar no Brasil” 

nos proporciona apresentar um depoimento de uma brasileira que quando criança foi 

vítima da Ditadura, por ser filha de militantes. O cruzamento destes materiais/fontes nos 

permite explorar o tema a partir de uma experiência lúdica. Mas, também, real e 

materializada encontrada nos depoimentos colhidos pela Comissão da Verdade Rubens 

Paiva em São Paulo. Desta maneira, podemos analisar o processo de luta por direitos e 

reconhecimento que são até hoje enfrentadas pelos familiares de mortos e desaparecidos 

do período. 

Conteúdos: 

• Ditadura Militar no Brasil (1964-1985); 

• Regimes ditatórias na América Latina; 

• História e Memória; 

• Direitos Humanos. 

 

Desenvolvimento 

1º dia: Discussão sobre o conceito de Ditadura (Sala de 

aula):  

1º tempo: 

• 25 minutos: 1º questionamento provocativo: 

❖ O que você entende por ditadura? 

❖ Conceito de ditadura: definição e principais características. 

• 25 minutos: 2º e 3º questionamentos provocativos: 

❖ O que você entende por memória? 

❖ O processo de lembrança e esquecimento é um exercício consciente? 

(Debate sobre lembranças vividas, lembranças herdadas e 

esquecimento) (Dar voz/falar ou silenciar) 

2º tempo: 

• 25 minutos: 4º questionamento provocativo: 

❖ Você acredita que haja uma relação entre memória e cidadania? 

(Transgressão e resistência; consciência histórica) 
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• 25 minutos: História e literatura: um diálogo possível 

❖ Real e ficcional 

❖ Aproximações e distanciamentos 

❖ Caráter social e múltiplas possibilidades de abordagem na narrativa 

literária. 

❖ Diálogo fecundo entre fontes literárias e fontes de outra natureza. 

2º dia: Ditadura no Brasil 

1º tempo (sala de áudio e vídeo): 

• 25 minutos: Leitura do livro “Brasil: Ditadura-militar – Um livro para os que 

nasceram depois” (p. 03-08) 

❖ Clandestinidade: mudança de nome e endereço/ afastamento familiar. 

❖ Memória; 

• Identidade; 25 minutos: Exibição do vídeo da série “As crianças e a tortura” - 

Reportagem 2- Lembranças do filho de um pai torturado (Rede Record) 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2wIJqp- 

qS_4&list=PLxQHdzWmsjy8Q3IXp7YcPJMygrFW4jKZE&index=3 

2º tempo (sala de aula): 

• 50 minutos: Atividade Quiz (Perguntas relacionadas à ditadura a partir das 

fontes apresentadas) 

❖ Turma dividida em 3 grupos 

❖ 15 questões 

❖ Regras: 1 minuto para o grupo discutir e responder, em caso de acerto, 

pontua, em caso de erro, passa a vez para o grupo seguinte que terá 30 

minutos para discutir e responder. 

❖ Recebimento de peças do quebra-cabeça* 

3º dia: Ditadura na Argentina 

1º tempo (sala de aula): 

• 20 minutos: Aula expositiva sobre a Ditadura na Argentina 

• 30 minutos: Correspondências: 

❖ Leitura da 4ª história do livro “Quien soy? Relatos sobre identidad, 

nietos y reencuentros” (p. 75-95) 

❖ Atividade “Onde está Melli?”: Leitura imagética das ilustrações do 

início e do fim. 

http://www.youtube.com/watch?v=2wIJqp-
http://www.youtube.com/watch?v=2wIJqp-
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2º tempo (sala de aula): 

• 50 minutos: Correspondências: 

❖ Leitura das cartas de Telma Regina Correia, guerrilheira morta no 

Araguaia, destinadas a sua família. 

❖ Atividade de reflexão (para casa): Como vocês se sentiram ao estudar 

esse período e tomar ciência das violações aos direitos humanos 

cometidas? 

4º dia: Encerramento das Atividades. 

1º tempo: Comissão da verdade 

• 25 minutos: Definição, surgimento e principais objetivos. 

• 25 minutos: Ler depoimento do livro “Infâncias roubadas” - Amor 

Silenciado.  

 

2º tempo: 

• Montagem do quebra-cabeça 

• Composição do painel “Peças de memória que (re)constroem a história” 

Quebra-cabeça: 

Descrição: 

➢ 12 peças que serão distribuídas ao longo das atividades propostas nas aulas 

que compõem a sequência didática. 

➢ Em um lado, estará impresso a fotografia de uma família, na qual os pais foram 

contrários a regime militar e, por isso, presos e torturados durante a ditadura 

brasileira, bem como a(s) criança(s) que de alguma forma foram envolvidas no 

sistema de cárcere e barbárie que seus pais eram submetidos. 

➢ Em outro lado, estará impresso uma série de conceitos e categorias chaves 

discutidas ao longo da sequência didática, são eles respectivamente: golpe, 

ditadura, memória, esquecimento, exílio, anistia, repressão, resistência, 

identidades, justiça, direitos humanos e verdade. 

Desenvolvimento: 

➢ Turma dividida em dois grupos, com quantidade de alunos igual ou aproximada; 

➢ Diante das atividades propostas ao longo da sequência didática cada grupo 

receberá 01 peça do quebra-cabeça, mediante os resultados na realização das 

tarefas sugeridas em sala; 



39 

 

➢ Haverá uma terceira peça que será utilizada para fins de desempate; 

• Primeiro dia: Concurso melhor composição de música; 

• Segundo dia: Maior pontuação no Quis; 

• Terceiro dia: Concurso de produção artística e produção textual (carta); 

• Quarto dia: Montagem do quebra-cabeça; Leitura e Bate-Papo; 

Montagem do painel e varal expositivo. 

Recursos didáticos: 

➢ Computador 

➢ Datashow 

➢ Caixa de som 

➢ Folhas de A4 

➢ Cartolina ou papel cartão 

➢ Papel contact 

➢ Papel 40 quilos 

➢ Cola ou durex 

 

Avaliação: 

➢ Engajamento nos debates em sala de aula. 

➢ Participação na dinâmica do quiz. 

➢ Leitura imagética. 

➢ Produção artística e produção textual. 

➢ Montagem de painel 
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7. PLANOS DE AULA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

Colégio Pedro II 

Departamento de 

História 

Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de 

História Pós-graduando: Evilyn Oliveira Merlo 
 

 

 

Plano de Aula 1: 
 

 

 

DISCIPLINA: História 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Fundamental II – Aula temática 

ANO/SÉRIE: 9º Ano. 

DURAÇÃO: 120 minutos 

TEMA: Ditadura Militar no Brasil: reflexões acerca da História e Memória. 

PROBLEMA: 

Diante do processo de Golpe militar que destituiu o presidente João Goulart do 

poder implantando uma Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) que teve como reflexo as 

graves violações contra os direitos humanos e um grande número de mortos e 

desaparecidos até hoje sem que o Estado se responsabilizasse ou apresentasse alguma 

resposta sobre estas violências. Entendemos por necessário, acessar esse passado recente 

no intuito de perceber quais foram as características da política externa e interna que 

criaram um ambiente propício para o Golpe. Além disso, buscaremos uma análise 

conjuntural do contexto em que a América Latina se encontrava, no sentido de observar 

como se deu o Golpe, sobretudo, na Argentina para desta forma perceber os processos 

de luta pela redemocratização, memória, justiça e verdade. 

OBJETIVO GERAL: 

• Apresentar o contexto do processo político que culminou com a implantação 

da Ditadura Militar brasileira (1964-1985) a partir do Golpe Militar, 

compreendendo as características da conjuntura latino-americana que 

propiciou que Golpes de Estado ocorressem em países como Uruguai, Paraguai, 

Argentina e Chile. Percebendo através de uma análise comparativa os 
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desdobramentos do Golpe Militar no contexto argentino e brasileiro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analisar o contexto político que antecede o Golpe militar de 1964; 

• Evidenciar as condições econômicas, políticas, culturais e sociais que foram 

utilizadas como argumento dos setores conservadores e militares para justificar 

o Golpe; 

•  Identificar de que maneira o discurso oficial ignora as violências sofridas pelos 

diversos grupos resistência e militantes políticos que sofreram diretamente com 

as violências perpetradas pelo Estado através dos órgãos de repressão. 

CONCEITOS/NOÇÕES: 

• Golpe; 

• Ditadura Militar; 

• Memória; 

• Verdade/ Justiça. 

CONTEÚDOS: 

Refletindo sobre as características na Ditadura Militar no Brasil e suas especificidades, 

buscaremos apresentar: 

• Os fatores que contribuíram para a implantação do Golpe Militar no Brasil; 

• As Estruturas do pensamento conservador e militar que legitimaram o Golpe 

contra João Goulart; 

• As características dos governos militares e suas especificidades; 

PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS: 

Para esta etapa da sequência didática acerca do Golpe buscaremos desenvolver 

uma aula expositiva, apontando de maneira objetiva as questões acima elencadas no 

sentido de apresentar aos alunos um panorama do que foi o Golpe militar no Brasil e suas 

principais características. Após esta etapa, pretendemos iniciar uma sessão com questões 

provocativas através do uso da história em quadrinho “A ditadura em quadrinhos” 

buscando identificar o que nossos alunos compreendem como Ditadura, Memória. Além 

disso, pretendemos perceber as formas de resistência contra o regime através da música 

“Apesar de você” de Chico Buarque. 
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Desenvolvimento: 

1° Tempo: Atividade 1- História em Quadrinho: 

➢ Questões norteadoras do debate: 

o O que vocês entendem por Capitalismo e Comunismo? 

o Na opinião de vocês, o que configura um Golpe? 

o Como vocês acham que era viver neste período? 

o Para vocês, quais elementos caracterizam um governo democrático? 

Atividade 2: A Música como instrumento de resistência: 

Nesta atividade apresentaremos o contexto de produção e composição da letra 

“Apesar de você” de Chico Buarque, a ser distribuído entre os alunos e, a partir deste 

material, faremos uma leitura inicial da letra e discutiremos as possíveis relações desta 

com o período para, em seguida, apresentar o processo de aprovação/reprovação dos 

órgãos de censura. 

➢ Questões norteadoras do debate: 

• Vocês conhecem essa música e seu compositor/intérprete? 

• Na opinião de vocês, era importante a participação dos artistas nos 

movimentos de resistência? Por quê? 

• Como vocês acham que os governos do regime militar lidavam com as 

manifestações artísticas contrárias ao poder vigente? 

Atividade Escrita: 

 Identifique na letra da música trechos que se referem à repressão e à censura? 

• A seu ver, existe censura hoje no Brasil? Justifique sua resposta. 

• Inspirado (a) na canção de Chico Buarque componha uma música de protesto 

com, no mínimo, 08 versos. (Questão para ser feita em casa) 

Recursos Didáticos 

• Quadro, Caneta Pilot; 

• Impressões em A4; 

• Caixa de som. 

Avaliação: 

A proposta avaliativa seguirá por três etapas: 
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1. Propor um debate sobre as questões referentes à Ditadura Militar do Brasil, 

discutindo os conceitos de Golpe, Memória, Verdade e Justiça; 

2. Problematizar, a partir da história em quadrinho, a importância de conhecer e 

compreender o processo desencadeou o Golpe e os anos que sucederam 

marcados pelo regime militar; (Anexo 01) 

3. Analisar através da música “Apesar de você” de Chico Buarque, as formas de 

resistência presentes no âmbito cultural dando ênfase ao Festival da Canção, 

como espaço de manifestação através da música popular brasileira. (Anexo 02) 

 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA: 

FERREIRA, Jorge, “A estratégia do confronto: a frente de mobilização popular”. Ver. 

Bras. Hist. [online]. 2004, vol.24, n.47. 

 

FICO, Carlos. “Versões e controvérsias sobre 196 e a ditadura militar”. Ver. Bras. Hit. 

[online]. 2004, vol. 24, pp. 29-60. 

 

HOMEM, Wagner .Histórias de canções : Chico Buarque / Wagner Homem. -- São Paulo: Leya, 

2009. 

 

TOLEDO, Caio Navarro de. “1964: o golpe contra as reformas e a democracia”. Revista 

Brasileira de História,[online]. 2004, vol. 24, n.47, p 13-28. 

 

FIGUEIREDO, Argenila C. “ Estrutura e escolas: era o golpe de 1964 inevitável?”.In 

1964-2004: 40 anos do golpe. Rio de Janeiro, 7 letras, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

ANEXOS DA AULA 1 

Anexo 1- A DITADURA EM QUADRINHOS. 

(Sylvia Colombo, Lucas Ferraz e Caco Galhardo/Editoria de Arte/Folhapress) 
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Anexo 2- QUADRO EXPOSITIVO DA AULA:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Anexo 03 - CHICO BUARQUE 

Apesar de você (1970) 
 
Chico Buarque 
Hoje você é quem manda 
Falou, tá falado 
Não tem discussão 
A minha gente hoje anda 
Falando de lado 
E olhando pro chão, viu 
Você que inventou esse estado E 
inventou de inventar 
Toda a escuridão 
Você que inventou o pecado 
Esqueceu-se de inventar 
O perdão Apesar de 
você 
Amanhã há de ser 
Outro dia 
Eu pergunto a você Onde 
vai se esconder Da enorme 
euforia Como vai proibir 
Quando o galo insistir Em 
cantar 
Água nova brotando E a 
gente se amando Sem 
parar 
Quando chegar o momento Esse 
meu sofrimento 
Vou cobrar com juros, juro Todo 
esse amor reprimido Esse grito 
contido 
Este samba no escuro 
Você que inventou a tristeza 
Ora,tenha a fineza 
 

De desinventar 84 

Você vai pagar e é 
dobrado Cada lágrima 
rolada 
Nesse meu 
penar 
Apesar de 
você 
Amanhã há 
de ser Outro 
dia 
Inda pago 
pra ver O  

 

 
 
 
 
jardim  
florescer 
Qual você não 
queria Você 
vai se amargar 
Vendo o dia 
raiar Sem lhe 
pedir licença E 
eu vou morrer 
de rir 
Que esse dia há 
de vir Antes do 
que você pensa 
Apesar de você 
Amanhã há 
de ser 
Outro dia 
Você vai ter 
que ver A 
manhã 
renascer E 
esbanjar 
poesia 
Como vai se 
explicar 
Vendo o céu 
clarear 
De repente, 
impunemente 
Como vai abafar 
Nosso coro a 
cantar Na 
sua frente 
Apesar de 
você 
Amanhã há 
de ser Outro 
dia 
Você vai se 
dar mal Etc. E 
tal 
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Anexo 4: QUADRO EXPOSITIVO  
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Colégio Pedro II 

Departamento de 

História 

Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de 

História Pós-graduando: Evilyn Oliveira Merlo 
 

 

Plano de Aula 2: 
 

 

 

DISCIPLINA: História 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Fundamental II 

ANO/SÉRIE: 9° Ano 

DURAÇÃO: 120 minutos 

TEMA: Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) 

 

PROBLEMA: 

Dando seguimento as discussões desenvolvidas a partir dos conteúdos e tópicos 

apresentados na primeira aula, pretendemos neste momento dar continuidade ao debate 

através de atividades em sala de aula. Para tanto, faremos a leitura do livro “Brasil: 

Ditadura Militar um livro para os que nasceram bem depois...” e buscaremos o diálogo 

com o vídeo disponível no Youtube “Crianças e a Ditadura” produzido pela Rede Record. 

OBJETIVOS GERAIS: 

 Apresentar através da leitura do livro e do vídeo a ser exibido, os desdobramentos 

das perseguições políticas nas vidas dos militantes e seus familiares no contexto da 

Ditadura Militar no Brasil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analisar os relatos de presos políticos buscando perceber a atuação do DOPS 

e DOI-CODI. 

•  Evidenciar as condições de tortura e violência em que eram submetidos 

presos políticos e seus familiares; 

•  Identificar as características que marcaram o processo de exílio e as anistias 

políticas. 
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CONCEITOS/NOÇÕES: 

• Memória; 

• Resistência; 

• Lugar de Memória; 

• Exílio/ Anistia. 

CONTEÚDOS: 

Olhar plano de aula anterior. 

PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS: 

Nesta aula daremos continuidade as discussões levantadas na aula anterior, mas 

com o intuito de aprofundar as nossas reflexões utilizaremos o livro “Brasil: ditadura 

militar um livro para os que nasceram bem depois...” que será lido na sala de vídeo, em 

formato de contação de histórias. Além disso, exibiremos o vídeo “Crianças e a Tortura” 

Reportagem 2- Relato do filho de um pai torturado- produzido pela Rede Record. 

1°Tempo: “Ditadura Militar no Brasil” 

Nesta atividade faremos a leitura do livro “Brasill: ditadura militar um livro para os que 

nasceram bem depois...” (página 03-08) Anexo 1 

✓ Questões para Debate: 

• Quais são os elementos presentes na história que nos ajudam a compreender a 

vida clandestina que os militantes e seus familiares levavam para se esconder 

diante das perseguições políticas? 

• O que aconteceu com o pai e a mãe de Clarice? 

• O que vocês entendem por exílio e como a aprovação da lei de anistia reverte 

esse quadro? 

Exibição do vídeo “Crianças e a Tortura” Reportagem 2- Relato do filho de um pai 

torturado- produzido pela Rede Record. (Anexo 2) 

✓ Questões para atividade escrita: 

• Em que medida estes depoimentos são importantes para a construção de uma 

memória de resistência contra a ditadura militar? 
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• Você acha importante a criação de centros de memória sobre a ditadura? 

Justifique sua resposta 

2° Tempo: Quiz de perguntas e respostas: 

1° rodada: Questões sortidas 

• 06 questões; 

• Formato de sorteio; 

• Revezamento entre os dois grupos; 

• Sistema de passa e repassa; 

• 02 minutos para o grupo da vez responder; 

• 01 minuto para o outro grupo; (em caso de passe) 

• 30 segundos para o grupo da vez (em caso de repasse) 

Questões do Quiz: 

• O que é exílio? 

• O que a Lei de Anistia/79 garante? 

• O que foi o DOI-CODI e o DOPS? 

• Como se deu o Golpe no Brasil? 

• Cite dois métodos de tortura. 

• O que é o memorial da resistência? 

2° Rodada: 01 questão de desempate 

• 10 minutos de Reflexão/ Discussão em grupo; 

• 05 minutos para resposta do grupo; 

• 05 minutos para avaliação e decisão do desempate. 

Questão Coringa: 

• No campo econômico, a economia brasileira cresceu muito durante os anos de 

1969 e 1973. Esta fase ficou conhecida como época do Milagre Econômico. 

Quais as principais características deste período? 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Computador e caixa de som; 

• Fichas com as perguntas; 

• Papel A4; 
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• Papel Contact transparente; 

• Sacola de Pano. 

AVALIAÇÃO: 

A proposta avaliativa seguirá por três etapas: 

1. Propor um debate sobre as questões referentes à Ditadura Militar no Brasil; 

2. Problematizar, a partir do vídeo, a importância de conhecer e compreender os 

relatos de presos políticos no regime ditatorial brasileiro; 

3. Analisar através da leitura do texto “Brasil: ditadura militar para os que 

nasceram bem depois...” o sofrimento e as consequências das perseguições 

políticas não apenas para os militantes, mas também seus familiares. 

 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA: 

FERRAZ, Joana D’Arc Fernandes. Brasil: ditadura militar um livro para os que 

nasceram bem depois”. Rio de Janeiro: HAMA, 2012.p.03-08. 

Rede Record. As Crianças e a Tortura- Reportagem 2 - Lembrança do filho de um pai 

torturado. 2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2wIJqp-qS_4 

Acessado em 20/06/2018. 

http://www.youtube.com/watch?v=2wIJqp-qS_4
http://www.youtube.com/watch?v=2wIJqp-qS_4
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ANEXOS AULA 2: 

Anexo 1: “BRASIL: DITADURA MILITAR UM LIVRO PARA OS QUE NASCERAM 

BEM DEPOIS...” 
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Anexo 2: Quadro expositivo da aula. 
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Pedro II Departamento de História 

Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de 

História Pós-graduando: Evilyn Oliveira Merlo 
 

 

 

Plano de Aula 3: 
 

 

 

DISCIPLINA: História 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Fundamental II – Aula temática 

ANO/SÉRIE: 9° Ano 

DURAÇÃO: 120 minutos 

TEMA: Ditaduras no Cone Sul: diálogo entre Brasil e Argentina. 

 

PROBLEMA: 

Analisaremos neste bloco de atividade as experiências vivenciadas pela 

Argentina e Brasil, no que tange a questão da ditadura militar. Pretendemos com esta 

reflexão apresentar aos alunos um outro olhar sobre a experiência referente a ditadura a 

partir de relatos de filhos de militantes presos políticos, mortos e/ou desaparecidos. 

Entendemos ser importante esse exercício de reflexão na medida em que poderemos 

observar os desdobramentos das violências cometidas naquele período e que 

reverberaram também sobre os familiares de perseguidos políticos. 

OBJETIVO GERAL: 

• Apresentar uma interlocução entre as experiências ditatoriais vivenciadas no 

Brasil e na Argentina, buscando perceber os desdobramentos dos regimes e 

suas especificidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analisar o processo que levou ao golpe e a implantação da ditadura na Argentina; 

• Evidenciar as condições econômicas, políticas, culturais e sociais que se 

propunham a legitimavam as atuações do governo militar argentino; 

• Compreender as lutas das Mães e Avós da Praça de Maio no sentido de 

identificar e restituir seus filhos e netos que foram mortos e/ou sequestrados 

durante a Ditadura. 
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• Identificar os casos de crianças brasileiras que tiveram sua infância atravessada 

pelas violências promovidas pelos órgãos de repressão em decorrência da 

prisão de seus pais. 

CONCEITOS/NOÇÕES: 

• Memória/ Esquecimento; 

• Clandestinidade; 

• Identidade; 

• Exílio/ Anistia. 

CONTEÚDOS: 

Refletindo sobre as características da Ditadura Militar no Brasil e na Argentina e 

suas especificidades, buscaremos apresentar: 

• Depoimentos de filhos de militantes que atuaram na luta armada contra o governo; 

• Como foi o processo de reconhecimento das identidades das crianças 

sequestradas ilegalmente na Argentina, após as buscas realizadas pelas Avós 

da Praça de Maio. 

• Apresentar como estes sujeitos têm suas histórias de vida marcadas pela 

clandestinidade e negação das suas identidades; 

PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS: 

Para esta etapa da nossa sequência didática buscaremos desenvolver uma 

atividade em formato de contação de histórias, onde nossos alunos serão colocados em 

roda e faremos juntos a leitura do conto “Querido Melli”, presente no livro “Quien soy 

relatos sobre identidade, nietos, y reencuentros”. Através da leitura do conto, 

pretendemos apresentar aos nossos alunos os casos de crianças que foram sequestradas 

durante a ditadura militar argentina. Além disso, faremos a leitura de cartas enviadas por 

Telma Regina Corrêia, guerrilheira morta na guerrilha do Araguaia, para sua família. 

Desenvolvimento: 

1° Tempo: Atividade 1- Onde está Melli? 

Nesta atividade faremos a leitura da história “Querido Melli”, onde 

apresentaremos a luta das Avós da Praça de Maio para identificar e restituir os netos que 

foram sequestrados ainda crianças, junto com seus pais, pelos órgãos de repressão 



60 

 

argentino. 

Questões norteadoras do detate: 

• Vocês já ouviram falar das Avós da Praça de Maio, na Argentina? 

• Vocês sabem como deve agir caso percebam o desaparecimento de uma 

pessoa? 

• Como vocês acham que eram feitas as buscas por pessoas desaparecidas 

naquele período? 

Atividade: 

• Leitura da história “Querido Melli”; 

• Os alunos deverão através de uma imagem fornecida pelo professor, 

preencher a lacuna referente ao desconhecimento da história de Melli. 

Isto pode ser feito em formato desenho, poemas, música, carta etc a critério 

da criatividade do aluno. (Anexo 1) 

• Construção de um varal expositivo (cizal e pregador de madeira) 

2° Tempo: Atividade 2: Cartas que contam histórias: 

Nesta atividade apresentaremos a carta escrita por Telma Regina Cordeiro 

Corrêa, militante morta na guerrilha do Araguaia, onde ela faz um relato sobre os 

motivos que a levaram a participar da luta armada, seus ideais. Essa atividade também 

será realizada em formato de contação de história. (Anexo 2) (Painel com papel 40 

quilos) 

Questões norteadoras do debate: 

• Para vocês, como as famílias encaravam o engajamento de alguns de seus 

parentes em movimentos como a luta armada? 

• Vocês conhecem a história de algum preso político que encontra-se 

desaparecido ainda hoje? Quem e como tomou conhecimento deste caso? 

• Na opinião de vocês, o Estado brasileiro deveria ser responsabilizado pelos 

casos de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar? 

 

Atividade: 

• Breve explicação de como escrever e enviar uma carta (apresentar um modelo 

pronto): (anexo 3) 
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❖ Preenchimento do envelope (frente e verso); 

❖ Identificação de destinatário e remetente (O primeiro quem está 

enviando a carta; o segundo para quem ela está sendo enviada); 

❖ Colocação de selo no envelope; 

❖ Formato da carta: Cabeçalho; modo de tratamento; despedida. 

• Redação de uma Carta: 

Essa atividade consiste no desenvolvimento de uma carta onde os alunos 

devem descrever como foram afetados e suas criticas ao ter conhecimento 

dos casos de desaparecimento forçado e morte de militantes que lutavam 

contra o regime militar. As cartas são endereçadas ao governo e serão 

utilizadas no fechamento das atividades, quando farão parte de um painel 

sobre a Ditadura Militar no Brasil. (mínimo de 10 linhas) 

Recursos Didáticos: 

• Papel 40 Quilos; 

• Cizal e Pregador; 

• Imagem impressa; 

• Folha de papel A4; 

• Envelopes; 

• Quadro; 

Avaliação: 

A proposta avaliativa seguirá por três etapas: 

1. Propor um debate sobre as questões referentes a Ditadura Militar no Brasil 

e Argentina, identificando as características específicas presentes em cada 

contexto; 
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2. Problematizar, a partir da leitura da história “Querido Melli” a questão do 

sequestro de crianças pelos militares no regime militar argentino; 

3. Analisar através da leitura da carta de Telma Regina Cordeiro Corrêa, afim 

de perceber os ideias por trás do engajamento de militantes na luta armada 

contra Ditadura Militar no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

ANDRUETTO, María Teresa; BOMBARA, Paula; RIVERA, Iris; MÉNDEZ, Mário. 

Quién Soy: Relatos sobre identidade, nietos y reencuentros. 1ed. Buenos Aires,  

Calibroscopio, 2014. 
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ANEXOS DA AULA 3: 
Anexo 1: ONDE ESTÁ MELLI? IMAGEM QUE SERÁ UTILIZADA NA ATIVIDADE. 
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Primeira carta da história “Querido Melli.” Autoria de Mario Méndez e imagens de 

Pablo Bernasconi. 
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Anexo 2: CARTA DE TELMA REGINA CORDEIRO CORRÊA. 
 

 “Querida família 

Espero que vocês tenham entendido o que está ocorrendo. Estamos felizes e na certeza de 

que isto é realmente o que queríamos. Não poderíamos viver tranquilos, sossegados na 

vida do “dia a dia”, tendo consciência que é preciso fazer alguma coisa para libertar nosso 

povo desta miséria e exploração. A revolução brasileira está em processo acelerado e não 

podemos nesta hora nos omitir e deixar de dar nossa contribuição efetiva. Ninguém vai 

lutar pelo nosso povo a não ser nós mesmos, cabe a nós esta nobre tarefa de ser vanguarda 

na luta pela libertação do nosso povo e do povo explorado do mundo todo... Este mundo 

corrupto, infeliz, cheio de contradições, de miséria, de vícios que conhecemos, não 

deixaremos para os outros. Nas mãos de cada um de nós está esta responsabilidade. 

Qualquer homem comum é capaz de construir um mundo melhor. Para isso é necessário 

que se tenha disposição para lutar, dedicar-se de corpo e alma a esta tarefa, que é a maior 

contribuição que um homem pode dar à história, à humanidade... 

Agora sabemos que nossa passagem pelo mundo foi importante. É necessário... estar-se 

convicto para poder de sã consciência abdicar da vida privada, particular para dedicar-

se de corpo e alma a uma causa pública universal. Estamos muito felizes... 

Esta foi a vida que de livre e espontânea vontade escolhemos. É movido pelo amor de vocês 

que lutamos. É pensando nos pais, filhos e irmãos que sofrem e morrem nas prisões. É 

pensando em milhões de famílias que vivem em condições subumanas, vendo seus filhos 

morrerem de fome. É para que um dia todos possam ter o carinho e o amor de suas famílias, 

e possam ser felizes como nós, que lutamos... 

Estamos aqui, porque aqui precisam de nós. Este povo miserável, doente e analfabeto 

precisa de quem os ajude e nós estamos prontos para isso. Vocês devem ficar orgulhosos 

em saber que o quê nos ensinaram e a cultura que vocês nos possibilitaram ter, não está 

sendo utilizado à toa, que nós não nos corrompemos pelo dinheiro e fomos fiéis ao nosso 

ideal... 

Esta vontade terrível de viver, esta alegria pela vida, este amor pelo homem, pela 

humanidade, esta esperança de um mundo melhor, aprendemos com vocês, em todas 

nossas alegrias e tristezas. Não deixaram que nos transformássemos em egoístas, 

individualistas. Quero que meus sobrinhos se orgulhem de mim. Quero que eles, ao serem 

adultos, desfrutem daquilo que me esforcei para deixar para eles... Alguém dizia: “Quem 

não conhece a verdade é apenas um ignorante, mas quem a conhece e esconde é um 

criminoso.” 

Telma Regina Cordeiro Corrêa/1971 – Carta à família ao ir para o Araguai 
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Anexo 3: CARTA. 

Levaremos para nossos alunos envelopes de cartas para que eles possam produzir 

as suas próprias. Considerando que não é mais comum o envio de cartas por correio e que 

a maioria dos nossos alunos não possuem este costume por utilizarem meios eletrônicos 

de comunicação, é importante apresentar um modelo e ensiná-los como preencher um 

envelope de carta. Isto será feito com o exemplo abaixo onde ficam especificados quais 

os campos devem ser preenchidos e com quais informações. 
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Anexo 4: Quadro Expositivo Da Aula. 
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Colégio Pedro II 

Departamento de 

História 

Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de 

História Pós-graduando: Evilyn Oliveira Merlo 
 

 

Plano de Aula 4: 
 

 

 

DISCIPLINA: História 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Fundamental II – Aula temática 

ANO/SÉRIE: 9º Ano. 

DURAÇÃO: 120 minutos 

TEMA: Peças que contam histórias. 

 

PROBLEMA: 

Após as discussões que foram desenvolvidas ao longo das últimas três aulas, 

nosso objetivo agora é promover o encerramento da sequência didática de modo que os 

conteúdos abordados fiquem encadeados em um produto final que será resultado da soma 

dos conhecimentos e experiências trocadas ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem que desenvolvemos neste bloco destinado ao estudo da Ditadura Militar no 

Brasil (1964-1988). Sendo assim, pretendemos finalizar esta atividade produzindo um 

quebra-cabeça que será montado a partir das peças adquiridas pelos alunos após as 

atividades anteriores. Além disto, montaremos um mural expositivo com o material por 

eles desenvolvido. 

OBJETIVO GERAL: 

• Apresentar o encerramento das discussões sobre os temas relativos aos regimes 

militares que marcaram o Brasil e a Argentina, compondo um panorama geral 

e, também, específico sobre as características de cada um dos contextos 

explorados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analisar o quadro temático apresentado ao longo das aulas promovendo 

reflexões e discussões sobre a importância da luta pelo Estado Democrático; 
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• Evidenciar através da montagem do quebra-cabeça e leitura do relato de Rosa 

Maria Martinelli a experiência de uma filha de presos políticos; 

•  Identificar de que maneira o discurso oficial ignora as violências sofridas pelos 

diversos grupos resistência e militantes políticos promovendo um mural 

expositivo montado pelos alunos; 

CONCEITOS/NOÇÕES: 

• Democracia; 

• Memória; 

• Verdade/ Justiça. 

CONTEÚDOS: 

Refletindo sobre os temas abordados acerca da Ditadura Militar brasileira e suas 

especificidades, buscaremos: 

• Apresentar um panorama “final” de todos os tópicos abordados ao longo das 

04 aulas anteriores; 

• Refletir sobre a importância de lutarmos por uma sociedade democrática e 

pelo Estado Democrático de Direito; 

• Analisar a importância das Comissões da Verdade como espaço de produção 

de conhecimento, memória e resistência sobre o período da Ditadura Militar no 

Brasil. 

PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS: 

Para esta etapa da sequência didática acerca do Golpe buscaremos desenvolver 

uma aula participativa, como se trata do encerramento do bloco destinado ao estudo da 

Ditadura Militar brasileira, é importante que os alunos participem ativamente da 

montagem e elaboração do quebra cabeças que iremos montar ao final da aula com as 

peças por eles adquiridas no final de cada atividade realizada nas aulas anteriores. Além 

disso, faremos um mural expositivo com as cartas produzidas pelos alunos que serão 

disponibilizadas para toda a comunidade escolar, de modo que tenham acesso ao 

material produzido em conjunto na sala de aula. 
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DESENVOLVIMENTO: 

1° tempo: Atividade 1: “Peças que contam histórias” 

Nesta atividade os alunos serão convidados a se reunir para juntos montarmos um 

quebra cabeça, as peças formarão a imagem de Rosa Maria Martinelli. Apartir desta foto 

faremos a leitura do seu depoimento disponível no livro “Infância Roubada”, num relato 

denominado “Amor Silenciado”. 

➢ Questões norteadoras do debate: 

❖ Como vocês se sentem ao ler este relato? 

❖ Vocês já passaram por alguma situação em que não conseguiam 

expressar seus sentimentos? 

❖ Vocês acham que é importante ter espaços como a Comissão da 

Verdade Rubens Paiva para que essas pessoas possam falar sobre suas 

experiências? 

➢ Atividade: 

❖ Leitura do relato “Amor Silenciado”; 

❖ Montagem do painel com as cartas escritas pelos alunos na aula três e 

o quebra-cabeça. 

2° Tempo: Atividade 2: Organização do mural expositivo. 

Esta atividade consistirá na organização da exposição na sala de aula do material 

por eles produzido. Sendo assim, os alunos deverão organizar a sala como um espaço de 

exposição onde ficarão disponíveis para visitas os desenhos por eles produzidos e o 

painel com as cartas e quebra-cabeça. 

➢ Atividade: 

❖ Montagem do varal expositivo com imagens da atividade “Querido Melli” 

❖ Organização do quebra-cabeça e cartas no mural. 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Varal de Cizal; 

• Pregadores; 

• Papel 40 Quilos; 

• Peças do quebra-cabeça; 

• Impressões em A4; 
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AVALIAÇÃO: 

A proposta avaliativa seguirá por duas etapas: 

1. O empenho e dedicação dos alunos no decorrer das atividades propostas 

durante as aulas, assim como a participação na atividade final de 

elaboração de painéis expositivos; 

2. Problematizar, a partir do material produzido pelos alunos, a importância 

de conhecer e compreender a Ditadura Militar brasileira e seus 

desdobramentos, bem como a criação de lugares de memória para que 

esse passado não seja esquecido; 

 

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA 

São Paulo (Estado). Assembleia Legislativa. Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo "Rubens Paiva".Infância Roubada, Crianças atingidas pela Ditadura Militar no 

Brasil. / Assembleia Legislativa, Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. – São 

Paulo : ALESP, 2014. 316 p. 
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ANEXOS DA AULA 4: 

 

Anexo 1: DEPOIMENTO DE ROSA MARIA MARTINELLI 
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Anexo 2: QUADRO EXPOSITIVO DA AULA. 
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