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RESUMO 

 

ÁVILA, Vinícius. Porões invisíveis - Lugares de memória da ditadura civil militar no 

Rio de Janeiro e desafios para a educação em Direitos Humanos. 2018. 59 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. 

 

Este trabalho procura abordar desafios enfrentados pelos professores no ensino sobre o 

período da ditadura civil militar brasileira (1964-1985) nas aulas de História, sob a 

perspectiva dos direitos humanos. O texto delineia a urgência dessa questão, levando 

em conta 1. a ascensão de um discurso ultraconservador na atualidade, com forte eco na 

escola; 2. o trânsito entre conhecimentos estabelecidos em áreas de fronteira, a saber: 

história e ensino de história; memória, narrativa e testemunho; lugares de memória e 

patrimônio; justiça, verdade e temas sensíveis; direitos humanos e cidadania. Propomos 

numa segunda etapa uma sequência didática problematizadora que estimule a aplicação 

dos conceitos abordados no processo de ensino-aprendizagem na educação básica. 

 

Palavras-chave: Ensino de História. Ditadura civil militar. Memória. Educação em 

direitos humanos. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Bandido bom, é bandido morto!” “Direitos humanos para humanos direitos”. 

“Antes ele (morto, ferido) do que eu”. Ouvir e ler isso, com enorme freqüência, de 

jovens entre 16 e 18 anos, saindo da educação básica, é algo sintomático para um 

professor de história.  Vivemos em tempos de um forte avanço de forças conservadoras 

em nosso país, e no mundo em geral. Tempos de pós-verdades. Acalorados debates 

sobre violência urbana e uso de força policial, permeiam o cotidiano dos estudantes e 

consequentemente essas discussões reverberam na sala de aula, e em especial, nas aulas 

de história. Em linhas gerais, não obstante suas origem e classe social, gênero ou cor de 

pele, percebemos em manifestações dos estudantes, seja em participação em classe, seja 

em redes sociais, um recrudescimento da defesa de um (des)conhecido discurso 

autoritário. Desconhecido para essa grande maioria de estudantes, que mesmo no fim da 

linha da educação básica, não são aptos a identificar as raízes (históricas, sociais, 

étnicas, geográficas e urbanísticas) de um discurso retórico que por vezes acabam por 

reproduzir.   

A apologia ostensiva dessas práticas encontra guarida numa determinada 

memória positiva1 sobre o período da ditadura civil-militar2 brasileira (1964-1985), do 

qual os estudantes de hoje são descendentes de adultos que vivenciaram esse período. 

Mas não só isso. Atualmente há uma enormidade de informações disponíveis e 

plenamente acessíveis. Filmes, séries de TV, redes sociais, plataformas de vídeo e 

blogs, que constituem problemática ferramenta, quando não usada corretamente, para 

uma construção da compreensão histórica3 dos alunos, fora do ambiente escolar. 

 Nesse sentido, o espaço da sala de aula de história tem que estar interligado e 

atento à sua época. Nós, professores de História, temos de pensar e repensar nossa 

prática docente, no sentido de fazer com que nossas aulas continuem tendo sentido para 

                                            
1 Ver <http://www.pewglobal.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-

democracy/> Acesso em agosto de 2018; e “Apoio a governo militar no Brasil é maior que média global, 

diz pesquisa” Jornal Folha de São Paulo, 16/10/2017. Disponível em 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/10/1927419-parcela-que-apoia-governo-militar-no-brasil-e-

maior-que-media-diz-pesquisa.shtml> Acesso em agosto de 2018. 
2 Entendemos que o apoio de setores da sociedade civil foi determinante para a tomada do poder pelos 

militares em 1964. Ver: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964, CASTRO, 

Celso.  
3 O conceito de compreensão histórica por LAVILLE: atividade que leva ao entendimento de uma 

narrativa construída, procurando nela o sentido que o autor quis lhe dar e sensibilizando-se, 

ocasionalmente, com as suas intenções e pressupostos.  
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nossos alunos, agentes e absortos desse e nesse tempo, por mais controversos e 

espinhosos que os temas sejam. 

Ao trabalharmos em sala conteúdos relativos ao período da ditadura civil-militar 

brasileira (1964-1985), chegamos à seguinte hipótese / problema: os alunos saem da 

educação básica sem saber o que são Direitos Humanos. Fato é que cada vez mais, os 

alunos egressos da educação básica, se tornam em grande número repetidores de 

discursos de ódio, inculcando uma fala de setores sociais ao qual em grande medida não 

pertencem. E sequer tem os recursos para procurar problematizar essas narrativas. 

Quem as promove? Com quais interesses? A quem de fato representam essas falas? 

Trazer à baila o por que não haver na cidade do Rio de Janeiro nenhum espaço museal 

que funcione como um espaço de recordação dos tempos sombrios dos anos de chumbo. 

Pensar questões como essas nesse emblemático ano de 2018 é muito simbólico. 

Celebramos os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização 

das Nações Unidas (1948-2018). Comemoramos os 60 anos da Declaração do Rio de 

Janeiro4 (1958-2018), um dos principais documentos norteadores da museologia e dos 

usos dos museus enquanto espaços educacionais. Rememoramos os 50 anos do Ato 

Institucional número cinco, o AI-5 (1968-2018), o mais grave e duro dos decretos de 

exceção dos governos ilegítimos da ditadura civil-militar brasileira. Nossa Carta Magna 

de 1988 faz 30 anos, e mesmo após a implementação da “Constituição Cidadã”, ainda 

engatinhamos enquanto país como nossa frágil e parcial democracia. Democracia dos 

direitos para alguns, ou dos diferentes pesos e diferentes medidas adotadas pelos 

agentes do Estado na aplicação prática do conjunto de leis redigido em 1988. Também 

nesse ano, presenciamos o trágico incêndio que destruiu o Museu Nacional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma tragédia anunciada, visto que deflagra um 

projeto de sucateamento de nossas instituições de ensino, de pesquisa e de tecnologia. 

De destruição do nosso patrimônio e de tentativa de total apagamento de nossas 

memórias. Fruto de anos de descaso: o desinvestimento nas instituições públicas de 

ensino superior e ciência e tecnologia, imprescindíveis à soberania nacional; os 

compromissos obscuros de grupos políticos com o empresariado visando o leilão de 

nossas riquezas nacionais.    

                                            
4 Realizou-se em setembro de 1958, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o “Seminário regional 

sobre a função educativa dos museus” da UNESCO. Do evento, foi gerada a Declaração do Rio de 

Janeiro, considerada um dos marcos mundiais da museologia. 
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Nosso trabalho se propõe a articular três campos do conhecimento acadêmico, a 

saber: o ensino de História, a educação em direitos humanos e os lugares de memória 

enquanto potentes espaços educativos, a partir do prisma do patrimônio material 

referente à ditadura civil-militar brasileira presentes na cidade do Rio de Janeiro, ainda 

que invizibilizados. Trata-se de um caminho sinuoso, por se tratarem de conhecimentos 

que estão em áreas de fronteira. Nossas escolhas teóricas se dão no sentido de priorizar 

autores que colaborem na construção de diálogos e de contribuições entre essas áreas. 

Pretendemos tecer um fio condutor capaz de conduzir as reflexões, sem perder de vista 

nosso problema motivador.  

Acreditamos na potência sensibilizadora dessa proposta, que ao instrumentalizar 

o corpo discente, jogando luz sobre questões selecionadas a partir de nossos 

apontamentos e propostas, o faz protagonista de sua própria aprendizagem. Acreditamos 

no potencial transformador da educação e em especial do Ensino de História na 

formação de cidadãos críticos, políticos, defensores da democracia e conscientes de suas 

múltiplas inserções na injusta e desigual sociedade brasileira. 
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2 PROFESSORES PARA UMA AULA DE HISTÓRIA RELEVANTE EM TEMPOS DE 
RETROCESSOS 

O primeiro eixo de análise que evocaremos neste percurso são as contribuições na 

área do ensino de História. O Ensino de História pode e deve procurar, sempre que 

possível, articular os conteúdos programáticos regulares com diálogos e discussões 

sobre temas relevantes para a sociedade e para os alunos, que estão inseridos das mais 

diversas formas, nesse contexto. O docente, nesse sentido, possui papel central nessa 

articulação. Contreras (2002) salienta  que o docente deve pôr em prática suas 

capacidades e habilidades como especialista técnico, como profissional reflexivo e 

intelectual crítico. Três aspectos a nosso ver fundamentais para uma prática docente 

com compromisso com a promoção dos direitos humanos na Educação Básica.  

 Atentos aos questionamentos, mobilizações e interesses dos alunos, 

especialmente os de Ensino Médio, temos percebido que certas temáticas trabalhadas 

em sala de aula lhes são mais sensíveis, a saber: conflitos armados, como por exemplo, 

as duas grandes guerras, as guerras do Vietnã, do Iraque5 e do Afeganistão6; alianças 

militares internacionais e suas atuações efetivas; nazismo, fascismo e governos 

autoritário-ditatoriais do século XX. 

 Nossa trajetória profissional em sala de aula, ainda que curta, nos permite atestar 

esse interesse. Não raro, são comuns os alunos nos perguntarem: “Professor, quando a 

gente vai estudar sobre a Primeira Guerra Mundial?”; ou “Professor, é nesse bimestre 

que vamos estudar Hitler?”. Dia desses, um aluno do 6º ano regular do Ensino 

Fundamental, de cerca de 10 anos, me questionou: “Quando vamos estudar sobre as 

guerras de hoje?”.  

 Quando efetivamente entramos nesse tipo de conteúdo, também é comum uma 

familiaridade maior com os assuntos abordados. “Professor, já vi um documentário no 

History Channel7 que falava sobre o Holocausto!”; ou “O menino do pijama listrado8 é 

da Segunda Guerra não é professor?!”. 

                                            
5 Ver: HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. 1941-1991. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1995. 
6 A “Guerra contra o terror”, empreendida por Estados Unidos da América e seus aliados, depois dos 

atentados de 11 de setembro de 2001. 
7 Canal de televisão por assinatura que exibe, em grande parte de sua programação, conteúdos relativos a 

temas históricos. 
8 The Boy in the Striped Pyjamas, título original. Estados Unidos / Reino Unido, 2008, cor, 94 min. 
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 Em tempos de aumento de polarização política e de simplificações e 

banalizações de assuntos sensíveis socialmente, nos causam inquietação e perplexidade, 

mesmo diante desse quadro comumente encontrado de interesse a temas sensíveis, os 

alunos deixarem a educação básica sem saberem o que são direitos humanos. Isso é 

facilmente perceptível ao analisarmos narrativas. Seja durante a abordagem desse tipo 

de conteúdo, ou mesmo das manifestações públicas desses nossos alunos, ou até mesmo 

ex-alunos no caso dos já egressos da educação básica, entre amigos e conhecidos, em 

seu círculo familiar ou em suas redes sociais9. 

 O interesse pelo período histórico para trabalharmos essas questões em sala não 

nos é recente. Desde a graduação, em especial no curso de bacharelado que cursamos na 

Universidade Federal Fluminense, o período dos regimes autoritários na América Latina 

no século XX, em especial a ditadura civil-militar brasileira, nos chamava atenção. 

Realizamos disciplinas tanto de caráter obrigatório quanto eletivo, com historiadores 

especialistas nessa temática: Jorge Ferreira, Daniel Aarão Reis Filho, Denise 

Rollemberg, Samantha Quadrat. Disso resultou nossa pesquisa monográfica cujo 

interesse era explorar as contradições existentes no âmbito das relações internacionais 

dos governos ditatoriais brasileiros, signatários de primeira ordem em uma série de 

tratados e resoluções internacionais referentes à promoção dos Direitos Humanos, 

sobretudo na década nos anos 1970. Paradoxalmente, o Estado brasileiro durante o 

período colocava em prática todo o aparato de repressão, censura e tortura aos seus 

opositores.   

 Neste trabalho, propomos a articulação entre Ensino de história, educação em 

direitos humanos e a questão dos lugares de memória10, tendo como motivações 

questões como: “Por que a maioria dos alunos do terceiro ano do ensino médio não sabe 

o que são direitos humanos?”. “Por que eles reproduzem discursos de ódio, nos quais a 

defesa do uso ilegal do aparato de violência estatal é banalizada?”. “Qual a explicação 

dessa perda de referências básicas de cidadania como um fenômeno social?”. E, a fim 

de sugerir apontamentos para uma prática docente que responda a nossos seguintes 

                                            
9 Ver: CALIXTO, Douglas. Educomunicação e redes sociais: caminhos para a cidadania em meio ao 

esgotamento do diálogo e à escalada de ódio. IN: Práticas educativas e interatividade em Comunicação e 

Educação. NAGAMINI, Eliana (org). Ilhéus, Editus, 2016. p. 95-108; e: AMARAL, Adriana e 

COMIBRA, Michele. Expressões de ódio nos sites de redes sociais: o universo dos haters no caso 

#eunãomereçoserestuprada. Contemporanea Revista de comunicação e cultura, UFBA. v.13. n.01, maio-

ago 2015. p. 294-310. 
10 Partindo do conceito desenvolvido por PIERRE NORA, que analisaremos adiante.  
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questionamentos: “Quais as ferramentas didáticas e metodológicas possíveis, sobretudo 

na cidade do Rio de Janeiro, para o ensino de História, na tentativa de sensibilização dos 

alunos para a questão da educação em direitos humanos?” 

 Como tema controverso, ainda mais em tempos de Programa Escola Sem 

Partido11, o diálogo entre o período da ditadura civil militar brasileira (1964-1985) e a 

questão dos direitos humanos é especialmente espinhosa. Há ainda hoje, uma disputa 

pelas memórias sobre o do período. Por mais que no campo historiográfico, 

notoriamente, a luta tenha sido vencida pelos “derrotados” do período (presos, 

torturados, sobreviventes e representantes dos campos progressistas e de esquerda12), no 

campo das memórias coletivas, familiares e institucionais, os militares da linha dura e o 

que representam, não raro são alvos de saudosismo, admiração, respeito e 

homenagens13. 

 É preciso apontar aqui o paradoxo presente nessa discussão atual: que a 

construção do conceito de Direitos Humanos, historicamente liberal, apoiado 

substancialmente na defesa da noção de propriedade privada, esteja atualmente sendo 

atacado por setores ligados ao espectro político-econômico liberal, tendência observada 

de comportamento conservador nos costumes associada ao liberalismo econômico. 

 Num breve histórico, evocaremos o estudo clássico do sociólogo britânico T. H. 

Marshall sobre a evolução dos direitos do cidadão em meio às desigualdades 

características da sociedade de classes. A partir de sua visão sobre a sociedade inglesa, o 

autor destaca três dimensões do direito. Os direitos civis, os direitos políticos e os 

direitos sociais. A obra de Marshall (1950) foi estruturante para o campo de estudos 

sobre a evolução das ideias de direito e cidadania, tanto nas ciências jurídicas quanto 

nas ciências humanas. Através do olhar de Fernandes e Paludeto (2010) sobre Marshall, 

as autoras destacam que segundo o sociólogo, a incorporação dos direitos civis teria 

ocorrido no século XVII, dos direitos políticos, no século XIX, e dos sociais, no século 

XX. Nessa evolução, os direitos seriam entendidos sempre como concessões e não 

                                            
11 Ver: <programaescolasempartido.org.>  Acesso em dezembro de 2018. 
12 Ver: REIS FILHO, Daniel Aarão. “Ditadura e sociedade: as reconstruções da memória”. In REIS 

FILHO, Daniel Aarão, RIDENTI, Marcelo e MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). O golpe e a ditadura 

militar: quarenta anos depois (1964-2004). São Paulo: Edusc, 2004. 
13 Caso exemplar foi a homenagem ao torturador Brilhante Ustra, feita pelo então deputado federal Jair 

Messias Bolsonaro, na ocasião da votação do impeachement da presidente Dilma Rousseff  na Camâra 

dos Deputados em Brasília em 2016. 
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como conquistas. A marcha rumo à cidadania, portanto, se deu de forma lenta e no bojo 

de concessões das sociedades capitalistas modernas. 

 José Murilo de Carvalho (2008), também dialogando com Marshall aponta que 

além de bastante lenta, essa sequência se deu de forma lógica. No efetivo exercício das 

liberdades civis; a saber, as liberdades individuais, de credo, de imprensa, de 

propriedade, que os ingleses vieram a reivindicar o direito de participar do governo de 

seu país, de votar. Através do voto, no gozo dos direitos políticos, foram eleitos 

operários e foi criado o Partido Trabalhista, que lutou pela conquista dos direitos 

sociais. A cidadania, portanto, é um fenômeno histórico. Em determinado momento, a 

nosso ver, a disciplina de História, constituinte do currículo da educação básica 

brasileira, afastou-se dessa dimensão. Pareceu-nos em certa medida que a cidadania 

seria algo dado, que apenas tangenciava os conteúdos ao longo das séries, 

superficialmente trabalhada em sala. Torna-se necessária a emergência da memória, que 

nos auxiliará a compreender essa dimensão de construção histórica desse conceito. 

 A relação entre memória e história revela nuances da sinuosidade da qual nos 

referimos anteriormente quando problematizamos questões à luz de campos de estudo 

em fronteira. Não são lineares as relações entre memória e historiografia (CATROGA, 

2001). É nessa fronteira, a qual estamos privilegiando em nossa discussão, dentre outras 

mais que poderíamos elencar14, que o professor constrói sentido e relevância pra sua 

aula de História. Sobretudo na construção de pontes com discussões do tempo presente. 

Igualmente, tal construção não é tarefa simples. 

Entendemos que a escolha de uma estratégia metodológica bem fundamentada é 

imprescindível, sobretudo no estudo de temas sensíveis como a memória da ditadura 

civil militar e os direitos humanos, para o êxito do processo de aprendizagem. Faremos 

aqui uma breve retomada sobre a história do ensino de história no Brasil, levando 

especialmente em conta nosso recorte cronológico.  

Após os anos de chumbo do regime autoritário de exceção no Brasil (1964-

1985), sobretudo a partir das décadas de 1970 e 1980, a academia, em boa parte, se 

voltou à análise da chamada “história das sociedades”. Com acentuada influência do 

materialismo histórico e dos Annales, as “linhas do tempo” foram execradas e postas 

                                            
14 Análises mais densas nos campos do direito ou da sociologia, por exemplo. 
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em total desuso, bem como as datações “duras” (como marcos temporais) e os sujeitos 

históricos. Nesse momento: 

O regime moderno de historicidade orienta o ensino de história que tem por 

objetivos, entre outros, conhecer a história para o formar o cidadão crítico e 

transformador que poderá constituir uma sociedade mais justa. A perspectiva 

de um futuro mais justo evidencia a compreensão de que esse novo tempo 

poderia trazer avanços, mais do que tecnológicos, políticos e sociais. 

(MONTEIRO, 2012, p.204).  

 

 Segundo Monteiro, a partir da crise dessa história-problema, Paul Ricouer foi o 

autor que avançou em termos de oferecer uma perspectiva na qual a inteligibilidade 

histórica não poderia excluir o vivido. Seria a construção da nova narrativa histórica, ao 

mesmo tempo lógica e temporal. A potência da narrativa histórica solidifica-se enquanto 

constructo teórico. E, desde então, é ressignificada a importância do presente, tanto na 

construção como na compreensão da operação historiográfica. 

A questão do presente assume centralidade na medida em que é a partir do 

presente e seus referenciais que os historiadores realizam estudos e pesquisas 

com referenciais teóricos e conceitos de seu tempo. (...) Assim é possível 

concluir que a abordagem do passado à luz de problemas do presente e de 

referenciais teóricos atuais é inevitável. (MONTEIRO, 2012, p. 205-206). 

 

  Mapear passado e presente, através das camadas de temporalidades que os 

atravessam. Memórias hegemônicas e memórias outras, suas relações com estruturas 

vigentes de relações sociais, políticas, econômicas, espaciais. Passados outros.  

Podemos investir horas/aula a fio, recursos multimídia, aulas-campo, dentre outras 

possibilidades didáticas, mas, se não conseguirmos levar o corpo discente a transitar 

com segurança nesse caminho proposto, entendemos que boa parte de nossos esforços e 

todo planejamento muito provavelmente serão em vão. 

O lugar de centralidade do tempo presente, em sua concepção moderna, e as 

possibilidades de usos na aula de história é também investigado por Daniel Pinha.  Sem 

deixar de levar em conta as temporalidades específicas entre o presente e o passado, sob 

o risco da supressão do conhecimento da própria história, o professor deve ter 

conhecimento que está transitando numa área de fronteira. Área esta marcada pelo 

exercício permanente de hibridização e recontextualização, vindo ao encontro da 

perspectiva apresentada por Monteiro sobre as peculiaridades da cultura escolar no 

processo de ensino-apredizagem.  O lugar do tempo presente em um enunciado 

historiográfico se apresenta, portanto, como lugar de tensão, entre a presença e a fuga 

(PINHA, 2017). Das perspectivas contemporâneas que ganham força desde meados do 

século XX, enunciadas pelo autor, ressaltamos a emergência de novos objetos, métodos 
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e sujeitos na historiografia. A valorização desses novos sujeitos como objetos de 

investigação. No Brasil, um marco que guarda especial diálogo como nosso presente 

trabalho são as disputas por representação de diferentes grupos sociais no processo de 

redemocratização, especialmente na constituição de 1988, a chamada Constituição 

Cidadã.  

Embora tenha significado certo grau de contemplação de distintos grupos da 

sociedade civil, cujos interesses eram de naturezas muito variáveis (políticas, 

identitárias, sociais, ambientais, de classe, dentre outras), a Constituição de República 

Federativa do Brasil de 1988, não reviu a Lei 6683/1979, a chamada Lei de Anistia. Ela 

foi na verdade um marco do processo de transição “lenta, gradual e segura”, arquitetada 

e meticulosamente imposta pelos militares, no qual estava sendo selado um pacto de 

“reconciliação nacional”, nos quais os crimes cometidos tanto por presos políticos e 

exilados, mas principalmente pelos agentes do Estado estariam anistiados. O silêncio e 

o perdão do Estado prevaleciam sobre a busca por justiça. 
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3 A POTÊNCIA EDUCATIVA DOS ESPAÇOS DE RECORDAÇÃO 

Especialmente na cidade do Rio de Janeiro, existe uma série de locais e 

instituições para a vivência e experiências de práticas patrimoniais. Campos de enorme 

potencial educativo sejam patrimônios materiais ou imateriais. É só pensarmos no Cais 

do Valongo, no Museu da Maré, no samba e nas rodas de jongo. Não obstante a isso, 

pouco ou nada falamos em nossas aulas dos espaços físicos que serviram ao aparato 

estatal de repressão dos anos de chumbo. Destacamos aqui o quanto é delicada a 

questão da patrimonialização referente a memórias traumáticas, justamente por toda a 

questão das disputas envolvidas, dos esquecimentos que tais grupos e sociedades 

elegem, dentre outras questões sensíveis que discutiremos ao longo desse trabalho. 

Centros de repressão, aprisionamento, censura e tortura funcionaram no Rio, espalhados 

por diferentes regiões da cidade. Muitos lugares serviram de palco para atos atrozes de 

violência, tipificados como crimes contra a Humanidade, que foram praticados por 

agentes públicos, seguindo protocolos de uma política de Estado implementada para 

tentar silenciar vozes de oposição ao regime autoritário vigente.  

Se, numa perspectiva de comparação, colocarmos o Rio de Janeiro lado a lado 

com outras grandes cidades do chamado Cone Sul, que também tiveram relevância 

histórica nos governos ditatoriais na segunda metade do século XX, como São Paulo, 

Buenos Aires, Montevidéu e Santiago, podemos dizer que na cidade do Rio de Janeiro 

esses lugares de memória estão invisibilizados. Há espaços em todas essas cidades que 

atualmente funcionam como centros de memória, de estudos e de práticas educativas 

para que a sociedade atual tome conhecimento e se aproprie desse passado. Inclusive os 

estudantes, numa prática educativa que rememora o passado para que se pense no 

presente, com o auxílio da escola e da comunidade escolar, que atos como esses não 

mais são aceitáveis em nossos tempos. 

O Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), localizado em Buenos 

Aires, capital argentina é um excelente exemplo de como o patrimônio urbano foi 

ressignificado e hoje é um vibrante espaço educativo e de rememoração do período da 

ditadura militar argentina.  

“El Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) se propone como un 

ámbito de homenaje a las víctimas y de condena a los crímenes de lesa 

humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Se plantea, además, 

como un ámbito de referencia nacional e internacional de políticas públicas 

de memoria, de promoción de valores democráticos y de defensa de los 

derechos humanos. Es un lugar de intercambio cultural y de debate social 
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sobre el terrorismo de Estado y la experiencia genocida; un espacio de 

reflexión sobre el pasado reciente. Las visitas guiadas al predio, los 

congresos, los programas educativos, las actividades culturales y la 

producción de contenidos son algunas de las herramientas que utiliza para 

cumplir con ese objetivo. 

Constituye un conjunto integrado en el que conviven distintas 

representaciones políticas, institucionales y sociales, de nivel regional, 

nacional y local, quienes desarrollan los objetivos de preservación de la 

memoria y de promoción y defensa de los derechos humanos desde distintas 

perspectivas y modalidades.”( http://www.espaciomemoria.ar/espaciohoy. 

Acesso em julho de 2018). 

 

O espaço é de uma momumentalidade que fala por si só o quanto a questão do 

dever de memória foi algo ao qual a sociedade argentina optou por não abrir mão em 

seu processo de transição, ou retomada, à democracia. E o quanto essa questão é 

presente até hoje. Tivemos a oportunidade de visitá-lo nesse ano de 2018, e enquanto 

professor, é quase impossível não ser impactado pela força educativa desse lugar. 

Podemos ver o pleno funcionamento dos programas educativos, tanto para visitas 

escolares, quanto para a formação continuada de professores. Na Argentina, o dever de 

memória e o tratamento do período como Terrorismo de Estado está presente em todo o 

currículo escolar.  

A força e o respeito dos movimentos sociais ligados a memória das vítimas, 

como as Madres e Abuelas de La Plaza de Mayo; iniciativas como o Banco Nacional de 

Datos Geneticos (BNDG15) são outros exemplos do quanto os governos e a sociedade 

civil de nosso país vizinho deixaram propositalmente as feridas dos tempos autoritários 

abertas para juntas promoverem e buscarem memória, justiça e verdade. 

No Brasil, as políticas patrimoniais são insipientes. A cidade de São Paulo 

passou recentemente (2009) pelo processo de tombamento do antigo prédio do DEOPS-

SP (Departamento Estadual de Ordem Pública e Social. O espaço foi convertido, por 

iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, no Memorial da Resistência. Hoje, o 

lugar é referência no Brasil enquanto lugar de memória do período de nossa ditadura 

civil-militar.  

Tão espinhosa quanto o ensino de temas controversos na educação básica, é a 

tarefa de analisar a chamada problemática dos lugares para um historiador que ainda 

não conta com o lastro acadêmico que julga necessário para tal. Não temos aqui a 

pretensão de oferecer uma extensa ou aprofundada discussão. Há os autores clássicos, 

                                            
15 Arquivo público de material genético de familiares de pessoas seqüestradas e desaparecidas 
durante a ditadura militar argentina. Ver: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/bndg  
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seus críticos contemporâneos, as novas linhas historiográficas, os autores decoloniais 

que refletem fora do prisma que privilegia as abordagens eurocentradas, inúmeras obras 

de qualidade que se debruçam sobre essa temática.  

É possível destacarmos nas aulas esses espaços físicos e os patrimonializarmos 

junto com os discentes? De quais formas? Como sensibilizá-los a enxergar 

historicamente esses lugares pela cidade?  A seguir, faremos um breve apanhado 

conceitual sobre a problemática dos lugares de memória, locais de memória ou espaços 

de recordação e a apropriação destes enquanto potenciais espaços educativos da cidade 

do Rio de Janeiro.  

Nesta seção é apresentada a relevância do trabalho para o contexto da área de 

estudo em que está sendo realizada a pesquisa. 

Entende-se por justificativa o registro dos motivos individuais, carregados da 

curiosidade e inquietação que provocam no professor-pesquisador a ideia de elaborar a 

monografia. Na justificativa, portanto, você deve contagiar ou despertar o desejo de ler 

o seu trabalho. 

Para os limites da monografia recomenda-se que a construção da justificativa 

seja feita com base em uma ordem pessoal que “[...] é aquela que situa, de forma 

sintética, a escolha do problema de estudo na trajetória profissional e biográfica do 

pesquisador [...]”; em uma ordem prática, que “[...] diz respeito à construção subsídios 

para modificar a realidade em foco, atendendo demandas sociais.” (DESLANDES, 

2010, p. 46); em uma ordem teórica em que as leituras provocam inquietações sobre sua 

própria realidade e fundamentam o objeto. 
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4 MEMÓRIA, HISTÓRIA E OPERAÇÕES DE USO DO PASSADO  

Memória e história e suas correlações são nossos pontos de partida nessa análise. 

Um autor que se debruça sobre o estudo dessa problemática é Pierre Nora (1993) e 

lançaremos mão de suas contribuições para nossa discussão proposta. Segundo Nora, as 

diferenças entre memória e história são o ponto de partida para a discussão acerca dos 

lugares. A memória não teria compromisso com a criticidade. A história seria uma 

representação racional do passado. A separação entre a memória e a história se deu no 

bojo das transformações da sociedade francesa, a partir da década de 1930, entremeada 

pela separação das ideias de sociedade e Nação. Nora estava pensando e escrevendo no 

contexto da tentativa da formação de uma concepção da França enquanto nação. Dessa 

forma, a sociedade clamaria por lugares que tenham a capacidade de ancorar esse 

sentimento de pertencimento a um passado comum, dado o fim das sociedades-

memória.     

A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não 

existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no 

eterno presente; a história, uma representação do passado. (...) A história, 

porque operação intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico. 

A memória instala a lembrança no sagrado, a história a liberta, e a torna 

sempre prosaica. (NORA, 1993, p. 9). 

 

Ainda de acordo com Nora, na sua leitura sobre Maurice Halbwachs16, existe 

uma diversidade de memórias, porque existem diversos grupos sociais. O indicativo, e a 

crítica, dos quadros sociais condicionantes da memória: múltipla, coletiva, plural e ao 

mesmo tempo individualizada. Temos o fim das sociedades-memória, das ideologias-

memórias, do homem-memória; o surgimento da necessidade do lugar de memória. O 

autor subordina ainda a história à escrita da história, dessa relação dicotômica entre 

memória e história. Não há história que não seja documental, registrada. Não há 

memória que não seja encarnada, física. 

Atualmente, a leitura de Nora é apontada por muitos historiadores como datada. 

No entanto, aqui o evocamos no sentido de dar ênfase à importância da materialidade da 

memória. O passado vivido, exposto mesmo que como ruínas, encarnado, objetificado. 

Ainda que saibamos, e vamos voltar nesse ponto mais adiante, que referente ao nosso 

recorte cronológico não conseguiríamos efetivar nossa proposta de acordo com a leitura 

                                            
16 Ver: HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. 



24 
 

 

de Nora, simplesmente porque na cidade do Rio de Janeiro esses lugares de memória 

patrimonializados referentes à ditadura civil-militar ainda sub-existem. 

Outra autora aos quais os estudos sobre memória nos interessam sobremaneira é 

a alemã Aleida Assman. A autora aponta para a ampliação do conceito dos lugares de 

memória proposto por Nora. À luz de Assman, Nora faz um jogo de palavras em sua 

língua materna, no que seria essa passagem dos milieus de memória, para os lieus de 

memória. Ou dos meios de memória para os lugares de memória. A leitura e o diálogo 

com Nora são fundamentais para o entendimento da ampliação do conceito de lugares 

de memória que a autora desenvolve.  

Pierre Nora, para explicar essa mudança de um local em que as formas de 

vida tradicionais se estabilizam para um outro local que detém somente os 

vestígios de circunstâncias de vida interrompidas e arruinadas, utilizou um 

jogo de palavras em francês. Ele fala da transição de um milieu de mémoire 

para um lieu de mémoire. Um local honorífico é o que sobra do que não 

existe mais ou não vale mais. Todavia, para que ele se perpetue e se 

mantenha válido, é preciso que se continue a contar uma história que 

substitua o milieu perdido. Locais da recordação são fragmentos irrompidos 

da explosão de circunstâncias da vide vida perdidas ou destruídas. Pois, 

mesmo com o abandono e a destruição de um local, sua história ainda não 

acabou; eles retêm objetos materiais remanescentes que se tornam elementos 

de narrativas e, com isso, pontos de referência para uma nova memória 

cultural. Esses locais porém, são carentes de explicações; seus significados 

precisam ser assegurados complementarmente por meio de tradições orais. 

(ASSMAN, 2011, p. 328).  

 

 Fazendo uso do conceito de memória cultural, os espaços de recordação são 

ampliados para além dos lugares físicos. Nessa chave, de acordo com Assman, haveria 

um sem número de possibilidades de guardar e recordar. A memória se ancora em 

várias plataformas e sob diferentes possibilidades de usos. 

O presente trabalho é guiado pelo interesse de possibilitar tantos pontos de vista 

sobre o complexo fenômeno da memória quantos forem possíveis e apontar novas 

linhas de desenvolvimento e problemas para trabalhos futuros. Por isso, a seguir vamos 

alternar sempre entre as tradições (mnemotécnica e discurso de identidade), as 

perspectivas (memória cultural, coletiva e individual) e as mídias (textos, imagens, 

lugares, bem como discursos: literatura, história, arte, psicologia, etc.). (ASSMAN, 

2011, p.20). 

Diferença substancial é o signo dado ao espaço de recordação no sentido 

geográfico, urbanístico. Ao invés de lugares de memória, tal qual Nora, Assman fala em 

locais de memória. E, notamos também que surge uma intensa relação com o presente, 

para Assman: a persistência dos locais torna obrigatório o estabelecimento de uma 
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memória de longa duração, que mantém em vista, ao lado dos pontos de referência 

normativos para o presente, a maneira como esses sofrem deslocamentos na memória 

histórica. 

Com nosso objeto de estudo como leme, destacamos um conceito que valoramos 

na análise dos locais de memória que Assman enumera, os locais traumáticos. Os locais 

traumáticos não são quaisquer lugares memorativos. Eles guardam uma formação 

afirmativa de sentido. Fecham-se, nas palavras da autora, em si próprios nessa 

formação. A observância desse conceito poderá contribuir como conceito teórico para a 

afirmação de que na cidade do Rio de Janeiro não existem atualmente locais que sirvam 

à sociedade nesse sentido, locais que outrora tivessem sido usamos para fins de centros 

de tortura e detenção durante os anos da ditadura civil militar brasileira. E úteis como 

espaços de educação não-formal e de construção do saber histórico fora do ambiente 

escolar. 

 Espera-se dos locais da recordação, para além do valor informativo 

que lugares memorativos e documentais proporcionam, onde quer que se 

localizem, um aumento da intensidade da recordação por meio da 

contemplação sensorial. O palco dos acontecimentos históricos deve tornar 

acessível ao visitante o que as mídias escritas ou visuais não conseguem 

transmitir: a aura do local que não é reproduzível em medium algum. Essa 

abordagem corresponde não só uma disposição interna muito antiga de 

peregrinos e turistas em buscas de formação cultural, mas também a uma 

nova tendência na pedagogia museológica que procura veicular a história 

como experiência. Concreção sensorial e colorido afetivo devem aprofundar 

a apreensão meramente cognitiva do saber histórico no sentido de uma 

confrontação e apropriação pessoal diante dele. (ASSMAN, 2011, p. 348). 

 

Entrar num campo de concentração, pisar numa câmara de gás traz uma 

significação para o sujeito que é única. Experenciar é construir uma memória cultural 

“in loco”. É o que também ocorre com o visitante do Espacio Memória y Derechos 

Humanos, hoje em plano funcionamento na capital argentina. Inclusive em toda sua 

dimensão enquanto espaço de ensino seja na formação de professores, seja da educação 

básica17.  

Outro autor com estudos significativos no campo da memória é Andreas 

Huyssen. Também partindo da relação tênue entre passado e presente, o autor 

problematiza os esquecimentos enquanto constituintes dos processos de políticas de 

memória. Sem deliberados esquecimentos públicos, seria impossível levar a cabo tais 

políticas. O autor, em “Culturas do passado-presente”, analisa essa questão a partir de 

                                            
17 Ver: http://www.espaciomemoria.gov.ar/guia_visitante. Acesso em dezembro de 2018. 
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dois exemplos: a Argentina e a lembrança do terrorismo de Estado e a Alemanha e a 

lembrança da guerra áurea.  

Em “Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia”, Huyssen 

continua nessa temática e investigação sobre memória, passados, presentes, amnésia e 

locais. O prisma central é a memória do Holocausto e sua relação com a indústria 

cultural, mas outros exemplos são mobilizados constantemente, sobretudo das décadas 

finais do século XX. De acordo com o autor, o lugar político das práticas de memória é 

ainda nacional e não o pós-nacional ou global. (HUYSSEN, 2000, p. 17). 

Já Beatriz Sarlo irá nos alertar para o lugar da oralidade, para a legitimação do 

testemunho oral, nas suas relações com os usos da memória no tempo presente. 

Sobretudo no que ela chama de guinada subjetiva, que o fazer histórico possibilitou, a 

partir da potência dos sujeitos marginais e comuns, fora do viés analítico a partir das 

ideias de Estado e ou de Nação. Assim como Huyssen, Sarlo evoca a experiência dos 

argentinos diante do horror vivido com o terrorismo de Estado nos anos (1966-1973) da 

ditadura militar em nosso país vizinho. Diante disso, o que dá confere aprendizagem 

significativa ao que está sendo mostrado e/ou ensinado é o testemunho e sua 

transformação em um ícone da verdade. A relevância que o testemunho adquire, 

segundo a autora, como recurso mais importante na reconstituição do passado; a força 

das narrativas em primeira pessoa, o “eu” e suas falas (o vivido, o lembrado por si 

mesmo). Também para autora, embora história e memória sejam campos de estudos 

marcados por tensões e conflitos, uma se alimenta da outra, reforçando o conceito desse 

saber num campo de fronteira. 

Diferentemente do que ocorreu no Brasil,  

A memória foi o dever da Argentina posterior à ditadura militar e o é na 

maioria dos países da América Latina. O testemunho possibilitou a 

condenação do terrorismo de Estado; a ideia do “nunca mais” se sustenta no 

fato de que sabemos a que nos referimos quando desejamos que isso não se 

repita. Como instrumento jurídico e como modo de reconstrução do passado, 

ali onde outras fontes foram destruídas pelos responsáveis, os atos de 

memória foram uma peça central da transição democrática, apoiados às vezes 

pelo Estado e, de forma permanente pelas organizações da sociedade. 

Nenhuma condenação teria sido possível se esses atos de memória, 

manifestados nos relatos de testemunhas e vítimas não tivessem existido. 

(SARLO, 2007, p.20). 

 

A memória, enquanto campo de conflitos é ainda segundo Sarlo, pressuposto 

para o que aconteceu durante a ditadura militar argentina deva ser ensinado, divulgado e 

discutido, a começar pela escola. A memória não constitui somente um direito, mas 

fundamentalmente também um dever, e nisso fazemos coro com a autora. A memória 
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enquanto necessidade política, jurídica e moral, na construção de narrativas mais justas, 

fundamento de uma educação voltada para os direitos humanos. 

A problemática dos lugares de memória guarda especial diálogo com nossa 

proposição. Após o regime militar e a Lei de Anistia18, o Estado brasileiro optou 

durante um longo período pela negligência em relação à memória dos anos de exceção. 

Em 2011, a presidenta Dilma Rousseff instituiu a Comissão Nacional da Verdade 

(CNV)19, um marco inicial com relação ao protagonismo estatal na busca por justiça, 

memória e verdade. No entanto, os desdobramentos da CNV tiveram, na prática, pouco 

alcance educativo, sobretudo no que tange à educação básica. A cidade do Rio de 

Janeiro possui vários locais que serviram ao Estado brasileiro como centros de detenção 

e tortura clandestinos. Esses lugares, ainda hoje em sua quase totalidade, estão ocupados 

pelas forças armadas e policiais20. Daí, a necessidade de os tornarmos lugares de 

memória, especialmente em sua dimensão educativa. 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 

essas operações não são naturais. É por isso a defesa, pelas minorias, de uma 

memória refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados 

nada mais faz do que levar à incandescência a verdade todos os lugares de 

memória. Sem vigilância comemorativa, a história depressa os varreria. São 

bastiões sobre os quais se escoara. Mas se o que eles defendem não estivesse 

ameaçado, não se teria, tampuco, a necessidade de construí-los. (NORA, 

1993, p. 13).   

 

Uma vez que não estão oficialmente patrimonializados, não são (ainda) museus, 

arquivos públicos ou centros de cultura, o trabalho em sala, pode vir a lançar luz sobre 

esses lugares de memória. Sob a dimensão educativa, destacamos a historicidade desses 

espaços e os ressignificamos. Segundo Nora, são lugares com efeito nos três sentidos da 

palavra, material, simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. 

Impossível não dissociarmos as camadas de temporalidade e os usos dos 

monumentos. Uma fonte de água, uma praça, uma edificação. Tal qual camadas de 

tintas que vão se sobrepondo numa parede, e que num determinado momento se revela 

no presente, o passar do tempo na sua relação com o espaço é preciosa aos historiadores 

e aos professores de história. Oferecem-nos densas leituras e clássicas chaves analíticas 

                                            
18 Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979. Ver: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L6683.htm. Acesso 

em dezembro de 2018. 
19 Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011. Ver: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/ Acesso em 

dezembro de 2018. 
20 Ver: GÓMEZ, José Maria (coordenador). “Lugares de memória: ditadura militar e resistências no estado 
do Rio de Janeiro”. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2018. 
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nesse sentido, autores consagrados na historiografia, a saber: Marc Bloch, Fernand 

Braudel, Jacques Le Goff. Não nos interessam aqui os aprofundamentos que esses 

clássicos nos sugerem, não é nosso foco neste texto. De forma sucinta, nos interessa 

aqui a relação que permeia a temporalidade histórica com o pensamento histórico e seus 

desdobramentos com o ensino e com a aprendizagem. E destacamos a construção do 

pensamento histórico como chave analítica para um processo de aprendizagem voltado 

a notar e se posicionar criticamente diante de lugares de memória na cidade, e percebê-

los como espaços de educação não-formais. 

Estabelecer essa ponte com o passado, redefinindo memórias outras e trazendo-

as para o centro do processo de ensino-aprendizagem histórica, para além dos espaços 

educativos formais. Segundo Lana Mara Siman: 

O passado torna-se passado quando o presente estabelece com ele relações de 

mudanças, inaugurando um novo tempo. Nem todos os eventos, no entanto, 

produzem transformações que redefinem a relação de continuidade do 

passado com o presente. Além disso, o passado histórico não é dotado de 

reversibilidade e nem podemos ter acesso direto a ele e, o mais grave, a 

realidade em que vivemos nem sempre contém elementos do passado que nos 

dêem a percepção da continuidade e rupturas necessárias à compreensão da 

nossa própria historicidade e da historicidade da sociedade do qual fazemos 

parte. (SIMAN, 2005, p.115). 

 

Do ponto de vista da construção de uma educação comprometida em promover 

os direitos humanos, compreender os fatos ocorridos nesse passado histórico, se tornam 

de suma relevância. Não podemos voltar no tempo e impedir os atos atrozes que foram 

cometidos nesses locais. Mas, ao compreender que o conhecimento produzido a seu 

respeito oferece inúmeros desafios e, dentre eles, encontra-se o desafio de pensar os 

produtos das ações humanas, os projetos e formas de pensar que orientam as ações do 

homem no mundo (Siman), sensibilizamos nossos alunos para o conjunto de temáticas 

referentes à defesa e promoção dos direitos humanos. Sobretudo levando em conta as 

disputas de memórias desse período, uma vez que muitos dos agentes a serviço do 

Estado ainda estão na vida pública, gozando das benesses da Lei de Anistia e das 

lacunas de aprendizagem referentes aos anos de chumbo. E também da força com a qual 

grupos conversadores têm atingido a sociedade brasileira, e de especial maneira a 

educação, marcadamente desde o golpe de 2016. Neutralizar essas forças com educação 

e memória, referente a esses lugares, deve ser nosso compromisso: práticas educativas 

com exímio rigor técnico e científico; busca pelo acesso a verdade histórica; 

comprometimento com a educação para os direitos humanos. Como ainda nos dirá 
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Nora: O que, no entanto, o constitui ainda mais como lugar de memória, aos nossos 

olhos, é sua derrota em se tornar aquilo que quiseram seus fundadores. 

Ancorada em nossa vivência docente, os apontamentos e proposições a seguir 

objetivam um diálogo entre os conceitos que mencionamos e discutimos anteriormente 

e a prática de ensino de História na educação básica. Faremos uma brevíssima análise 

sobre a conjuntura recente sobre políticas públicas educacionais, e uma proposta de 

metodologia pedagógica que nos baseamos para elaborar a segunda parte deste trabalho, 

o itinerário pedagógico. 
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5 PASSO ADIANTE, PASSO ATRÁS 

No nível das políticas públicas educacionais o Brasil experimentou uma tímida 

melhoria em linhas gerais e pequenos avanços nos anos dos governos do Partido dos 

Trabalhadores na Presidência da República, entre 2003 e 2016. Com a emergência do 

golpe midiático-jurídico-parlamentar21 de 2016, observamos uma forte onda 

conservadora, que no campo de educação tem trazido muitos retrocessos e a 

necessidade urgente de defesa do magistério, da educação pública e da importância da 

disciplina de História (dentre outras, também alvos de aniquilação) na formação escolar 

dos estudantes brasileiros. E nas relações sociais esse “chão” de conservadorismo, que 

sempre esteve presente nas tensas relações sociais do Brasil desde a chegada dos 

colonizadores portugueses, tem descortinado setores cada vez mais destemidos de se 

mostrarem reacionários, misóginos, racistas, homofóbicos, intransigentes e, por vezes, 

até mesmo fechados a qualquer possibilidade de diálogo com quem não esteja com seus 

pares. 

É notório que hoje os direitos humanos, em sua concepção mais simplória – sou 

humano e preciso conhecer, entender e preservar as condições mínimas a proteção da 

minha condição de existência enquanto ser racional, por exemplo - não sejam 

minimamente inteligíveis para a imensa maioria da população brasileira. São flagrantes 

e dramáticos que os promotores e defensores de tais direitos sejam alvo de violência 

simbólica cada vez mais intensa, chegando até mesmo à violência física em diferentes 

graus, chegando até mesmo à barbárie.22  

Torna-se mais fundamental do que nunca, lançarmos um olhar cuidadoso para a 

formação dos professores de história, e propormos soluções conjuntas para 

instrumentalizar os graduandos, de forma cada vez mais qualitativa e próxima das 

realidades encontradas da sala de aula. Futuros professores que já começarão no 

magistério, emersos nesse denso e complexo contexto já mencionado anteriormente. E, 

para que as próximas gerações de estudantes possam passar pela educação básica tendo 

                                            
21 A nosso ver, ocorreram camadas sobrepostas de causas que levaram a deposição da presidenta eleita 

Dilma Rousseff. No ano de 2016 avolumaram-se na grande mídia conteúdos que deram sustentação e 

combustível a impopularidade da presidenta. No campo jurídico, uma atuação cada vez mais pautada em 

ações de forte viés político-partidário, tais como a Operações Lava Jato. E no Parlamento, ações de 

isolamento engendradas pelo então Presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha e pelo vice-

presidente Michel Temer.  
22 No dia 14 de março de 2018, na cidade do Rio de Janeiro, a vereadora Marielle Franco foi brutal e 

covardemente assassinada. Marielle, negra, homossexual, oriunda da comunidade da Maré, socióloga, 

tinha destacada atuação na defesa de grupos minoritários e na denúncia de diversos casos de abusos de 

poder de agentes a serviço do Estado, sobretudo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.  
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uma efetiva educação em direitos humanos, não só nas aulas de história, mas em todos 

os seus aspectos multi, trans e interdisciplinares. 

Não que seja uma tarefa simples. Muito pelo contrário. Uma vez que essa onda 

conservadora não é exclusividade do Brasil.  

O atual contexto internacional certamente não constitui um cenário propício à 

afirmação de uma cultura dos Direitos Humanos. [...] Globalização, políticas 

neoliberais, segurança global, essas são realidades que estão acentuando a 

exclusão, em suas diferentes formas e manifestações. [...] Este é o nosso 

momento. Nele temos de buscar, no meio de tensões, contradições e 

conflitos, caminhos de afirmação de uma cultura dos direitos humanos que 

penetre todas as práticas sociais e seja capaz de favorecer processos de 

redemocratização, de articular a afirmação dos direitos fundamentais de cada 

pessoa e grupo sócio-cultural, de modo especial dos direitos sociais e 

econômicos, com o reconhecimento dos direitos à diferença. (CANDAU, 

2007, p. 399) 

 

Debruçamo-nos sobre de que forma operacionalizar essa tarefa, a do desafio de 

uma prática voltada para a educação em direitos humanos, em nossa prática 

profissional. Apontamento interessante, que nos é caro para essa operação, é oferecido 

por Helenice Rocha com a proposição de trabalhar com sequências didáticas 

problematizadoras. Ela é uma alternativa de planejamento que leva em conta a 

especificidade dos conteúdos e de seus objetivos de aprendizagem ao longo de um 

período determinado (ROCHA, 2015). 

Entendemos que essa é uma estratégia metodológica, dentre muitas outras 

possíveis, que pode vir a ser bastante proveitosa. Sobretudo no estudo de temas 

sensíveis, como a memória da ditadura civil militar e os direitos humanos. Essa é, sem 

dúvida, uma dentre algumas formas de trazer para a sala de aula questões que podemos 

chamar de “espinhosas” e defendendo a necessidade de agirmos de maneira com base 

em três pressupostos: a) a história é complicado; b) precisamos correr riscos ao ensiná-

la; e  c) a história ensinada nas escolas precisa tratar de questões controversas para 

continuar sendo relevante (ALBERTI, 2015). 

O caminho das sequências didáticas, também aponta para o uso, por parte dos 

alunos, de alternativas de busca de informações, como a pesquisa, de modo a permitir a 

esse aluno o acesso ao conhecimento histórico escolar de outra forma que não seja 

exclusivamente pela exposição de temas pelo professor (ROCHA, 2015). É uma 

maneira de lhes dar protagonismo, vez e voz na construção do saber histórico. E, mais 

uma tentativa de, engajando-os, tornar as aulas de história importantes e relevantes para 

os alunos. Esse instrumento pedagógico também foi elaborado com a intenção de 

educar, de sensibilizar, de chamar a atenção, o olhar dos alunos para a cidade. 
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Metrópoles como o Rio de Janeiro tem por força de sua grandeza, sua pressa, suas 

mazelas, a naturalização do nosso permanente trânsito por ela em suas avenidas, ruas, 

becos, vielas. O aluno se reconhecer como parte da cidade, sujeito dela, que pode e deve 

interagir com ela é também um dos nortes de nossa proposição didática. 

 Dos breves apontamentos, e das breves reflexões que propomos aqui, desejamos 

deixar claro que não corroboramos com a ideia da docência pelo viés sacerdotal e/ou 

salvacionista defendida por muitos. Mas, sim, do profissional de história em sala de aula 

e fora dela, comprometido com a educação em direitos humanos. Os professores e 

professoras são profissionais e cidadãos, mobilizadores de processos pessoais e grupais 

de natureza cultural e social. Somente nesta ótica poderão ser promotores de uma 

educação em direitos humanos (CANDAU, 2007). 

Também nesse sentido, acreditamos no papel central do professor de história 

como promotor e multiplicador da educação patrimonial. Num contexto de tantas 

perdas, sejam materiais como no caso do Museu Nacional, sejam conjunturais como a 

falta de recursos financeiros que há anos atingem em cheio essas instituições, a função 

social do professor de história é de substantiva relevância. Aprender a ler nossos 

patrimônios. Aprender a identificá-los. Se apropriar deles, valorizando-os e difundindo-

os. Fazer parte deles, visitando, interagindo e problematizando-os. No nosso 

entendimento, isso é de suma importância para a preservação, manutenção e futuro de 

nossas instituições museais já existentes e na possibilidade de surgimento e 

estabelecimento das vindouras.  
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6 ITINERÁRIO PEDAGÓGICO  

A proposta de trabalho do itinerário pedagógico, em consonância com a temática 

da pesquisa, é de seis semanas de trabalho em sala de aula. Com os conteúdos 

curriculares do início do 3º trimestre ou 4º bimestre para o terceiro ano do Ensino 

Médio, a saber: O mundo pós Segunda Guerra; República populista no Brasil (1946-

1964); Ruptura da ordem democrática brasileira em 1964; A ditadura civil-militar 

brasileira. 

O Itinerário consistirá em seis planos de aula (numerados de 01 a 06). Todos 

terão seus próprios objetivos, estratégias pedagógicas, metodologias, apontamento dos 

recursos necessários, atividades que serão realizadas e uma proposta de avaliação ao fim 

de cada semana de aulas. 

 

PLANO DE AULA 01 

DISCIPLINA: História 

PÚBLICO-ALVO: 3º ano do Ensino Médio. 

DURAÇÃO: 2 tempos de 50 minutos. 

TEMA DA UNIDADE: Mundo pós Segunda Guerra Mundial. 

TEMA DA AULA: “Direitos Humanos para humanos direitos?! A construção do 

conceito de Direitos Humanos na História e na atualidade”. 

ANÁLISE DOCUMENTAL: Serão analisadas: a) A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução 217 da Assembléia Geral das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. b) A Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988. c) O Programa Nacional de Direitos Humanos de 2010. 

Este projeto metodológico será de natureza MULTIDISCIPLINAR. O(A) professor(a) 

de História recorrerá ao conhecimento que os alunos já possuem previamente das 

disciplinas de Sociologia e de Produção de Texto. Portanto, os alunos, ao se depararem 

com cada um dos conceitos fundamentais propostos logo abaixo, irão utilizar seus 

conhecimentos em produção textos críticos, seus conhecimentos sociológico, e claro, 

seus conhecimentos históricos, no desenvolvimento das atividades propostas. 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: Direitos Humanos; Cidadania; Desigualdade 

social; Minorias sociais. 

TEMPOS DE AULA:  Duas aulas com dois tempos consecutivos. 

Aula 0 (semanas anteriores ao início do projeto): Nas aulas anteriores, os temas, 

conceitos e questões trabalhados em sala já proporcionarão aos alunos: justificar o 

conflito como conseqüência da expansão militarista posta em prática pelas potências 
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nazi-fascistas; identificar as questões de ordem nacionalista em meio a guerra; mapear 

as diferentes fases do conflito armado; analisar os desdobramentos políticos da II 

Guerra Mundial.  

Aula 1: O mundo pós II Guerra. A criação da Organização das Nações Unidas. O jogo 

diplomático internacional evitando novos conflitos globais e a autodestruição da 

humanidade. 

Aula 2: Analisando fontes históricas; 

Analisando informações sobre grupos de minorias sociais. 

  AULAS 1 e 2   –    “Direitos Humanos para humanos direitos?!” A construção do 

conceito de Direitos Humanos na História e na atualidade: 

 

 

Objetivos 

 

 

Estratégias/Metodologia 

 

Recursos  

 

Atividades 

 

I – Objetivos Gerais:   

Ao final da aula, o aluno 

deverá ser capaz de: 

 

1.  Compreender que os 

Direitos Humanos são um 

conceito historicamente 

construído. 

 

2. Identificar na atualidade e 

em sua vida cotidiana o 

quanto a promoção, a 

conscientização e a 

valorização dos Direitos 

Humanos contribuem para 

uma sociedade menos 

desigual. 

 

II – Objetivos Específicos: 

Ao final da aula, o aluno 

deverá ser capaz de: 

 

Introdução ao tema da aula: 

Exposição dialogada, 

relembrando brevemente os 

pontos trabalhados na aula 

anterior. 

 

Tempestade de ideias: 

“Direitos Humanos”.  

A voz é dada aos alunos 

para se manifestarem sobre 

o que sabem sobre o tema. 

 

Exposição dialogada, com 

esquematização no quadro 

branco: Breve cronologia da 

idéia de Direitos Humanos 

na História. 1) O cilindro de 

Ciro – século VI a. C.; 2) A 

Petição de Direito do 

parlamento inglês em 1628; 

3) O processo de 

Independência dos Estados 

Unidos em 1776; 4) A 

 

Quadro 

Branco e 

canetas 

para 

quadro 

branco; 

 

Materiais 

didáticos 

(livro 

didático e 

material 

de apoio 

com os 

trechos 

das fontes 

em folha 

A4 

preparado 

pelo 

professor); 

 

Projetor 

multimídia 

 

Análise conjunta do 

preâmbulo (parte) e 

do Artigo I da 

Declaração 

Universal dos 

Direitos Humanos 

(1948); 

 

Análise conjunta do 

artigo 1º da 

Constituição da 

República 

Federativa do Brasil, 

parágrafos I, II, II, 

IV e V (1988).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Análise conjunta dos 

cinco eixos 

orientadores do 

Programa Nacional 

de Direitos 

Humanos, da 

Secretaria Nacional 

de Direitos 
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1.   Analisar os 

desdobramentos sociais da II 

Guerra Mundial; 

 

2 Mapear os grupos sociais 

alvo das resoluções da 

Declaração Universal dos 

Direitos Humanos; 

 

3.   Avaliar a importância da 

ONU para as relações 

internacionais na atualidade; 

 

4.  Diferenciar os diferentes 

pontos de vista e de opiniões 

numa sociedade democrática, 

em relação a questões de 

ordem política, econômica ou 

social, de discurso de ódio, 

preconceito, racismo, 

misoginia e homofobia. 

 

Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão 

durante a Revolução 

Francesa. 

 

Exibição do vídeo “O que 

são Direitos Humanos?” 

Duração: 9m34. Disponível 

no sítio: 

br.youthforhumanrights.org/

what-are-human-rights.html 

(acesso em fev/2018). 

 

 

 

ou 

“laranjão”. 

Humanos (2010). 

 

Análise conjunta da 

charge de Angeli 

para o jornal Folha 

de São Paulo em 

03/03/2013. Através 

do projetor 

multimídia (ver 

anexo). 

 

Análise conjunta do 

mapa global de 

participação das 

mulheres na política. 

Através do projetor 

multimídia. 

Disponível no sítio: 

https://ipu.org/resou

rces/publications/inf

ographics/2017-

03/women-in-

politics-2017 

(acesso em 

fev/2018). Através 

do projetor 

multimídia (ver 

anexo). 

 

 

 

AVALIAÇÃO: 

- Para ser entregue na semana posterior; 

- De caráter qualitativo (sem uma nota ou conceito) e parte de uma avaliação processual; 

- Trabalho multidisciplinar, utilizando conhecimentos adquiridos nas aulas de História, de 

Sociologia e de Produção de texto; 

- Proposta: Elaboração de material áudio-visual, como vídeos, fotografias, história em 

quadrinhos ou cartum, no qual os alunos individualmente ou em grupos de até quatro, registrem 

situações próximas da sua realidade que denunciem a violação de Direitos Humanos. Todas as 

orientações de confecção de cada uma das opções de registro serão dadas a turma ao final da aula 
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2. Todas elas deverão vir acompanhadas de um pequeno texto de cerca de 10 linhas com 

comentários feitos pelos alunos. Após a entrega dos materiais para o professor, e sua posterior 

avaliação e validação, as reflexões documentadas serão compartilhadas entre os alunos. 

- Objetivo da avaliação: Evidenciar para os alunos que os Direitos Humanos são para todos os 

seres humanos, e que no seu cotidiano existem diversas situações onde a promoção e o respeito 

aos Direitos Humanos devem ser observados, respeitados e promovidos por todos. 

 

 

 

CONTEÚDO DO MATERIAL DE APOIO EM FOLHA A4: 

 

FONTE 01: DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Adotada e 

proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 

de dezembro de 1948. 

 

PREÂMBULO  

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da 

justiça e da paz no mundo,  

 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos 

bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em 

que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo 

do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem 

comum,  

 

Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da 

lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra 

tirania e a opressão,  

 

Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 

nações (...)  

 

Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade. 
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FONTE 02: CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 1988. 

 

Artigo 1º.  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de 

direito e tem como fundamentos:  

I – a soberania;  

II – a cidadania;  

III – a dignidade da pessoa humana;  

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

V – o pluralismo político.  

 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

FONTE 03: PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República. 2010. 

 

 O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) –  instituído pelo Decreto 

nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, e atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 de 

dezembro de 2010 – tem como seguintes eixos orientadores: 

I) Interação democrática entre Estado e sociedade civil. II) Desenvolvimento e Direitos 

Humanos. III) Universalizar direitos em um contexto de desigualdades. IV) Segurança 

Pública, acesso à justiça e combate à violência. V) Educação e cultura em Direitos 

Humanos. VI) Direito à memória e à verdade. 

 

ANEXOS:  

 

 

CHARGE. Autor: Angeli. Publicada no Jornal Folha de São Paulo, 03 de março de 

2013. 
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MAPA GLOBAL DE PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA POLÍTICA 

(2017): Disponível em pdf (alta resolução) 
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PLANO DE AULA 02 

DISCIPLINA: História 

PÚBLICO-ALVO: 3º ano do Ensino Médio. 

DURAÇÃO: 2 tempos de 50 minutos. 

TEMA DA UNIDADE: O Brasil no contexto da Guerra Fria 

TEMA DA AULA: “O retorno e a queda de Vargas”. 

Este projeto metodológico será a aula mais tradicional dessa sequência didática. O (A) 

professor(a) de História mobilizará os conceitos e questões a serem abordados através 

da exposição dialogada, da utilização do quadro e do material didático de apoio 

disponível (livro didático, apostila, etc), caso haja. Os alunos irão mobilizar seus 

conhecimentos históricos no desenvolvimento das atividades propostas. 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: Populismo; Trabalhismo; Nacional-

desenvolvimentismo. 

TEMPOS DE AULA:  Duas aulas com dois tempos consecutivos. 

Aula 3: Resumo do Governo Dutra e da Constituição de 1946. A aliança política que 

levou Vargas de volta ao poder. O “pai dos pobres” e a “mãe dos ricos”. Em meio à 

crise, o clamor do povo por Vargas: músicas do período. 

Aula 4: Populismo varguista. Continuidade à política de valorização dos trabalhadores 

iniciada no Estado Novo. Exercício em sala. O nacional-desenvolvimentismo e o Estado 

intervencionista. A escalada das crises social e política. “Forças ocultas”, a morte de 

Rubem Vaz e o tiro na madrugada de agosto de 1954 no Palácio do Catete. 

AULAS 3 e 4   –    O retorno e a queda de Vargas: 

 

 

Objetivos 

 

 

Estratégias/Metodologia 

 

Recursos  

 

Atividades 

 

I – Objetivo Geral:   

Ao final da aula, o 

aluno deverá ser capaz 

de: 

 

1. Compreender que os 

Introdução ao tema da aula: 

Exposição dialogada, comentando 

sobre as circunstâncias do 

afastamento de Vargas em 1945 e o 

governo de seu sucessor Gal. Eurico 

Gaspar Dutra (1946-1951). 

 

Execução do áudio do jingle da 

 

Quadro 

Branco e 

canetas 

para 

quadro 

branco; 

 

Análise conjunta 

das letras de 

“Retrato do 

Velho” e “Ai 

Gegê”. 

<https://www.yo

utube.com/watch
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direitos dos 

trabalhadores no Brasil 

foram historicamente 

conquistados. 

 

II – Objetivos 

Específicos: Ao final 

da aula, o aluno deverá 

ser capaz de: 

 

1. Caracterizar as 

políticas de valorização 

dos trabalhadores 

executadas por Vargas. 

 

2. Reconhecer 

princípios do nacional-

desenvovimentismo; 

 

3. Identificar a prática 

do populismo durante o 

Brasil Republicano. 

 

4.  Entender toda a 

pressão sofrida por 

Getúlio Vargas: A 

oposição de Carlos 

Lacerda, o atentado da 

Rua Tonelero e a 

divisão nas Forças 

Armadas. 

 

vitoriosa campanha de Getúlio à 

Presidência em 1950: “Retrato do 

Velho” e da marchinha de carnaval 

“Ai Gegê”. 

 

Mapear as forças partidárias nas 

eleições de 1950: Getúlio 

(PTB/PSP), contra o militar Eduardo 

Gomes (UDN/PRP) e o candidato de 

Dutra, Cristiano Machado (PSD/PR). 

 

Explicar a tentativa de impedimento 

da posse de Getúlio, por parte de 

militares e udenistas: o argumento da 

não maioria de votos (menos de 

50%). 

 

Analisar o estabelecimento de fortes 

laços de Vargas com a classe 

operária, e ao mesmo tempo o 

favorecimento à burguesia industrial 

emergente: o populismo. 

 

Caracterizar o nacional-

desenvolvimentismo: investimento 

estatal em setores como energia e 

transporte; incentivos ao setor 

privado, desde que esses 

investimentos levassem em conta 

prioridades do Governo; campanha 

“O petróleo é nosso” e a criação da 

Petrobrás. 

 

Exposição dialogada, com 

esquematização no quadro branco: a 

ampliação dos conflitos sociais e 

políticos: inflação em alta, alta do 

custo de vida, greves, aproximação 

entre Vargas e os comunistas, 

ferrenha oposição da UDN e da 

imprensa (a figura de Carlos 

 

Materiais 

didáticos 

(livro 

didático e 

material 

de apoio 

com os 

trechos 

das fontes 

em folha 

A4 

preparado 

pelo 

professor); 

 

Rádio ou 

qualquer 

outro 

aparelho 

que 

reproduz 

áudio. 

?v=eVgOODBrC

Mc> e  

<https://www.yo

utube.com/watch

?v=60NLF2cLr0

U>  

 

Exercício em 

sala, individual 

ou em duplas, 

sobre populismo, 

a partir da leitura 

de fragmentos de 

textos dos 

historiadores 

Francisco Correa 

Weffort e Ângela 

de Castro Gomes. 

Leitura de 

algumas 

respostas pelos 

alunos e correção 

feita pelo 

professor. 

 

Análise conjunta 

das capas do 

jornal Tribuna da 

Imprensa de 06 e 

de 23 de agosto 

de 1954. 
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Lacerda), divisão nas Forças 

Armadas. 

 

Exposição das capas do jornal 

Tribuna da Imprensa de 06 e 23 de 

agosto de 1954. Identificar, junto dos 

alunos, características do 

agravamento da crise, como o 

atentado da Rua Tonelero e suas 

circunstâncias, o ultimato dos 

militares ao presidente 

democraticamente eleito e o suicídio 

de Vargas.  

 

AVALIAÇÃO: 

- Para ser entregue ao final da aula; 

- De caráter qualitativo (sem uma nota ou conceito) e parte de uma avaliação processual; 

- Trabalho que utilizará conhecimentos adquiridos nas aulas de História. 

- Proposta: Elaboração de um texto-síntese, no qual os alunos, divididos em grupo de até quatro 

pessoas, registrarão por escrito os pontos que mais mobilizaram sua atenção ou curiosidade 

durante a aula. O texto pode ser em formato de prosa, ou em tópicos, ou em desenhos, ou em 

Histórias em Quadrinhos. O professor estimulará os alunos a registrarem suas impressões em 

formas criativas e frutos de uma construção coletiva do grupo. Tempo para execução da tarefa: 

20 minutos finais da aula. 

- Objetivo da avaliação: Reforçar, através dos próprios registros dos alunos, os conceitos 

históricos trabalhados em sala de aula com a turma.  

 

 

CONTEÚDO DO MATERIAL DE APOIO EM FOLHA A4: 

 

MÚSICA: “O Retrato do Velho”. Letra: Haroldo Lobo 

Bota o retrato do velho outra vez 

Bota no mesmo lugar 

O sorriso do velhinho 

Faz a gente trabalhar 
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Eu já botei o meu 

E tu, não vai botar? 

Já enfeitei o meu 

E tu vais enfeitar ? 

O sorriso do velhinho 

Faz a gente trabalhar 

 

MÚSICA: “Ai Gegê”. Letra: João de Barros e José Maria Abreu 

Ai, Gegê! Ai, Gegê!  

Que saudades que nós temos de você. (bis)  

O feijão subiu de preço.  

O café subiu também.  

Carne seca anda por cima  

Não se passa pra ninguém.  

Tudo sobe, sobe, sobe  

Todo dia no cartaz.  

Só o pobre do cruzeiro  

Todo dia desce mais, mais, mais, mais 

 

Exercício: Individualmente, ou em duplas, leiam com atenção os trechos abaixo, para 

responder à questão: 

TRECHO 1 

“O historiador Francisco Weffort identifica três características fundamentais do 

populismo no Brasil: a personalização do poder, a imagem, meio real e mística, da 

soberania do Estado sobre o conjunto da sociedade e a necessidade da participação das 

massas urbanas” [...] WEFFORT, Francisco Correa. O populismo na política brasileira. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. [Fragmento] 

TRECHO 2 

“Afirmar que houve manipulação das massas é anular a própria atuação e interpretação 

dos trabalhadores diante da política de governo. Ao serem atendidos em muitas de suas 

demandas, os trabalhadores se posicionaram perante a política de modo atuante e não 

passivamente, como meros receptores das ações estatais. Estas, portanto, são tomadas 

entendendo tal dinâmica, estabelecendo-se assim, uma relação de troca entre cidadãos e 

governo. [...] GOMES, Ângela de Castro. O populismo e as Ciências Sociais no Brasil: 
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notas sobre a trajetória de um conceito. IN: FERREIRA, Jorge (Org.) O populismo e 

sua história – debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. [Fragmento] 

Considerando a leitura dos textos, apresente argumentos favoráveis ou contrários às 

interpretações historiográficas que atribuem aos trabalhadores o caráter de massa de 

manobra do Estado varguista. 

FONTE 1:  

Jornal Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1954. 

 

FONTE 2: 

Jornal Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1954. 
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PLANO DE AULA 03 

DISCIPLINA: História 

PÚBLICO-ALVO: 3º ano do Ensino Médio. 

DURAÇÃO: 2 tempos de 50 minutos. 

TEMA DA UNIDADE: República populista 

TEMA DA AULA: “Além da Bossa Nova e de Brasília: os anos JK”. 

Este projeto metodológico será de natureza MULTIDISCIPLINAR. O(A) professor(a) 

de História recorrerá ao conhecimento que os alunos já possuem previamente das 

disciplinas de Artes e de Produção de Texto. Portanto, os alunos, ao se depararem com 

cada um dos conceitos fundamentais propostos logo abaixo, irão utilizar seus 

conhecimentos em produção textos críticos, seus conhecimentos artísticos (artes 

plásticas, artes visuais, artes cênicas), seus conhecimentos históricos, no 

desenvolvimento das atividades propostas. 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: Industrialização; Plano de Metas; Êxodo rural; 

Ligas camponesas. 

TEMPOS DE AULA: Duas aulas com dois tempos consecutivos. 

Aula 5: As eleições presidenciais de 1955, as tensões entre UDN e PSD. Tentativa de 

impedimento de posse. 50 anos em 5: o Nacional-desenvolvimentismo. 

Aula 6: A Revolta de Jacareacanga. Oscar Niemeyer. A Bossa Nova. Confecção de 

materiais por parte dos alunos. 

 

 

Objetivos 

 

 

Estratégias/Metodologia 

 

Recursos  

 

Atividades 

 

I – Objetivos Gerais:   

Ao final da aula, o aluno 

deverá ser capaz de: 

 

1.  Analisar o quadro político 

desde o suicídio de Vargas 

até a vitória de JK nas 

eleições de 1955. 

 

2. Discutir os principais 

 

Introdução ao tema da aula: 

Exposição dialogada, 

relembrando brevemente os 

pontos trabalhados na aula 

anterior. 

 

Aula expositiva no quadro 

branco, com uso de 

exposição dialogada com a 

turma. 

 

 

Quadro 

Branco e 

canetas 

para 

quadro 

branco; 

 

Aparelho 

de áudio. 

 

Análise conjunta 

sobre as influências 

nas composições da 

Bossa Nova. 

 

Roda de conversa 

sobre as obras do 

arquiteto e urbanista 

Oscar Niemeyer: 

foco na construção 

de Brasília. 
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aspectos do Plano de Metas 

de JK. 

 

3. Relacionar a necessidade 

da Reforma Agrária e as lutas 

no campo com os interesses 

envolvidos na questão. 

 

II – Objetivos Específicos: 

Ao final da aula, o aluno 

deverá ser capaz de: 

 

1.   Justificar as mudanças 

socioeconômicas e culturais 

durante o governo JK. 

A Revolta de Jacareacanga: 

resistência a posse de JK. 

 

 

 

 

Execução de trechos 

de músicas da Bossa 

Nova. Provocação: a 

Bossa Nova 

representava que 

setor(es) da 

sociedade brasileira 

da época? Alunos 

com a palavra. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO: 

- Para ser entregue ao fim da aula. 

- De caráter qualitativo (sem uma nota ou conceito) e parte de uma avaliação processual; 

- Trabalho multidisciplinar, utilizando conhecimentos adquiridos nas aulas de História, de Artes 

e/ou de Produção de texto; 

- Proposta: Elaboração de obra (música, poema, vídeo...) ou de um objeto (pintura, desenho, 

escultura, cordel...) que mostre a apropriação e entendimento dos alunos de algum dos conteúdos 

abordados durante a aula. A criação pode ser individual ou coletiva. Os que desejarem poderão 

socializar seu processo criativo e motivações de suas escolhas próximo ao fim da aula com os 

demais colegas de classe e com o professor. Será solicitado previamente que os alunos levem 

nesse dia folhas de papel, lápis de cor, cartolinas coloridas, massa de modelar, tinta guache ou 

plástica, etc. 

- Objetivo da avaliação: Valorizar o protagonismo discente enquanto sujeitos de seu processo de 

aprendizagem.  

 

 

ANEXO: FONTE 01. 

Música: “Chega de Saudade” (Tom Jobim e Vinícius de Moraes) 

Vai minha tristeza 

E diz a ela  

Que sem ela não pode ser 
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Diz-lhe numa prece 

Que ela regresse  

Por que eu não posso mais sofrer 

Chega de saudade 

A realidade 

É que sem ela não há paz 

Não há beleza 

É só tristeza 

E a melancolia  

Que não sai de mim 

Não sai de mim, não sai 

Mas se ela voltar, se ela voltar 

Que coisa linda, que coisa louca 

Pois há menos peixinhos a nadar no mar 

Do que os beijinhos  

Que eu darei na sua boca 

Dentro dos meus braços 

Os abraços  

Hão de ser milhões de abraços 

Apertado assim 

Colado assim, calado assim 

Abraços e beijinhos  

E carinhos sem ter fim 

Que é pra acabar com esse negócio 

De você viver sem mim 

Não quero mais esse negócio 

De você viver sem mim 

 

PLANO DE AULA 04 

DISCIPLINA: História 

PÚBLICO-ALVO: 3º ano do Ensino Médio. 

DURAÇÃO: 2 tempos de 50 minutos. 

TEMA DA UNIDADE: República populista 

TEMA DA AULA: “Movimentos sociais, crises políticas e ruptura com a ordem 

democrática: Jânio Quadros, João Goulart e o Golpe de 1964”. 

Este projeto metodológico será de natureza MULTIDISCIPLINAR. O(A) professor(a) 

de História recorrerá ao conhecimento que os alunos já possuem previamente da 

disciplina de Produção de Texto. Portanto, os alunos, ao se depararem com cada um dos 

conceitos fundamentais propostos logo abaixo, irão utilizar seus conhecimentos em 

produção textos críticos, seus conhecimentos em Sociologia, em Produção de texto e 

seus conhecimentos históricos, no desenvolvimento das atividades propostas. 
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CONCEITOS FUNDAMENTAIS: Plano Trienal; Política Externa Independente; 

Reformas de Base; Democracia; Golpe civil-militar. 

TEMPOS DE AULA:  Duas aulas com dois tempos consecutivos. 

Aula 7: Desenvolvimento dos conceitos fundamentais eleitos pelo professor. 

Aula 8: Exibição dos vídeos selecionados. Comentários. 

 

 

Objetivos 

 

 

Estratégias/Metodologia 

 

Recursos  

 

Atividades 

 

I – Objetivos Gerais:   

Ao final da aula, o aluno 

deverá ser capaz de: 

 

1.  Apresentar o quadro 

político no qual Jânio 

Quadros torna-se presidente 

da República e suas 

propostas consideradas 

“radicais”. 

 

2. Identificar os atores sociais 

em meio à crise da posse de 

João Goulart. 

 

3. Mapear os setores da 

sociedade brasileira no início 

de 1964 e quais os diferentes 

valores que se identificavam 

e defendiam. 

 

II – Objetivos Específicos: 

Ao final da aula, o aluno 

deverá ser capaz de: 

 

1.   Analisar o quadro de 

 

Introdução ao tema da aula: 

Exposição dialogada, 

relembrando brevemente os 

pontos trabalhados na aula 

anterior. 

 

Criminalização dos 

movimentos sociais ontem e 

hoje: Quem tem medo das 

Reformas de Base? Quem 

tem medo da Reforma 

Agrária?  

A quem NÃO interessava 

uma política externa 

independente por parte do 

Brasil? Quem tem medo do 

comércio com União 

Soviética e China? 

Exposição dialogada. 

 

 

 

Quadro 

Branco e 

canetas 

para 

quadro 

branco; 

 

Projetor 

multimídia 

ou 

“laranjão”. 

 

Demonstrar aos 

alunos através do 

diálogo proposto, 

que o direito a 

propriedade privada 

se sobrepunha no 

Brasil ao acesso a 

terra (desde a Lei de 

Terras de 1850) e a 

moradia. Reflexão 

de direitos básicos 

sendo violados. 

 

Exibição de vídeo: 

“Reportagem 

especial: O Governo 

João Goulart” 

(UNIVESP TV, cor, 

2014, 32 min.). 

 

Exibição do vídeo: 

“1964: Cronologia. 

O dia do golpe” 

(UNIVESP TV, cor, 

2014, 07 min). 
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crise dos anos anteriores a 

1964. 

 

2.  Diferenciar os interesses 

envolvidos na construção dos 

projetos de país pelos 

diferentes grupos políticos 

que ocuparam o poder até o 

Golpe de 1964. 

 

AVALIAÇÃO: 

- Para ser entregue na semana posterior; 

- De caráter qualitativo (sem uma nota ou conceito) e parte de uma avaliação processual; 

- Trabalho multidisciplinar, utilizando conhecimentos adquiridos nas aulas de História e de 

Produção de texto; 

- Proposta: Elaboração de texto em primeira pessoa, individual. Nesse texto, o aluno deverá 

escrever um breve relato, como se fosse um sujeito do período histórico apresentado na aula. Um 

político, um profissional, um estudante, etc. (livre escolha).  

- Objetivo da avaliação: Demonstrar que havia diversas narrativas possíveis sobre esses eventos.  

 

PLANO DE AULA 05 

DISCIPLINA: História 

PÚBLICO-ALVO: 3º ano do Ensino Médio. 

DURAÇÃO: 2 tempos de 50 minutos. 

TEMA DA UNIDADE: Ditadura civil-militar brasileira e governos autoritários na 

América Latina na segunda metade do Século XX. 

TEMA DA AULA: “Os anos de chumbo”. 

Este projeto metodológico será de natureza MULTIDISCIPLINAR. O(A) professor(a) 

de História recorrerá ao conhecimento que os alunos já possuem previamente das 

disciplinas de Sociologia e de Produção de Texto. Portanto, os alunos, ao se depararem 

com cada um dos conceitos fundamentais propostos logo abaixo, irão utilizar seus 

conhecimentos em produção textos críticos, seus conhecimentos em Sociologia, em 

Produção de texto e seus conhecimentos históricos, no desenvolvimento das atividades 

propostas. 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: Operação Condor; Operação Brother Sam; 

Doutrina de Segurança Nacional; Autoritarismo; Atos Institucionais; Censura. 
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TEMPOS DE AULA: Duas aulas com dois tempos consecutivos. 

Aula 9: Avaliar a estrutura operacional que deu sustentação aos militares no poder. 

Aula 10: Análise de fontes. Os interesses dos Estados Unidos na América Latina. 

 

 

Objetivos 

 

 

Estratégias/Metodologia 

 

Recursos  

 

Atividades 

 

I – Objetivos Gerais:   

Ao final da aula, o aluno 

deverá ser capaz de: 

 

1. Compreender que os atos 

contra os Direitos Humanos 

cometidos durante as 

ditaduras militares no Cone 

Sul seguiram protocolos 

oficiais de Estado. 

 

II – Objetivos Específicos: 

Ao final da aula, o aluno 

deverá ser capaz de: 

 

1.   Mapear os países que 

tiveram regimes políticos 

autoritários e ditatoriais no 

Cone Sul e reconhecer 

aspectos comuns entre eles; 

 

2. Avaliar os interesses dos 

Estados Unidos na 

cooperação com as ditaduras 

latino-americanas; 

 

3.   Descrever quais 

instrumentos jurídicos 

 

Introdução ao tema da aula: 

Exposição dialogada, 

relembrando brevemente o 

contexto do Golpe de 31 de 

março de 1964 no Brasil. 

 

Análise comparativa junto à 

turma em forma de roda de 

conversa: Quais os meios 

que a sociedade dispõe que 

garantem o funcionamento 

das leis?  

 

Exposição dialogada: as leis 

e as interpretações das leis 

são historicamente 

construídas. 

 

Análise de fontes. 

Correspondências da 

Operação Brother Sam e do 

Jornal O Globo 

(09/05/2018) 

 

Tarefa de síntese em sala de 

aula. 

 

 

Quadro 

Branco e 

canetas 

para 

quadro 

branco; 

 

Projetor 

multimídia 

com 

acesso à 

internet. 

 

 

 

Análise conjunta dos 

documentos da 

Operação Brother 

Sam. 

 

Análise conjunta do 

teor da matéria do 

Jornal O Globo de 

09 de maio de 2018 

(acesso via internet: 

https://oglobo.globo.

com/brasil/leia-

documento-da-cia-

que-diz-que-geisel-

autorizou-

execucoes-na-

ditadura-22676183)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Elaboração por parte 

dos alunos de breves 

textos dissertativos 

argumentativos (em 

duplas ou trios) no 

qual seja redigido 

um texto que tenha 

como motivação a 

seguinte frase: “As 

leis sempre devem 

ser cumpridas por 

toda a população de 

um determinado 
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nacionais e / ou 

internacionais estavam sendo 

violados com as práticas dos 

governos ditatoriais. 

país?” 

 

AVALIAÇÃO: 

- Para ser entregue ao fim da aula; 

- De caráter qualitativo (sem uma nota ou conceito) e parte de uma avaliação processual; 

- Trabalho multidisciplinar, utilizando conhecimentos adquiridos nas aulas de História, de 

Sociologia e de Produção de texto; 

- Proposta: Elaboração de texto dissertativo argumentativo descrito na seção de atividades do 

quadro acima. 

- Objetivo da avaliação: Verificar a compreensão dos alunos de que durante um processo 

autoritário, as leis não necessariamente representam a garantia dos Direitos Humanos para todos. 

 

 

ANEXOS:  

FONTE 01 

 

 

PLANO DE AULA 06 

DISCIPLINA: História 
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PÚBLICO-ALVO: 3º ano do Ensino Médio. 

DURAÇÃO: 2 tempos de 50 minutos. 

TEMA DA UNIDADE: Ditadura civil-militar brasileira e governos autoritários na 

América Latina na segunda metade do Século XX. 

TEMA DA AULA: “Nos porões da ditadura”. 

Este projeto metodológico será de natureza MULTIDISCIPLINAR. O(A) professor(a) 

de História recorrerá ao conhecimento que os alunos já possuem previamente das 

disciplinas de Biologia e de Produção de Texto. Portanto, os alunos, ao se depararem 

com cada um dos conceitos fundamentais propostos logo abaixo, irão utilizar seus 

conhecimentos em produção textos críticos, seus conhecimentos em Biologia, em 

Produção de texto e seus conhecimentos históricos, no desenvolvimento das atividades 

propostas. 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: Tortura; DOPS; DOI-CODI; Barbárie; Vôos da 

morte; Exílio; Memória.  

Aula 11: Tipificação do Terrorismo de Estado. 

Aula 12: O que nos dizem as fontes e os sujeitos: memórias e testemunhos.  

 

 

Objetivos 

 

 

Estratégias/Metodologia 

 

Recursos  

 

Atividades 

 

I – Objetivos Gerais:   

Ao final da aula, o aluno 

deverá ser capaz de: 

 

1.  Compreender que os 

Direitos Humanos são um 

conceito historicamente 

construído. 

 

2. Identificar na atualidade e 

em sua vida cotidiana o 

quanto a promoção, a 

conscientização e a 

valorização dos Direitos 

Humanos contribuem para 

uma sociedade menos 

 

Introdução ao tema da aula: 

Exposição dialogada, 

relembrando a primeira aula 

dessa sequência didática. 

 

Tempestade de ideias: 

“Direitos Humanos”.  

A voz é dada aos alunos 

para se manifestarem sobre 

suas experiências educativas 

relativas ao tema durante 

esse período. 

 

Breve exposição no quadro 

branco explicando o 

conceito de tortura e os 

 

Quadro 

Branco e 

canetas 

para 

quadro 

branco; 

 

Projetor 

multimídia 

ou 

“laranjão”. 

 

Análise conjunta do 

preâmbulo (parte) e 

do Artigo I da 

Declaração 

Universal dos 

Direitos Humanos 

(1948); 

 

Análise conjunta do 

artigo 1º da 

Constituição da 

República 

Federativa do Brasil, 

parágrafos I, II, II, 

IV e V (1988).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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desigual. 

 

II – Objetivos Específicos: 

Ao final da aula, o aluno 

deverá ser capaz de: 

 

1.  Identificar a tortura como 

crime hediondo, inafiançável, 

imprescritível e insuscetível 

de anistia; 

 

2. Compreender que a 

memória é um fenômeno 

socialmente construído; 

 

3. Identificar espaços na 

cidade do Rio de Janeiro que 

podem ser alvo de disputas 

de memórias por diferentes 

grupos. 

 

 

 

aparatos estatais de 

repressão, censura e 

silenciamentos. 

Exibição do conteúdo 

(mapa) do site Cartografias 

da Ditadura. Mostrar que 

em nossa cidade existem 

vários lugares que foram 

marcos desse período. 

 

Exibição dos vídeos 

testemunhais de sujeitos do 

período no Brasil 

(testemunhos coletados ao 

longo do ano de 2011 pela 

equipe da telenovela 

brasileira “Amor e 

Revolução”, exibida no 

mesmo ano pelo SBT). A 

polifonia dos sujeitos: 

militantes, militares, donas 

de casa, estudantes. 

 

A violação do corpo 

humano: aspectos 

biológicos e danos 

irreparáveis, físicos e 

psicológicos. A dimensão 

desse tipo de violência. 

 

Retorno à análise conjunta 

das fontes da Aula 01. 

 

 

Debate: os Direitos 

Humanos ontem e hoje. 

 

 

 

Exibição e 

exposição dos 

marcos patrimoniais 

do site Cartografias 

da ditadura. 

(cartografiasdaditad

ura.org.br) 

 

Depoimento Maria 

Amélia Teles 

(https://www.youtub

e.com/watch?v=Ww

QmM8ci9cI) 3m21 

 

Depoimento Ilda 

Martins 

(https://www.youtub

e.com/watch?v=FV2

nvHhZi_8) 2m45 

 

Depoimento Hasiel 

Pereira 

(https://www.youtub

e.com/watch?v=rTl

L1td2gig) 2m18 

 

Depoimento de José 

Wilson da Silva 

(https://www.youtub

e.com/watch?v=fvF

xZ7UF9pQ) 1m51 

https://www.youtube.com/watch?v=WwQmM8ci9cI
https://www.youtube.com/watch?v=WwQmM8ci9cI
https://www.youtube.com/watch?v=WwQmM8ci9cI
https://www.youtube.com/watch?v=FV2nvHhZi_8
https://www.youtube.com/watch?v=FV2nvHhZi_8
https://www.youtube.com/watch?v=FV2nvHhZi_8
https://www.youtube.com/watch?v=rTlL1td2gig
https://www.youtube.com/watch?v=rTlL1td2gig
https://www.youtube.com/watch?v=rTlL1td2gig
https://www.youtube.com/watch?v=fvFxZ7UF9pQ
https://www.youtube.com/watch?v=fvFxZ7UF9pQ
https://www.youtube.com/watch?v=fvFxZ7UF9pQ
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AVALIAÇÃO: 

- Será realizada durante o debate de encerramento dessa sequência didática; 

- De caráter qualitativo (sem uma nota ou conceito) e parte de uma avaliação processual; 

- Trabalho mobilizando conhecimentos adquiridos nas aulas de História. 

- Proposta: Ouvir os alunos e suas percepções diante de todos os conceitos, fontes, objetos, 

questões e propostas trabalhados em sala de aula durante as seis semanas da sequência didática 

proposta. 

- Objetivo da avaliação: Elucidar algum ponto que porventura não esteja claro com nosso 

objetivo principal que é fazer com que o corpo discente saiba o que são e pra quem são os 

Direitos Humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática de uma atividade docente comprometida com os direitos humanos e 

com a educação patrimonial é indissolúvel à educação escolar. E, sobretudo à aula de 

história. Ela é um espaço ímpar enquanto componente curricular obrigatório dos ensinos 

fundamental e médio para essa articulação que propomos aqui e que norteia nossa 

proposta prática detalhada nas sequências didáticas. 

Apropriando-nos de aparatos legais vigentes no país, como o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH), que afirma que a educação em Direitos 

Humanos é compreendida como um processo sistemático e multidimensional, 

precisamos nos posicionar enquanto operadores científicos do método histórico na 

defesa da educação enquanto movimento democrático. O PNEDH aponta para a 

orientação da formação do sujeito de direitos, ao articular dimensões como a formação 

de uma consciência cidadã; a apreensão de conhecimentos historicamente construídos 

sobre Direitos Humanos e sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 

o desenvolvimento conjunto de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva; e o fortalecimento de práticas que tenham como resultados ações e 

instrumentos favoráveis a promoção, a defesa e a proteção dos Direitos Humanos, bem 

como a reparação de violações. 

Defendemos que a aula de história é em si singular: espaço privilegiado de troca 

de saberes e conhecimentos na relação professor-aluno e no processo de ensino-

aprendizagem. E que dentro dessa peculiaridade, uma das funções sociais do docente 

em História em tempos de recrudescimento dos discursos antidemocráticos e fascistas, 

seja o de conseguir pensar a sua sala de aula como lugar de trânsito e de solidariedade. 

Trânsito de diferentes sujeitos sociais, diferentes modos de ver, agir e sentir; 

solidariedade entre a valorização e visibilidade às memórias sensíveis – diante de 

discursos hegemônicos, encontro entre saberes outros – afrodescendentes, indígenas, 

matriarcais; e de questões ainda não suficientemente debatidas no tempo presente. 

 Enquanto profissionais comprometidos com o fomento do pensamento crítico 

dos alunos, é nosso dever capacitar-lhes enquanto partes da sociedade, a serem atores 

sociais ativos na luta pelo pleno exercício de sua cidadania, nas diversas camadas que 

isso faz operar.  
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