
SEQUÊNCIA DIDÁTICA - DIREITOS HUMANOS E DITADURA 

MILITAR 

 

A sequência didática surge como produto deste estudo, premissa do curso 

Mestrado Profissional em Educação, o qual possui como objetivo a elaboração de 

produtos educacionais ao final do processo de formação. Considerando o 

contexto atual de reprodução de memórias positivas sobre a ditadura, bem como 

a importância de proporcionar uma educação capaz de convergir para a criação 

de uma cultura democrática baseada em valores de paz e respeito, urge a 

necessidade de promover a conscientização e de um amplo debate sobre os 

direitos humanos. 

  Segundo Silva (2011), o Brasil vive atualmente um quadro de sistemática 

violação de direitos humanos por meio da violência, discriminação, opressão 

decorrentes da ação do estado e dos órgãos de policiamento. Para a 

consolidação de uma sociedade democrática é importante o desenvolvimento de 

uma educação voltada para as conquistas e para a conscientização dos direitos. 

A partir disso torna-se necessário a elaboração de uma sequência didática capaz 

de abordar a questão dos direitos humanos e as violações cometidas durante a 

ditadura. Essa sequência tem a sua concepção e desenvolvimento orientados 

pela Declaração Universal dos Direitos dos Humanos estabelecida pela 

ONU/1948, é a partir dessa definição que serão estabelecidos os temas a serem 

trabalhadas. 

5.1 OBJETIVOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 Traçar a trajetória histórica da consolidação dos direitos humanos; 

 Adquirir conhecimentos conceituais sobre: direitos humanos, censura, 

tortura, restrição de direitos políticos e econômicos; 

 Descrever os tipos de violações de diretos humanos cometidas 

durante a ditadura militar; 

 Proporcionar a apropriação dos conhecimentos produzidos pela CNV; 



 Estimular o posicionamento crítico dos alunos frente às questões 

atuais. 

Para desenvolver a sequência didática é recomendável que o professor 

tenha noções sobre 

 A consolidação histórica dos direitos humanos; 

 Ditadura Militar; Relatório da Comissão Nacional da Verdade; 

 Conceito e noções sobre democracia. 

5.1.2 – Características Da Sequência Didática 

 

Público Alvo: Alunos do 9º Ano e alunos do Ensino Médio 

Duração da sequência didática: aproximadamente 6 h/a aulas de cinquenta 

minutos. 

Etapas da sequência  

 As etapas da sequência didática estão organizadas na tabela seguir para 

facilitar o entendimento dos momentos. 

Tabela 11 – Síntese da sequência didática 

MOMENTOS TEMA AULA DURAÇÃO 

Momento 1 Consolidação histórica e 
conceito de Direitos 

Humanos e apresentação da 
CNV 

1 aula 50 minutos 

Momento 2 Tortura, Repressão e Direitos 
Humanos 

2 aulas 50 minutos 

Momento 3 Censura, repressão moral e 
direitos humanos 

1 aula 50 minutos 

Momento 4 Supressão de direitos 
econômicos e direitos 

humanos 

1 aula 50 minutos 

Momento 5 Supressão de direitos 
políticos e direitos humanos  

1 aula 50 minutos 

 

Para dar início à sequência proposta é necessário que haja uma 

introdução, na qual haja a contextualização do período a ser trabalhado pelo 



docente. É um momento fundamental para que o docente possa mapear as 

‘visões’ sobre a ditadura militar e caso seja necessário fazer adaptações e ajusta 

na sequência proposta de acordo com as especificidades do contexto em que 

está atuando.   

 

5.1.3 – Momentos Da Sequência Didática 

 

Aula1 – Consolidação histórica dos direitos humanos 

Duração: 50 minutos 

Objetivos: Mostrar que a ideia de direitos humanos e universais foi 

historicamente construída, apresentando os principais momentos e artigos da 

declaração universal dos direitos humanos. 

Metodologia: (1) Brainstorming com aos alunos buscando elaborar uma definição 

coletiva, nesse momento é fundamental que o professor perceba as concepções 

de direitos humanos que vão surgir para problematiza-las nos próximos passos. 

(2) Apresentar um breve retrospecto da história dos direitos humanos, nesse 

momento é fundamental a problematização sobre a universalidade ao longo da 

história até a atualidade. (3) Apresentação da Declaração Universal de direito, 

problematizando o respeito e a garantia desses direitos ao longo da história e 

atualmente. 

O (A) professor (a) apresentará para os alunos a questão dos direitos humanos, 

reportando o contexto de formação e fazendo um breve histórico da formação e 

consolidação dos DH ao longo da história, considerado o contexto pós II Guerra 

Mundial. Após essa etapa, o (a) docente deve apresentar a declaração universal 

dos direitos humanos na íntegra, fazendo a análise dos principais artigos contidos 

no texto com os alunos. É importante que o professor explique a universalidade 

destes diretos traçando paralelos com violações de direitos que ocorrem ao longo 

da história. Ao fim deste momento, o docente deve solicitar que os alunos façam 

individualmente duas listas: Uma lista deverá conter os direitos mais violados no 

Brasil atualmente, junto das possíveis soluções propostas pelos alunos; a 



segunda lista deve ser pessoal, na qual o aluno deverá registrar quais dos seus 

direitos estão sendo violados. Após a elaboração das listas ocorrerá um momento 

de socialização das mesmas, relativas ao Brasil, havendo debate de ideias e 

soluções possíveis. Embora, haja a possibilidade de compartilhar as listas 

individuais sugere-se que não haja obrigatoriedade. Nesse momento o professor 

deverá fazer o resgate das iniciativas que buscaram esclarecimento das violações 

cometidas durante a ditadura-militar, enfatizando a criação da CNV e 

apresentando o relatório e os temas abordados em cada capítulo. 

 

Aula 2: Tortura, Repressão e Direitos Humanos 

Duração: 100 minutos 

Objetivos: Compreender a tortura como uma prática corriqueira em 

interrogatórios; demostrar os grupos que sofreram com a violência da ditadura, 

tais como: camponeses, religiosos, militares de oposição, indígenas, 

homossexuais. Compreender os discursos legitimadores da tortura, problematizar 

a noção que a ditadura inventou a tortura e que sua prática está restrita àquele 

contexto histórico.  

Metodologia: (1) Apresentação da tortura a partir do artigo 5º da Declaração 

Universal dos direitos humanos “Ninguém será submetido à tortura nem a penas 

ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.”. (2) Definição coletiva a 

respeito da noção de ‘subversão’, problematizando sua construção e aplicação. 

(3) Apresentação das estatísticas de mortos e desaparecidos. (4) Apresentação 

dos tipos mais comuns de tortura. (5) Apresentação das violações de direitos 

humanos dos direitos dos seguintes grupos: (camponeses, religiosos, militares de 

oposição, indígenas, homossexuais, violência de gênero, etc.). (6) Discussão 

acerca da colaboração dos civis com a ditadura. 

O (A) professor (a) apresentará aos alunos a questão da tortura a partir da 

Declaração Universal dos direitos humanos, nesse momento é fundamental a 

discussão sobre o monopólio da força pelo Estado os limites para o seu exercício. 

O docente fará uma discussão sobre a noção de ‘subversão’ demonstrando que 

essa concepção está associada a um posicionamento político. Para dar 

continuidade a sequência, as estatísticas de mortos e desaparecidos devem ser 



apresentadas e problematizadas, de forma refletir sobre a representatividade dos 

números. Em seguida, o (a) professor (a) apresentará aos alunos os tipos mais 

comuns de tortura, para esse momento é interessante o uso de fontes como, por 

exemplo, o depoimento de Rose Nogueira para CNV, aproveitando para discutir 

violência sexual como forma de tortura e seus impactos físicos e psicológicos. O 

próximo passo consiste na apresentação das violações de direito humanos de 

grupos específicos, considerando o tempo disponível para o tema, o docente 

deverá selecionar pelo menos três grupos a serem abordados, sugere-se: as 

violações relativas aos militares de oposição, a violência de gênero e as violações 

cometidas com os indígenas. No fechamento deste momento, o docente deverá 

apresentar os casos de financiamento de centros de tortura por civis. A atividade 

deste bloco consiste em pedir aos alunos para identificar, na atualidade, situações 

que violem o artigo 5º da Declaração Universal dos direitos Humanos bem como 

as práticas de tortura. 

  

Aula 3: Censura, repressão moral e direitos humanos 

Duração: 50 minutos 

Objetivos: Apresentar a censura a partir do artigo 21º da Declaração Universal de 

direitos Humanos “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e de 

expressão; este direito inclui a liberdade de manter opiniões sem interferência e 

de procurar, receber e transmitir informações e ideias através de qualquer meio 

[...]”. Compreender a importância da liberdade de expressão e de consciência, 

perceber a censura como característica de governos autoritários. Identificar as 

formas que a cesura se manifesta no contexto atual. Compreender a importância 

das redes sociais para democratização das informações.  

Metodologia (1) Definição do termo censura, a partir do 21º artigo trazendo 

exemplos atuais. (2) Apresentação do artigo ‘ Cartas para censura’ e a partir dela 

discutir os tipos de censura existentes durante a ditadura (3) Discussão acerca da 

importância da liberdade de expressão para consolidação do regime democrático 

(4) Solicitação, para os alunos, de hipóteses que justifiquem o motivo da liberdade 

de expressão ser considerada um direito humano. (5) Discussão sobre uso da 



Internet na atualidade, direcionamento em sites de pesquisa e formas de censura 

nas redes sociais.  

O (A) professor (a) apresentará aos alunos a questão da censura a partir da 

Declaração Universal dos direitos humanos, nesse momento é fundamental a 

discussão sobre a liberdade de expressão e os seus limites diferenciando 

discurso de ódio, apologia às violações dos direitos humanos, entre outros. 

Apresentar a partir do artigo as formas de censura durante a ditadura militar, bem 

como as estratégias utilizadas para burlá-la, é fundamental que o docente 

mobilize recursos variados tais como: jornais, letras de música, peças de teatro 

filmes entre outros. Nesse momento, os discentes devem levantar hipóteses 

sobre a importância da liberdade de expressão para a democracia, após esse 

levantamento as ideias devem ser compartilhadas e debatidas pela turma. O 

encerramento consiste em uma discussão sobre a liberdade de expressão nos 

tempos das redes sociais, considerando as formas de manipulação de informação 

e da censura na Internet. A atividade deste módulo propõe que o docente, 

distribua para os alunos trechos do texto “ Prezada censura: cartas para Censura” 

solicitando que os discentes estabeleçam paralelos entre as cartas e as iniciativas 

pró censura na atualidade. 

 

Aula 4: Supressão de direitos econômicos e direitos humanos 

Duração: 50 minutos 

Objetivos: Apresentar a censura a partir do artigo 25º da Declaração Universal de 

direitos Humanos ‘Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para 

lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 

alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto 

aos serviços sociais necessários [...]’ Compreender os impactos do milagre 

econômico para a sociedade brasileira. Analisar as permanências do projeto 

econômico proposto pelos militares.  

Metodologia (1) Explicação sobre a importância dos direitos econômicos para os 

direitos humanos. (2) Explicação sobre a política econômica adotada pelos 

militares (3) Apresentação da relação entre o ‘Milagre econômico e o apoio à 



ditadura militar (4) Apresentação de um paralelo entre os planos econômicos 

traçados durante o período em questão e a atualidade.  

O (A) professor (a) apresentará aos alunos o artigo 25º, explicando a importância 

dos direitos econômicos ao pleno exercício da cidadania para consolidação de 

valores democráticos tais como: igualdade.  O docente deve apresentar os planos 

econômicos criados, explicitando o projeto de sociedade traçado. É fundamental 

que o docente relacione os resultados da economia e o apoio do regime, 

explicando as características do Milagre econômico por meio de charges.  Traçar 

paralelos entre a política econômica ‘reformista’ e os projetos do período em 

questão. A atividade deste módulo consiste na elaboração de quadro comparativo 

da política econômica durante a ditadura e a atual. 

 

Aula 5: Supressão de direitos políticos e direitos humanos 

Duração: 50 minutos 

Objetivos: Apresentar a supressão de direitos políticos a partir dos atos 

Institucionais. Compreender os instrumentos legais utilizados para ‘criação’ da 

ditadura. Discutir o bipartidarismo, a oposição consentida e a aparência de 

‘democracia’ atribuída ao regime. Apresentar os impactos da ditadura na 

constituição de 1988, bem como os instrumentos de proteção do poder criadas. 

Discutir o exercício do direito político na atualidade.  

Metodologia (1) Explicação sobre a relevância dos direitos políticos para os 

direitos humanos. (2) Apresentação dos instrumentos legais utilizados para 

aumentar os poderes do legislativo (3) Discussão da adoção do bipartidarismo e 

atuação da oposição consentida (4) Compreensão do impacto da ditadura na 

constituição de 1988 e criação de leis protetivas aos representantes do poder 

legislativo.  

O (A) professor (a) deverá discutir com os alunos acerca da importância da 

garantia e do livre exercício de direitos políticos. É interessante que o docente 

faça uma breve retrospectiva política do Brasil, relembrando os fatos e conquistas 

políticas mais relevantes. O (A) professor (a) apresentará para os alunos os atos 

institucionais criados durante a ditadura militar, explicando o conteúdo de cada 



um deles explicitando a centralização do poder nas mãos do presidente. Além 

disso, é fundamental uma discussão sobre o bipartidarismo e as formas de 

atuação de oposição focadas na intencionalidade dos militares. É fundamental 

compreender os impactos da ditadura militar na elaboração da constituição de 

1988, considerando os instrumentos jurídicos adotados para a proteção de 

representantes do executivo e legislativo. A atividade deste módulo consiste na 

elaboração de um debate acerca dos instrumentos de proteção aos políticos na 

Constituição de 1988 com objetivo de evitar novas experiências autoritárias em 

contraste com o uso e aplicação destes instrumentos na atualidade. 

 


