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O ano de 2014 marca os 50 anos do golpe 
militar. Assunto que volta a ganhar força não 
apenas pelo triste aniversário, como também 
pela quantidade de revelações que surgem 
sobre os 21 anos em que os militares 
estiveram no poder.  Compreende-se que 
uma ditadura civil-militar fora instalada no 
Brasil por meio de um golpe de Estado, os 
anos de repressão se prolongaram até 
1985, quando a transição lenta e segura 
pretendida pelos donos do poder 
concretizou-se. A ditadura civil-militar no 
Brasil iniciou com o golpe militar de 31 de 
março de 1964, que resultou no afastamento 
do Presidente da República, João Goulart, e 
o Marechal Castelo Branco tomando o 
poder. E uma maneira estimulante e visto 
como ferramenta de ensino está o teatro, 
pois é considerado como uma arte de 
expressão libertária por excelência. Pois a 
possibilidade de recordar sentimentos e 
situações sem barreiras de tempo e espaço, 
de presenciar fatos ocorridos ou apenas 
existentes no imaginário do autor. Desse 
modo, ao usar o teatro para compreender 
uma época tão turbulenta, pretende-se 
auxiliar o desenvolvimento do adolescente, 
despertando o gosto pela leitura, 
promovendo a socialização e, 
principalmente, melhorando a aprendizagem 
dos conteúdos; problematizações e 
reflexões propostas pela escola. 

Palavras-chave (3 a 5 palavras) 
 

Ditadura civil-militar. Teatro. Ensino 
Fundamental. História. 
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Esta Produção Didático-pedagógica no formato de Caderno Temático foi 

elaborada para atender aos propósitos do Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola, tendo como tema o teatro como recurso didático no processo da 

aprendizagem da ditadura civil-militar no Estado do Paraná. 

O assunto deste material é indicado aos professores e alunos do nono ano, 

mas todos os atores do processo educativo devem também se apropriar do 

conhecimento deste tema. 

O objetivo que se busca alcançar é o conhecimento, discussão e reflexão 

do uso do teatro na aprendizagem histórica, uma vez que a experiência do teatro 

na escola amplia a capacidade de dialogar, a negociação, a tolerância, a 

convivência com a ambiguidade. No processo de construção dessa linguagem, o 

aluno estabelece com os seus pares uma relação de trabalho combinando sua 

imaginação criadora com a prática e a consciência na observação de regras. O 

teatro como diálogo entre palco e plateia pode se tornar um dos parâmetros de 

orientação educacional nas aulas de teatro; para tanto, deverá integrar-se aos 

objetivos, conteúdos, métodos e avaliação da área de história. 
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Para que os objetivos do Projeto de Intervenção na Escola sejam alcançados, 

faz-se necessário que procedimentos e estratégias sejam adotados na fase de 

implementação. 

 

ATIVIDADES 

 

Ação 1: Será desenvolvida no início do ano letivo com a leitura do PPP; 

Ação 2:  Apresentação do projeto conforme instrução do PDE; 

Ação 3: Construção do material: peça de teatro; 

Ação 4: Exposição do projeto aos educandos (as) do 9º ano; 

Ação 5: Estudo do Caderno Temático; 

Ação 6: Encenação das informações selecionadas; 

Ação 7: Retornar às atividades na escola de origem, com a implementação do 

projeto.  

 

RECURSOS 

 

1. Recursos Humanos: Professora integrante do Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE/2014 e Professores do Estabelecimento de ensino 

participantes do Grupo de Estudo de Formação Continuada e para colaboração, 

acompanhamento e avaliação da implementação do projeto participam as demais 

instâncias: Equipe Gestora da Escola, Representante do PDE no NRE e 

professora orientadora da IES.  

2. Recursos Físicos: Uma das salas de aula, sala de informática, ou de 

coordenação pedagógica da escola para realização dos encontros com Grupo de 

Estudo e demais atividades necessárias para a implementação do projeto.  

3. Recursos Materiais e Didáticos: Caderno Temático produzido para a 

implementação, textos selecionados para estudo, legislação, aparelho multimídia 

 
PROCEDIMENTOS 
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para apresentação da Produção didático-pedagógica e demais atividades, 

auditório para a realização do teatro.  

 

TÉCNICAS  

 

Para a implementação das atividades propostas neste Caderno Temático 

haverá necessidade de encontro de grupos de estudo constituídos por professores 

de arte, história e língua portuguesa. 

Com os alunos serão utilizadas técnicas específicas do teatro como recurso 

didático conforme abordado no material. 

 

TEMPO 

 

  O projeto será implementado no período de 2015, conforme cronograma 

estabelecido no Projeto de Intervenção, sendo previstos inicialmente três momentos 

presenciais com as pedagogas para estudo das unidades deste Caderno Temático.  

 

AVALIAÇÃO  

 

A avaliação será realizada mediante acompanhamento de formulários 

próprios do programa pelos envolvidos nas diversas instâncias: Direção e Equipe 

Pedagógica da escola de implementação e representante do PDE no NRE.  

Quanto ao êxito do projeto e se as ações alcançaram os resultados 

esperados ocorrerá na última etapa da implementação, quando os participantes 

como público-alvo (Professores e alunos) poderão avaliar se o uso do teatro foi 

realmente efetivo para a aprendizagem da ditadura civil-militar no Brasil e no 

Paraná.  
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INTRODUÇÃO  

 

O ano de 2014 marca os 50 anos do golpe militar. Assunto que volta a ganhar 

força não apenas pelo triste aniversário, como também pela quantidade de 

revelações que surgem sobre os 21 anos em que os militares estiveram no poder. 

Fatos interessantes para se discutir com os educandos dos anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio.  

 Compreende-se que uma ditadura civil-militar fora instalada no Brasil por meio 

de um golpe de Estado, os anos de repressão se prolongaram até 1985, quando a 

transição lenta e segura pretendida pelos donos do poder concretizou-se. Este  

governo procurou manter-se forte ao longo desse período, ao reforçar o aparato 

policial e os órgãos de investigação e ao recorrer à construção de uma hegemonia 

ideológica na sociedade brasileira.  

O Regime militar  foi o período da política brasileira em que militares 

conduziram o país, embora com apoio e participação de civis-políticos, empresários 

e grande parte da população. Essa época ficou marcada na história do Brasil por 

meio da execução de vários Atos Institucionais que colocavam em prática a censura, 

a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de 

democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao regime militar. 

A ditadura civil-militar no Brasil iniciou com o golpe militar de 31 de março de 

1964, que resultou no afastamento do Presidente da República, João Goulart, e o 

Marechal Castelo Branco tomando o poder. Este golpe de estado, caracterizado por 

personagens afinados como uma ‘revolução’ instituiu no país uma ditadura que 

durou até a eleição de Tancredo Neves em 1985, marcando uma série de eventos 

ocorridos em 31 de março de 1964 no Brasil, e que culminaram em um golpe de 

estado no dia 1 de abril de 1964. Esse golpe pôs fim ao governo do presidente João 

 
 

ENCENANDO A HISTÓRIA: 
O USO DO TEATRO PARA O ESTUDO DA DITADURA 

CIVIL-MILITAR NO PARANÁ 
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Goulart, também conhecido como Jango, que havia sido de forma democrática, 

eleito vice-presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 

  Porém como adentrar em um assunto tão controverso e polêmico com os 

alunos, para que possam compreender tamanha importância dessa fase na história 

do Brasil? Por meio de uma maneira estimulante e vista como ferramenta de ensino, 

o teatro.  

 Considerado como uma arte, e segundo Nazareth (2009), uma arte de 

expressão libertária por excelência, pois traz a possibilidade de recordar sentimentos 

e situações sem barreiras de tempo e espaço, de presenciar fatos ocorridos ou 

apenas existentes no imaginário do autor.  

 Desse modo, ao usar o teatro para compreender uma época tão turbulenta 

pretende-se auxiliar o desenvolvimento do adolescente, despertando o gosto pela 

leitura, promovendo a socialização e, principalmente, melhorando a aprendizagem 

dos conteúdos; problematizações, reflexões propostos pela escola.  

 Como problematização se propõe: como a arte teatral auxiliará no 

aprendizado do educando em relação à ditadura civil-militar? Deve-se entender que 

não será simples, uma vez que cabe aos professores a mudança de muitos 

paradigmas, ou seja, eles mesmos compreenderem o contexto da ditadura.  

 Objetiva-se com este estudo: discutir caminhos para o uso do teatro como 

recurso metodológico para o ensino de História, bem como, desenvolver material de 

fundamentação com professores sobre uso didático do teatro para o ensino de 

História; propor ação didática com o teatro para a abordagem do tema ditadura civil-

militar no Brasil; refletir sobre limites e possibilidades do uso didático do teatro para 

o ensino de História.  
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Compreende-se que o conhecimento histórico e a memória são campos 

sempre permeáveis aos interesses dos indivíduos específicos e coletivos, que atuam 

nos diversos cenários, nos quais o homem constrói o desenrolar da História. 

Terrenos férteis para expressão de disputas políticas, sociais e, sobretudo, de 

registros das práticas de exercício do poder. História e memória são altamente 

seletivas, em que a prevalência da rememoração ou do esquecimento apresenta 

ressonância significativa no conteúdo da produção historiográfica, que se entrelaça à 

memória coletiva, assuntos tão recorrentes nas aulas de História.  

 De acordo com Delgado (2006), História, tempo e memória são processos 

interligados, nos quais o tempo da memória ultrapassa o tempo individual e se 

encontra com a história das sociedades. Essa correlação explica por que alguns 

indivíduos se reportam a determinados contextos de forma saudosista mesmo sem 

os ter vivenciado e desqualificam outros, sem deles terem sido contemporâneos. Tal 

postura, inúmeras vezes, é explicativa da valorização e exaltação de algumas 

conjunturas e, ou processos históricos e da desqualificação e esquecimento tácito 

de outros. 

 Moraes (1971, In: BARROS, 2007, p.14) define a história do regime militar no 

Brasil como sendo principalmente a da transformação monopolista do capitalismo no 

Brasil. O golpe militar de 1964 significou a interrupção brusca do processo de 

incipiente democratização da sociedade brasileira, marcada no período 

imediatamente anterior pelo grande crescimento da organização e da participação 

política dos trabalhadores da cidade e do campo nas decisões dos rumos do país e 

o caminho das reformas estruturais, representadas pelas Reformas de Base. 

 No entanto, segundo Reis (2000) é uma época com a qual ninguém quer se 

identificar, para grande maioria da sociedade, a ditadura e os ditadores foram 

demonizados. A memória da sociedade se divide em, de um lado considerar a 

ditadura como um tempo das trevas, predominando a truculência, o reino da 

exceção, os chamados anos de chumbo; por outro lado, a nova república, livre, 

 
A Ditadura civil-militar no Brasil e no Paraná 
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regida pela Lei, o reino da cidadania, era a sociedade reencontrando-se com sua 

vocação democrática.  

O contexto histórico brasileiro denominado de período da ditadura civil-militar 

brasileira chega aos discentes nas aulas de História como tema de história 

contemporânea brasileira. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

História (BRASIL, 1998a), faz parte do eixo temático História das representações e 

das relações de poder, no subitem Cidadania e cultura no mundo contemporâneo:  

 

[...] as Constituições e as mudanças nos direitos e deveres dos cidadãos, as 
ditaduras e a supressão de direitos políticos e civis (Estado Novo e governo 
militar após 1964), a experiência liberal democrática de 1945-1964, o 
conceito de cidadania hoje no Brasil e a percepção da condição pela 
população brasileira, as desigualdades econômicas e sociais e as 
aspirações de direitos pela população brasileira hoje [...] (BRASIL, 1998a, 
p.73).  
 

 

 Segundo Castex (2008), o contexto da ditadura civil-militar brasileira surgiu 

nos currículos oficiais da disciplina de História na década de 1980, o que aconteceu 

somente com a abertura política do País, e a sociedade brasileira passou a repensar 

a educação nacional. Ocorreram também, no mesmo período histórico, o estudo e 

revisão de vários currículos em Secretarias de Educação estaduais e municipais e 

em propostas ministeriais.  

Desse modo, salienta a autora que na escolha de conteúdos dos PCNs em 

História a preocupação central era propiciar aos alunos dimensionamento de si 

mesmos e de outros indivíduos e grupos em temporalidades históricas. Além de que, 

os conteúdos expressavam três grandes intenções, como a contribuição para a 

formação intelectual e cultural dos estudantes; o favorecimento do conhecimento de 

diversas sociedades historicamente constituídas; e a possibilidade de compreensão 

de que as histórias individuais e coletivas se integram e fazem parte da História. 

Portanto, o tema ditadura civil-militar brasileira, inserido no eixo temático: História 

das representações e das relações de poder privilegia estudos sobre as relações de 

poder na história brasileira e de outras partes do mundo, e se organiza de maneira a 

sensibilizar os alunos para os estudos do passado e suas relações com questões 

atuais.  

Circe Bittencourt (2005, p. 183) relata que o conhecimento histórico não se 

limita a apresentar o fato no tempo e no espaço acompanhado de uma série de 
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documentos que comprovam sua existência, uma vez que é necessário ligar o fato a 

temas e aos sujeitos que o produziam para busca uma explicação. E para explicar e 

interpretar os fatos, é preciso uma análise, que deve obedecer a determinados 

princípios.  

Assim sendo, são utilizados conceitos que organizam os fatos, tornando-os 

inteligíveis. Em que se compreende que os conceitos para a História são 

importantes para a mediação dos conhecimentos históricos, uma vez que estando 

no campo histórico os conteúdos socialmente construídos não são descartados e 

são fundamentais para que o aluno perceba as transformações ao longo do tempo e 

do espaço e, dessa forma, podem propor modificações nos esquemas sociais.  

O surgimento e o desenvolvimento do Regime Militar se deram devido aos 

embates políticos, ideológicos e filosóficos que aconteceram no Brasil a partir de 

1945, período esse conhecido como democracia populista. Também não se pode 

ignorar que esse período foi posterior à ocorrência da Segunda Guerra Mundial. O 

mundo estava sofrendo os efeitos da Guerra Fria que dividia o planeta em dois 

blocos antagônicos: bloco Socialista, liderado pela URSS, e bloco Capitalista, 

liderado pelos USA, ao qual o Brasil alinhou-se em 1947, durante o governo do 

general Eurico Gaspar Dutra (PRIORI, 2004).  

Continuam os autores que nessa época, os militares brasileiros que desde a 

Segunda Guerra Mundial estreitavam relações com os seus pares estadunidenses, 

entraram em contato com a Doutrina de Segurança Nacional difundida dentro dos 

Estados Unidos e que visava proteger a sociedade contra a possível influência 

comunista apregoada tanto pelos soviéticos quanto por prováveis comunistas 

internos os chamados inimigos internos, e que teriam por objetivo desestruturar 

tanto a democracia quanto o capitalismo.  

Cursos nos Estados Unidos influenciaram os militares brasileiros a trazerem 

esses ideais doutrinários para o Brasil e assim fundaram aqui a Escola Superior de 

Guerra – ESG, a fim de formar a nossa elite, tanto militar quanto civil. Um dos 

resultados mais visíveis desse contato foi a criação e adoção da Doutrina de 

Segurança Nacional – SNI, que segundo Priori ocorria por uma concepção de 

defesa nacional, como também, essa doutrina transformou-se em lei no ano de 

1968, com a publicação do decreto-lei nº 314/68, que tinha como objetivo principal 

identificar e eliminar os “inimigos internos”, ou seja, todos aqueles que questionavam 

e criticavam o regime estabelecido (PRIORI, 2004, p.1). 
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O território paranaense, constituído por uma faixa de terras relativamente 

estreita, tendo de um lado o Oceano Atlântico e de outro a fronteira com Argentina e 

Paraguai, com baixa densidade demográfica e quase nenhuma proteção militar, 

formava um corredor propício à progressão de tropas militares. Devemos lembrar 

que esse espaço geográfico foi utilizado para o avanço das tropas de Gumercindo 

Saraiva, na Revolução Federalista, no final do século XIX, culminando com o 

histórico cerco da Lapa. Luiz Carlos Prestes igualmente avançou sobre o território 

paranaense com a sua Coluna por Sudoeste e Oeste até embrenhar-se nas selvas 

bolivianas. O fato repetiu-se em 1932 durante a Revolução Constitucionalista e, por 

fim, a mesma estratégia foi posta em prática pelo Coronel Cardim Osório no 

frustrado atentado ao Marechal Castello Branco, quando, com o seu grupo,avançou 

pelo Sudoeste do estado e foi derrotado na região de Leônidas Marques e Francisco 

Beltrão 

Desse modo, pela sua posição geográfica, o Paraná constituía-se em ponto 

estratégico importante, pois representava o divisor entre as tropas do Rio Grande, 

sempre dispostas à ação, e o restante do país, servindo como uma barreira à 

progressão em direção ao Sudeste e o Centro brasileiros. A falta de um contingente 

militar bem distribuído no território paranaense tornava vulneráveis os estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro.  

Além de que o estado paranaense possuía um efetivo militar bem menor que 

o gaúcho, concentrado basicamente na capital e na região Centro-sul do estado. Em 

Curitiba encontrava-se a sede do Comando da 5ª Região Militar e 5ª Divisão de 

Infantaria (5ªRM/DI), hoje 5ª Região Militar e 5ª Divisão de Exército (5ª RM/ DE), 

com jurisdição sobre os estados do Paraná e Santa Catarina e subordinada ao então 

IIIº Exército (hoje Comando Militar do Sul), com sede em Porto Alegre e jurisdição 

sobre os três estados do Sul. A 5ª RM/DI possuía em seu território comandos 

subordinados (artilharia divisionária, brigadas de infantaria, regimentos e batalhões 

de infantaria, grupos de artilharia, regimentos de cavalaria e unidades de apoio). 

Essas unidades não eram bem distribuídas territorialmente, pois havia uma extensa 

região totalmente desmilitarizada (todo o Norte e o Sudoeste do estado) (DUTRA, 

2004). 

Contudo, os militares no Paraná encontravam-se divididos, particularmente a 

oficialidade. De um lado, os “janguistas”, que pregavam a posse de Jango e a 

devolução dos poderes presidenciais suprimidos pelo parlamentarismo. De outro 
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lado, aqueles que não viam com bons olhos o desenrolar dos acontecimentos, 

principalmente a agitação política que terminou contaminando a caserna, além de 

produzir graves problemas de indisciplina. As punições disciplinares impostas aos 

militares eram constantemente anuladas por ordem do Ministro da Guerra. 

Segundo Dutra (2004), na época o Paraná era governado por Ney Braga, de 

origem militar (Coronel), eleito pelo Partido Democrata-Cristão (PDC). Apesar de 

possuir apoio da maioria, havia focos de descontentamento dentro do governo, uma 

vez que, para assegurar a governabilidade, alguns postos da administração estadual 

foram entregues a políticos de tendências esquerdistas. A cúpula militar sediada no 

estado acreditava que no momento apropriado o Governador saberia como agir no 

sentido de neutralizar esses políticos; todavia, à medida que passava o tempo, a 

indefinição de Ney Braga começou a causar preocupações aos conspiradores, pois 

sabiam que a posição a ser por ele adotada influenciaria decisivamente o desfecho 

do golpe (como de fato confirmou-se depois). 

Embora o Paraná não estar no epicentro dos acontecimentos, por pouco não 

foi palco de luta armada. Devido aos fatos relacionados ao Comandante da 5ª 

RM/DI, acima narrados, o Comandante do IIº Exército determinou o deslocamento 

de tropas paulistas em direção à Curitiba pela rodovia Regis Bittencourt, prevendo a 

possibilidade de confronto com as tropas do General Silvino e considerando, 

também, ser passagem obrigatória de tropas que poderiam vir do Rio Grande do Sul 

(o que não aconteceu devido ao domínio rápido da situação pelos revolucionários). 

Ainda assim, uma unidade militar foi deslocada de Itu, em São Paulo, para Curitiba e 

ali ficou por um determinado período.  

Nesse contexto, há de se pensar no sujeito social, no jovem estudante, 

cabendo refletir como ocorre a relação jovem e conhecimento escolar em espaço 

determinado como uma classe de 9º ano do ensino fundamental de escolas de 

ensino fundamental de Curitiba. Questiona-se, então, como esse jovem aprendiz 

entende um conteúdo proposto em programas escolares sobre um contexto social 

brasileiro que não vivenciou e conhece por meio da mídia, da família ou da escola. 

Além de como um contexto histórico da segunda metade do século XX no Brasil, 

como o tema ditadura civil-militar se insere nas relações do jovem com o 

conhecimento histórico.  
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Contudo, observa-se que as sociedades têm dificuldades em exercitar a 

memória sobre suas ditaduras, sobretudo a partir do momento em que assumem 

códigos de valores opostos aos princípios do estado de exceção (REIS, 2000).  

Segundo Reis (2000, p. 74), algumas datas a serem consideradas acerca da 

ditadura no Brasil:  

1961: Renúncia de Jânio Quadros; Posse de João Goulart nos termos do 

regime parlamentarista, aprovado pelo Congresso em dois de setembro. Primeiro-

ministro: Tancredo Neves. 

1963: Plebiscito consagra volta ao regime presidencialista.  

1964: O general Castelo Branco, então chefe do Estado-Maior do Exército, 

divulga circular reservada entre seus subordinados contra João Goulart. Houve 

nesse mesmo ano, as 42 Marchas da Família com Deus pela Liberdade em São 

Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Piauí, Paraná e Goiás. Também foi decretado o Ato 

Institucional que conferia ao presidente da República poderes para cassar mandatos 

eletivos e suspender direitos políticos até 15 de junho de 1964, entre outros poderes 

discricionários. Foi criado o Serviço Nacional de Investigações (SNI); e declarada a 

extinção da União Nacional dos Estudantes (UNE). 

1965: Extinção dos partidos políticos.  

1967: Promulgada a nova Constituição do Brasil. 

1968: Começa a configurar o milagre econômico brasileiro até 1973.  

16/07: Greve operária em Osasco, São Paulo. 

12/10: Dissolução do Congresso da UNE. 

10/12: Ato Institucional nº 5, Dissolução do Congresso Nacional por tempo 

indeterminado.  

1969: Reabertura do Congresso Nacional para a posse de Emilio Garrastazu 

Médici.  

1970: Eleições legislativas, porém com altos índices de abstenções e votos 

nulos. 

1974: Ernesto Geisel volta ao poder, com a política de abertura. 

1979: Sancionada a Lei da Anistia; deixa de vigorar o AI5. 

1980: Verão da Anistia.  

1984: Campanha das Diretas Já e eleição de Tancredo Neves.  

Assim sendo, golpe militar, ditadura militar são termos que não devem 

obscurecer, no entanto, o caráter de classe do movimento que, conforme 
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demonstrado acima, iniciou-se no período anterior a 1964, englobando diversas 

classes e frações de classe da sociedade brasileira.  

 

Para refletir 

 

Causas do Golpe:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

01882004000100003&lang=pt  

1964: O golpe contra as reformas e a democracia:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882004000100002 
 
Olhares sobre o golpe de 1964: 
http://humanas.blog.scielo.org/blog/2014/05/19/olhares-sobre-o-golpe-de-1964/  
 
A ditadura militar-civil no Brasil: processo, sentido e desdobramentos. 
http://cesarmangolin.files.wordpress.com/2010/02/cesar-mangolin-de-barros-a-
ditadura-militar-no-brasil-2011.pdf  
 
 

Sugestão de filmes:  

 

Zuzu Angel-(Sérgio Resende, 2006) 

O Que é isso companheiro? - (Bruno Barreto, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882004000100003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882004000100003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882004000100002
http://humanas.blog.scielo.org/blog/2014/05/19/olhares-sobre-o-golpe-de-1964/
http://cesarmangolin.files.wordpress.com/2010/02/cesar-mangolin-de-barros-a-ditadura-militar-no-brasil-2011.pdf
http://cesarmangolin.files.wordpress.com/2010/02/cesar-mangolin-de-barros-a-ditadura-militar-no-brasil-2011.pdf
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais em História (1997) a 

disciplina de História como área escolar obrigatória surgiu com a criação do Colégio 

Pedro II, em 1837, dentro de um programa inspirado no modelo francês; em que 

predominavam os estudos literários voltados para um ensino clássico e humanístico 

e destinados à formação de cidadãos proprietários e escravistas. 

No mesmo documento enfatiza-se que a História fora incluída no currículo 

ao lado das línguas modernas, das ciências naturais e físicas e das matemáticas, 

dividindo espaço com a História Sagrada, a qual tinha o mesmo estatuto de 

historicidade da História Universal ou Civil, pois ambas estavam voltadas para a 

formação moral do aluno. Esta dava exemplos dos grandes homens da História, 

porque prevalecia o estudo do espaço do Oriente Médio, berço do monoteísmo, e da 

Antiguidade clássica grega e romana, e também concebia os acontecimentos como 

providência divina e fornecia as bases de uma formação cristã. Assim, nas salas de 

aula, existiam divergências nas abordagens e na importância atribuída à Igreja na 

História, dependendo da formação dos professores (laicos ou religiosos) e do fato de 

as escolas serem públicas ou de ordens católicas (BRASIL, 1997). 

Contudo, o ensino de História tinha como prioridade ajustar o aluno ao 

cumprimento dos seus deveres patrióticos e privilegiava noções e conceitos básicos 

para adaptá-los à realidade. A História continuava tratada de modo linear, 

cronológico e harmônico, conduzida pelos heróis em busca de um ideal de 

progresso de nação.  

O ensino dessa disciplina, na década de 1970, ainda era 

predominantemente tradicional, tanto pela valorização de alguns personagens como 

sujeitos da História e de sua atuação em fatos políticos, quanto pela abordagem dos 

conteúdos históricos de forma factual e linear, formal e abstrata, sem relação com a 

vida do aluno. A prática do professor era marcada por aulas expositivas, a partir das 

quais cabia aos alunos a memorização e repetição do que era ensinado como 

verdade.  

Nesse contexto, o ensino não contemplava a produção historiográfica 

acadêmica, envolvida em discussões a respeito de objetos, fontes, métodos, 

 

 O ensino de História nas escolas paranaenses 
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concepções e referenciais teóricos da ciência histórica, e segundo Benjamin (1994) 

citado nas Diretrizes Curriculares do Paraná, “não é conhecer o passado, mas sim 

furtar a ele sentidos e atmosferas, entre elas a da coragem e a da esperança, 

capazes de auxiliar o homem a lidar com problemas específicos de seu tempo, de 

seu mundo”. Desse modo, a aproximação entre a Educação Básica e a Superior foi 

retomada apenas a partir da década de 1980, com o fim da ditadura e o início do 

processo de redemocratização da sociedade brasileira (PARANÁ, 2008a). 

Além de que, a História tem como objeto de estudo os processos históricos 

relativos às ações e às relações humanas praticadas no tempo, bem como a 

respectiva significação atribuída pelos sujeitos, tendo ou não consciência dessas 

ações. As relações humanas produzidas por essas ações podem ser definidas como 

estruturas sócio-históricas, ou seja, são as formas de agir, pensar, sentir, 

representar, imaginar, instituir e de se relacionar social, cultural e politicamente.  

As relações humanas determinam os limites e as possibilidades das ações 

dos sujeitos de modo a demarcar como estes podem transformar constantemente as 

estruturas sócio-históricas. Mesmo condicionadas, as ações dos sujeitos permitem 

espaços para escolhas e projetos de futuro. Assim sendo, a investigação histórica 

voltada para descoberta das relações humanas busca compreender e interpretar os 

sentidos que os sujeitos atribuem às suas ações, como salientam as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 2008a).  

É preciso compreender que a História não é aprendida apenas no espaço 

escolar, pois as crianças e jovens têm acesso a inúmeras informações, imagens e 

explicações no convívio social e familiar, nos festejos de caráter local, regional, 

nacional e mundial. São atentos às transformações e aos ciclos da natureza, 

envolvem-se com os ritmos acelerados da vida urbana, da televisão e dos 

videoclipes, são seduzidos pelos apelos de consumo da sociedade contemporânea 

e preenchem a imaginação com ícones recriados a partir de fontes e épocas 

diversas (BRASIL, 1997). São nas convivências entre as gerações, nas fotos e 

lembranças dos antepassados e de outros tempos, que crianças e jovens 

socializam-se, aprendem regras sociais e costumes, agregam valores, projetam o 

futuro e questionam o tempo.  

Desse modo, rádio, livros, enciclopédias, jornais, revistas, televisão, cinema, 

vídeo e Internet, também difundem personagens, fatos, datas, cenários e costumes 

que instigam meninos e meninas a pensarem sobre diferentes contextos e vivências 



18 

 

humanas. Seja nos Jogos Olímpicos, no centenário do cinema, nos cinquenta anos 

da bomba de Hiroshima, nos quinhentos anos da chegada dos europeus à América, 

nos cem anos de República e da abolição da escravidão, os meios de comunicação 

reconstituíram com gravuras, textos, comentários, fotografias e filmes, glórias, 

vitórias, invenções, conflitos que marcaram tais acontecimentos. 

No entanto, no processo de aprendizagem, cabe ao professor ser o principal 

responsável pela criação das situações de trocas, de estímulo na construção de 

relações entre o estudado e o vivido, de integração com outras áreas de 

conhecimento, de possibilidade de acesso dos alunos a novas informações, de 

confrontos de opiniões, de apoio ao estudante na recriação de suas explicações e 

de transformação de suas concepções históricas. Nesse sentido, a avaliação não 

deve acontecer apenas em determinados momentos do calendário escolar. A 

avaliação faz parte do trabalho do professor para diagnosticar quando cabe a ele 

problematizar, confrontar, informar, instigar questionamentos, enfim criar novas 

situações para que o aprendizado aconteça (BRASIL, 1997). 

Assim, estudar a História do Brasil e as histórias locais relacionadas à 

mundial, entendendo-a para além da História europeia, permite questionar com o 

estudante as ideias históricas permeadas de preconceitos que são difundidas pelos 

meios de comunicação, livros didáticos, comportamento dos professores, 

funcionários e alunos, entre outros. A partir da valorização de novas narrativas 

históricas é possível construir ideias históricas sistematizadas em um diálogo 

cognitivo com os demais indivíduos.  

 Segundo Cainelli e Schmidt (apud Paraná, 2008a, p. 72), é importante 

problematizar o conteúdo a ser trabalhado, isto é, problematizar o conhecimento 

histórico a partir do pressuposto de que ensinar História é construir um diálogo entre 

o presente e o passado, e não reproduzir conhecimentos neutros e acabados sobre 

fatos que ocorreram em outras sociedades e outras épocas.  

Assim sendo, no Ensino Fundamental, em relação aos Conteúdos 

Estruturantes: Relações de Trabalho, Relações de Poder e Relações Culturais, 

quando tomados em conjunto, articulam os conteúdos básicos e específicos a partir 

das histórias locais e do Brasil e suas relações ou analogias com a História Geral, e 

permitem acesso ao conhecimento de múltiplas ações humanas no tempo e no 

espaço. Por meio do processo pedagógico, busca-se construir uma consciência 
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histórica que possibilite compreender a realidade contemporânea e as implicações 

do passado em sua constituição.  

Para Circe Bittencourt (2004), uma das questões importantes no momento da 

seleção de conteúdos é a dúvida entre privilegiar uma história nacional ou mundial. 

A tendência atual na produção didática é privilegiar a história mundial em detrimento 

da local e nacional, tentando silenciar um passado da disciplina de História, no qual 

a história nacional estava associada aos interesses de uma elite. Segundo essa 

visão, diante de um mundo globalizado, seria inadequado propor uma história 

nacional, pois todos seriam cidadãos do mundo. 

O risco maior de utilizar um conceito do senso comum ou proveniente de 

outros campos de estudos é perder o seu sentido histórico e empregá-lo de forma 

atemporal. E a utilização de conceitos em sentido atemporal conduz a um dos 

grandes pecados abominados por todos que se dedicam à História: cometer 

anacronismo. Advertem os historiadores que, ao fazer uso de noções emprestadas 

de outros domínios científicos ou do senso comum, é necessário desconfiar das 

imprecisões dos termos e ser cauteloso com a leitura das fontes em que eles se 

encontram; ou seja, deve-se ter um domínio metodológico para o emprego correto 

do conceito (BITTENCOURT, 2005, p. 194).  

Portanto, o professor de História deve abandonar uma abordagem 

metodológica factual e esquemática dos conteúdos, em que o processo de ensino-

aprendizagem é dado de forma mecânica e simplista, para uma prática pedagógica 

que defina o uso dos conceitos como eixo-chave de compreensão dos conteúdos 

históricos.  
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De acordo com Ostrower (1983) a arte é necessária, é uma linguagem que 

mostra o que há de mais natural no homem; por meio da qual é possível verificar, 

até mesmo, que o homem pré-histórico e o pós-moderno não estão distantes um do 

outro quanto o tempo nos leva a imaginar. Não precisa de um tradutor, de um 

intérprete. Ela se transmite diretamente. E essa capacidade da arte de ser uma 

linguagem da humanidade é uma coisa extraordinária.  

O homem sempre teve a necessidade de representar. Representar suas 

tristezas, angústias, alegrias, etc. Seja inicialmente para cultuar deuses e 

posteriormente uma atividade dramática cultural encenada por muitos povos, o fato 

é que a partir de então o teatro faz parte da nossa cultura. Afinal, desde os tempos 

de Platão o teatro vem sendo abordado com a intenção de educar. 

A palavra "teatro" deriva dos verbos gregos "ver, enxergar", lugar de ver, ver o 

mundo, se ver no mundo, se perceber, perceber o outro e a sua relação com o outro. 

Dessa forma, de acordo com a visão pedagógica, o teatro tem a função de mostrar o 

comportamento social e moral, através do aprendizado de valores e no bom 

relacionamento com as pessoas (REVERBEL, 1989).  

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Parará (2008b) o 

teatro na escola promove o relacionamento do homem com o mundo. E numa 

sociedade que não compreende o sujeito em sua totalidade, fragmentando-o, surge 

a necessidade de integrar as partes que compõem esse sujeito, desenvolver a 

intuição e a razão por meio das percepções, sensações, emoções, elaborações e 

racionalizações, com o objetivo de propiciar ao aluno uma melhor maneira de 

relacionar-se consigo e com o outro. 

No entanto, o trabalho pedagógico com as encenações deve considerar que 

elas estão presentes desde os primórdios da humanidade, nos ritos como expressão 

de diferentes culturas, nos gêneros (da tragédia, da comédia, do drama, entre 

outros), nas correntes estéticas teatrais, nos festejos populares, nos rituais do 

cotidiano, na fantasia e nas brincadeiras infantis, sendo as mesmas, manifestações 

que pertencem ao universo do conhecimento simbólico do ser humano. 

Além de que, o teatro favorece aos educandos possibilidades de compartilhar 

descobertas, ideias, sentimentos, atitudes, ao permitir a observação de diversos 

  

O teatro na escola 
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pontos de vista, estabelecendo a relação do indivíduo com o coletivo e 

desenvolvendo a socialização.  

Para Cunha (1999, p. 138) o teatro com crianças e adolescentes deve ser 

entendido como parte de uma educação pela e para a arte, em que o resultado não 

é o mais importante, o relevante é o processo, a experiência vivida e recriada a cada 

momento pelo educando. A peça na escola deve suportar a mesma análise como 

obra de arte; assim a ação dramática, característica do teatro deve ser observada 

como nas peças para adultos, devem ser analisados, sobretudo os seguintes 

pontos:  

A estrutura da peça, a obra dramática apresenta normalmente três partes: a 
exposição, o conflito e o desenlace. Na exposição, o público toma 
conhecimento dos acontecimentos que antecedem os fatos vividos em cena 
e cuja notícia é importante para a compreensão e motivação da plateia (os 
antecedentes da ação). No conflito, o problema delineado na exposição 
chega ao clímax; a tensão aumenta, as personagens têm seus interesses 
em jogo, e lutam cada uma a seu modo, para triunfar. O desenlace é o 
relaxamento da tensão, provocado pela solução do problema; essa solução 
pode ser boa ou ruim, é isso que marca os tipos de peça: drama, comédia, 
tragédia. O importante é que, atingido um ponto máximo de tensão, ela tem 
de desfazer-se (CUNHA, 1999, p. 138).  

 

Quando se propõe a realização de uma peça de teatro, se faz necessário 

desenvolver esses conceitos com os alunos, visto que nem todos eles terão 

compreensão do que seja uma obra dramática. Desse modo, quando o professor 

desenvolve uma atividade envolvendo a escrita de uma peça teatral, o aluno começa 

a entender o processo e a importância de cada passo na encenação.  

Para Kormann (1978) a arte dramática, como prática educativa, desenvolve a 

observação, imaginação, sensibilidade, criatividade, sociabilidade, outros. São 

objetivos da arte dramática no ensino: a desinibição, a criatividade, a integração ao 

grupo, recreação, equilíbrio emocional, canalização das tensões emocionais, 

expressão fisionômica, corporal e vocal, sensibilidade visual e auditiva, 

desenvolvimento psicofísico, instintos, percepção, atenção e oportunidades para 

adquirir hábitos, atitudes e habilidades de composição como: entendimentos de 

textos, enriquecimento de ideias, vocabulário, entonação, pronúncia, ritmo de voz e 

melhor dicção, bem como estimular o gosto e apreciação pelas obras literárias 

valorizando o autor, o estilo, o tema das diversas épocas históricas, entre outros.  

O teatro inclui realidade e fantasia num contato direto com a plateia. Por esse 

diferencial, a estética teatral não se compara com a dramatização do cinema ou das 
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telenovelas.  São linguagens distintas que dependem de uma estrutura tecnológica 

para acontecer e que podem ter como ponto de análise e discussão as diversas 

estéticas, as características de interpretação, os espaços e os argumentos 

escolhidos para o desenvolvimento da história.  

Uma vez que ele favorece aos educandos possibilidades de compartilhar 

descobertas, ideias, sentimentos, atitudes, ao permitir a observação de diversos 

pontos de vista, estabelecerá a relação do indivíduo com o coletivo e desenvolverá a 

socialização.  

Ao professor de língua portuguesa, nada impede que os vários textos 

utilizados para a prática de leitura e de escrita estejam voltados para um tempo 

histórico e importante para o Brasil, afinal salienta Silva (apud Paraná, 2008c, p. 74) 

que o ensino da prática de leitura requer um professor que além de posicionar-se 

como um leitor assíduo, crítico e competente, entenda realmente a complexidade do 

ato de ler. Portanto, para a seleção dos textos é importante avaliar o contexto da 

sala de aula, as experiências de leitura dos alunos, os horizontes de expectativas 

deles e as sugestões sobre textos que gostariam de ler, para, então, oferecer textos 

cada vez mais complexos, que possibilitem ampliar as leituras dos educandos.  

Importante salientar que a interdisciplinaridade faz parte do Projeto Político 

Pedagógico da escola, então, o trabalho com os professores de História é excelente 

para abordar assuntos polêmicos e que causaram mudanças na literatura, música, 

artes de um país.  

Deve, também, o educador atentar aos textos não verbais, ou ainda, aqueles 

em que predomina o não verbal, como: a charge, a caricatura, as imagens, as telas 

de pintura, os símbolos, como possibilidades de leitura em sala de aula; na época da 

ditadura militar vários eram os materiais utilizados para atacar o governo, fosse nas 

músicas ou em cartazes e charges; os quais exigirão de seu aluno-leitor 

colaborações diferentes daquelas necessárias aos textos verbais. Assim sendo, o 

leitor deverá estar muito mais atento aos detalhes oferecidos nos traços, cores, 

formas, desenhos.  

Hauer (2005) cita Boal para explicar que a linguagem teatral é uma linguagem 

humana por excelência, e a mais essencial. Sobre o palco, atores fazem exatamente 

aquilo que fazemos na vida cotidiana, a toda hora e em todo lugar. Os atores falam, 

andam, exprimem ideias e revelam paixões, exatamente como todos nós em nossas 

vidas no corriqueiro dia-a-dia. A única diferença entre nós e eles consiste em que os 
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atores são conscientes de estar usando essa linguagem, tornando-se, com isso, 

mais aptos a utilizá-la. 

A palavra teatro, em sua origem grega theatron, significa “o lugar de onde se 

vê” e, segundo pensava Aristóteles, o teatro permite “conhecer para além da 

superfície”. Para o pensador grego, o teatro teria a qualidade de ensinar às pessoas 

a enxergarem além do discurso, para além das aparências, a ver o que está 

encoberto, nas profundezas.  

No teatro desvela-se a informação pela voz, pelo corpo, pelo gesto, pela 

ação, pela emoção do ator e mesmo pela imagem completa da cena. Um dos 

principais elementos desse tipo de arte é a linguagem falada. A palavra é 

manipulável ao nível do sentido e associável a imagens, adquirindo potência poética 

quando em uma composição artística. Sozinha, pode suscitar inúmeras imagens na 

mente de quem as profere e ouve, enquanto que uma imagem, por si só, é mais 

limitada (OLIVEIRA, 2010).  

A experiência do teatro na escola amplia a capacidade de dialogar, a 

negociação, a tolerância, a convivência com a ambiguidade. No processo de 

construção dessa linguagem, o aluno estabelece com os seus pares uma relação de 

trabalho combinando sua imaginação criadora com a prática e a consciência na 

observação de regras. O teatro como diálogo entre palco e plateia pode se tornar um 

dos parâmetros de orientação educacional nas aulas de teatro; para tanto, deverá 

integrar-se aos objetivos, conteúdos, métodos e avaliação da área (BRASIL, 1998b). 

Não devendo se esquecer de que o teatro no espaço escolar deve considerar 

a cultura dos estudantes, propiciando informações que lhes deem melhores 

condições nas opções culturais e na interpretação dos fatos e das situações da 

realidade com a qual interagem. O jovem encontra no teatro um espaço de liberdade 

para se confrontar por meio do diálogo e da representação com questões éticas 

como justiça e solidariedade. 
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Vista como um recurso didático, a dramatização tem como base a 

espontaneidade e a ênfase dada à criatividade do aluno. Dramatização é a 

interpretação de um fato, história, poesia, leitura. Ela deve ser feita dentro de um 

horário de trabalho, pois a criança deverá ter noção de espaço e de tempo 

(KORMANN, 1978).  

Dessa maneira, a dramatização é importante para o educando, para que ele 

possa desenvolver sua criatividade, sua sensibilidade, enriquecimento de ideias, 

adquirir hábitos e atitudes. Portanto, o professor deve se aproveitar dessa técnica 

para favorecer o desenvolvimento das forças criadoras, gerando oportunidades para 

que os alunos possam demonstrar sua criatividade e conhecimento sobre o tema 

abordado. 

A dramatização pode ser espontânea ou dirigida, em que a espontânea é 

atividade lúdica e como tal é preparação para viver bem, é integração com a vida. É 

considerada uma atividade na quais situações dramáticas como partes de uma 

história ou uma história completa são improvisadas pelos alunos. A dramatização 

dirigida é recomendada para os alunos adolescentes, porque é preciso que essa 

atividade seja escolhida, analisada, estudada pelos alunos. Além de que, pesquisas 

quanto aos personagens, suas características, figurinos, cenários onde as ações se 

desenrolam, também fazem parte dessa atividade (LOPES, 1973). 

Interessante observar que o teatro oportunizará aos alunos a análise, a 

investigação e a composição de personagens, de enredos e de espaços de cena, 

permitindo a interação crítica dos conhecimentos trabalhados com outras realidades 

socioculturais. Na escola ele tem o seu valor ampliado não só ao abrir possibilidades 

para apresentações de espetáculos montados pelos professores, e, ou alunos ou 

companhias itinerantes, mas como espaço que viabiliza o pensar simbólico por meio 

da dramatização individual ou coletiva.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares – Arte (BRASIL, 1998b) o trabalho 

com teatro objetiva que os alunos possam compreendê-lo em suas dimensões 

artística, estética, histórica, social e antropológica; compreender a organização dos 

papéis sociais em relação aos gêneros (masculino e feminino) e contextos 

específicos como etnias, diferenças culturais, de costumes e crenças, para a 

  

Encenando a História 
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construção da linguagem teatral; improvisar com os elementos da linguagem teatral; 

pesquisar e otimizar recursos materiais disponíveis na própria escola e na 

comunidade para a atividade teatral; empregar vocabulário apropriado para a 

apreciação e caracterização dos próprios trabalhos, dos trabalhos de colegas e de 

profissionais do teatro. 

Os alunos devem perceber o teatro como comunicação e produção coletiva, 

para tanto, o professor deve trabalhar conteúdos como: a identificação e 

aprofundamento dos elementos essenciais para a construção de uma cena teatral: 

atuantes/papéis, atores/personagens, estruturas dramatúrgicas/peça, roteiro/enredo, 

cenário/locação (definido pela organização de objetos de cena, ou ainda pelo jogo 

de cena dos atuantes). E o exercício constante da observação do universo 

circundante, do mundo físico e da cultura (de gestos e gestualidades próprias de 

indivíduos ou comunidades; de espaços, ambientes, arquiteturas; de sonoridades; 

de contingências e singularidades da nossa e de outras culturas) (BRASIL, 1998b). 

Segundo Hauer (2005) o aluno deve ser capaz de interpretar os fenômenos 

históricos a partir das noções de tempo e espaço, processo, sujeito histórico, fontes 

históricas e outros conceitos pertinentes a esta disciplina. O recurso à memorização, 

apesar de importante, parece insuficiente para que o aluno possa compreender e 

situar-se em seu próprio contexto histórico, pois não consegue absorver a dimensão 

histórica da sociedade em que vive. Assim sendo, os recursos disponibilizados pela 

linguagem teatral contribuem para superar os limites impostos pela memorização à 

compreensão mais significativa da historicidade humana.  

Desse modo, o trabalho com teatro nas aulas de artes é de suma importância 

para os alunos, visto que, o teatro irá proporcionar diversas situações em que 

exigirão dos educandos agir de determinada maneira. Caberá ao professor propor 

esses jogos dramáticos para os alunos para que eles possam se desinibir e 

aproveitar o que essa atividade tem de melhor. 

É importante salientar que o teatro na escola promoverá o relacionamento do 

sujeito com o mundo. E em uma sociedade que não compreende o indivíduo em sua 

totalidade, fragmentando-o surge, então, a necessidade de integrar as partes que 

compõem esse sujeito, desenvolver a intuição e a razão por meio das percepções, 

sensações, emoções, elaborações e racionalizações, com o objetivo de propiciar ao 

aluno uma melhor maneira de relacionar-se consigo e com o outro. 
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Após o conhecimento do roteiro, fazem-se os debates, destacando os 

elementos essenciais: quais são os personagens; quem são os personagens; como 

são os personagens; onde se passa a história; quais os sons e barulhos. Os alunos 

farão a interpretação depois desses estudos; os gestos devem ser criados pelos 

alunos e todos os alunos devem participar dos trabalhos para evitar a indisciplina 

(KORMANN, 1978). 

O professor poderá partir de uma obra da literatura dramática universal, da 

literatura brasileira ou da oralidade (contos, lendas, cantigas populares), uma letra 

de música, um recorte de jornal, uma fotografia ou pintura, os quais contêm temas 

sobre situações relevantes do ser humano em sua relação consigo e com o outro. 

Devem ser consideradas a faixa etária e a realidade dos alunos, para que possam 

questionar e reelaborar essas temáticas em peças cênicas. 

Segundo Oliveira (2010) o conhecimento é uma construção humana, em que 

o ser humano recebe impressões do mundo, ao refletir sobre o que vê, ouve, toca, 

cheira e degusta relacionará e organizará os elementos presentes na realidade. 

Desta forma, domina o mundo à sua volta, como por exemplo, ao experimentar o 

fogo, ao observar e compreender em que circunstâncias ele ocorre, como mantê-lo 

ou como apagá-lo, é possível, até certo ponto, controlá-lo e também saber em que 

situações o controle é impossível.  

A atividade teatral é motivadora para o aluno, esclarece Hauer (2005), pois 

para a criança e o adolescente é muito importante mostrar aos outros o resultado de 

seu esforço. Se for necessário ler a mesma história dezenas de vezes, decorar um 

texto, esperar, calar, parar e falar, tudo tem um propósito na apresentação de uma 

peça ou mesmo de uma cena curta. Além do prazer proporcionado pela 

representação de personagens, os aplausos no final do espetáculo são muito mais 

compensadores que uma nota alta e mobilizam mais o corpo e a mente dos alunos 

do que muitos dos conteúdos apresentados de maneira formal, que podem até 

mesmo ser importantes, mas que muitas vezes lhes parecem vazios. 

Ainda segundo o autor, o teatro é uma atividade artística que expõe a 

existência humana. As emoções, os conflitos, as ideias, as crenças de uma 

sociedade e dos indivíduos integram o conteúdo das composições teatrais, as quais 

são levadas a cabo por pessoas que sentem ser o teatro seu meio privilegiado de 

falar ao mundo, de se expressar. Nele mostra-se e discute-se a vida, a política, a 
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religião, a ética. Discute-se o que é ser humano no mundo, o que é sentir, o que é 

pensar.  

Desse modo, a arte pode ser um caminho tanto de desenvolvimento como de 

restauração da unidade nos indivíduos, na sala de aula, na escola. A sensibilização 

gerada pela arte incita os sujeitos a buscarem o equilíbrio perdido, a harmonia, a 

beleza que existe na unidade. Espera-se que a arte não continue sendo tratada 

simplesmente como um objeto disciplinar, à parte do desenvolvimento integrado dos 

indivíduos, como um apêndice de uma educação dita “culta”.  

Imagina-se a arte permeando toda a escola, o trabalho do professor, de 

outros profissionais, unindo disciplinas, ligando a escola às famílias, ligando a escola 

à vida. Imagina-se a beleza juntando cacos para fazer um lindo mosaico. Um 

mosaico de seres humanos tão diferentes, mas únicos e preciosos. Cada um pode 

contribuir com sua cor e brilho para formar a sociedade/unidade que se deseja 

(HAUER, 2005).  

Portanto, o trabalho com teatro, dramatizações e encenações em sala de aula 

é viável e necessário para que o aluno possa perceber suas emoções, seus 

sentimentos, suas reações acerca de fatos relevantes em sua vida.  

A seguir o roteiro da peça a ser encenada:  

 

1) HISTÓRIA: em primeiro lugar, reunir os alunos e passar o tema do teatro: 

ditadura civil-militar no Paraná. Existem várias possibilidades de escolher um  

tema: pode ser baseada num livro ou filme, numa história real que se encaixe 

no tema proposto, ou até numa mistura destas coisas. A peça que vai ser 

apresentada pelos alunos do 9º ano se baseou na história em quadrinhos do 

livro:1968- Ditadura Abaixo de Teresa Urban. 

 

2) PERSONAGENS: depois de definir a história, (começo, meio e fim), hora de 

criar os personagens de acordo com o número de pessoas. É muito simples. 

Geralmente existem os papéis principais (para os mais desinibidos, que falam 

melhor etc) e os papéis secundários. Quem não quiser entrar em cena pode 

ficar nos bastidores, cuidando do som, do cenário, coisas assim; 
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3) NO PAPEL: sabendo a história e personagens, escolher as pessoas do grupo 

que têm mais habilidade com tesoura, papel e cola. Elas vão colocar a 

história em quadrinhos  no papel. Começa a surgir o roteiro da peça; 

 

4) A PEÇA/ROTEIRO: escolhido o roteiro, começar a montar o teatro. O primeiro 

passo é xerocar a parte escolhida da história em quadrinhos do livro da 

Tereza Urban que vai orientar todos, como atores, criadores dos cenários, 

figurinos, sonoplastas (que cuidam dos sons e músicas), iluminadores. O 

recorte que inspirou a montagem da peça trata de alunos da UFPR revoltados 

com o ex-ministro Flávio Suplicy de Lacerda, que volta a ser reitor da 

Universidade e defende a cobrança de anuidade para os estudantes, 

alegando constitucionalidade. Os quadrinhos serão xerocados, recortados e 

colados em folhas de papel em branco que devem ser enumeradas. Depois 

da peça montada, cada membro do grupo recebe o roteiro completo. Mas 

aqui vai uma receita do modo de fazer: imagine algo acontecendo de 

verdade. Feche os olhos e pense em todos os detalhes. Você precisa 

descrever isto para que alguém veja exatamente o mesmo que você. Não 

bastam os diálogos. Precisa mostrar que cara os atores fazem, os sons 

externos etc; abaixo um exemplo de como ficará esse trecho da peça:  

 

Cenário: cartaz com os dizeres: Universidade Federal do Paraná, na frente 

do cartaz o busto de Flávio Suplicy; 

Figurantes: com paus e pedras na mão derrubando o busto, gritando: um, 

dois, três, Costa e Silva no xadrez. Hi, hi, hi,... abaixo Suplicy; O povo na 

pindura, abaixo a ditadura.  

 

Entra em cena ator principal: 

- Vamos chegar todos juntos ao Politécnico.  

- Vamos sim, a que horas devemos chegar? (figurante 1) 

- Quarta às oito horas na Santos Andrade! Vambora! Pras faculdades e pro 

Estadual.  

Todos gritam que sim e saem de cena.  
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Figura 1: Pitoresco 

 

FONTE: URBAN (2008, p. 132)  
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Figura 2: Pesadelo 

 

FONTE: URBAN (2008, p. 134)  
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Figura 3: O troféu 

 

FONTE: URBAN (2008, p. 136)  
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Figura 4: A reunião 

 

FONTE: URBAN (2008, p. 137)  
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5. CÓPIAS PARA TODOS: depois de pronta a peça, cada membro do grupo 

recebe uma cópia completa. Cada um vai destacar a sua parte (com caneta 

marca texto, por exemplo, ou lápis de cor);  

 

6. LEITURA DA PEÇA: cada um com sua cópia, reunião para leitura da peça. 

Cada personagem fala seu papel na ordem certa, como se estivessem em 

cena. Nesta hora, todo mundo pode sugerir mudança, uma ideia de piadinha, 

de roupa ou música. Para não usar muito papel, todos anotam as mudanças 

ali mesmo, se necessário.  

 

7.  ENSAIOS: hora de ensaiar a peça. Os atores decoram suas falas, mas não 

palavra por palavra. O importante é saber o conteúdo da fala para não 

parecer tão decorado, sem expressão. O professor marca os ensaios, 

enquanto são feitos os cenários, as roupas e escolhidas as músicas. 

 

Assim sendo, o texto teatral assemelha-se ao narrativo quanto às 

características, uma vez que o mesmo se constitui de fatos, personagens e história 

(o enredo representado), que sempre ocorre em um determinado lugar, dispostos 

em uma sequência linear representada pela introdução (ou apresentação), 

complicação, clímax e desfecho. 

A história em si é retratada pelos atores por meio do diálogo, no qual o 

objetivo maior pauta-se por promover uma efetiva interação com o público 

expectador, onde razão e emoção se fundem a todo o momento, proporcionando 

prazer e entretenimento. 

Pelo fato de o texto teatral ser representado e não contado, ele dispensa a 

presença do narrador, pois como anteriormente mencionado, os atores assumem 

um papel de destaque no trabalho realizado por meio de um discurso direto em 

consonância com outros recursos que tendem a valorizar ainda mais a modalidade 

em questão, como pausas, mímica, sonoplastia, gestos e outros elementos ligados à 

postura corporal.  

 



34 

 

 

 

 

Livros em quadrinhos 
 
1968 – Ditadura Abaixo – Texto Teresa Urban, Arte Guilherme Caldas.   
 
Brasil – Ditadura Militar – Um livro para os que nasceram depois, de Joana D'Arc 
Fernandes Ferraz 
 
Ditadura no ar, textos de Raphael Fernandes e arte de Abel  
 
A Dama do Martinelli, com roteiro de Marcela Godoy e desenhos de Jefferson Costa. 
 
Leituras Necessárias  
 
Parâmetros Curriculares – Arte: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf 
 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Arte: 
http://www.nre.seed.pr.gov.br/pontagrossa/arquivos/File/EDUCACAO_BASICA/ART
E/arte.pdf 
 
Teatro e a escola: funções, importâncias e práticas. 
http://www.portalcatalao.com/painel_clientes/cesuc/painel/arquivos/upload/temp/a11
29237b55edac1c4426c248a834be2.pdf 
 
Perspectivas para o teatro na educação como conhecimento e prática pedagógica: 
http://www.fap.pr.gov.br/arquivos/File/RevistaCientifica3/08_Juliana_Cavassin.pdf 

 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica – História  
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_hist.pdf  
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http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf
http://www.nre.seed.pr.gov.br/pontagrossa/arquivos/File/EDUCACAO_BASICA/ARTE/arte.pdf
http://www.nre.seed.pr.gov.br/pontagrossa/arquivos/File/EDUCACAO_BASICA/ARTE/arte.pdf
http://www.portalcatalao.com/painel_clientes/cesuc/painel/arquivos/upload/temp/a1129237b55edac1c4426c248a834be2.pdf
http://www.portalcatalao.com/painel_clientes/cesuc/painel/arquivos/upload/temp/a1129237b55edac1c4426c248a834be2.pdf
http://www.fap.pr.gov.br/arquivos/File/RevistaCientifica3/08_Juliana_Cavassin.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_hist.pdf
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A Produção Didático-Pedagógica traz fundamentação ao tema de pesquisa 

proposto e proporciona subsídios para o Grupo de estudo realizar as discussões e 

reflexões acerca de uma temática que auxiliará os professores no processo de 

ensino aprendizagem.  

A finalidade deste material é estimular a reflexão sobre a realidade vivenciada 

em sala de aula, propiciando propostas e procedimentos para que a prática 

profissional dos professores contribua para a melhoria do processo pedagógico na 

escola visando a minimização ou superação dos desafios no seu ambiente de 

trabalho.  

Este material didático-pedagógico é componente essencial de apoio para a 

implementação do Projeto de Intervenção nas Escolas, contudo, serve apenas de 

referência e provocação para enriquecer os estudos, sendo assim, sua utilização 

deve ser complementada com outras pesquisas e leituras, além das sugestões 

apresentadas. Também será essencial para o Grupo de Trabalho em Rede (GTR) 

que constitui uma das atividades do PDE/2014 e caracteriza-se pela interação a 

distância entre o professor que participa do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE e os professores da Rede Pública Estadual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  
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A avaliação como parte do processo de ensino e aprendizagem tem por 

finalidade verificar a consistência do projeto, buscar o seu aprimoramento, verificar 

que ações alcançaram os resultados esperados e se o projeto atingiu seu objetivo. 

Os alunos serão avaliados durante todo o processo, desde a montagem da 

peça até o final. Os itens a serem avaliados começam com o comprometimento dos 

atores, como respeitar horários, decorar falas e não faltar nos ensaios, e se estende 

àqueles responsáveis pelo cenário, pelo figurino e pela iluminação. A nota será a 

mesma para todos.  

Sendo os participantes da implementação também sujeitos desse processo, 

mediante produção de texto/síntese poderão avaliar a importância do projeto para a 

prática profissional, apontando quais objetivos foram alcançados: 

a) Foi possível Identificar alguma dificuldade no uso do teatro em sala de aula? 

Se houve, explique quais: 

b) O Material didático proporcionou subsídios teóricos para o uso de encenações 

nas aulas de História? Justifique: 

c) Indique quais reflexões e proposta de atuação do professor como mediador 

do processo de aprendizagem; 

d) Exemplifique com propostas de alternativas para o trabalho pedagógico 

visando a conscientização do professor sobre o uso do teatro em sala de 

aula; 

e) De um modo geral, contribuiu para repensar o trabalho do professor frente 

aos desafios contemporâneos? Apresente argumentos a favor e, ou contra. 

f) Retomar tópicos; 

g) GTR. 
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