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Professor, este material de apoio é o resultado de uma pesquisa realizada no 

âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do 

Colégio Pedro II (MPPEB-CPII). Esta nova proposta de Ensino de História que 

apresentamos a você partiu de uma experiência real e foi pensada na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e para a EJA. Nosso propósito é colaborar com o crescimento 

do próspero campo de pesquisa em Ensino de História. Entendemos que este campo 

apoia diretamente a prática didática e o cotidiano docente, especialmente no que diz 

respeito aos Jovens e Adultos, público para o qual a produção acadêmica voltada 

diretamente para a sala de aula ainda se demonstra reticente.  

Nosso trabalho foi aplicado no Colégio Estadual Monteiro Lobato, escola 

noturna situada em Campo Grande, bairro do Município do Rio de Janeiro. Neste 

suplemento, pretendemos auxiliar você a aplicar também esta estratégia pedagógica, que 

utiliza o texto teatral de “Eles não usam Black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri. 

Trazemos aqui uma proposta de aplicação em seis aulas, com sugestões que 

podem lhe ajudar a realizar um projeto temático que aborde a história dos trabalhadores 

no Brasil e no mundo de forma dinâmica e interessante. Fornecemos também o material 

que utilizamos com os nossos alunos na experiência que inspirou este suplemento, para 

exemplificar o que estamos propondo.  

Cada Plano de Aula é composto pelas sessões: Objetivos, Materiais necessários, 

Duração estimada e descrições acerca do Desenvolvimento do trabalho. Ao final de 

cada Plano, você verá nossas Considerações sobre as etapas do desenvolvimento e, ao 

final, temos algumas Dicas. Nas aulas em que se fez necessário, disponibilizamos o 

nosso material para que você, que é o melhor conhecedor de sua turma, realize as 

adaptações que achar necessário, incluindo e inserindo o que considerar importante, 

afinal, você é o melhor conhecedor de sua turma.  

Nossa ideia é utilizar as situações presentes na trama de “Eles não usam black-

tie” para promover a partilha de fatos vividos pelos alunos enquanto trabalhadores e, 

assim, preparar a turma e abrir espaço para a aprendizagem de assuntos específicos que 

a trama de Gianfrancesco Guarnieri propicia. Nesta metodologia, a cada aula é 

representado um trecho da obra em questão e, em momentos onde os personagens tocam 

em questões importantes na vida dos trabalhadores, sugerimos a interrupção da ficção 

para que os alunos falem da realidade. Depois do debate, será sua vez de falar e 

relacionar o que foi partilhado com conteúdos concernentes ao conhecimento histórico.  

Esperamos encorajá-lo a realizar este trabalho e a seguir em frente nesta nossa 

caminhada docente que deve ser sempre de luta por um modelo de educação que negue 

a instrução bancária, reificada e reificadora, para fazer da sala de aula lugar de partilha, 

de debate e de crítica, lugar de alavancar atitudes, dentro e fora dela, que estejam 

comprometidas com a transformação da realidade em que vivemos.  

 



Aula 01 – Conhecendo a turma 

Plano de Aula 

Objetivos: 

* Reconhecer os conceitos que os alunos atribuem ao trabalho e à condição de 

trabalhador. 

* Conhecer suas histórias de vida enquanto indivíduos que vivem do trabalho. 

*Identificar nos discursos dos estudantes a reprodução de mentalidades dominantes ou a 

presença de uma fala mais condizente com o papel social desempenhado. 

Material: 

Para esta aula, nenhum material específico é necessário. Sugerimos apenas que as 

carteiras estejam dispostas de forma circular. 

Duração estimada:  

2 tempos de aula 

Desenvolvimento: 

1. Exposição do que se trata o projeto e de como serão as aulas no âmbito dele. 

2. Início de uma conversa que contemple os seguintes pontos:  

* Pequeno resumo de história de vida enquanto trabalhador. 

* O que é ser trabalhador para você? 

* Qual é o perfil de um bom trabalhador? 

* Você se identifica com a função que exerce? 

3. Encerramento. 

 

Considerações: 

Ponto 1: Como já sabemos, os alunos da EJA tendem a ser mais resistentes a novas 

propostas que fujam do modelo tradicionalista de aula. Sendo assim, é importante neste 

momento deixá-los bastante tranquilos de que não deverão decorar nada e que ninguém 

ali será julgado na nota em relação ao desempenho interpretativo, mas sim em relação 

ao interesse, participação e envolvimento no projeto.  

Ponto 2: Esta conversa servirá para identificar no grupo a possível presença de uma 

identificação deles com o ideário dominante, uma distorção comum, onde trabalhadores 

acabam por reproduzir o pensamento e o ideário capitalista e meritocrático. Trata-se do 

momento de conhecer de modo mais profundo o que os alunos pensam sobre sua 

condição social e o papel que desempenham, como se percebem no mundo e a relação 

entre suas realidades laborais e suas identidades. É importante que você adote uma 



postura que encoraje que eles falem, que faça com que eles se sintam à vontade para se 

expressar. Deste modo, qualquer expressão verbal ou corporal que você emita deve ser 

cuidada para que não transmita algum julgamento negativo. Sua função é deixar as 

ideias aflorarem, você deve ser um bom ouvinte e estimular que todos falem. Nem todos 

precisam responder a todas as perguntas, mas é importante que todos estejam 

envolvidos na conversa, que deve ter um tom de bate-papo informal. Não é o momento 

para que você faça apontamentos, a menos que seja solicitado por algum aluno, e, 

mesmo sendo solicitado, tente ser breve para não quebrar a desenvoltura do grupo.  

Ponto 3: O momento de encerramento deve ser breve e é sempre importante motivar o 

grupo. Ressalte a importância desta conversa e aponte que este projeto irá enriquecer 

estas reflexões que foram feitas neste dia e que eles poderão até mesmo começar a 

enxergar estas questões por outros ângulos.  

 

Dica:  

Esta conversa do “Ponto 2” é inspirada na técnica de pesquisa chamada “Grupo Focal”. 

Se quiser se aprofundar mais antes de realizá-la, consulte o terceiro capítulo da 

dissertação de mestrado cuja pesquisa deu origem a este material de apoio ou 

diretamente na bibliografia estudada pela pesquisadora:  

GATTI, Bernadete Angelina. Grupo focal na pesquisa em Ciências Sociais e Humanas. 

Brasília: Liber Livro, 2012. 

RESSEL, Lúcia Beatriz; BECK, Carmem Lúcia Colomé; GUALDA, Dulce Maria Rosa; 

et al. O uso do grupo focal em pesquisa qualitativa.  Texto Contexto Enferm, 

Florianópolis, 2008 Out-Dez; 17(4): 779-786. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aula 02 - Conhecendo a peça e se identificando com os personagens 

Plano de Aula 

Objetivos:  

* Promover a obra “Eles não usam Black-tie” de Gianfrancesco Guarnieri. 

* Situar a obra de Guarnieri no tempo e espaço, relacionando-a ao contexto histórico 

brasileiro no momento de sua produção. 

* Apresentar o perfil dos personagens e a sinopse da trama. 

* Estimular a escolha de personagens por parte dos alunos.  

Material: 

* Folha de texto didático com contextualização da peça. 

* Data Show e apresentação de Power Point com o perfil dos personagens contendo 

cenas do filme homônimo para ilustrar. 

* Carteiras organizadas em forma de círculo. 

Duração estimada: 

2 tempos de aula 

Desenvolvimento:  

1. Apresentação da figura de Gianfrancesco Guarnieri e da peça “Eles não usam Black-

tie”, situando-a no tempo histórico de sua produção através da leitura e debate da folha 

levada para os alunos. 

2. Exposição da sinopse da peça e do perfil dos personagens através da material 

ilustrado em Power Point. 

3. Escolha dos personagens. 

 

Considerações: 

Ponto 1: Esta parte tem o tom de aula expositiva, mas dependendo da faixa etária dos 

alunos, alguns podem conhecer Gianfrancesco Guarnieri de trabalhos na televisão como 

Anos Rebeldes (1992), Incidente em Antares (1994), A próxima vítima (1995), entre 

tantos outros. Ou mesmo, pode haver alguém que conheça o filme homônimo à peça. 

Não deixe de perguntar e explorar possíveis conhecimentos acerca do autor para tornar 

este momento mais participativo. 

Ponto 2: A qualidade desta sinopse depende de quanto tempo você dispõe para a 

realização do projeto. Se existir tempo hábil para a leitura total do texto teatral, você 

poderá dar menos detalhes dos acontecimentos. Existindo menos dias letivos para a 

realização do projeto, recomendamos uma sinopse mais detalhada que não deixe de 



fazer um certo mistério sobre o desfecho da trama, porque, mesmo que ela não seja lida 

até o final, ela deverá ser desvelada apenas na última aula para que as intencionalidades 

do tom moral do final da história sejam discutidas pelos alunos. O perfil dos 

personagens deve ser breve e mencionar características como “a favor de greve”/ 

“contra greve”, “personalidade forte”/ “imaturo” e abordar a ligação de cada 

personagem com as outras personagens da trama. (Observe o exemplo que oferecemos) 

Ponto 3: É o momento mais passível de controvérsias pois muitos alunos podem se 

identificar e querer escolher os mesmos personagens e também porque os alunos mais 

tímidos podem não querer escolher personagem algum. É importante que você gira o 

momento e explique que existem personagens com maiores participações e personagens 

que falam menos na trama. Peça que os alunos deixem os personagens de João e Dalva 

para os alunos mais retraídos. De acordo com a quantidade de alunos na turma, você 

poderá organizar esta distribuição dos personagens de modo que tenha mais de um 

aluno por papel, este é um ponto positivo porque, como conhecemos, é comum na EJA 

que muitos alunos não consigam a assiduidade perfeita. Contar com um “time reserva” é 

um trunfo. Cuide também para que não existam vários “reservas” para uma personagem 

e nenhum reserva para outro.  

 

Dica:  

A peça e o filme tem desfechos diferentes e a personagem de Maria é a que mais se 

modifica no que diz respeito à personalidade. Havendo tempo hábil para o projeto, é 

interessante, na última aula, exibir o final do filme de Leon Hirzman e comparar com o 

texto teatral, fazendo também a comparação com o momento histórico de produção da 

obra fílmica. Para aprofundar-se sobre as diferenças entre a obra teatral e a película, 

você pode consultar o terceiro capítulo da dissertação de mestrado cuja pesquisa deu 

origem a este material de apoio ou diretamente em obra da bibliografia estudada pela 

pesquisadora:  

BARCALA, Valter Aparecido. O cinema na escola. Uma análise interdisciplinar do 

filme “eles não usam Black-tie”, de Leon Hirzsman. Dissertação (Mestrado em 

Educação, Arte e História da Cultura). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 

Paulo, 2006. 

 

 

 

 

 

 



Material de fomento à Aula 02: 

01- Exemplo de conteúdo para a folha de texto didático: 

                               A peça “Eles não usam Black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri 

Toda e qualquer manifestação humana é considerada uma fonte histórica. Fontes 
históricas são os vestígios deixados pelos seres humanos, desde o início de sua existência, que nos 
dão evidências sobre como viviam em sociedade, e é através destes sinais deixados que o 
historiador trabalha. Sendo assim, podem ser consideradas fontes históricas desde ferramentas 
criadas pelos primeiros hominídeos até um tablet. Nisto se inserem as manifestações artísticas, 
como as pinturas, as esculturas, as fotografias, a música, e também o teatro e o cinema, que nos 
dizem muito sobre a época em que foram criadas e sobre a sociedade que as criou.  

 Por isto, vamos conhecer a peça teatral intitulada “Eles não usam Black-tie”, do ator e 
escritor Gianfrancesco Guarnieri, que foi escrita em 1955. Naquele momento, o Brasil passava pelo 
que chamamos de “Período Democrático”, um breve período de eleições diretas para presidente que 
aconteceu entre os dois grandes momentos de ditaduras que o país vivenciou. Getúlio Vargas 
governou o país pela primeira vez entre 1930 e 1945 e, durante seu governo, o Brasil foi perdendo 
o seu caráter mais rural, ganhando mais indústrias. O aumento populacional e o crescimento do 
número e da produção das indústrias vieram acompanhados do grande acréscimo do número de 
trabalhadores.  

 Entre 1945 e 1964 tivemos presidentes eleitos pelo voto direto. Getúlio Vargas governou 
novamente, desta vez legitimamente eleito, entre 1951 e 1954, tendo se suicidado em 24 de agosto 
deste ano. As pressões sociais decorrentes da briga de interesses entre empresários capitalistas e os 
trabalhadores ficam ainda maiores. O Brasil se desenvolvia às custas da exploração dos operários, e 
é neste contexto que a peça foi escrita.  

 A greve é o tema da história, onde pai e filho ficam divididos. O pai é um “dos cabeças” do 
movimento grevista e já tem ampla experiência com este tipo de movimento social, tendo 
vivenciado outros momentos da história dos trabalhadores. O filho, criado em outro ambiente, está 
às vésperas de se casar e só pensa em garantir um futuro longe da vida pobre de operário.  

 Por meio desta história, encenada pela primeira vez em 1958, vamos viajar pela história 
dos trabalhadores brasileiros e sua conexão com o mundo. Seus caminhos de organização, da 
formação de sua identidade, o controle e a repressão sofridos e a luta na busca por direitos e pela 
qualidade das condições de trabalho e de vida.  

 

                                                                        



02- Exemplo de conteúdo dos slides de apresentação dos personagens: 

 

 

Personagens de “Eles não
usam Black-tie”

Escolha com qual deles você 
mais se identifica

 

 
Tião

• Trabalhador que quer crescer dentro da 
empresa e é contra a greve.

 

 
Otávio

• Pai de Tião, trabalhador da mesma empresa e 
um dos líderes da greve.

 

 
Maria

• Namorada de Tião que engravida dele.

 

 
Romana

• Mãe de Tião, de personalidade forte, realista e 
batalhadora. Lava e passa roupa para 
complementar a renda doméstica.

 

 
Bráulio

• Amigo de Otávio, trabalhador da mesma 
fábrica onde também coordena o movimento 
grevista.

 

 

 



Aula 03 – Iniciando a passagem de texto 

Plano de Aula 

Objetivos: 

* Discutir a existência relativa de direitos trabalhistas devido aos casos de desrespeito 

arbitrário à legislação.                                

* Estimular os alunos a falar sobre suas experiências pessoais onde, enquanto trabalhadores, 

tiveram seus direitos violados. 

* Abordar o momento histórico de surgimento das primeiras leis de proteção ao trabalhador 

no mundo e no Brasil. 

Material: 

* Exemplares do livro “Eles não usam black-tie” de Gianfrancesco Guarnieri ou cópias. 

* Folha de texto didático com conteúdo histórico correspondente aos objetivos listados acima. 

* Sala de aula com carteiras dispostas de modo circular.  

Duração estimada: 

2 tempos de aula 

 

Desenvolvimento:  

1. Explicação acerca de como se lê um texto teatral e o que é uma passagem de texto.  

2. Passagem de texto. 

3. Debate da situação vivida na trama e a relação com momentos similares vivenciados pelos 

alunos. 

4. Trabalho expositivo da folha de texto didático. 

 

Considerações: 

Ponto 1: Este é o momento de explicar que existem elementos que estão escritos no texto mas 

que não devem ser lidos, como por exemplo os indicadores dos personagens que antecedem 

as falas e os marcadores de algum tipo de ação ou entonação específica a ser dada pelo ator 

no momento de interpretar. Destaque também a presença da licença poética de Guarnieri ao 

escrever palavras erradas de modo a sinalizar a origem humilde dos personagens. É 

importante que você explique a necessidade de colocar expressão na voz, de modo a fazer 

com que o texto seja lido de modo vivo e interessante.  

Ponto 2: É comum que os alunos apresentem dificuldades em realizar a leitura de modo 

plenamente satisfatório, em virtude de inúmeros fatores, como os longos anos longe da escola 

e a escolarização deficitária nos anos iniciais. Aconselhamos que você só interrompa a leitura 



para corrigir algum provável erro se ele for prejudicar o entendimento do sentido do que está 

sendo vivido na trama. Do contrário, se você efetuar correções cada vez que um aluno ler 

errado, além de quebrar o ritmo da passagem de texto, poderá aumentar a inibição dos 

leitores e o medo de errar dos mesmos, desencorajando atitudes voluntariosas.  

Ponto 3 e ponto 4: Colocamos ambos os pontos de modo separado no desenvolvimento 

porque era necessário discriminá-los como ações distintas. Mas, na verdade, eles devem 

acontecer de forma concomitante porque, do contrário, pouco se diferenciará de uma aula 

expositiva. É importante que você estimule a partilha de elementos que fazem parte da 

realidade dos alunos e que tenham relação com as questões levantadas pela trama de 

Guarnieri. A partir do que for sendo discutido entre eles, você poderá encaixar o conteúdo 

apresentado pela folha de texto didático. 

 

Dica:  

A cada aula, existem marcações que fizemos no texto de acordo com pontos da trama que são 

cruciais para o debate dos temas planejados nos objetivos. Desta forma, nesta primeira aula 

de passagem de texto, o trecho ideal de parada é o Ato I, Quadro I, página 251. A “fala limite” 

é: 

“Otávio – Farra? Farra vão vê eles lá na fábrica. Sai o aumento nem que seja a 

tiro!... Querendo podem aproveitá o guarda-chuva, tá furado mas serve...Eu 

acho graça desses caras, contrariam a lei numa porção de coisas. Na hora de 

pagá o aumento querem se apoiá na lei. Vai se preparando, Tião. Num dou duas 

semanas e vai estourá uma bruta greve que eles vão vê se paga ou não.”  

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tomando como base para as páginas a seguinte publicação: GUARNIERI, Gianfrancesco. Eles não usam 
black-tie. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. Você pode utilizar qualquer publicação que 
mantenha a integridade do texto original. 



Material de fomento à Aula 03: 

01- Exemplo de conteúdo para a folha de texto didático: 

No trecho que acabamos de ler, Otávio se queixa pois, para ele, o respeito às leis trabalhistas é 
seletivo. Mas você sabe como essas leis surgiram? Quais são as leis trabalhistas que vocês conhecem? 

Em nível mundial, no começo da industrialização (a partir da segunda metade do século XVIII), 
as relações entre trabalhadores e patrões não era regulada pelos governantes, e se estabeleciam em 
acordos frágeis que favoreciam os interesses dos empresários.  Os trabalhadores, devido à extrema 
miséria, se viam na necessidade de se sujeitar aos baixos salários e às péssimas condições de trabalho 
impostas. As jornadas chegavam a 16 horas diárias sem direito a descanso semanal remunerado, férias 
ou aposentadoria, além do risco de demissão por qualquer motivo.  

Não demorou muito para que os trabalhadores se posicionassem diante dos problemas pelos 
quais passavam. Na verdade, manifestações por melhores condições de trabalho existem desde muito 
antes da existência das indústrias, mas elas se radicalizaram com os efeitos da industrialização sobre a 
condição dos mais pobres. Os movimentos operários ganham força quando diversas categorias 
começam a se unir na Inglaterra (pioneira na Revolução Industrial) para enviar petições por 
representação política ao rei George III, a partir de 1763. Mas, ao mesmo tempo, cresce a ideia de atacar 
diretamente os capitalistas, fazendo surgir um movimento de quebradores de máquinas, que destruíam 
as fábricas. Este tipo de ação ganha amplitude entre 1811 e 1817, quando estas organizações passaram 
a ser chamadas por Luddismo devido ao líder Ned Ludd. 

A posição de primeira lei que se preocupou com a regulamentação dos direitos dos 
trabalhadores é atribuída ao Moral and Health Act (Ato da Moral e Saúde), aprovado em 1802, que 
estabelecia a jornada de trabalho infantil de 12 horas e proibia o trabalho noturno. Tais medidas podem 
ser consideradas absurdas hoje em dia, mas constituíram um primeiro passo, apesar de não ter atendido 
às principais questões levantadas pelos operários. A insatisfação era tão crescente quando as 
desigualdades sociais. 

Conscientes da precarização da vida dos operários, intelectuais começaram a defender teorias 
para buscar compreender as raízes destas condições e propor transformações. Desta forma, surgem as 
ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels. O Manifesto Comunista, escrito por eles, é o primeiro 
documento histórico que discute a situação do trabalhador e seus direitos. Esta espécie de carta 
endereçada a todos os trabalhadores termina com a seguinte sentença: “Que as classes dominantes 
tremam à ideia de uma revolução comunista! Os proletários nada tem a perder nela, a não ser os seus 
grilhões. Tem um mundo a ganhar. PROLETÁRIOS DO MUNDO UNI-VOS!”.  

De fato, o medo do crescimento destas ideias entre os trabalhadores fez com que a classe 
empresarial se sentisse na necessidade de criar leis para garantir o mínimo de segurança aos operários. 
Foi na Alemanha que surgiu a primeira legislação social, em 1881. Segundo ela, empresas passavam a 
ser obrigadas a garantir seguros contra acidentes de trabalho, velhice, doenças e invalidez. Tiveram 
também de reconhecer os sindicatos como legítimos canais de comunicação e organização dos 
trabalhadores. Esta iniciativa abriu caminho e foi seguida por outros países ao longo do tempo. 



Aula 04 – “O velho” de Romana 

Plano de Aula 

Objetivos:  

* Apresentar as ideias marxistas. 

* Discutir as teorias sociais que buscam dar conta da realidade socioeconômica 

causada pelo capitalismo. 

Materiais: 

* Folha de texto didático. 

* Sala organizada com carteiras em círculo. 

Duração estimada: 

2 tempos de aula 

Desenvolvimento: 

1. Passagem de texto. 

 

2. Debate acerca do ocorrido na trama e partilha de experiências pessoais similares. 

 

3. Associação das experiências partilhadas com o conteúdo planejado presente na 

folha de texto didático. 

 

Considerações: 

Ponto 1: Antes de começar, é bom que você faça uma breve recapitulação dos 

últimos momentos ocorridos na trama e lidos na aula anterior. Do mesmo modo que 

uma novela relembra aos expectadores como ela terminou no dia anterior para 

depois dar início ao novo episódio. Isto ajuda não só aos alunos ausentes na aula 

antecedente, mas também deixa a história mais amarrada e esquematizada para 

aqueles que compareceram. Reiteramos as considerações referentes ao “Ponto 2” da 

Aula 03, acerca das interrupções nos erros de leitura dos alunos.  

Ponto 2 e ponto 3: Reiteramos que são processos que não devem ser dissociados, 

mas associados. Esta é a aula que consideramos de mais difícil realização desta 

operação por ser a mais densa em relação ao conteúdo, que é bastante teórico. Este é 

o momento para esclarecer de que “velho” Romana estava falando, abordando o 

marxismo e aproveitar o gancho para falar de outras teorias sociais. Seria 

interessante levar algum trecho do Manifesto Comunista para ser discutido (observe 

exemplo de folha de texto didático que disponibilizamos a seguir) de modo que os 

alunos relacionem o que vivem com o texto de Marx e Engels.  



Dica:  

A cada aula, existem marcações que fizemos no texto de acordo com pontos da trama 

que são cruciais para o debate dos temas planejados nos objetivos. Desta forma, nesta 

segunda aula de passagem de texto, o trecho ideal de parada é o Ato I, Quadro II, página 

332:  

“Romana – Ah! Tu só tem prosa! Porque leu nos livro. Porque o velho disse, 

porque o velho falou. Eu sei que se não sou a dá murro, nós tava é fazendo o 

enterro das crianças, uma já foi!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Conforme edição que utilizamos explicitada na nota de Rodapé anterior.  



Material de fomento à Aula 04: 

01- Exemplo de conteúdo para a folha de texto didático: 

Neste trecho da peça, vemos Romana se queixando a Otávio que ele só tem conversa porque leu 
nos livros do “velho”. Provavelmente ele estava se referindo a Karl Marx. Você se recorda dele? 

No encontro passado vimos que ele, juntamente com Friedrich Engels, publicou o Manifesto 
Comunista, de 1848, conclamando os trabalhadores a perceber que a uma revolução se encaminhava. 
Veja um trecho: “A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não 
suplantou os velhos antagonismos de classe. Ela colocou no lugar novas classes, novas condições de 
opressão, novas formas de luta. [...] O governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios 
comuns de toda a classe burguesa. [...] Ora, a propriedade privada atual, a propriedade burguesa, é a 
última e mais perfeita expressão do modo de produção e de apropriação baseado nos antagonismos de 
classe, na exploração de uns pelos outros.” Quais são as ideias principais contidas neste excerto?  

A doutrina marxista se baseia em alguns conceitos: existiriam duas classes, a burguesia, 
minoria detentora dos meios de produção, e o proletariado, maioria que só tem como sobreviver 
vendendo sua força de trabalho ao burguês.  Para os marxistas, ou seja, os adeptos dos princípios de 
Marx, existe um antagonismo entre estes dois grupos, justamente porque a minoria vive na riqueza ao 
custo da miséria da maioria. Para mudar esta situação, seria necessária uma revolução que acabasse 
com a propriedade privada dos meios de produção, com a tomada de poder pelos trabalhadores. 

Esta doutrina não foi a única a surgir neste período para entender e explicar os problemas 
sociais que se desenvolveram depois da industrialização. Foram vários os intelectuais que buscaram 
interpretar tais questões. 

O liberalismo defendia a propriedade privada e a democracia, expressão da liberdade política. 
Ele incentivou revoluções burguesas que puseram fim no poder absoluto dos reis para promover uma 
liberdade econômica que favorecia o desenvolvimento do sistema capitalista.  

Teorias que defendessem a igualdade social não foram inauguradas com Marx e Engels, já 
haviam sido formuladas por pensadores como Thomas More, no século XVI, e por Saint-Simon, Charles 
Fourier e Robert Owen, no século XVIII. Estes foram chamados de socialistas utópicos pelos marxistas, 
que queriam apontar uma ingenuidade no que defendiam estes intelectuais. More e Saint-Simon 
sonhavam com a justiça social, Fourier baseava-se numa propriedade coletiva de divisão da terra e 
Owen era um empresário que implementou uma espécie de corporativismo com seus funcionários. 

O anarquismo também critica a propriedade privada e propunha reformas radicais. Entretanto, 
defende que deve haver a eliminação total de todas as formas de governo, devendo a sociedade se 
organizar na livre associação.  

A Igreja Católica, por sua vez, também se posicionou diante destas teorias, que via como 
ameaça. Para oferecer um ponto de vista, surgiu a Doutrina Social da Igreja onde, por meio de encíclicas 
papais, foram abordadas questões acerca da dignidade da pessoa humana e do papel de cada um na 
sociedade. Pregando o primado da solidariedade entre os homens, a Igreja defendia a manutenção da 
ordem capitalista vigente.  



Aula 05- Pelego: ser ou não ser? 

Plano de Aula 

Objetivos: 

* Despertar o interesse dos alunos pela reflexão acerca das relações entre os canais 

de representação dos trabalhadores e os detentores do poder político.  

* Levar os alunos a conhecer o contexto de surgimento das legislações trabalhistas 

no Brasil. 

* Estimular a reflexão sobre as consequências da maneira pela qual essas leis 

tiveram origem e as influências disto em toda uma tradição política posterior de 

concessões e manipulação, que repercute até os dias atuais. 

* Identificar os conflitos entre as classes sociais, tanto no século XVIII quanto nos 

dias atuais.  

Material: 

* Folha de texto didático. 

* Carteiras dispostas de forma circular. 

* Opcional: Data show com cartazes getulistas do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP). 

Duração estimada: 

2 tempos de aula 

Desenvolvimento: 

1. Passagem de texto. 

2. Debate acerca do ocorrido na trama e partilha de experiências pessoais similares. 

3. Associação das experiências partilhadas com o conteúdo planejado presente na 

folha de texto didático. 

4. Observação e problematização dos cartazes do DIP. (Opcional) 

 

Considerações:  

Ponto 1: Reiteramos as considerações feitas sobre o “Ponto 1” da Aula 04 acerca da 

necessidade de rever brevemente a trama antes de recomeçar do ponto de onde se 

parou. Observe também as considerações feitas na Aula 03 sobre o “Ponto 2”, sobre 

as correções aos erros de leitura dos alunos. 

Pontos 2 e 3: Observe as considerações da Aula 03 sobre os pontos 3 e 4. Para 

realizar este debate, você pode começar perguntando se eles sabem o significado da 

palavra “pelego”, pedir que eles definam o que é sindicato, questione também os 



alunos que são ou já foram sindicalizados. A partir do que for sendo levantado por 

eles, você pode abordar o momento de surgimento destas instituições no país e o 

controle exercido sobre elas durante a Era Vargas.  

Ponto 4: Você pode sentir a necessidade de ilustrar sua fala sobre o controle 

varguista sobre as massas através da propaganda, por isso, pode ser positivo utilizar 

o Data Show para mostrar os cartazes do DIP. Você pode encontrá-los no sítio 

eletrônico do CPDOC. Observe nossos exemplos demonstrados no material de 

fomento. 

 

Dica: 

1. Se houver tempo hábil, estes cartazes do DIP podem render uma atividade em 

aula. Peça para os alunos descreverem os cartazes, os dizeres que eles trazem e 

que analisem os componentes da propaganda e as intencionalidades deles.  

 

2. A cada aula, existem marcações que fizemos no texto de acordo com pontos da 

trama que são cruciais para o debate dos temas planejados nos objetivos. Desta 

forma, nesta terceira aula de passagem de texto, o trecho ideal de parada é no 

Ato I, Quadro II, página 39.  

 

“Otávio – E então o quê? Eram pelegos! A turma topava mas tinha meia dúzia 

deles que eram pelegos. A turma topava, os pelegos deram pra trás. 

Tião – Não, pai. Pro senhor, quem não pensa como o senhor é pelego...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material de fomento à Aula 05: 

01- Exemplo de conteúdo para a folha de texto didático: 

Neste trecho da peça, Otávio se queixa da falta de união dos trabalhadores e de sindicatos pelegos. Você é 
ou foi membro de algum sindicato? Sabe a história deles aqui no Brasil? 

A peça foi escrita em 1955, o ano seguinte ao suicídio do então presidente Getúlio Vargas, que já havia 
governado o país anteriormente entre 1930 e 1945, de maneira ditatorial. Durante este primeiro governo, era 
necessário fazer o país crescer industrialmente, porque até então era predominantemente rural, e acalmar os 
ânimos entre a classe operária e o empresariado. Isto porque até então a exploração aos trabalhadores seguia 
livremente, pois não havia uma legislação que conferisse deveres aos empregadores.  

Diante de condições de trabalho degradantes, os operários começaram a formar sindicatos de maneira 
autônoma para lutar por direitos. Em 1903 foi promulgada uma lei que garantia o direito à sindicalização aos 
trabalhadores rurais, e em 1907 aos trabalhadores urbanos. As ideias de esquerda chegaram aqui e ganharam mais 
força depois da influência da Revolução Russa, com o socialismo, e da chegada de trabalhadores italianos com 
ideais anarquistas. A primeira greve geral do país aconteceu em 1917, onde os operários reivindicavam leis 
trabalhistas, principalmente pelo direito a folga semanal, férias remuneradas, jornada de 8 horas diárias, 
regulamentação do trabalho feminino e infantil, aumento salarial, melhorias nas condições de trabalho e moradia. 
Entretanto, os problemas sociais eram tratados como casos de polícia durante a República Velha, e não como 
questões que deveriam ser solucionadas para o bem-estar da sociedade. Recaiu uma forte repressão sobre os 
movimentos trabalhistas, onde lideranças foram presas ou exiladas, graças à lei Adolfo Gordo, que desde 1907 
legalizava a expulsão de estrangeiros envolvidos em protestos. Apesar da repressão, a aprovação em 1919 da lei de 
proteção a acidentados no trabalho e, em 1923, das caixas de pensão aos ferroviários já demonstra que os 
trabalhadores no país estavam ganhando expressividade. No entanto, o que vigorava era o regulamento de cada 
fábrica, onde, muitas vezes, aconteciam até mesmo castigos físicos. 

Getúlio Vargas assumiu o poder através de um golpe e, preocupando-se com a manutenção de uma base 
de apoio popular ao seu governo, elabora um conjunto de medidas para organizar o mundo do trabalho, que estava 
ficando mais complexo. Getúlio cria novos direitos sociais mas, ao mesmo tempo, implanta um governo ditatorial 
com prisões, torturas, censura e repressão política. Um dos primeiros ministérios criados por ele foi justamente o do 
Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930. Em 1931 é promulgada uma lei sindical que buscava disciplinar, 
reconhecer e controlar as reivindicações dos trabalhadores. Desta forma é que inauguram-se os sindicatos 
“pelegos”, pois agora, controlados pelo governo, deixaram de ser canal de reivindicação para ser base de apoio de 
Vargas.  

O presidente passa a conceder direitos, se colocando na posição de “pai dos pobres”, mas por outro lado, 
controlava a massa operária. Em 1933 foi concedido o direito a férias anuais, iniciou-se a montagem da 
previdência social, e foi proibido o trabalho de menores de 12 anos. Na Constituição de 1934 foram elaborados 
parágrafos que concediam o direito ao salário mínimo e ao descanso semanal remunerado, mas ao mesmo tempo 
dava à União a possibilidade de expulsar os estrangeiros “perigosos à ordem pública”. Em 1935 foi concedida a lei 
que garantia a estabilidade no emprego, onde os demitidos sem justa causa deveriam receber indenização. 

Em 1937, onde Getúlio faz uma nova manobra política para se manter no poder e rompe com a 
democracia, as greves passam a ser proibidas e os partidos políticos são extinguidos. Em maio de 1943 todo o 
conjunto de leis, decretos e normas relativos às questões trabalhistas é reunido na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), que se voltava aos direitos e à organização dos trabalhadores além da Justiça do Trabalho.  
 



02- Exemplos de propagandas do DIP para exibir e problematizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Professor, comente com os alunos que as imagens _esta e a próxima_ fazem parte 

de uma série de postais impressos pelo D.I.P., cujo título era “Brasil Novo”) 

 



 

 



(Professor, comente com os alunos que as ilustrações _esta e a próxima_ fazem parte de um 

livro impresso pelo D.I.P. de título “A Juventude no Estado Novo”) 



 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aula 06 – “Mais um pra sofrer” 

 

Plano de Aula 

 

Objetivos: 

 

* Exercitar a competência crítica ao comparar a legislação trabalhista getulista e a 

realidade atual dos trabalhadores. 

 

* Desenvolver a competência comparativa e analítica entre períodos históricos distintos, 

promovendo maior independência em relação à ordem cronológica.  

 

* Comparar a mobilização popular no Período Democrático, na Ditadura Militar e nos 

dias atuais.  

 

* Encerrar o projeto, refletindo sobre as intencionalidades da trama de Gianfrancesco 

Guarnieri. 

 

Material: 

 

* Folha de texto didático. 

* Sala disposta de modo circular. 

 

Duração estimada: 

2 tempos de aula. 

 

Desenvolvimento: 

 

1. Passagem do texto. 

 

2. Debate acerca das situações vividas pelos personagens no trecho lido e as situações 

similares vividas pelos alunos enquanto trabalhadores. 

 

3. Relacionar o que foi debatido com o conteúdo histórico planejado para esta aula, 

definido nos objetivos. 

 

4. Revelar o desfecho da história de “Eles não usam Black-tie”. 

 

5. Conceituar a narrativa nomeada como “fábula”, cuja marca é presença de lição de 

moral.  

 

6. Problematizar o final de “Eles não usam Black-tie” e levar os alunos a produzir 

hipóteses sobre quais seriam as prováveis lições de moral que Gianfrancesco Guarnieri 

pretendeu dar e a quem se dirigiria seu texto. 



Considerações: 

 

Pontos 1, 2 e 3: Observe as considerações feitas nas aulas anteriores sobre os mesmos 

momentos. 

 

Ponto 4: Professor, é interessante que você elabore um breve resumo das próximas 

etapas da história, que não deixem de mencionar:  

* Início da greve na fábrica onde Otávio, Bráulio e Tião trabalham. 

* Tião burla bloqueio dos piqueteiros e vai trabalhar. 

* Otávio vai preso como agitador do movimento. 

* Romana vai buscá-lo na delegacia e Otávio volta como herói. 

* Todos reprimem Tião pela atitude, Otávio expulsa-o de casa e Maria também condena 

a conduta e renega o pai de seu filho. 

 

Ponto 5: Neste momento, pode ser necessário recorrer à definição de um dicionário 

para amarrar melhor a definição, mas não deixe de pedir antes para que eles definam a 

partir do que sabem. Se eles ficarem muito retraídos, pode ser que citar alguma fábula 

de Esopo, como “A cigarra e a formiga” ou “A tartaruga e a lebre”, ajudem a lembrá-

los. 

 

Ponto 6: Este é o momento em que eles devem identificar qual a mensagem final a 

história deseja passar. Deixe-os à vontade para tergiversar e formular as hipóteses, ouça-

os e, ao final, faça suas considerações.  

 

 

Dica: 

 

A cada aula, existem marcações que fizemos no texto de acordo com pontos da trama 

que são cruciais para o debate dos temas planejados nos objetivos. Desta forma, nesta 

última aula de passagem de texto, o trecho ideal de parada é o final do Primeiro Ato, 

com a fala de Romana que fecha o ato anunciando o nascimento de uma nova criança no 

morro, momentos após um diálogo de Bráulio e Otávio sobre os arranjos do movimento 

grevista que estava se delineando. O crucial e objeto do debate é o conteúdo desta 

conversa entre os dois amigos, mas consideramos importante ir até a próxima página, 

que encerra o Primeiro Ato, para arrematar o episódio e não deixar o acontecimento que 

permeia a festa de noivado que é pano de fundo do diálogo sem desfecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Diálogo com o professor e quadro de sugestões de encaixe de conteúdo na trama:  

 

Estimado colega, este projeto foi pensado considerando uma realidade 

decorrente para a disciplina de História: muito conteúdo e pouco tempo hábil para 

trabalhá-lo de modo interessante e que fuja do modelo de educação bancária que 

queremos combater. Por isto, pensamos em um projeto reduzido, que não efetuasse a 

leitura integral do texto, mas que utilizasse o Primeiro Ato, que já aborda questões 

importantes e possibilita o desenvolvimento de debates enriquecedores.  

 

Entretanto, existem outras esferas de ensino cujos tempos para a nossa disciplina 

não são tão escassos, facilitando um trabalho mais complexo e profundo. E mesmo para 

os colegas que dispõem de poucos tempos de aula, pode haver aqueles que desejariam 

pular alguns momentos de menor destaque na história e otimizar a passagem de texto, 

intensificando a quantidade de conteúdos debatidos e trabalhados.   

 

Sendo assim, preparamos um quadro de sugestões, onde você encontra, além dos 

quatro primeiros pontos de parada do texto já mencionados nos Planos de Aula 

disponibilizados por nós, mais cinco momentos onde os diálogos montados por 

Gianfrancesco Guarnieri abordam questões que acreditamos que renderão grandes 

momentos em sua sala de aula. Juntamente com estes pontos, sugerimos assuntos 

históricos que se encaixariam nos debates e que, por isso, seriam os conteúdos mais 

indicados a se trabalhar com a turma durante a aula. Observe nossa tabela: 

 

Localização Fala limite O que trabalhar 

Ato I, Quadro I, 

página 253. 

“Otávio – Farra? Farra 

vão vê eles lá na fábrica. 

Sai o aumento nem que 

seja a tiro!... Querendo 

podem aproveitá o 

guarda-chuva, tá furado 

mas serve...Eu acho graça 

desses caras, contrariam 

a lei numa porção de 

coisas. Na hora de pagá o 

aumento querem se apoiá 

na lei. Vai se preparando, 

Tião. Num dou duas 

semanas e vai estourá 

Este pode ser o momento para 

fomentar o debate sobre a 

existência de direitos 

trabalhistas e o desrespeito 

arbitrário à legislação. 

Estimule seus alunos a falar 

sobre experiências onde foram 

violados seus direitos 

enquanto trabalhadores. 

Após o debate será o momento 

ideal para abordar o momento 

histórico de surgimento das 

primeiras leis de proteção ao 

trabalhador no mundo e no 

                                                           
3 Tomando como base para as páginas a seguinte publicação: GUARNIERI, Gianfrancesco. Eles não usam 
black-tie. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. Você pode utilizar qualquer publicação que 
mantenha a integridade do texto original. 



uma bruta greve que eles 

vão vê se paga ou não.” 

Brasil. 

Ato I, Quadro II, 

página 33. 

“Romana – Ah! Tu só tem 

prosa! Porque leu nos 

livro. Porque o velho 

disse, porque o velho 

falou. Eu sei que se não 

sou a dá murro, nós tava é 

fazendo o enterro das 

crianças, uma já foi!” 

Este é um bom momento para 

esclarecer de que “velho” 

Romana estava falando, 

abordando o marxismo e 

aproveitar o gancho para falar 

de outras teorias sociais que 

buscavam dar conta da 

realidade socioeconômica. 

Seria interessante levar para a 

aula algum trecho do 

Manifesto Comunista para ser 

discutido com os alunos, de 

modo que eles relacionem o 

que vivem com o texto de 

Marx e Engels. 

Ato I, Quadro II, 

página 39. 

“Otávio – E então o quê? 

Eram pelegos! A turma 

topava mas tinha meia 

dúzia deles que eram 

pelegos. A turma topava, 

os pelegos deram pra 

trás. 

Tião – Não, pai. Pro 

senhor, quem não pensa 

como o senhor é 

pelego...” 

Professor, aqui você pode 

começar perguntando se eles 

sabem o significado da palavra 

“pelego”, se existem alunos 

sindicalizados e se eles sabem 

para que serve um sindicato. 

A partir do debate você pode 

abordar o momento do 

surgimento destas instituições 

no país e o controle exercido 

sobre elas durante a Era 

Vargas.  

Final do primeiro 

ato.  

A fala de Romana que 

fecha o ato anunciando o 

nascimento de uma nova 

criança no morro, 

momentos após um 

diálogo de Bráulio e 

Otávio sobre os arranjos 

do movimento grevista 

que estava se formando. 

Este pode ser o momento para 

dar continuidade ao conteúdo 

da aula anterior, discutindo 

com os alunos a distância 

entre as leis trabalhistas e a 

realidade atual, você pode 

abordar estas disparidades 

durante o Estado novo, 

perpassar o incremento dos 

movimentos sociais e da 



mobilização trabalhista durante 

o Período Democrático e falar 

sobre a repressão a esta 

participação política com a 

Ditadura Militar. 

Ato II, Quadro I, 

página 57. 

“Terezinha – Tá quase; 

ainda não tá, não! É por 

causa da greve. Seu 

Antônio disse que greve é 

coisa de vagabundo. Aí, 

seu Otávio disse que 

vagabundo era quem 

ganhava dinheiro com a 

barriga encostada na 

caixa. Aí, seu Antônio 

disse que quem não 

consegue dinheiro é 

porque não gosta de 

trabalhar. Aí seu Otávio 

disse que seu Antônio era 

ladrão e caspitalista. Aí 

eles ficaram berrando que 

não entendi mais nada!” 

Aqui pode ser um bom 

momento para trabalhar 

interdisciplinarmente com a 

Sociologia e abordar o 

antagonismo de classes.  

Comece perguntando aos seus 

alunos com quem eles 

concordariam neste debate 

entre Otávio e Antônio narrado 

por Terezinha, para evidenciar 

a adesão a ideologia capitalista 

ou à socialista presente 

intrinsecamente nos ideais 

deles. 

Ato II, Quadro I, 

página 67. 

“Tião – Isso não é chance, 

velho, é arapuca. Chance 

é a fábrica! Chance é tu 

conhecê gente de posição! 

Chance é tu tê cabeça e 

aproveitá as situação!” 

Neste diálogo Jesuíno tenta 

cooptar Tião para a 

criminalidade e Tião adverte 

sobre os perigos da vida no 

crime, alegando que existem 

formas lícitas de “subir na 

vida”. 

Este também pode ser um bom 

momento para trabalhar em 

conjunto com o professor de 

Sociologia, abordando a 

relação entre desigualdade 

social e criminalidade. Inicie 

um debate trazendo notícias de 

roubos e assaltos em tabloides 

populares que costumam 

associar deliberadamente a 



criminalidade com a pobreza 

sem relacionar os problemas 

sociais intrínsecos.  

Você também pode questionar 

o posicionamento individualista 

de Tião, que não pensa em 

melhorias para toda a sua 

classe e não enxerga a 

necessidade de mudanças no 

sistema, querendo apenas se 

adaptar a ele.  

Ato II, Quadro I, 

página 71. 

“Jesuíno – Por que é que 

prenderam? 

Otávio – Porque são os 

cabeças. Querem metê 

medo na turma pra greve 

gorá! Mas eu sabia que ia 

ser assim! 

Bráulio – Eu tava dizendo 

ontem que não ia sê 

sopa!” 

Neste momento você pode 

questionar se algum aluno já 

participou de algum 

movimento grevista e pedir 

que partilhe sua experiência 

em relação ao tratamento das 

forças policiais. Em caso de 

não haver experiências na 

turma neste sentido, é bom 

que você leve artigos de 

jornais demonstrando casos 

atuais de pessoas que estão 

presas ou foram detidas por 

participar de manifestações, 

como é o caso de vários 

indivíduos que, especialmente 

no Rio de Janeiro, estão sendo 

perseguidos politicamente por 

fazer parte da organização de 

mobilizações que ganharam as 

ruas em junho de 2013. 

Após a discussão será um bom 

momento para abordar o modo 

como a mobilização popular foi 

vista ao longo da história 

brasileira. Aborde o fato de 

ser “caso de polícia” na 

Primeira República, reveja com 

eles o fato de ser alvo de 



políticas públicas e de controle 

estatal na Era Vargas e a 

liberdade do Período 

Democrático, trazendo com 

mais detalhes a criminalização 

das organizações sociais 

durante a Ditadura Militar. 

Conclua refletindo sobre como 

as questões sociais são vistas 

legalmente hoje, após a 

redemocratização, e a 

distância entre legislação e 

prática. 

Ato III, final do 

Quadro I, página 

98. 

“Romana – D.O.P.S.? 

Vamo depressa se não ele 

entra na pancada! Cuida 

do feijão, Terezinha, fogo 

baixo! Vamo embora, 

gente!” 

Inicie a discussão continuando 

o tema tratado na aula anterior 

sobre a distância entre as 

questões sociais na lei e na 

realidade, estimulando os 

alunos a falar de casos que 

conhecem (pessoalmente ou 

noticiários) onde indivíduos 

sofrem violência na prisão.  

Utilize o debate como mote 

para abordar a inexistência de 

proteção ao cidadão com o 

A.I.-5 e aborde todo o 

tratamento violento dos 

militares, com as 

perseguições, prisões,  

torturas e assassinatos 

cometidos durante o período, 

mencionando o D.O.P.S. 

Final da peça, com 

destaque para a 

fala de Tião da 

página 109.  

(A trama se 

encerra duas 

páginas depois.) 

“Tião – Medo, está bem, 

Maria, medo!...Eu tive 

medo sempre!... A história 

do cinema é mentira! Eu 

disse porque eu quero sê 

alguma coisa, eu preciso 

sê alguma coisa!... Não 

queria ficá aqui sempre, 

Ao encerrar a peça, é um bom 

momento para estimular um 

debate com os alunos sobre a 

intenção do autor com esta 

história, que lição de moral 

Gianfrancesco Guarnieri quis 

passar e o que ele queria dizer 

com a frase de Tião “Fazê 



tá me entendendo? Tá me 

entendendo? A greve me 

metia medo. Um medo 

diferente! Não medo da 

greve! Medo de sê 

operário! Medo de não saí 

nunca mais daqui! Fazê 

greve é sê mais operário 

ainda!” 

greve é sê mais operário 

ainda!”. 

É um momento propício para 

abordar a identidade 

trabalhadora relacionada à luta 

por melhorias e pela 

transformação. Leve casos da 

história mundial que ilustrem 

isto, como o movimento 

Ludita, o Cartismo e a Comuna 

de Paris.  

 

 

 

 

 


