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7. Projeto integrador 

Título: Arte e democracia 

Tema Arte e resistência democrática. 

Problema central 
enfrentado 

Refletir sobre o papel das artes na contestação da ditadura civil-militar no Brasil. 

Produto final Sarau com produções artísticas do período ditatorial.  

Justificativa 

A produção artística é um dos elementos centrais para se compreender as disputas sociais e 

políticas de um momento histórico. A análise das produções artísticas e suas vinculações históricas faz 

parte do campo da História da Cultura. No caso brasileiro, boa parcela dos artistas desempenharam papel 

importante na contestação do regime autoritário e na busca de propostas de uma reorganização da 

sociedade. Assim, a finalidade deste Projeto integrador é identificar o papel das artes naquele contexto 

histórico e também refletir sobre a importância social das produções artísticas dos dias atuais. 

O objetivo é levar os alunos a aprofundar seus conhecimentos sobre diferentes gêneros 

artísticos (música, literatura, cinema, teatro, pintura) e a refletir sobre a presença das artes em seu 

cotidiano. A ideia é utilizar os conhecimentos construídos ao longo deste Projeto para a organização 

de um sarau com produções artísticas pertinentes ao tema estudado.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  
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• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Caracterizar a produção artística do período estudado.  

• Compreender o papel de boa parte dos artistas na contestação à ditadura civil-militar. 

• Analisar expressões artísticas atuais, identificando questões relevantes para a promoção 
da cidadania democrática.  

• Debater a importância da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de 
comunicação. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidade 

Arte 

Contextos e práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões  
da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.  

Processos de criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Matrizes estéticas e culturais 
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção 
artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas 
categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.). 

Patrimônio cultural 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, 
africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção  
de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

História 

Os anos 1960: revolução 
cultural? 
A ditadura civil-militar e  
os processos de resistência 
As questões indígena e negra 
e a ditadura 

(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura 
civil-militar no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas  
à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. 
(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de 
reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar. 

 

O processo de 
redemocratização 
A Constituição de 1988 e a 
emancipação das cidadanias 
(analfabetos, indígenas, 
negros, jovens etc.) 
A história recente do Brasil: 
transformações políticas, 
econômicas, sociais e 
culturais de 1989 aos dias 
atuais 
Os protagonismos da 
sociedade civil e as 
alterações da sociedade 
brasileira 

(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e 
culturais de 1989 aos dias atuais, identificando questões prioritárias para 
a promoção da cidadania e dos valores democráticos. 
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Duração 

Cerca de 1 mês, dependendo das estapas desenvolvidas semanalmente.  

Material necessário 

• Produções artísticas, selecionadas previamente, do período ditatorial e dos dias atuais;  

• Material para organização do sarau, como aparelhos para a reprodução de músicas, 
vídeos, fotografias, textos etc. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

As atividades poderão ser coordenadas pelo professor de História e acompanhadas pelo 

professor de Arte. O professor coordenador do projeto deve planejar, por exemplo: o local onde 

serão realizadas as atividades; os encontros com os professores de outros componentes curriculares 

(Arte e Língua Portuguesa) que podem colaborar neste projeto; e as etapas do projeto, realizando 

ajustes quando necessário. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Artes durante a ditadura civil-militar 

A proposta da primeira etapa do projeto é analisar o contexto social, político e cultural do 

período histórico estudado no capítulo 10 do Livro do Aluno. Neste sentido, será necessário um  

trabalho de pesquisa para identificar algumas produções artísticas daquela época, especialmente 

aquelas voltadas à defesa da democracia. Para isso, é importante analisar a questão da censura à livre 

expressão da atividade artística, intelectual e de comunicação.  

A ideia é que esse momento sirva principalmente como uma contextualização histórica e que 

os alunos pesquisem informações sobre a produção artística que contestava a situação autoritária 

daquele período. Nesta etapa, os alunos podem ser organizados em grupos que irão pesquisar: 

canções, peças teatrais, filmes, obras literárias, pinturas, etc.  

Para realizar a pesquisa, é interessante que o professor indique fontes confiáveis e adequadas 

à faixa etária dos alunos. Nesse sentido, será útil aproveitar os recursos da internet para selecionar 

materiais que possam ser exibidos em sala de aula.  

Os grupos podem apresentar um breve painel de algumas produções artísticas pesquisadas, 

identificando os nomes de artistas, obras que se destacaram, temáticas que foram abordadas, as 

estratégias para burlar a censura, entre outros aspectos. Esse momento também pode ser utilizado 

para a seleção inicial dos materiais que serão apresentados no sarau ao final da atividade. 
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Etapa 2 – Artes no Brasil contemporâneo 

Esta segunda etapa tem como proposta fazer com que os alunos reflitam sobre o papel das 

artes na sociedade brasileira contemporânea. A ideia é que os alunos mobilizem suas experiências 

cotidianas e reflitam sobre as expressões artísticas que fazem parte do mundo em que vivem.   

Explore com os alunos a ideia de que atualmente vivemos numa sociedade cuja Constituição 

Federal garante o Estado Democrático de Direito, que tem como fundamentos: a soberania, a cidadania, 

a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

A Constituição Federal também garante que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso significa que os artistas 

podem produzir suas obras livremente, sem a preocupação com a censura ou qualquer tipo de repressão. 

No entanto, esta liberdade traz consigo a responsabilidade pelos danos à moral ou à imagem dos outros.  

Tendo isso em vista, os alunos podem ser organizados novamente em grupos para selecionar 

produções artísticas atuais que eles considerem interessantes. Deste modo, podem escolher alguns 

gêneros artísticos populares, mas também podem pesquisar produções que não façam parte do 

repertório imediato deles. Essa atividade possibilita tanto a combinação dos conhecimentos e 

experiências prévias do grupo quanto o incentivo à busca de novidades culturais.  

Após a pesquisa, reserve um momento em sala de aula para a análise do material selecionado 

pelos grupos. Isso pode ocorrer nas aulas de História e de Arte. Durante a análise do material, 

estabeleça com os alunos relações de semelhança e diferença entre passado e presente, especialmente 

nas questões associadas à promoção da cidadania.  

Etapa 3 – Preparação do Sarau 

Após a realização das etapas anteriores, deve ser iniciada a preparação do sarau. Esse evento 

pode ser organizado durante uma feira cultural da escola ou mesmo como uma atividade autônoma. 

A ideia é que os alunos utilizem o sarau para apresentar um painel das expressões artísticas brasileiras 

no passado (durante a ditadura civil-militar) e no presente, ressaltando os vínculos entre as artes e as 

questões sociais. Esse painel pode abranger: canções, trechos de peças teatrais, poesias, pinturas, 

charges, fotografias etc. Além disso, é possível optar pela apresentação de vídeos, filmes, músicas etc.  

O trabalho prévio de preparação do sarau pode ser desenvolvido em sala de aula e também 

como atividade extraclasse, de acordo com a disponibilidade de tempo e critérios de conveniência 

avaliados pelo professor. A apresentação do sarau pode ocorrer em um ou dois dias letivos. 

Etapa 4 – Avaliação do projeto 

A última etapa consiste na avaliação do Projeto pelo professor, o que inclui também a 

autoavaliação promovida pelos alunos. Para isso, organize os estudantes em uma roda de conversa e 

retome a questão da produção artística e seu papel social. Pergunte aos alunos de que modo os artistas 

desempenharam um papel importante na contestação do autoritarismo. Além disso, questione-os 
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sobre o papel dos artistas nos dias atuais. Por fim, solicite aos alunos que identifiquem os principais 

conhecimentos que desenvolveram ao longo deste Projeto. 

A avaliação do Projeto deve ter um caráter contínuo e formativo, levando-se em conta  aspectos 

como: empenho, criatividade, uso adequado de tecnologias, empatia e diálogo na resolução de conflitos.  

Caso julgue conveniente, é possível solicitar que cada aluno escreva um pequeno texto 

autoavaliativo, destacando a maneira como participou do Projeto e os pontos que poderiam ser melhorados. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

CALAZANS, Janaina de Holanda Costa. A formação de um gênero engajado. Espaço, 

sujeito e ideologia na música de protesto. São Paulo: Appris, 2015. 

CALIRMAN, Claudia. Arte brasileira na Ditadura militar. São Paulo: Réptil, 2012. 

D´ARAUJO, Maria [et. Al.] (org.). Visões do golpe. São Paulo: Nova Fronteira, 2014. 

GASPARI, Elio. Coleção Ditadura (5 vol. sendo: A Ditadura Envergonhada; A Ditadura 

Escancarada; A Ditadura Derrotada; A Ditadura Encurralada; A Ditadura Acabada). São 

Paulo: Intrínseca, 2016. 

LEME, Caroline Gomes. Ditadura em imagem e som. São Paulo: Editora Unesp, 2013. 

PINHEIRO, Manu. Cale-se: A MPB e a ditadura militar. São Paulo: Livros Ilimitados, 

2015. 


