
 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O plano de desenvolvimento apresentado neste bimestre tem o objetivo de explicitar os objetos 

de conhecimento e habilidades a serem trabalhados no 4º bimestre e sua disposição no Livro do Aluno, 

bem como sugerir práticas de sala de aula que contribuam na aplicação da metodologia adotada.  

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 

Capítulo 12 

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a questão 
dos Direitos Humanos 

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da 
Organização das Nações Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra 
e os propósitos dessa organização. 

(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo 
de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade 
humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses 
direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua 
violação. 

A Guerra Fria: confrontos de 
dois modelos políticos 

A Revolução Cubana e as 
tensões entre Estados 
Unidos da América e Cuba 

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus 
principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos 
blocos liderados por soviéticos e estadunidenses. 

As experiências ditatoriais 
na América Latina 

(EF09HI29) Descrever e analisar as experiências ditatoriais na 
América Latina, seus procedimentos e vínculos com o poder, em 
nível nacional e internacional, e a atuação de movimentos de 
contestação às ditaduras. 

(EF09HI30) Comparar as características dos regimes ditatoriais 
latino-americanos, com especial atenção para a censura política, a 
opressão e o uso da força, bem como para as reformas 
econômicas e sociais e seus impactos. 

Capítulo 13 

O colonialismo na África 

As guerras mundiais, a crise 
do colonialismo e o advento 
dos nacionalismos africanos 
e asiáticos  

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no 
continente africano e asiático e as lógicas de resistência das 
populações locais diante das questões internacionais. 

Os processos de 
descolonização na África e 
na Ásia 

(EF09HI31) Descrever e avaliar os processos de descolonização na 
África e na Ásia. 

A questão da Palestina 
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e 
suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos 
vivenciados na Europa. 

Os conflitos do século XXI e a 
questão do terrorismo 

(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do 
terrorismo na contemporaneidade, incluindo os movimentos 
migratórios e os choques entre diferentes grupos e culturas. 

Capítulo 14 

A Guerra Fria: confrontos de 
dois modelos políticos 

A Revolução Chinesa e as 
tensões entre China e Rússia 

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus 
principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos 
blocos liderados por soviéticos e estadunidenses. 
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O fim da Guerra Fria e o 
processo de globalização 

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao 
processo de globalização, considerando os argumentos dos 
movimentos críticos às políticas globais. 

Capítulo 15 

O fim da Guerra Fria e o 
processo de globalização 

Políticas econômicas na 
América Latina 

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao 
processo de globalização, considerando os argumentos dos 
movimentos críticos às políticas globais. 

(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações políticas 
locais e globais geradas pelo desenvolvimento das tecnologias 
digitais de informação e comunicação. 

(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção de diferentes 
políticas econômicas na América Latina, assim como seus 
impactos sociais nos países da região.  

Pluralidades e diversidades 
identitárias na atualidade 

As pautas dos povos 
indígenas no século XXI e 
suas formas de inserção no 
debate local, regional, 
nacional e internacional 

(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus 
significados históricos no início do século XXI, combatendo 
qualquer forma de preconceito e violência. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Neste bimestre, o professor poderá apresentar aos alunos uma série de atividades para 

trabalhar as habilidades da BNCC, o que pressupõe também o desenvolvimento das competências. 

Segundo a BNCC, “competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (p. 

8).  

Nos anos finais do Ensino Fundamental, todas as competências gerais e específicas de Ciências 

Humanas e de História devem ser trabalhadas. Contudo, algumas delas encontram terreno mais fértil 

para desenvolvimento em determinados anos e bimestres. É o caso, por exemplo, das competências 

relacionadas à compreensão e ao uso de tecnologias digitais; ao protagonismo e à responsabilidade; 

ao posicionamento diante de questões do mundo contemporâneo; e à problematização de noções e 

conceitos. De modo geral, essas competências poderão ser mais bem desenvolvidas no 9º ano do 

Ensino Fundamental, momento em que o aluno ganha mais autonomia intelectual e se prepara para 

ingressar na última etapa da educação básica.  

Em sala de aula, as atividades propostas devem estar sempre alinhadas às habilidades e 

competências. Nesse sentido, tanto o conteúdo quanto o formato das propostas têm de estar 

adequados aos objetivos de aprendizagem previstos para cada bimestre. Para isso, é preciso um 

professor de olhar atento, que compreenda como se dão os processos de ensino-aprendizagem e, 

desse modo, consiga desenvolver de modo satisfatório o papel de mediador. 
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A seguir, veremos sugestões de atividades didático-pedagógicas alinhadas às habilidades 

propostas para o 4o bimestre do 9o ano. 

As habilidades EF09HI15 e EF09HI16 estão relacionadas à proposta de atividade a seguir.  

Proposta de atividade: A ONU e a Segunda Guerra 

Explique aos alunos o contexto do surgimento da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Apresente a eles os artigos 1, 2, 3, 4 e 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, disponível em: 

<https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por> (acesso em: 10 nov. 2018). 

Em seguida, promova um debate no qual os alunos deverão relacionar os trechos apresentados 

com o fim da Segunda Guerra.  

Nesta atividade, serão trabalhados aspectos das habilidades EF09HI29 e EF09HI30.  

Proposta de atividade: Semelhanças e diferenças entre as ditaduras latino-americanas 

Peça aos alunos que se dividam em grupos, ficando cada um responsável por um país da 

América Latina que vivenciou uma ditadura militar, os quais são: Argentina, Cuba, Chile e Uruguai. Com 

base em uma pesquisa realizada na biblioteca ou na internet, peça aos grupos que respondam às 

seguintes perguntas:  

• Em que parte da América Latina esse país está localizado? Ele faz fronteira com quais 

países? 

• Que condições motivaram a implantação de uma ditadura nesse país? 

• Quanto tempo durou essa ditadura?  

• Quem eram os governantes desse país durante a ditadura? 

• Quais foram os principais mecanismos de repressão implementados durante essa ditadura? 

• Como a ditadura chegou ao fim nesse país? 

Cada grupo deve fazer uma apresentação com as respostas elaboradas. No final, a turma deve 

debater as diferenças e semelhanças entre os casos.  

Após o debate, comente com os alunos que cada processo histórico apresenta 

particularidades, ainda que se assemelhe a outros e esteja vinculado a políticas externas (como no 

caso da Guerra Fria).  

  

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
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A proposta a seguir procura desenvolver a habilidade EF09HI28. 

Proposta de atividade: Memórias sobre a Guerra Fria 

É possível que alguns familiares dos alunos tenham vivido na época em que ocorreram muitos 

dos acontecimentos estudados nos últimos capítulos do livro didático deste ano. Tendo isso em vista, 

solicite aos alunos que entrevistem os familiares mais velhos a respeito da Guerra Fria. As perguntas 

podem ser as seguintes:  

• Você lembra o que os noticiários falavam sobre a Guerra Fria?  

• O termo Guerra Fria era usado? 

• Para você, durante a Guerra Fria, havia um lado “certo” e outro “errado”? Comente.  

• Nessa época, você frequentava a escola? Se sim, os professores falavam sobre a Guerra 

Fria? 

As respostas devem ser levadas para a sala de aula a fim de serem discutidas e comparadas. É 

possível que a maioria das pessoas entrevistadas se lembre desse período, que já era chamado de 

Guerra Fria pela mídia de grande circulação. Comente que, desde aquela época, os Estados Unidos 

exerciam forte influência sobre o Brasil, tanto na economia como na cultura. Por isso, de modo geral, 

muitos meios de comunicação tendiam a transmitir uma imagem positiva dos Estados Unidos, a qual 

contrastava com a da União Soviética, chamada com frequência de “ameaça vermelha”. Além disso, 

havia nessa época um certo sentimento de medo entre as pessoas. Lembre aos alunos que o passado 

não está tão distante, que pessoas próximas a nós vivenciaram situações que estudamos nos livros de 

História, e que hoje vivemos em um momento que será estudado no futuro.  

 

Nesta atividade, serão trabalhados aspectos da habilidade EF09HI31.  

Proposta de atividade: Debate sobre a descolonização 

Sugerimos que leia com os alunos o texto a seguir. 

Na primeira metade do século XX, grande parte da África e da Ásia ainda vivia sobre a 

dominação de países mais desenvolvidos como a Inglaterra e a França. Após a Segunda Guerra 

Mundial, acelerou-se o processo de descolonização desses dois continentes. Contribuíram para isso o 

enfraquecimento econômicos dos países dominadores (devido à guerra), as pressões da opinião pública 

internacional (que aderiu à causa do anticolonialismo) e, sobretudo, a luta dos movimentos 

emancipacionistas.  

Entretanto, a descolonização não significou verdadeira libertação nacional, nem assegurou 

absoluta soberania aos países africanos e asiáticos. Seus governos, embora independentes 

politicamente, foram submetidos às dominações econômica e cultural.  
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Depois, debata os seguintes pontos:  

• A descolonização dos países africanos e asiáticos não significou verdadeira libertação 

nacional? 

• Os governos dos países africanos e asiáticos, embora independentes politicamente, foram 

submetidos às dominações econômica e cultural? 

A proposta a seguir procura desenvolver aspectos das habilidades EF09HI28, EF09HI32 e 

EF09HI35. 

Proposta de atividade: Linha do tempo do século XX e XXI 

Solicite  aos alunos que pesquisem as datas dos acontecimentos relacionados abaixo e, depois, 

construam uma linha do tempo organizando-os cronologicamente.  

• fim da Segunda Guerra Mundial; 

• criação do Estado de Israel; 

• início da descolonização na África; 

• lançamento do Sputnik pela União Soviética; 

• início da construção do Muro de Berlim; 

• astronautas dos Estados Unidos são as primeiras pessoas a pisar na Lua; 

• queda do Muro de Berlim; 

• Nelson Mandela se torna o primeiro presidente negro da África do sul; 

• publicação da Carta da Terra; 

• ataque ao World Trade Center, em Nova York, Estados Unidos; 

• Barack Obama se torna o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. 

Posteriormente, pergunte aos alunos: 

a) Quais desses acontecimentos vocês consideram mais interessantes? Por quê? 

b) Que outros acontecimentos vocês acrescentariam a suas linhas do tempo? Por quê? 
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3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), todo “conhecimento sobre o 

passado é também um conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos” (p. 395). Para 

construir esse olhar sobre a História, é preciso se familiarizar com debates da área e aprender a 

reconhecer e a lidar com as fontes, as noções e os conceitos próprios do conhecimento histórico. 

Por meio do ensino de História, é possível exercitar a capacidade de compreender diversas 

sociedades e de realizar comparações entre essas sociedades e o mundo em que vivemos. O olhar 

histórico não deve julgar outros tempos ou culturas, mas orientar o aluno a compreender o objeto de 

estudo em seu contexto. Nessa medida, o ensino de História contribui para a formação ética do aluno 

e para a desconstrução de estereótipos.  

No 9º ano, as conexões entre Europa, América, África e Ásia são revistas e debatidas com base 

em aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais ocorridos no século XX e no início do XXI. No 4º 

bimestre, abordam-se os principais conflitos e tensões geopolíticos que ocorreram durante a Guerra 

Fria; as experiências ditatoriais latino-americanas, com destaque para Cuba, Argentina e Chile; os 

processos de descolonização na África e na Ásia; as características e os impactos da globalização no 

mundo contemporâneo; o fenômeno do terrorismo e da xenofobia; e a valorização das diversidades 

identitárias visando ao combate ao preconceito e à violência. 

A seguir, apresentamos algumas práticas didático-pedagógicas que desenvolvem habilidades 

essenciais para o 4º bimestre do 9º ano.  

Levantamento de conhecimentos prévios 

Muitos temas da história contemporânea, trabalhados neste bimestre, podem já fazer parte 

do repertório dos alunos. Por isso, é importante que o professor proponha atividades que partam dos 

conhecimentos prévios dos estudantes para construir e sistematizar novos conhecimentos.  

Uso de cartografia 

Os mapas são recursos bastante utilizados nos estudos geográficos e históricos. Conhecer e 

analisar o espaço é tão importante quanto conhecer e analisar o tempo. Nos estudos históricos, é 

importante que o aluno trabalhe com ambos os conceitos.  

Em História, o estudo dos espaços geográficos está associado à formação de culturas e povos. 

A importância de relacionar a história de um povo com o espaço que habita possibilita perceber como 

ele possivelmente estabeleceu relações com a natureza e desenvolveu aspectos de sua cultura.  
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Uso de registros escritos 

Os registros escritos caracterizam-se pela pluralidade discursiva. Cada um reflete, à sua 

maneira, acontecimentos de determinado momento histórico. Na seleção de uma fonte escrita para 

ser trabalhada em sala de aula, é importante verificar a adequação pedagógica do conteúdo.   

Analisar a época, a autoria, o gênero discursivo e o conteúdo de um documento escrito fornece 

pistas sobre seu contexto e objetivos. Nesse sentido, é importante investigar esse tipo de registro com 

os alunos propondo perguntas que os ajudem a compreender um texto em sua dimensão histórica.          

Uso de iconografia 

A partir da segunda metade do século XX, com a popularização da televisão e da internet, as 

imagens se tornaram uma linguagem amplamente utilizada. Por isso, é interessante fazer com que os 

alunos reflitam sobre os diferentes significados sociais, políticos e culturais das imagens. O aluno deve 

perceber que toda imagem está vinculada a um ponto de vista, a uma interpretação, a uma escolha, 

não sendo uma representação objetiva da realidade. Desse modo, aprender a interpretar imagens é 

uma habilidade fundamental nos estudos históricos.  

Apresentações orais e debates 

A aferição dos conteúdos estudados e a verificação da capacidade de síntese pelos alunos pode 

ser realizada em momentos de apresentação oral de trabalhos feitos em sala de aula. Os momentos 

de debate possibilitam aos alunos a capacidade de perceber que o outro tem maneiras específicas de 

se expressar e de perceber o mundo. 

Entrevistas 

As entrevistas são uma valiosa forma de pesquisa em História oral, pois investigam a memória 

nos discursos dos indivíduos sobre o passado. Os registros das entrevistas podem variar de acordo com 

o tipo de atividade que se pretende propor. Podem envolver uso de tecnologia, com a gravação de 

áudios e vídeos, ou ocorrer por meio da transcrição em papel. O importante é que o aluno consiga 

perceber que as narrativas representam pontos de vistas sobre o passado de determinada sociedade, 

associando a memória individual e a coletiva.  

 

4. Gestão da sala de aula 

A gestão da sala de aula é uma tarefa permanente, que deve estar sempre em consonância 

com os objetivos das atividades a fim de criar um ambiente seguro para a aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, a sala de aula deve ser um espaço onde as diferentes formas de aprender sejam 

acolhidas e estimuladas por meio de recursos adequados. Para tanto, é preciso que o professor 

conheça e esteja atento aos perfis dos alunos que fazem parte da turma, a fim de desenvolver 

estratégias que promovam o acolhimento e a inclusão de todos.  
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Questões inesperadas também são frequentes em qualquer turma. É importante que o 

professor esteja receptivo às dúvidas e inquietações dos alunos e, caso não possa responder a elas de 

imediato, que pesquise e aborde o tema posteriormente ou faça isso junto com a turma. 

De qualquer modo, é importante que o professor sempre circule pela sala de aula e observe 

as interações entre os alunos, bem como entre eles e o conteúdo estudado. Essa é uma forma eficaz 

de mapear as necessidades da turma e elaborar um planejamento condizente com o ritmo dos alunos. 

Em momentos em que eles estejam efetuando qualquer tipo de registro, a circulação também é 

importante, pois possibilita verificar dificuldades de ortografia e de compreensão do conteúdo, por 

exemplo. 

A formação de grupos de trabalho é uma ferramenta rica para lidar com uma ampla gama de 

situações. Ao encorajar o agrupamento de alunos com perfis similares, por exemplo, o professor os 

estimula a colaborar e pensar no trabalho coletivo. Por outro lado, encorajar alunos com perfis 

diversos a trabalhar em conjunto pode viabilizar o compartilhamento de ideias e a cooperação dos 

diferentes modos de fazer. Em qualquer modelo, é essencial a mediação do professor. 

Os alunos também devem se sentir estimulados a participar da aula. É importante que haja 

espaço para que as crianças se expressem − sempre com a mediação do professor, a fim de manter o 

foco da aula. Esse canal aberto de comunicação deve ser pautado por consensos como: escutar os 

colegas, respeitar a ordem de fala e os momentos de escuta etc. 

Por fim, é fundamental que o planejamento das aulas apresente espaço para flexibilização 

quando necessário, como em situações em que debates se prolonguem ou em que uma reflexão seja 

necessária para a resolução de conflitos. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

O professor deve acompanhar o ritmo geral da turma, para que pense nas expectativas de 

aprendizagem e na condução das atividades. Deve também acompanhar e respeitar o ritmo de 

aprendizagem de cada aluno. É importante ter em mente que o acompanhamento do aprendizado 

deve ser feito de acordo com o desempenho de cada indivíduo, sem pensar o grupo como um conjunto 

homogêneo de crianças que devem corresponder às mesmas expectativas. 

Além disso, é interessante que o professor destine momentos para sanar dúvidas e escutar 

inquietações pertinentes de cada aluno da turma. Fazer essa escolha não significa deixar em segundo 

plano o conteúdo programático, e sim encarar todas as situações como parte do processo de ensino-

aprendizagem. Por isso, muitos professores têm adotado a metodologia da aula invertida, que 

pressupõe que o aluno realize parte dos estudos em casa para, depois, na sala de aula, sanar as dúvidas 

e estabelecer relações mais complexas, com a intermediação do professor.  
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No decorrer do Ensino Fundamental, os alunos precisam de segurança para se desenvolver de 

forma plena, experimentando sentimentos e sensações na construção da autonomia. Estar aberto a 

esse processo é uma maneira de gerir um espaço de ensino democrático e preocupado com a formação 

contínua de cidadãos. 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Filmes 

Adeus, Lenin. Direção de Wolfgang Becker. Alemanha, 2003. 121 min.  

Gandhi. Direção de Richard Attenborough. Estados Unidos, Índia, Reino Unido, 1982. 

191 min. 

Artigos 

América Latina em transe. Memórias da ditadura. Disponível em:  

<http://memoriasdaditadura.org.br/america-latina-em-transe/index.html>. Acesso 

em: 12 nov. 2018.  

RIBEIRO, Margarida Calafate. O fim da excepção atlântica e a descolonização da 

Europa. Colóquio Letras, n. 170, p. 41-50, jan./abr. 2009. Disponível em: 

<https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/79355/1/O%20fim%20da%20excep%C3

%A7%C3%A3o%20atl%C3%A2ntica%20e%20a%20descoloniza%C3%A7%C3%A3o%20

da%20Europa.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2018.  

Livro 

LASTRES, Helena; ALBAGLI, Sarita.  Informação e globalização na era do conhecimento. 

Rio de Janeiro: Campus, 1999.  

 

  

http://memoriasdaditadura.org.br/america-latina-em-transe/index.html
https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/79355/1/O%20fim%20da%20excep%C3%A7%C3%A3o%20atl%C3%A2ntica%20e%20a%20descoloniza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Europa.pdf
https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/79355/1/O%20fim%20da%20excep%C3%A7%C3%A3o%20atl%C3%A2ntica%20e%20a%20descoloniza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Europa.pdf
https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/79355/1/O%20fim%20da%20excep%C3%A7%C3%A3o%20atl%C3%A2ntica%20e%20a%20descoloniza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Europa.pdf
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7. Projeto integrador 

Título: Arte e resistência às ditaduras 

Tema O papel dos artistas e seus meios de expressão na resistência às ditaduras latino-americanas 

Problema central 
enfrentado 

Analisar aspectos das expressões artísticas utilizadas na resistência e na contestação às 
ditaduras na América Latina 

Produto final Exposição e apresentação 

Justificativa 

O professor pode aprofundar o estudo acerca das ditaduras latino-americanas por meio de 

perguntas como: Como as ditaduras foram engendradas e instauradas? Quais grupos sociais foram 

beneficiários desse regime de governo? Qual foi a duração desses governos ditatoriais? Quais foram 

as consequências das políticas econômicas nesse período para a sociedade? E quais foram as formas 

de resistência e contestação às ditaduras?  

Durante as ditaduras latino-americanas, surgiram diversas formas de resistência ao 

autoritarismo e à repressão política. Aqui trabalharemos com dois países: Argentina  e Chile. Ao longo 

deste Projeto, o professor poderá explorar diversas expressões artísticas utilizadas como forma de 

contestação. Sugerimos que a música ocupe um papel importante neste Projeto tendo em vista o 

grande alcance social que as letras das canções de protesto atingiram naquela época e, de certa 

maneira, repercutem até os dias atuais.  

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. 
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• 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.  

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

 

Objetivos 

• Levantamento de informações com base em pesquisas de fontes históricas. 

• Analise textual e bibliográfica. 

• Análise comparativa feita com base em músicas. 

• Desenvolver o espírito participativo e colaborativo.  

• Ampliar as possibilidades de interação por meio de diferentes linguagens. 

• Desenvolvimento do diálogo, da responsabilidade e da flexibilidade necessários ao 
trabalho em grupo.  

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

História 

As experiências ditatoriais na 
América Latina 

(EF09HI29) Descrever e analisar as experiências ditatoriais na América 
Latina, seus procedimentos e vínculos com o poder, em nível nacional e 
internacional, e a atuação de movimentos de contestação às ditaduras. 
(EF09HI30) Comparar as características dos regimes ditatoriais latino-
americanos, com especial atenção para a censura política, a opressão e 
o uso da força, bem como para as reformas econômicas e sociais e seus 
impactos. 

Políticas econômicas na 
América Latina 

(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas 
econômicas na América Latina, assim como seus impactos sociais nos 
países da região. 

Arte 

Contextos e práticas 

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos 
e funções da música em seus contextos de produção e circulação, 
relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida 
social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 
(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e 
equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento 
musical. 
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de 
música brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o 
desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 
(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a 
capacidade de apreciação da estética musical. 

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

Português 

Curadoria de informação 
(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, 
usando fontes abertas e confiáveis. 

Textualização 
(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de 
divulgação científica que circulam na Web e proceder à remissão a 
conceitos e relações por meio de links. 

Estratégias de produção: 
planejamento e produção de 
apresentações orais 

(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis 
ou slides de apresentação, levando em conta o contexto de produção, o 
tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e 
cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da 
definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio 
da leitura ou fala espontânea. 
(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da 
elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de 
experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, artigo de opinião, 
reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia 
digital colaborativa, infográfico, relatório, relato de experimento 
científico, relato (multimidiático) de campo, tendo em vista seus 
contextos de produção, que podem envolver a disponibilização de 
informações e conhecimentos em circulação em um formato mais 
acessível para um público específico ou a divulgação de conhecimentos 
advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e estudos 
de campo realizados. 

Apresentação e divulgação de 
texto 

(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de 
apresentações orais, verbetes de enciclopédias colaborativas, 
reportagens de divulgação científica, blogs científicos, vídeos de 
diferentes tipos etc. 
(EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações 
pertinentes, em momentos oportunos, em situações de aulas, 
apresentação oral, seminal etc. 

Duração 

Cerca de um mês, dependendo das etapas desenvolvidas semanalmente. 

Material necessário 

Lápis, papel sulfite, computador com acesso à internet (se possível), impressora, aparelho de 

som.  
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Perfil do professor coordenador do projeto 

As atividades podem ser coordenadas pelo professor de História e acompanhadas por um 

professor de Arte. O professor coordenador do projeto deve promover encontros entre os alunos e o 

outro professor envolvido, organizar as etapas do projeto e acompanhar seu desenvolvimento, 

realizando ajustes quando necessário. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

Nesta etapa inicial, é possível delimitar o problema central a ser investigado pelos alunos com 

base na seguinte pergunta: Quais foram as formas de contestação às ditaduras latino-americanas, 

especificamente na Argentina e Chile? Essa questão pode ser útil tanto para instigar a curiosidade dos 

alunos quanto para levantar os conhecimentos prévios da turma sobre o tema.  

Além dessa questão, sugerimos que o professor promova perguntas aos alunos que lhes 

permitam relatar alguma experiência pessoal ou os convide a participar do Projeto. Alguns exemplos 

de perguntas possíveis são: Vocês  já resistiram a alguma atitude que consideram autoritária? Vocês 

sabem ou imaginam como as pessoas enfrentavam as restrições provocadas pelas ditaduras? Vocês 

conhecem o nome de algum artista que, por meio do seu trabalho, resistiu a governos ditatoriais?  

Etapa 2 – Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Com os alunos em roda, explique como o projeto será desenvolvido e elabore com eles um 

cartaz contendo os nomes das etapas que serão percorridas. Assim, ao longo das atividades previstas, 

todos poderão acompanhar o que foi feito e o que falta a ser realizado para chegar ao resultado final. 

Explique que, ao longo do projeto, todos poderão aprender mais sobre o contexto histórico 

das ditaduras na América Latina e as formas de resistência de setores da sociedade. O projeto pretende 

apresentar diferentes artistas mostrando suas produções.  

Etapa 3 – Ditaduras da América Latina e a Guerra Fria 

Nessa etapa, sugerimos que o professor  debata com os alunos o texto: América Latina e as 

ditaduras militares: fatores históricos. O texto está disponível em: 

<https://norbertobobbio.wordpress.com/2011/06/27/america-latina-e-as-ditaduras-militares-

fatores-historicos/> (acesso em: 15 set. 2018). 

O texto de Ludmila Franca identifica elementos comuns às ditaduras latino-americanas que 

giram em torno da chamada Doutrina de Segurança Nacional. Com base no texto, o professor poderá 

explicar que essas ditaduras ocorreram em períodos relativamente próximos e têm em comum o  

discurso do combate ao comunismo e o apoio que esses governos ditatoriais receberam dos Estados 

Unidos no contexto da Guerra Fria.   

https://norbertobobbio.wordpress.com/2011/06/27/america-latina-e-as-ditaduras-militares-fatores-historicos/
https://norbertobobbio.wordpress.com/2011/06/27/america-latina-e-as-ditaduras-militares-fatores-historicos/
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Sugerimos que o professor debata com os alunos algumas ideias lançadas pelo texto, o que 

não significa concordar com os argumentos nele  apresentados. Ler é receber uma mensagem e reagir 

a ela. O desenvolvimento de uma atitude historiadora pressupõe questionamento e autonomia para 

construir sua própria interpretação.  

Etapa 4 – Ditaduras na América Latina 

Nessa etapa, a turma deve ser dividida em dois grandes grupos, que ficarão responsáveis por 

pesquisar as informações sobre um dos países: Argentina e Chile. Cada grupo deve construir uma linha 

do tempo sobre os principais acontecimentos do seu objeto/tema de estudo:  

• eventos políticos e econômicos que marcaram o país estudado ao tempo das ditaduras; 

• eventos que mobilizaram contestações por parte de setores da sociedade (como 
passeatas, greves, etc.); 

• eventos culturais, principalmente em relação a música e a exposições.  

As pesquisas realizadas pelos alunos devem ser entregues na próxima etapa, acompanhadas 
da bibliografia consultada. Os alunos perceberão as dificuldades de encontrar fontes/documentos 
sobre o tema estudado. É importante que o professor explique sobre a necessidade da busca de fontes 
confiáveis, como obras de historiadores, artigos científicos, sites que identificam seus autores e seus 
propósitos, etc.  

Etapa 5 – Diferenças e semelhanças entre os processos ditatoriais  

Nessa etapa os alunos devem apresentar as pesquisas feitas na etapa anterior. Após a 

apresentação de cada grupo, sugerimos que o professor levante questões como:  

• Que fontes de pesquisa vocês utilizaram?  

• Perceberam semelhanças e diferenças entre as histórias das ditaduras em cada país?  

É importante que estas e outras questões levantadas sejam debatidas pela turma com a 

mediação do  professor.   

Etapa 6 – Música e contestação 

Nessa etapa, sugerimos que os alunos pesquisem sobre músicos e poetas que criaram canções 

de protesto durante as ditaduras. Os alunos devem ficar livres para encontrar os artistas que 

preferirem, mas seguem algumas dicas:  

Argentina: Mercedes Sosa com o “Manifiesto del Nuevo Cancionero”. 

Chile: Victor Jara, Rolando Alarcón e os lendários grupos Quilapayún e Inti-Illimani com a 

“Nueva Canción Chilena”. 
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Etapa final  – Apresentação para o público 

Nessa etapa, os alunos devem apresentar as músicas e os autores anteriormente pesquisados. 

No caso de Mercedes Sosa, sugerimos que os alunos explorem a relação dessa cantora com artistas 

brasileiros como Milton Nascimento, Chico Buarque, etc.  

O professor deve avaliar a relação entre as letras e as ditaduras. Os alunos também podem 

fazer uma última pesquisa sobre a história de vida dos artistas e sua trajetória social.  

Depois da última pesquisa, o grupo deve organizar uma apresentação em sala de aula ou para 

a comunidade escolar.  

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deve ser contínua e formativa, de acordo com os objetivos previstos no projeto. 

Após a exposição dos trabalhos, oriente a turma a produzir um relatório, elaborado em grupo, 

narrando a experiência do trabalho com as pesquisas. 
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