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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. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

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. 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 
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