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CARNEIRO NETO, Dib. Pecinha é a vovozinha. Disponível em: 

<http://www.pecinhaeavovozinha.com.br/>. Acesso em: 30 out. 2018. Aprendemos 

aqui sobre o trabalho do crítico de arte. O site é uma iniciativa do crítico Dib Carneiro 

Neto. A página é dedicada à publicação de críticas sobre teatro infantil e infantojuvenil. 

Um bom modelo para estudar esse gênero textual. 

VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

Disponível em: <http://www.academia.edu/14263412/Caetano_Veloso_-

_Verdade_Tropical-pdf>. Acesso em: 30 out. 2018. O livro Verdade tropical, de 

Caetano Veloso, reúne uma série de reflexões sobre a Tropicália (feitas por um de seus 

principais artistas) e outros acontecimentos da vida cultural brasileira do século XX. É 

um livro extenso, mas é possível trabalhar pequenos trechos em sala de aula. 

 

7. Projeto integrador 

A proposta do projeto interdisciplinar visa a estimular uma ação autônoma dos estudantes 

diante do saber. Os temas sugeridos propõem reflexão sobre diversos assuntos e levantamentos com 

base em fontes confiáveis, os quais, ao final, devem resultar em síntese numa das linguagens artísticas. 

É possível trabalhá-los com a colaboração de professores de outras disciplinas. 

Alguns projetos sugerem uma busca pessoal ou de práticas cotidianas, outros apontam para o 

uso da linguagem artística e científica. Todos podem ser modificados, por você ou pelos estudantes, 

em seus objetivos ou linguagens. 

 

Compor com base no Tropicalismo 

Tema Música e Tropicalismo 

Problema central 

enfrentado 

Quais foram as motivações e o contexto histórico que deram origem ao Tropicalismo? Que 

reflexos desse movimento cultural podem ser sentidos ainda hoje? 

Produto final Festival de paródias 

 

  

http://www.pecinhaeavovozinha.com.br/
http://www.academia.edu/14263412/Caetano_Veloso_-_Verdade_Tropical-pdf
http://www.academia.edu/14263412/Caetano_Veloso_-_Verdade_Tropical-pdf
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Justificativa 

Com este projeto integrador, os estudantes serão estimulados a refletir sobre o contexto 

histórico e cultural do Brasil nos anos 1960 e em que medida o movimento tropicalista, que 

caracterizou aquele momento, pode, ainda hoje, ser fonte de inspiração para a expressão e criação 

artística. Com isso, busca-se contemplar especialmente a seguinte competência geral da BNCC: 

1. 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. 

Para a realização do projeto, é necessário coordenar conteúdos de História e Arte. Dessa 

forma, criam-se oportunidades para a construção de um trabalho interdisciplinar, que incentiva os 

estudantes a observar a articulação entre a intensa movimentação cultural brasileira da década de 

1960 e o momento político e social por que passava o país. O que está em consonância com a 

Competência geral: 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

Este projeto integrador desafia os estudantes a enxergar na arte e na cultura o reflexo de um 

momento histórico e a buscar traços desse movimento que ainda podem ser sentidos nos dias atuais. 

Por ter um caráter coletivo, possibilita a atenção para as relações interpessoais e o compartilhamento 

de desafios. Ações individuais também podem ser requisitadas, de acordo com as habilidades pessoais 

de cada aluno. Em ambos os casos, busca-se contemplar as seguintes Competências gerais: 

4. 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. 

9. 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. 

O projeto Compor com base no Tropicalismo, além de uma reflexão sobre passado e presente, 

vai proporcionar aos estudantes uma experiência estética prazerosa – em consonância com a 

Competência geral: 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 
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Objetivos gerais 

• Correlacionar informações de diferentes fontes e períodos para uma composição artística. 

• Articular fatos históricos com realidades atuais para desenvolvimento de pensamento 
crítico por meio da arte. 

• Entender importantes momentos históricos do Brasil por meio de diferentes prismas, 
como a História e a Arte. 

• Promover o trabalho em grupo e a cooperação. 

 

Disciplinas 
Unidades 

temáticas 

Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Arte Música 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. 

Arte Música Contextos e práticas 

(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. 

História 

Modernização, 
ditadura civil-
militar e 
redemocratizaç
ão: o Brasil após 
1946 

Os anos 1960: 
revolução cultural? 
A ditadura civil-militar e 
os processos de 
resistência 

(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. 

História 

Modernização, 

ditadura civil-

militar e 

redemocratizaç

ão: o Brasil após 

1946 

Os anos 1960: 

revolução cultural? 

A ditadura civil-militar e 

os processos de 

resistência 

As questões indígena e 
negra e a ditadura 

(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e as 

propostas de reorganização da sociedade brasileira 
durante a ditadura civil-militar. 

Disciplina 

Prática de 
linguagem / 

Campo 
jornalístico-

midiático 

Objeto de 
conhecimento 

Habilidade 

Língua 
Portuguesa 

Produção de 
texto 

Textualização de textos 
argumentativos e 
apreciativos 

(EF09LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em 
vista o contexto de produção dado, assumindo 
posição diante de tema polêmico, argumentando de 
acordo com a estrutura própria desse tipo de texto e 
utilizando diferentes tipos de argumentos – de 
autoridade, comprovação, exemplificação princípio 
etc. 
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Duração 

Dois meses. 

Etapa 1 

Pesquisa e reflexão 

• Apresentação do projeto e levantamento de conhecimentos sobre o Tropicalismo – 1 aula 
(45 min). 

Etapa 2 

Elaboração e materialização 

• Elaboração de paródia musical à luz do Tropicalismo – 2 aulas (90 min). 

Etapa 3  

• Apresentação das composições paródicas – 1 aula (45 min). 

Etapa 4 

Do Festival da Música Popular Brasileira ao Festival de Paródias – 2 aulas (90 min). 

Etapa 5 

• Apresentação do Festival de Paródias – 1 aula (45 min). 

Etapa 6  

• Avaliação do Festival de Paródias – 1 aula (45 min). 

 

Material necessário 

Aparelho para reproduzir áudio e vídeo; microfone; cópias da letra de “Divino, maravilhoso”, 

música de Gilberto Gil e Caetano Veloso; versões instrumentais de músicas internacionais; vídeos dos 

Festivais da Música Brasileira, qua aconteceram em São Paulo nos anos 1960; outros recursos técnicos 

a ser definidos pelos grupos para a apresentação das canções. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1  

Apresentação do projeto e levantamento de conhecimentos sobre o Tropicalismo 

Nesta primeira estapa, proponha aos estudantes a realização do projeto, que será feito com 

base na Tropicália a fim de retomar os principais aspectos desse movimento artístico brasileiro dos 

anos 1960 e a revitalização que ele fez do conceito de antropofagia, cunhado pelo movimento 

modernista na década de 1920. Use o Capítulo 3 do 9º ano como referência teórica para esses 

conteúdos. 

Prepare, com antecedência, o áudio da canção “Divino, maravilhoso”, composta por Gilberto 

Gil e Caetano Veloso (faixa 6, 9º ano). Essa canção foi interpretada pela primeira vez por Gal Costa, em 

1968, em um programa de TV que também se chamava Divino, maravilhoso e era apresentado pelos 

próprios compositores. Imprima algumas cópias da letra da canção ou transcreva-a na lousa para que 

todos possam acompanhar. 

Inicie a aula recordando com os estudantes o que sabem sobre o Tropicalismo, quais eram 

seus princípios e em que contexto ele nasceu. Considere suas respostas e utilize passagens do Capítulo 

3 para contextualizar o movimento. Retome o conceito de antropofagia, destacando que, na década 

de 1920, os artistas já falavam sobre “se alimentar” de influências de outros países para fazer arte, 

assim como os tropicalistas fizeram décadas depois. Pergunte aos estudantes se essa absorção de 

outras culturas ainda acontece atualmente e, em caso afirmativo, como isso se dá. Peça exemplos. 

Reproduza a canção “Divino, maravilhoso” após conversar com os estudantes sobre o contexto 

histórico em que ela surgiu. Execute a música mais de uma vez e peça a todos que acompanhem a 

audição lendo a letra. Depois, pergunte aos estudantes se já conheciam essa canção antes de estudá-

la no livro de Arte. Em caso afirmativo, pergunte-lhes como a conheceram e quais foram suas primeiras 

impressões ao ouvi-la – esmiúce essas impressões em relação à letra, à música e ao arranjo da canção. 

Divida a turma em grupos de cinco ou seis alunos. Dê um trecho da letra a cada um deles e 

peça aos estudantes que reflitam sobre qual é a mensagem ali explícita, qual é a implícita e se essa 

mensagem ainda é atual. Dê tempo para que os grupos elaborem suas ideias e os auxilie no que for 

necessário. 

No fim da aula, solicite a cada grupo que apresente suas conclusões. Dê espaço para eventuais 

colocações dos grupos em relação ao trabalho dos outros e também para o debate de ideias. 
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Etapa 2  

Elaboração de paródia musical à luz do Tropicalismo 

Tomando como ponto de partida o que foi estudado na aula anterior, sobre o movimento 

tropicalista e suas canções, que sofriam influências da música pop internacional e cujos temas 

tratavam da situação sociopolítica do país, peça aos estudantes que formem os mesmos grupos da 

aula anterior e pensem sobre dois pontos: 

1. Um problema social sobre o qual tenham algum conhecimento e de que gostariam de falar, como 
a desigualdade socioeconômica, o machismo, a homofobia, a corrupção, etc. 

2. Uma música internacional que seja de conhecimento de todos do grupo. 

Uma vez que tenham escolhido o problema social e a música (enfatize que eles não precisam 

ter necessariamente uma relação), proponha que façam uma paródia da música utilizando como tema 

o problema social. 

Antes, porém, converse com os estudantes sobre o que é uma paródia. Se tiverem dificuldade 

com a resposta, proponha você uma definição – que pode ser encontrada em um dicionário. O 

dicionário Michaelis, por exemplo, define paródia como “imitação satírica e jocosa de uma obra 

literária, musical, teatral, etc.”. 

Ressalte que o processo de paródia a ser realizado dialoga bastante com as ideias tropicalistas, 

que misturavam temáticas brasileiras com estilos musicais estrangeiros – embora essa mistura 

resultasse em músicas originais, e não em paródias, como será realizado nesta proposta. 

Os estudantes terão duas aulas para finalizar essa etapa. Oriente-os a trabalhar na composição 

no tempo que resta dessa primeira aula e ajude-os no que for necessário quanto à métrica e à rima. 

Solicite que tragam a música escolhida para a aula seguinte e, se necessário, oriente-os a encontrar 

versões instrumentais das músicas a ser utilizadas. Diga-lhes que há muitas músicas disponíveis para 

karaokê na internet ou em aplicativos para computadores ou celulares.  

Verifique as versões instrumentais escolhidas pelos grupos e converse com os estudantes 

sobre os recursos técnicos de que necessitarão para apresentar suas canções. Peça para que os alunos 

ouçam a versão original da música concomitantemente à versão de karaokê algumas vezes, para que 

percebam as deixas musicais para o acompanhamento vocal. Oriente-os a ensair a paródia e a versão 

musical de karaokê antes do dia da apresentação. 

Após a finalização do trabalho, solicite aos grupos que ensaiem as composições como dever 

de casa para apresentação na aula seguinte. 
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Etapa 3 

Apresentação das composições paródicas  

Com as paródias finalizadas, dê tempo para que os estudantes ensaiem sua composição uma 

última vez e combine com eles a ordem das apresentações. 

Depois que todos os grupos mostrarem sua canção, conduza uma breve conversa com os 

estudantes sobre os trabalhos apresentados. Peça-lhes que comentem o processo de composição: as 

dificuldades, os erros e acertos; e conversem também sobre como os grupos receberam os trabalhos 

dos colegas: que impressões ficaram das canções apresentadas, se as mensagens eram mais ou menos 

diretas, que recursos cada grupo utilizou em sua composição, etc. 

 

Etapa 4 

Do Festival da Música Popular Brasileira ao Festival de Paródias  

Inicie a primeira aula desta etapa falando sobre os Festivais da Música Popular Brasileira que 

ocorreram nos anos 1960, durante a ditadura civil-militar, e como o movimento tropicalista participou 

ativamente deles, trazendo não apenas uma nova sonoridade para a cena musical, bem como letras 

críticas, carregadas de sátira. 

Exiba vídeos dos festivais para os estudantes, especialmente das apresentações de canções 

que marcaram a época e ficaram muito famosas, como “Alegria, alegria”, de Caetano Veloso, e 

“Domingo no parque”, de Gilberto Gil. Procure compartilhar com eles também algumas reportagens 

que tenham feito boas análises dos festivais. 

Para encerrar esta aula, proponha aos estudantes a criação do Festival da Paródia, no qual 

poderão apresentar suas composições para toda a comunidade escolar, e converse sobre a 

organização do evento: a ordem de apresentação dos trabalhos, onde será montado o palco, se haverá 

figurino, cenário e iluminação especial, etc. 

A segunda aula desta etapa deve ser utilizada para o ensaio geral, então, certifique-se de que 

os estudantes tenham providenciado tudo o que foi combinado na primeira aula. Se necessário, solicite 

a ajuda da direção para a organização do evento e a obtenção de materiais disponíveis na escola. 
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Etapa 5 

Apresentação do Festival de Paródias  

Nesta etapa, será realizada a apresentação do festival. Verifique com antecedência se todo o 

material necessário está disponível e os eventuais ajustes a serem feitos antes da apresentação. 

Monte, com antecedência, os equipamentos necessários para a reprodução da melodia, como 

computadores e caixas de som. 

Oriente os estudantes a escrever um texto introdutório para ser lido antes das apresentações 

musicais ou para ser impresso e entregue ao público. Esse texto pode conter a lista das canções que 

serão apresentadas e um resumo das motivações que levaram os estudantes a realizar o trabalho, 

além dos créditos dos autores das canções. 

Certifique-se de que as apresentações sejam registradas em vídeo para que todos os 

estudantes possam vê-las juntos posteriormente. 

 

Etapa 6 

Avaliação do Festival de Paródias  

Reserve esta aula para uma avaliação. Comece assistindo com a turma ao vídeo das 

apresentações e em seguida oriente uma roda de conversa sobre o trabalho realizado. Solicite aos 

estudantes que falem livremente sobre a experiência de estar no palco e cantar diante de outras 

pessoas, os desafios de compor uma canção a partir de um tema e as dificuldades encontradas no 

decorrer de todo o processo, mas, sobretudo, a respeito dos aprendizados alcançados. 

 

Para saber mais – Aprofundamento para o professor 

MONTEIRO, José Fernando Saroba. Festival da Record de 1967 – 50 anos, 5 set. 2017. 

Disponível em: <http://musicabrasilis.org.br/temas/festival-da-record-de-1967-50-

anos>. Acesso em: 11 nov. 2018. 

  

http://musicabrasilis.org.br/temas/festival-da-record-de-1967-50-anos
http://musicabrasilis.org.br/temas/festival-da-record-de-1967-50-anos
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Proposta de avaliação das aprendizagens 

Além da avaliação feita pelos próprios estudantes na etapa 6, as questões propostas a seguir 

podem ser utilizadas para aferir a aprendizagem em relação aos objetivos explorados neste projeto 

integrador. Por exemplo: 

1. Você conhece alguma manifestação artística atual em que os artistas proponham debates 
importantes para a sociedade por meio de seus temas, como aconteceu na Tropicália? Fale sobre 
ela para os colegas. Como é feita? Que linguagem artística é usada? Caso não conheça, porém, que 
temas acredita que deveriam ser abordados pelos artistas e que linguagem eles deveriam utilizar 
para isso? (Resposta pessoal. O aluno deve ser capaz de correlacionar os conteúdos aprendidos 
com a sua realidade, traçando propostas criativas com base na realidade à qual foi apresentado.) 

2. Com qual das paródias apresentadas você mais se identificou? Por quê? (Resposta pessoal). 

 

Para saber mais – Aprofundamento para o professor 

MONTEIRO, José Fernando Saroba. Festival da Record de 1967 – 50 anos, 5 set. 2017. 

Disponível em: <http://musicabrasilis.org.br/temas/festival-da-record-de-1967-50-

anos>. Acesso em: 11 nov. 2018. 
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