
 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

3º 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 bimestre e sua disposição no Livro do 

Aluno, bem como sugerir práticas de sala de aula que contribuam para a aplicação da metodologia 

adotada. 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Os conteúdos do 3º bimestre do 9º ano são bastante abrangentes, pois tratam de 

acontecimentos do século XX que ocorreram sob a bipolaridade do mundo, dividido entre os blocos 

capitalista e socialista, liderados respectivamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Nesse 

período, o mundo vivenciou a Guerra Fria, com conflitos intensos como a Guerra do Vietnã e a 

Guerra da Coreia, movimentos interiores de contestação aos dois blocos na década de 1960; a 

descolonização dos países africanos e asiáticos até então sob regimes colonialistas; e a primeira 

revolução socialista na América Latina, em Cuba. No Brasil, passaram-se anos de democracia, com 

discussões acalentadas em virtude das diferentes propostas para o desenvolvimento do país, tendo 

Juscelino Kubistchek e João Goulart como protagonistas. No entanto, em 1964 foi instaurado o golpe 

da ditadura civil-militar, iniciando-se um período de repressão política que ainda repercute na 

realidade social, política e cultural brasileira. 

Quanto a esses conteúdos, duas abordagens são relevantes. A primeira é demonstrar o 

protagonismo de grupos frequentemente excluídos na narrativa histórica tradicional, como a 

mobilização das populações nativas no processo de conquista das independências africanas e asiáticas, 

e as reivindicações negras e indígenas contra o regime ditatorial no Brasil. De tal forma, evita-se uma 

narrativa eurocêntrica em que apenas aspectos políticos tradicionais sejam observados. A segunda 

abordagem é a reafirmação da importância de preservação da memória sobre tempos como as  

ditaduras militares em diversos países da América Latina, inclusive o Brasil. Trata-se de uma proposta 

fundamental para não permitir que ocorram novamente violações de direitos civis, políticos e sociais 

e da ordem democrática da sociedade. 

Nesse sentido, o professor terá a oportunidade de trabalhar as habilidades listadas a seguir, 

que correspondem às partes iniciais da terceira e quarta Unidades Temáticas da BNCC (Modernização, 

ditadura civil-militar e redemocratização: o Brasil após 1946; e A história recente). 

 

Referência no  
material didático 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Capítulo 8:  
Guerra Fria:  
o mundo dividido 

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. 

Capítulo 9:  
Brasil: da democracia 
à ditadura 

O Brasil da era JK e o ideal  
de uma nação moderna:  
a urbanização e seus 
desdobramentos em um país 
em transformação 

(EF09HI17) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, 
culturais e políticos do Brasil a partir de 1946. 

(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações 
urbanas e seus impactos na cultura brasileira entre 1946 e 1964  
e na produção das desigualdades regionais e sociais. 
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Os anos 1960: revolução 
cultural?  
A ditadura civil-militar e  
os processos de resistência 
As questões indígena e negra 
na 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. 
(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandas indígenas  
e quilombolas como forma de contestação ao modelo 
desenvolvimentista da ditadura. 

Capítulo 10:  
América Latina: em 
busca da soberania 

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. 

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. 

Capítulo 11:  
A descolonização  
da Ásia e da África 

Os processos de 
descolonização na África  
e na Ásia 

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

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

Atualmente, o ambiente escolar é visto como o local onde crianças e adolescentes iniciam 

sua formação como indivíduos, aprendendo sobre o mundo a sua volta e como viver em sociedade. 

Nesse sentido, é de grande importância que o ambiente seja construído como um espaço receptivo 

e confortável para o aluno, para que ele possa se desenvolver da melhor maneira possível.  

Nessa trajetória de desenvolvimento, o 9º ano do Ensino Fundamental apresenta-se como 

uma etapa final do segundo ciclo do Ensino Básico, depois do qual os alunos passam a enfrentar 

novos desafios no terceiro ciclo, o Ensino Médio. Pensando nisso, é interessante que o professor 

realize durante esse ano escolar uma transição gradual para as novas realidades que encontrarão no 

ano seguinte – isso pode ser feito ao atribuir aos alunos novas liberdades, e com elas responsabilidades, 

na sala de aula; e também por meio de métodos de ensino que priorizem o protagonismo do 

estudante, em sua busca ativa pelo conhecimento. 

Assim, o professor passa a atuar como um guia no processo de aprendizado, o que novamente 

ressalta a necessidade de que este construa relações positivas e saudáveis com os alunos, recebendo 

a confiança deles por meio do diálogo, em detrimento de práticas de exposição pura, ou de relações 

de medo do professor.  
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3. Relação entre a prática didático-pedagógica  

e o desenvolvimento de habilidades 

Neste 3º bimestre do 9º ano, algumas atividades que incentivem a construção coletiva ou 

individual do conhecimento podem ser feitas por meio de um novo desafio, que se apresenta ao aluno 

em cada passo no estudo da História, por meio do entendimento dos agentes históricos, que estão 

inseridos em determinadas condições sociais. Portanto, a complexidade do conhecimento histórico 

deve ser compreendida como um conhecimento que é dinâmico e ressignifcado o tempo todo. 

Interpretações historiográficas comparativas 

Por meio de mais de uma interpretação historiográfica dos eventos históricos estudados no 

bimestre, o professor pode construir um análise comparativa, valendo-se do levantamento de 

informações a serem recolhidas do objeto de estudo interpretativo. Os elementos em comparação 

precisam ser do mesmo tema, para que os alunos possam compreender as diferentes perspectiva. 

Um exemplo é a análise da manchete de jornais do período da ditadura civil-militar, desta maneira, 

trabalhando a habilidade (EF09HI19). 

A orientação do professor será a de cativar nos alunos a perspectiva do personagem, ou 

grupo social, que produziu o documento passível de interpretação. Para isso, pode questionar os 

alunos sobre os procedimentos adotados por um historiador: Por que questionar tal fonte? Como 

acessou os documentos? Como compreender o contexto histórico em que foi produzido o documento? 

Para elaborar sua leitura e análise, o professor, ao permitir que os alunos reflitam sobre esses 

procedimentos de estudo passa a compreender a atitude historiadora, que concede autonomia de 

leitura e capacidade de análise aos estudantes, favorecendo-lhe uma posição crítica e cidadã sobre 

os fatos. 

Análise de fontes de materiais diversos 

Outra forma de apresentar a complexidade do ofício do historiador é trabalhar com fontes de 

materiais menos recorrentes, que não são oficiais ou mesmo textuais. Entre elas, o professor pode 

propor que os alunos interpretem músicas, imagens e até mesmo relatos orais coletados por historiadores. 

Essas atividades contribuem para o desenvolvimento das Competências Gerais 2, 3 e 4,  

que versam, respectivamente, sobre a participação ativa do aluno na pesquisa, a valorização de 

conhecimentos de diversas áreas, e também o uso de diferentes linguagens; e ainda as 

Competências Específicas 3 e 6, que discorrem sobre a elaboração de teses e argumentos sobre  

uma fonte, assim como a compreensão dos princípios da produção historiográfica.  
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4. Gestão da sala de aula 

Quanto ao espaço da sala de aula, ele deve ser adaptado às dinâmicas desejadas pelo professor 

para cada aula, criando organizações menos convencionais para propostas diferentes, que podem 

variar desde a circulação livre dos alunos pela classe, com as carteiras afastadas para o final da sala; a 

organização em grupos para trabalho coletivo; em semicírculo para observar a lousa e ainda manter 

uma via de comunicação com os demais colegas; entre outras. A única constante necessária para todas 

as atividades é a ressalva do professor quanto à importância de concentração na atividade proposta e 

respeito ao trabalho dos colegas de turma, sem os quais a dinâmica não pode ser mantida positivamente. 

Esses são alguns elementos para pensar as relações dentro do ambiente escolar, a partir das 

quais o professor poderá desenvolver com os alunos um espaço de construção ativa do conhecimento, 

englobando as habilidades propostas para o bimestre e as competências já mencionadas da BNCC. 

 

5. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

Um dos elementos cruciais na atividade do professor é o de acompanhamento do aprendizado 

dos alunos, pois é por meio dele que pode constatar as facilidades e dificuldades de cada um deles, a 

eficiência ou não de uma atividade utilizada, e a compreensão que os estudantes tiveram dos conteúdos.  

Desse exercício de observação e preparação de métodos de avaliação, constata-se também 

um fator importante: que os ritmos de aprendizado dos alunos são diferentes entre si, da mesma 

forma que diferem os métodos de ensino com os quais se identificam e apresentam melhor 

produtividade e compreensão dos conteúdos. É um desafio para o professor saber respeitar essa 

diversidade entre os estudantes, prezando pelo auxílio e visando minimizar o prejuízo da 

aprendizagem dos alunos que apresentam algum tipo de dificuldade. Por isso, é interessante adotar 

uma didática que valorize múltiplas possibilidades, no lugar de propor um método único e inflexível. 

No 3º bimestre do 9º ano do Ensino Fundamental, o professor pode aplicar métodos 

avaliativos diferentes de bimestres anteriores, que ainda se comuniquem com as atividades  

propostas em sala. Uma sugestão é a produção textual, pois nessa forma de avaliação escrita e feita 

individualmente, o professor pode propor uma fonte (ou um conjunto de fontes, oriundas de 

materiais diversos ou excertos de obras historiográficas que se adéquem ao público alvo) a partir 

da qual o aluno deve tecer sua interpretação sobre o conteúdo aprendido no bimestre. 

Dessa forma, é possível diagnosticar a facilidade ou a dificuldade do aluno com a escrita, com 

a habilidade de análise de fontes trabalhada durante as aulas e também com a proposta de 

posicionar-se como protagonista na interpretação de uma fonte. Caso o aluno tenha dificuldade com 

esse último quesito, é importante que o professor converse com ele e retome os procedimentos que 

devem ser adotados pelo estudante para este trabalho – as pergunta que se faz à fonte, qual é o 

caminho para chegar às respostas, entre outros, e ajudá-lo com novas críticas construtivas para que 

ele possa se aprimorar cada vez mais. 
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Nesse sentido, há grande importância no momento de retorno das avaliações, pois este pode 

ser utilizado como um espaço para críticas construtivas e conversa com os alunos, consolidando um 

vínculo de confiança entre professor e estudantes. Da mesma forma, o professor pode incorporar  

a outros bimestres os retornos dados pelos alunos quanto à forma de avaliação – se muitos 

apresentaram críticas pertinentes, é possível que seja o momento de repensar as avaliações dos 

bimestres futuros. 

Por fim, sugere-se o estabelecimento de requisitos mínimos para o aprendizado neste  

3º bimestre do 9º ano, para que o professor possa se guiar e dar maior atenção a alguns conteúdos, 

e para observar seus critérios de correção e assuntos abordados nos métodos avaliativos. Ressalta-se 

que os conteúdos podem ser alterados para se adequar melhor ao curso pensado pelo docente e 

pela escola. A seguir, são apresentados os mínimos de aprendizado pretendidos para o 3º bimestre 

do 9º ano do Ensino Fundamental em História: 

• Compreender a ordem bipolar no mundo da Guerra Fria e seus movimentos de contestação. 

• Compreender o processo de urbanização do período JK e seus resultados sociais. 

• Identificar as razões que culminaram no estabelecimento da ditadura civil-militar no Brasil. 

 

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

apresentar aos estudantes 

Livros 

• HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Obra do historiador britânico, Eric Hobsbawm, que trata do que ele chama de “breve século 

XX” em suas diversas perspectivas. 

• ZAPPA, Regina e SOTO, Ernest. 1968: eles só queriam mudar o mundo. São Paulo: Zahar, 
2018. 

Livro que trata das diversas manifestações que irromperam no ano de 1968 ao redor do 

mundo, de questionamento à ordem bipolar do mundo e reivindicações de novas lutas identitárias. 

• GASPARI, Elio. Coleção Ditadura (5 volumes, sendo: A ditadura escancarada; A ditadura 
derrotada; A ditadura encurralada; A ditadura acabada; A envergonhada). São Paulo: 
Intrínseca, 2016. 

Coleção em cinco volumes, as obras traçam um histórico da ditadura civil-militar brasileira, 

de suas origens até sua queda. 

• HERNANDEZ, Leila. A África da sala de aula: visita à história ceirontemporânea. São 
Paulo: Selo Negro, 2005. 
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Livro escrito pela historiadora Leila Hernandez sobre a História da África na Idade 

Contemporânea, abarcando os processos de colonialismo e descolonização de maneira atualizada  

e valorizando a agência dos africanos. 

Documentário 

• O Dia que durou 21 anos. Direção: Camillo Galli Tavares. Brasil, 2012. (77 min). 

Documentário sobre o golpe militar de 1964 no Brasil, apresenta os pontos de partida para a 

realização do golpe e seus desdobramentos posteriores. 
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7. Projeto integrador 

Título: A música pelos Direitos Civis  

Tema Músicas do movimento negro pelos direitos civis nos Estados Unidos da América 

Problema central 
enfrentado 

Como a música contribuiu para o movimento pelos direitos civis? 

Produto final Videoclipes para as músicas sugeridas 

Justificativa 

O Movimento pelos Direitos Civis iniciado nos Estados Unidos foi, na década de 1960, um 

exemplo de luta por direitos e igualdade racial liderado pelos negros estadunidenses. Nesse sentido, 

é importante que o aluno do 9º ano do Ensino Fundamental tenha conhecimento dessa luta, para 

entender o mundo de maneira plural e exercer a empatia, além de ser uma chave para pensar as 

relações raciais hoje no contexto mundial e na própria sociedade brasileira. A escolha de abordar o 

tema por meio da música é interessante porque se trata de uma fonte que reflete a produção 

artística e popular relacionada intrinsicamente ao movimento. 

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.  

• 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.  

• 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.  

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 
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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 

• Compreender as reivindicações por igualdade racial do Movimento pelos Direitos Civis 
por meio das músicas a ele vinculadas. 

• Reconhecer a importância da reivindicação ativa de direitos pela população negra para 
promover maior igualdade racial na sociedade. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidade 

História 

A Guerra Fria: confrontos  
de dois modelos políticos 

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

Pluralidades e diversidades 
identitárias na atualidade 

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

Artes 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. 
(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e 
equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento musical. 

Língua 
Inglesa 

Compreensão de textos  
orais, multimodais, de 
cunho argumentativo 

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas. 
(EF09LI03) Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos 
orais sobre temas de interesse social e coletivo. 

Construção de identidades no 
mundo globalizado 

(EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio da língua 
inglesa como mecanismo de valorização pessoal e de construção de 
identidades no mundo globalizado. 

Duração 

Tempo estimado de um bimestre (dois meses) para aplicação deste projeto, caso seja dedicada 

uma aula por semana de uma das disciplinas. 

Material necessário 

• Computador em sala com projetor digital e aparelho de reprodução de som. 

• Impressões em folha de papel sulfite A4. 

• Computadores com acesso à internet para uso dos alunos, em grupo. 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Sugerimos que a coordenação deste projeto fique a cargo do professor de História para que 

ele promova uma discussão sobre o processo histórico de organização dos movimentos que lutavam 

pelos direitos civis dos negros estadunidenses. Tal prática oferecerá o suporte necessário para que os 

alunos produzam a atividade de maneira satisfatória. O professor de Arte poderá auxiliar os alunos 

nas formas de uso, compreensão e análise das músicas, relacinonando-as ao contexto em que foram 

produzidas. E o professor de Língua Inglesa pode ajudar a turma a ler e analisar as temáticas e elementos 

que estão presentes em suas letras. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – O Movimento pelos Direitos Civis 

Esta primeira etapa tem como objetivo introduzir aos alunos o que foi o Movimento pelos 

Direitos Civis nos Estados Unidos, cujo ápice se deu nos anos 1960, assim como os motivos de sua 

origem e reivindicações, gerando uma primeira compreensão do movimento para fundamentar as 

próximas discussões. 

Nesse sentido, o professor pode primeiro retomar com os alunos qual era o cenário mundial 

durante a década de 1960, de Guerra Fria e bipolaridade entre os Estados Unidos (capitalista) e a 

União Soviética (socialista), que dividiu o mundo em blocos de influência. Uma das questões 

colocadas pelos Estados Unidos e seus alidos era a defesa da democracia e de direitos como a 

liberdade e igualdade. Entretanto, diversos movimentos populares irromperam na década de 1960 

no mundo, inclusive no Brasil, questionando essa ordem bipolar e demonstrando que a liberdade e a 

democracia não eram tão absolutas quanto pregava o bloco capitalista. 

Um desses movimentos eclodiu dentro dos Estados Unidos: o Movimento pelos Direitos 

Civis, liderado e defendido pela população afro-americana. Dele, vinha uma crítica fundamental ao 

país, que externamente se colocava com símbolo da liberdade e igualdade, mas internamente 

promovia leis de segregação racial e condenava a população negra a condições de subcidadania – por 

isso a associação do movimento à luta pelos direitos civis, ou seja, pela cidadania plena. 

Um elemento crucial da segregação racial nos Estados Unidos foi a legislação formal que 

determinava locais exclusivos para a presença de negros e brancos em muitas das cidades do país, 

baseadas no princípio de que seriam “separados, mas iguais”. Esse conjunto de leis foi apelidada de 

“Leis Jim Crow”, fazendo referência à prática de blackface nos teatros da época, em que atores 

brancos pintavam o rosto com maquiagens/tintas de cor preta e faziam interpretações negativas e 

racistas dos negros. Além disso, havia organizações como a Ku Klux Klan, que pregava a supremacia 

branca e a eliminação física dos negros, perseguindo-os e matando-os violentamente, o que 

disseminava o medo nessa parcela da população do país. 
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A partir dessa introdução, o próximo passo é aprofundar o estudo sobre a segregação racial 

nos Estados Unidos e sobre o surgimento e o desenvolvimento do movimento pelos direitos civis. 

Para isso, sugere-se a leitura do artigo jornalístico “O pesadelo americano”, escrito pelo historiador 

estadunidense Sean Purdy, publicado na revista Carta na Escola em 26 jun. 2012 (disponível em: 

<http://www.cartacapital.com.br/educacao/o-pesadelo-americano>. Acesso em: 7 nov. 2018). 

A partir da leitura, deve ficar claro o caráter de contestação e luta por igualdade racial do 

Movimento pelos Direitos Civis, que se tornou um movimento de massas e conquistou uma série de 

direitos por meio do protagonismo negro. Para garantir que os alunos tenham compreendido o artigo, 

o professor pode propor algumas perguntas a partir do texto: por exemplo, destacando que o título faz 

um jogo de palavras com uma expressão clássica dos Estados Unidos, na qual o “sonho americano” é 

transformado no “pesadelo americano”, uma vez que a população negra era excluída da prosperidade 

econômica do país e perseguida formal e informalmente pela segregação. Pode então pedir aos alunos 

que grifem no texto as reivindicações feitas pelo movimento pelos direitos civis, e compartilhem suas 

respostas com a classe, anotando-as na lousa. Espera-se que eles citem o fim das leis de segregação e o 

combate à desigualdade econômica; e também os meios pelos quais faziam suas reivindicações – a 

desobediência civil, a organização de passeatas, a formação de associações de negros, entre outros. 

Nesse ponto, o professor pode introduzir a ideia de que muitas canções foram utilizadas 

durante as manifestações, que passaram a integrar uma categoria criada nesse período, conhecida 

como Freedom songs (Canções da liberdade). Isso também demonstra como o movimento se 

infiltrou em amplas camadas da sociedade, tornando-se um movimento de massas e refletindo-se 

também na arte. 

Etapa 2 – A música na luta pelos direitos civis 

Nesta segunda etapa, o professor apresenta aos alunos algumas músicas utilizadas pelo 

Movimento pelos Direitos Civis em suas reivindicações, tocando-as para a sala e distribuindo suas 

letras impressas com a versão original e uma proposta de tradução ao lado. Seguem as músicas e 

suas versões sugeridas, com links para a reprodução:  

• “Freedom Highway” – Escrita em 1965 por Roebuck Staples. Sugere-se a versão gravada pelo 
grupo The Staple Singers, do mesmo ano. Disponível em: <https://youtu.be/f7_b_jyRVRc>. 

• “Oh, Freedom” – Escrita no período posterior à Guerra Civil dos Estados Unidos, a música 
não tem autoria conhecida. Em 1956, a cantora Odetta gravou a música e cantou-a em 
diversas manifestações, ficando conhecida como “a voz do movimento pelos direitos 
civis”. Disponível em: <https://youtu.be/KGhZuw8AXEc> (até o 2min5seg).  

• “KeeponPushin’” – Escrita por Curtis Mayfield em 1964 e gravada pelo grupo The 
Impressions no mesmo ano. Disponível em: <https://youtu.be/HU-mEsCk3D8>. 

• “We Shall Not Be Moved” – Modificação da música afro-americana e gospel “I Shall Not 
Be Moved”, que remonta ao período de vigência da escravidão no país, e cuja autoria 
não é conhecida. Foi apropriada pelo Movimento pelos Direitos Civis e cantada em grupo 
em diversas manifestações. Sugere-se a versão moderna de Mavis Staples, de 2007. 
Disponível em: <https://youtu.be/Qf0vf6eV6JE>. 

http://www.cartacapital.com.br/educacao/o-pesadelo-americano
https://youtu.be/f7_b_jyRVRc
https://youtu.be/KGhZuw8AXEc
https://youtu.be/HU-mEsCk3D8
https://youtu.be/Qf0vf6eV6JE
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• “Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Around” – Modificação da música afro-americana e 
gospel “Don’t let nobody turn you around”, de autoria desconhecida. Foi introduzida 
nas manifestações pelos direitos civis em 1962 pelo reverendo Ralph Abernathy e, 
desde então, também é vinculada ao movimento. Sugere-se a versão moderna de 
Sweet Honey in The Rocks, gravada em 2000 para o filme Freedom Song. Disponível em: 
<https://youtu.be/WPuBGcng6Tw>. (Acessos em: 7 nov. 2018.) 

Dois elementos para serem destacados antes da reprodução são: a importância de sugerir as 

versões gravadas por cantores e cantoras negras, como forma de reforçar o protagonismo desses 

personagens no Movimento; e a relevância de gêneros musicais como o soul, o gospel e o rythm & 

blues na criação e gravação dessas músicas, como contribuições da população negra dos Estados 

Unidos para a música e para suas próprias reivindicações. 

No momento de reprodução das músicas, sugere-se que o professor reproduza apenas o áudio, 

desligando quaisquer aparelhos de projeção de imagem e pedindo que os alunos acompanhem as 

letras e traduções das músicas disponíveis na internet. Recomendamos o acesso prévio. 

Após a reprodução com acompanhamento das letras de todas as músicas, o professor pode 

perguntar para a sala: Quais são os temas das músicas? Como são seus ritmos? E suas letras, são 

muito complexas ou são simples? As respostas devem convergir para a ideia de que as músicas 

tratam da liberdade e da resistência, e são ritmos e letras que facilitam a cantoria em grupo, com 

estrofes de estrutura repetida, por exemplo. 

Em seguida, peça aos alunos que destaquem uma reivindicação ou uma crítica ao sistema 

segregacionista dos Estados Unidos à época em cada música, e expliquem oralmente o que poderia 

motivar tal argumento, relacionando o que aprenderam na primeira etapa com as músicas sugeridas. 

Novamente, o objetivo desta etapa é perceber a influência do Movimento pelos Direitos Civis na 

sociedade de maneira ampla de modo a observar que esse movimento criou e ressignificou músicas 

como meio de difundir suas reivindicações. 

Etapa 3 – A luta pela igualdade racial hoje 

Nesse ponto, o professor pode propor aos alunos a realização do produto final deste projeto: 

a montagem de videoclipes para as músicas que ouviram na etapa anterior. 

Para isso, é importante que haja inicialmente uma conversa com os alunos, explicando que o 

Movimento pelos Direitos Civis nos Estados Unidos teve várias conquistas importantes, mas que ainda 

há uma grande desigualdade racial no país – que se expressa em problemas como a desigualdade de 

renda, de acesso aos serviços básicos de moradia, educação e saúde, no encarceramento em massa 

de negros, na violência policial, no aumento de grupos racistas nos últimos anos, entre outros. Nesse 

momento, é relevante também observar a situação atual do Brasil, que apresenta problemas de 

natureza bastante semelhante. Por isso, as lutas pelos direitos da população negra nesses países 

ainda hoje continuam em busca de direitos e igualdade racial. Nesse sentido, a divulgação de músicas 

desse movimento se torna uma contribuição para aumentar a consciência pela necessidade de 

buscarmos uma sociedade mais igualitária. 

https://youtu.be/WPuBGcng6Tw
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A sala pode ser dividida em cinco grupos iguais, os quais vão trabalhar em cima de uma das 

músicas apresentadas em classe. Cada grupo deve ter acesso a um computador com internet para 

montar seu trabalho. Os vídeos devem conter uma apresentação breve do projeto; parágrafos curtos 

sobre a segregação racial nos Estados Unidos naquele período, a importância do Movimento pelos 

Direitos Civis e a necessidade de continuar buscando uma sociedade igualitária; e as letras originais e 

traduzidas acompanhando a música que será explorada.  

Para montar o vídeo, os alunos podem utilizar, no início, fotografias do Movimento pelos 

Direitos Civis de fontes confiáveis e, ao final, fotografias de reivindicações da população negra nos 

Estados Unidos atualmente, de movimentos como o Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) e o 

Take The Knee (Ajoelhe-se), entre outros que os alunos pesquisarem e o professor considerar relevante. 

Quando todos os grupos tiverem terminado seus vídeos, o professor pode discutir com a sala 

a possibilidade de postá-los em um perfil criado em redes socais para a classe, ou apenas exibi-los 

em uma sessão especial preparada na escola.  

É possível também que os alunos, ao fazerem a recolha de informações, deparem-se com 

canções atuais ou mais recentes (década de 1970 e 1980) sob a mesma perspectiva. Além disso, a 

história do blues pode ir ao encontro da formação do repertório dos alunos. O professor, nesses 

casos, pode promover uma extensão do tema do projeto, de acordo com as possibilidades do curso 

durante o ano letivo. 

Etapa 4 – Avaliação do projeto  

Esta etapa final é voltada para a reflexão sobre o projeto que foi concluído, dando um 

momento aos alunos para expressar suas experiências. Com a sala organizada em uma roda ou  

semicírculo, peça que os alunos reflitam sobre os seguintes aspectos do projeto: 

• Conteúdo aprendido. 

• Compreensão das músicas selecionadas. 

• Dificuldade das questões propostas. 

Em seguida, permita que expressem suas opiniões sobre os critérios sugeridos, mas instruindo-

os também a tecer críticas construtivas sempre que possível – dando uma sugestão para melhorar 

aquilo que criticam. Tente tomar nota das críticas e sugestões mais recorrentes, para que em anos 

posteriores o projeto continue melhorando. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Ao final da última etapa, peça que os alunos façam uma autoavaliação de seu desempenho 

durante as atividades. É possível sugerir critérios como presença, participação ativa e respeito ao 

debate, por exemplo. Essa autoavaliação pode ser escrita em uma folha de caderno e entregue com 

nome, e se constitui em um importante mecanismo para o professor compreender as percepções 

individuais de cada aluno e suas reações ao que foi proposto durante o projeto. 
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