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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. 
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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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