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ATIVIDADE EXTRA 

Projeto Araribá – História 

9º ano 

 
A Resistência Cubana: E agora Fidel? 

 

Objetivo 

• Levar os alunos a conhecerem a história do povo cubano antes e após a 

revolução socialista e as idéias de Fidel e Che Guevara; 

• Conceitos reais dos modelos políticos como: democracia, capitalismo liberal, 

socialismo, ditaduras capitalistas (totalitarismo) e ditadura socialista, 

diferenciando-os do senso-comum; 

• Conscientizar que a participação de todos em um regime democrático só é 

possível através de uma educação comprometida com a cidadania. 

 

Indicação: História – 9º ano. Unidade 6 (O Mundo Bipolar) – Tema 7 

(Revolução e ditadura na América Latina). 

 

Materiais  

Fazer o varal com barbante, papel cartão e cola (ou a critério e possibilidades 

da escola). 

 

Desenvolvimento 

Dividir a sala em duplas ou grupos para as pesquisas do varal dos 

conceitos e do varal histórico de Cuba. Já para o varal das conclusões todos 

devem participar; o professor deverá reunir as idéias, tirar uma conclusão 

coletivamente e colar abaixo de cada papeleta de questionamento como 

resultados das opiniões (peça aos alunos se informarem sempre das últimas 

notícias sobre Cuba). 
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Serão realizados três varais: 

1. Varal dos conceitos , que deverá conter cinco pedaços de papel 

cartão (pode ser de cor única ou variada), sendo que cada papel terá o 

conceito a ser pesquisado, deixando um espaço para colar o papel do 

resultado da pesquisa. 

 

 

 

2. Varal Histórico de Cuba , que deverá conter seis pedaços de papel 

cartão, sendo que cada papel terá o tema a ser pesquisado, antes e depois da 

Revolução Cubana, conforme o exemplo anexo, deixando espaço para colar as 

pesquisas: 
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3. Varal das opiniões e Conclusões , que deverá conter quatro 

pedaços de papel cartão, sendo que um papel terá uma pesquisa e os outros 

três questionamentos conclusivos das pesquisas realizadas. 

 

 

 

Esse terceiro varal traz o fechamento da atividade, que deverá não só 

ser oral, mas também uma conclusão com fundamentação teórica, conforme as 

pesquisas nos varais da situação passada e presente de Cuba. 

Uma dica sociológica: 

“Para se adotar qualquer regime político, uma sociedade deve observar 

as necessidades da população e sua consciência política cidadã (cultura e 

educação), exemplo: no Brasil é complicado o capitalismo neoliberal pois o 

estado deve ser mínimo (privatização), pois ainda  dependemos de várias 

instituições estatais como por exemplo, a saúde. Para adotarmos o socialismo 

que é o estado máximo (só estatais) também é complicado pois a corrupção é 

freqüente não só na política, mas em vários setores, do mais alto ao mais baixo 

nível da nossa sociedade, por isso qualquer opinião ou idéia que possamos dar 

aos alunos, poderemos correr riscos de equívocos, portanto sugiro sempre 

uma análise das possibilidades reais de uma sociedade para a adoção de um 

regime político, sempre lembrando também das possibilidades e exigências 

das políticas econômicas mundiais.” 
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