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7. Projeto integrador 

A pesquisa proposta no projeto interdisciplinar visa estimular uma ação autônoma dos 

estudantes diante do saber. Os temas sugeridos propõem pensar sobre diversos assuntos e fazer 

levantamentos com base em fontes confiáveis, para, ao final, produzir uma síntese em uma linguagem 

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

Alguns projetos sugerem uma busca pessoal ou no cotidiano, outros apontam para o uso da 

linguagem artística e científica. Todos podem ser modificados, por você ou pelos grupos, em seus 

objetivos ou linguagens. 

 

Rádio programa  

Tema Músicas, cidade e cartografias. 

Problema central 
enfrentado 

Como a música pode trazer experiências vividas na cidade e como trabalhar cartograficamente a 
relação dessas vivências com seus territórios? 

Produto final Programa de rádio e mapas afetivos da cidade feitos pela turma. 

 

Justificativa 

O projeto integrador Rádio programa pretende aproximar os alunos das referências musicais 

de suas cidades, entrelaçando conhecimentos de mapas cartográficos com memórias sonoras. Para 

isso, proponha as seguintes questões: “Quais são os sons de cada cidade, do bairro, das praças?”; 

“Quais as preferências musicais que são referência em sua cidade?”; “Como construir um programa 

de rádio que conte como a cidade é, por meio de músicas, sons e narrativas poéticas?”; “É possível 

fazer um mapa destes?”; “Como imaginar e desenhar essas linguagens juntas?”.  

O Rádio programa prevê a aproximação de culturas locais e uma reflexão sobre elas por meio 

da música, costurando as relações sonoras entre diferentes cidades. O projeto também contempla as 

poesias e narrativas contidas nas letras das canções sobre os espaços urbanos, com foco nos espaços 

públicos, na diversidade cultural entre os próprios territórios das cidades, nas arquiteturas, na 

mobilidade, nos personagens históricos, etc. O projeto presume a pesquisa da cidade utilizando mapas 

físicos e políticos como base de aprendizagem para registrar orientações, escalas e proporções 

espaciais. Com essas ferramentas, os alunos poderão traçar suas próprias cartografias sonoras da 

cidade. 
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O projeto prevê um diálogo entre as disciplinas Arte, Língua Portuguesa e Geografia. Tem como 

objetivo principal criar um programa de rádio que tenha a música, os sons e as histórias da cidade 

como fio condutor. Há também a possibilidade de elaborar um cartaz para o programa de rádio 

ilustrado com os mapas que serão desenhados ao longo da pesquisa. O projeto pretende alcançar a 

comunidade escolar e comunitária e busca, em parceria com essa rede, legitimar os afetos dos alunos 

com o conhecimento objetivo, questionando contradições entre os saberes pessoal e universal.  

 

Objetivos 

• Conhecer músicas e ritmos que habitam a cidade, com aproximação de sonoridades locais. 

• Elaborar um programa de rádio que apresente as preferências e o olhar dos alunos sobre 
a cidade onde vivem.  

• Estimular novas experiências e formatos sonoros tendo a geografia da cidade como base. 

• Utilizar diferentes escalas, dimensões e códigos cartográficos para inventar mapas afetivos 
e imaginários por meio da fabulação das músicas pesquisadas. 

• Analisar e comparar gêneros musicais, percebendo suas instrumentalizações, intenções e 
contextos. 

Disciplinas Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte Artes visuais Processos de criação (EF69AR06) Desenvolver processos de 

criação em artes visuais, com base em temas 

ou interesses artísticos, de modo individual, 

coletivo e colaborativo, fazendo uso de 

materiais, instrumentos e recursos 

convencionais, alternativos e digitais. 

Arte Artes integradas Contextos e práticas (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas 

às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, 

estética e ética. 

Arte Artes integradas Patrimônio cultural (EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio 

cultural, material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasileira, incluindo 

suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, e 

favorecendo a construção de vocabulário e 

repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

Geografia Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

Mapas temáticos do Brasil (EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas 

temáticos e históricos, inclusive utilizando 

tecnologias digitais, com informações 

demográficas e econômicas do Brasil 

(cartogramas), identificando padrões 

espaciais, regionalizações e analogias 

espaciais. 
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Disciplinas 

Práticas de 

linguagem / Campo 

jornalístico/midiático 

Objetos de conecimento Habilidades 

Língua 

Portuguesa  

Literatura Apreciação e réplica 
Relação entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) Analisar e comparar peças 

publicitárias variadas (cartazes, folhetos, 

outdoor, anúncios e propagandas em 

diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), 

de forma a perceber a articulação entre elas 

em campanhas, as especificidades das várias 

semioses e mídias, a adequação dessas 

peças ao público-alvo, aos objetivos do 

anunciante e/ou da campanha e à 

construção composicional e estilo dos 

gêneros em questão, como forma de ampliar 

suas possibilidades de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a esses 

gêneros. 

Língua 

Portuguesa 

Literatura Efeitos de sentido (EF69LP05) Inferir e justificar, em textos 

multissemióticos – tirinhas, charges, memes, 

gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou 

crítica pelo uso ambíguo de palavras, 

expressões ou imagens ambíguas, de clichês, 

de recursos iconográficos, de pontuação etc. 

 

Duração 

Etapa 1 

Pesquisa 

• 1 aula (45 min) – Levantamento de conhecimentos prévios 

• 1 aula (45 min) – Pesquisa 

• 1 aula (45 min) – Compartilhamento de pesquisa 

Elaboração e materialização 

• 2 aulas (135 min) – Escrita do roteiro e confecção do mapa 

• 2 aulas (135 min) – Edição do programa de rádio 

Etapa 2  

Apresentação  

• 1 aula (45 min) – Audição do programa 
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Material necessário 

Para a realização do projeto, será necessário: computador, gravador de som (considere utilizar 

um celular com a função de gravador), caixa de som, microfone, aplicativo de edição de som, papel 

sulfite A4, cartolina, papel colorido, mapas impressos (antigos e/ou novos), lápis de cor e caneta 

hidrocor, tesoura sem ponta, cola, régua. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1  

Levantamento de conhecimentos prévios 

Peça que a turma faça uma roda. Coloque no centro da roda folhas de sulfite e cartolinas e 

canetas hidrocor. Proponha aos alunos desenharem o trajeto que fazem de casa até a escola. Observe 

como cada aluno imagina e traça seu trajeto na folha de papel. Peça que acrescentem nesse mapa um 

ponto que seja uma referência musical para eles, como: uma loja de discos e instrumentos, um local 

de shows ao vivo ou uma loja que mantém um alto-falante na rua. Comente a proposta do projeto 

integrador Rádio programa e inicie uma conversa sobre músicas em que a cidade seja o tema, 

apresentando descrições, sonoridades, ruídos, etc. Incentive a participação de todos e anote as falas 

trazidas pelos alunos. Nesse momento, o professor de Geografia poderá apontar o vocabulário 

específico na leitura de mapas físicos, ajudar os alunos nos desenhos, estimular a percepção sobre 

escalas e dar outras orientações pertinentes aos mapas. 

 

Pesquisa 

Após a primeira organização em roda, apresente para a turma algumas referências e formas 

de trabalho e de articulação entre o território, as músicas e os mapas. Mostre para eles O mapa musical 

da Bahia, uma ação da Coordenação de Música da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), 

que com o uso de um site possibilita a leitura musical e cartográfica, simultaneamente. Você pode 

apresentar também o aplicativo de mapeamento musical colaborativo do estado do Rio de Janeiro 

como outro exemplo de interação entre território, mapa e música. O interessante dessa iniciativa, no 

entanto, é o fato de que o mapa é construído de maneira espontânea e está em constante 

transformação. Procure usar, sobretudo, as referências musicais já trabalhadas com os alunos no livro 

impresso, como o “Rap do real”, de Pedro Luís e Rodrigo Maranhão. A música traz dinâmicas de 

personagens que habitam as cidades e pode ser uma oportunidade para o trabalho com narrativas 

populares e poesias de rua. As canções “Não existe amor em SP”, do compositor paulista Criolo (1975-

), e “No balanço do balaio”, do compositor e intérprete mineiro Vander Lee (1966-2016), são materiais 

que articulam igualmente a proposta de reconstruir a cidade em versos e melodia.  
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Após oferecer aos alunos alguns caminhos, peça que, em duplas ou trios, eles tragam suas 

escolhas sonoras e musicais. Você pode incentivar a gravação de sons que caracterizem a cidade ou 

ruídos peculiares que falem sobre a história de um lugar. 

 

Etapa 2 

Elaboração 

Reúna os materiais trazidos pelos alunos em uma roda. Você pode determinar que cada dupla 

ou trio apresente até 3 minutos de áudio. Escolha com a turma as música e os sons que vão compor o 

programa de rádio. Após as apresentações, monte um roteiro para o programa, o qual pode ser 

elaborado coletivamente. Pergunte para a turma: “Sobre qual tema será o programa?”; “Quais músicas 

são importantes para esse tema?”; “Como modular o programa considerando inicio, meio e fim?”. 

Nesta etapa uma parceria com o professor de Língua Portuguesa pode ser importante para o 

desenvolvimento do roteiro. Os mapas desenhados na etapa de levantamento de conhecimentos 

prévios devem ser revisitados, para alinhar o percurso na cidade com o percurso do roteiro. A escrita 

pode ser feita no quadro da sala ou em computadores na sala de informática, caso haja disponibilidade 

de equipamento.  

Incentive um pequeno grupo de alunos a continuar desenvolvendo um mapa especial para o 

Rádio programa; esse mapa pode vir a ser o cartaz de apresentação, conferindo uma identidade visual 

ao projeto. Você pode orientá-los a fazer colagens e desenhos. 

 

Materialização 

Neste momento, utilize computadores e um programa de edição de áudio. Reveja com a turma 

o roteiro para o programa e certifiquem-se de que a duração não ultrapasse 15 minutos. Divida a turma 

em três ou quatro grupos, cada um responsável pela edição de uma parte do programa. Nessa edição, 

os estudantes poderão acrescentar uma apresentação, a voz de um narrador, uma vinheta comum aos 

programas de rádio, etc. Organize a turma de modo que uma parte dela se encarregue de finalizar o 

cartaz do Rádio programa. Essa tarefa poderá se realizar tanto em sala de aula quanto na sala de 

informática com os grupos que estarão trabalhando na edição dos áudios.  

Esteja atento ao envolvimento e ao desempenho da turma e procure conversar com os alunos 

sobre expectativas quanto ao objeto final do projeto. Cuide para simplificar as tarefas de todo o 

processo. Lembre-se de que um programa de rádio pode ser complexo em vista das ferramentas à 

disposição dos alunos; portanto, busque adequar as ideias para o desenvolvimento do projeto às 

condições disponíveis para realizá-lo.  
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Etapa 3 

Apresentação 

Para esta etapa, organize com a escola o melhor dia e horário para que as outras turmas 

possam assistir à transmissão do Rádio programa. O programa pode ser transmitido: por meio de 

arquivo MP3 ou outra mídia; no pátio do recreio, na sala de aula, no auditório da escola, entre outros 

espaços. A turma poderá estudar a forma mais adequada de compartilhar o que fez. O cartaz 

confeccionado com os mapas construídos na etapa 1 deverá conter informações sobre a programação. 

Providencie cópias dele para serem espalhadas pela escola. Os alunos podem levar para casa o arquivo 

de áudio do programa e partilhá-lo com suas famílias. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Em sala, reúna os alunos e faça uma audição do programa de rádio com eles. Mostre também 

os mapas com os quais eles trabalharam e os mapas que criaram. Compartilhe com eles as memórias 

do processo de realização do projeto integrador. Pergunte para a turma sobre as lembranças de cada 

um, reservando tempo suficiente para seus relatos. Em seguida, peça que criem individualmente um 

mapa-relatório em que descrevam e avaliem o projeto integrador executado, o Rádio programa. Você 

pode orientá-los para escolher o tema do mapa fazendo perguntas como: “Quais seriam os indicativos 

desse mapa?”; “Como podemos apresentar o espaço pelo qual navegamos e representá-lo?”; “Quais 

os pontos mais interessantes ?”; “Seria possível fazer uma cartografia do programa de rádio 

realizado?”. 

Em seguida dê um tempo de no máximo 30 minutos para que eles desenhem suas cartografias 

relativas ao projeto e produzam um texto para acompanhá-las. Faça um grande mural com os mapas 

ou coloque-os no centro de uma roda da turma. Compartilhe as perspectivas alcançadas pelos alunos 

nos caminhos traçados. Relembre com eles os sons e as músicas encontrados nesses percursos, bem 

como a relação música-território-mapa, que também deve estar presente na avaliação.  

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

A MÚSICA das Cachoeiras. O site contém o registro de sons, timbres e cores da 

Amazônia ocidental. Disponível em: <www.musicasdascachoeiras.com.br>. Acesso 

em: 16 out. 2018. 

CANAL do Slam das Minas RJ. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/channel/UCvpYWn9C_xv7ebfLfLhip3g/videos>. Acesso 

em: 8 out. 2018. Site com vídeos das performances que acontecem ao vivo, sob a 

organização espontânea de uma rede de mulheres para poesia e resistência. 

http://www.musicasdascachoeiras.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCvpYWn9C_xv7ebfLfLhip3g/videos
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CHICO Science e Nação Zumbi. A cidade. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=DIYpu-O4Q1Y>. Acesso em: 8 out. 2018. 

CRIOLO. Não existe amor em SP. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=f35HluEYpDs>. Acesso em: 8 out. 2018. 

MAPA Musical da Bahia. Estado da Bahia. Disponível em: 

<http://mapamusical.ba.gov.br/>. Acesso em: 9 set. 2018. A elaboração do papa teve 

a coordenação de música da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB).  

MAPA Musical RJ. Disponível em: <http://www.mapamusicalrj.com.br/index.php>. 

Acesso em: 9 set. 2018. Aplicativo de mapeamento colaborativo para músicos e 

pessoas interessadas em música no estado do Rio de Janeiro.  

REVISTA do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo, n. 6, São Paulo: Sesc, 

jun. 2018. Disponível em: 

<http://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/revista/edicao6.php?cor=verde>. 

Acesso em: 8 out. 2018. O Dossiê sobre Acessibilidade Cultural pode apoiar o professor 

no acolhimento de alunos com necessidades especiais. Para esse trabalho você pode 

dar atenção especial ao texto de Regina Cohen e Cristiane S. Duarte intitulado “Afeto 

e emoção – sentimentos e sensorialidade, as pessoas com deficiência em seus trajetos 

urbanos por algumas cidades – a realidade brasileira”. O texto traz o conceito de 

acessibilidade emocional para gerar empatia espacial pelas pessoas que serão 

acolhidas.  

VANDER Lee. No balanço do balaio. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=YLT3k1PA5_o&list=PLZKn_vt3tmIK9N_lsw_a8I

u8NCPG1HJIB>. Acesso em: 8 out. 2018. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIYpu-O4Q1Y
https://www.youtube.com/watch?v=f35HluEYpDs
http://mapamusical.ba.gov.br/
http://www.mapamusicalrj.com.br/index.php
http://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/revista/edicao6.php?cor=verde
https://www.youtube.com/watch?v=YLT3k1PA5_o&list=PLZKn_vt3tmIK9N_lsw_a8Iu8NCPG1HJIB
https://www.youtube.com/watch?v=YLT3k1PA5_o&list=PLZKn_vt3tmIK9N_lsw_a8Iu8NCPG1HJIB

