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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. 

 

Encontro entre estilos e culturas 

Tema A mistura de estilos e culturas (mashup) como recurso estético de criação 

Problema central 
enfrentado 

Como perceber a singularidade na música e na dança de diferentes culturas e/ou estilos e criar 
novas obras a partir desses encontros? 

Produto final Apresentações de música e dança 

 

Justificativa 

O projeto Encontro entre e estilos e culturas possibilita criar uma apresentação de música e 

dança utilizando como elementos para composição duas matrizes musicais e duas matrizes 

coreográficas de estilos ou culturas diferentes para composição.  

Orientado pelo conceito de de estilos e culturas, conhecida pelo termo inglês mashup, e que 

remete à mistura de matérias sonoras, visuais ou textuais preexistentes para a composição de uma 

nova obra – oriundo da cibercultura e de seus recursos de copiar/recortar/colar –, este projeto traz ao 

estudante a oportunidade de pesquisar, conhecer e propor encontros entre diferentes estilos artísticos 

e matrizes culturais da dança e da música, aprofundando seus conhecimentos e ampliando seu 

repertório. O projeto também remete a discussões próprias da Geografia: na pesquisa pelas fontes 

para a mistura de culturas, na possibilidade de discussões referentes aos movimentos migratórios no 

mundo, e nas complexidades envolvidas nos encontros interculturais. 

O projeto demonstra como é possível assimilar as novas maneiras de criar e organizar as 

informações do dia a dia por meio dos recursos advindos da cibercultura, nos quais as ferramentas de 

cortar, colar, editar e de compartilhamento rápido, presentes em dispositivos como computadores e 

celulares, não apenas alteram os modos de leitura e recepção dos informes, mas também estimulam 

a autoria e a edição das notícias cotidianas. Desse modo, o projeto favorece o desenvolvimento de 

algumas competências gerais presentes na BNCC, pois permite: a valorização e fruição das diversas 
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manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e a participação de práticas diversificadas 

da produção artístico-cultural; a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais; a utilização 

de diferentes linguagens bem como conhecimentos da linguagem artística, para se expressar e 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos 

que levem ao entendimento mútuo; o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 

 

Objetivos 

• Conhecer e trabalhar o conceito de misturas de estilos e culturas (mashup). 

• Desenvolver conhecimentos referentes às diferentes matrizes culturais das músicas e 
danças e sobre tecnologia. 

• Criar e organizar informações autorais relacionadas à criação de uma mistura de estilos e 
culturas (mashup). 

 

Disciplina Unidade temática 
Objeto de 

conhecimento 
Habilidade 

Arte Dança Processos de criação 

(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças 
coletivas e outras práticas de dança de diferentes 
matrizes estéticas e culturais como referência para a 
criação e composição de danças autorais, 
individualmente e em grupo. 

Arte Música Contextos e práticas 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos 
musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de 
modo a aprimorar a capacidade de apreciação da 
estética musical. 

Arte Música Processos de criação 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, 
arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando 
vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou 
eletrônicos, convencionais ou não convencionais, 
expressando ideias musicais de maneira individual, 
coletiva e colaborativa. 

Arte Artes integradas Arte e tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes 
tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 
produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 
artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 

Geografia 
O sujeito e seu lugar 

no mundo 

Diversidade e dinâmica 
da população mundial e 

local 

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas 
da história das famílias do Município em que se localiza a 
escola, considerando a diversidade e os fluxos 
migratórios da população mundial.  
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na 
América Latina (movimentos voluntários e forçados, 
assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as 
principais políticas migratórias da região. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 8º ano 

3º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Duração 

Etapa 1 

• Pesquisa– 2 aulas (90 minutos) 

Etapa 2 

• Composição e ensaios – 4 aulas (180 minutos) 

Etapa 3  

• Apresentação – 2 aulas (90 minutos) 

 

Material necessário 

Espaços para ensaio dos grupos e apresentação dos trabalhos. Meios digitais para a realização 

das pesquisas de músicas e danças que serão usadas na composição. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

Pesquisa  

Divida os estudantes em grupos de dez alunos, para elaborar de forma coletiva das 

coreografias e músicas. Pesquise com os alunos o conceito de mistura de estilos e culturas baseados 

no mashup, bem como obras que utilizam esse conceito na sua composição. 

Depois, é preciso que cada grupo selecione duas matrizes de musicais e duas matrizes 

coreográficas. A pesquisa deve ser orientada no sentido de propor o encontro de culturas ou estilos 

diferentes: quanto maior a diferença mais interessante será a composição final.  

Proponha que o grupo escolha culturas e estilos que tenham a ver com a origem da formação 

familiar de um ou mais integrantes. Por exemplo, se na região em que vivem houver uma grande 

colônia japonesa, armência ou boliviana da qual um integrante do grupo faça parte, oriente-os a 

desenvolver como uma das culturas a ser trabalhada a cultura e os estilos musicais e de dança 

originários desses povos. É importante que, para um entendimento mais aprofundado desses povos e 

de sua cultura, o professor de geografia seja acionado para auxiliar na pesquisa, direcionando um olhar 

geopolítico do fluxo migratório dessa população até chegar ao Brasil.  
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Indique fontes de pesquisa para ampliar o repertório dos alunos: eles podem partir de 

materiais de que disponham (livros, CDs, gravações, músicas e danças conhecidas) ou de sites de 

compartilhamento de vídeo e música. Peça-lhes, também, que pesquisem o maior número de 

informações possíveis sobre a dança ou música escolhida: seria interessante que fossem capazes de 

apresentar as matrizes usadas na sua composição.  

 

Etapa 2 

Composição e ensaios 

A base deste projeto é propor uma mistura para elaborar uma composição. Esta pode ser 

composta, basicamente, de duas maneiras diferentes: 

• intercalando partes ou elementos das duas matrizes para a composição (por exemplo: 
usando um trecho da coreografia de uma dança seguida de um fragmento de outra 
coreografia); ou 

• misturando elementos de uma matriz com elementos de outra (por exemplo: usando a 
melodia de uma música, mas usando a letra de outra). 

Também é possível utilizar os dois modos na composição. O importante é tentar preservar os 

elementos das matrizes originais para promover e notar a mistura. É importante, então, perceber quais 

são os elementos escolhidos das duas matrizes, como eles podem se relacionar e quais os diferentes 

sentidos que nascem das conexões possíveis entre os elementos. 

Cada grupo deve fazer duas misturas culturais: uma de música e outra de dança. Eles podem 

ser apresentados juntos ou separados, conforme o projeto estabelecido pelo grupo. Lembre-os que, 

se apresentados separados, os resultados podem ser mais interessantes, pois todo o grupo trabalharia 

nas duas linguagens. Para a mistura de músicas, utilize apenas vozes e percussão corporal para criar 

os ritmos. O uso de instrumentos pode dificultar o processo e nem todos os alunos têm conhecimentos 

de um instrumento para utilizá-lo. 

Por se tratar de um exercício complexo, invista no fator tempo, reservando cerca de um mês 

para essa etapa, e procure auxiliar os grupos para minimizar as dificuldades que eles apresentarem em 

suas composições. Uma dica para conseguir elaborar uma mistura cultural é aprender cada elemento 

de cada matriz separadamentem antes de misturá-lo com outros. 

Depois de organizadas as composições, estimule os grupos a elaborarem maneiras de 

apresentá-la, refletindo em qual será o espaço, a disposição da plateia e a ordem de apresentações. 

Peça-lhes que também pensem no visual das apresentações; comece perguntando se o figurnino será 

livre ou se haverá algum detalhe a ser usado por todos do grupo, como bonés, camistas de uma cor e 

jeans, adereços, etc. Acompanhe os ensaios dos grupos e proponha maneiras de aprimorar o trabalho 

evidenciando detalhes que os alunos não estejam percebendo. 
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Etapa 3 

Apresentações 

Organize um dia de apresentações para que os estudantes conheçam as composições 

elaboradas pelos outros grupos. Esse encontro pode ser usado como um ensaio geral. Caso seja 

possível, peça para que os alunos apresentem as matrizes utilizadas para sua composição: sua cultura 

de origem, o estilo a que pertencem, os compositores envolvidos e o ano das composições trabalhadas 

entre outras informações. 

Depois, converse com a coordenação da escola para programar uma apresentação para toda 

a comunidade escolar e para convidados externos. Nesse dia, para a apresentação dos grupos, faça 

um roteiro que pode mesclar música e dança, ou então divida a apresentação em duas partes: uma só 

com as misturas de músicas e outras com as de dança. 

Nesses dois momentos, é interessante solicitar aos grupos que façam registros visuais das 

apresentações, utilizando celulares ou câmeras digitais. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Para avaliar as aprendizagens, considere o empenho dos grupos no desenvolvimento de seus 

trabalhos e a clareza com que manipularam os elementos de cada linguagem. Eles conseguem 

reconhecer os elementos e elaborar um bom uso para a composição?  

Promova conversas com os alunos durante todo o processo de criação, a fim de verificar 

quanto eles compreendem as matrizes que estão utilizando e a capacidade de fazê-las dialogarem em 

uma nova obra. Proponha questões como: “Que sentidos são gerados nesse encontro?”; “O que diz 

esta nova obra?”. 

Durante os ensaios, aponte os comportamentos e atitudes que contribuem para o processo de 

criação coletiva, para com isso facilitar o trabalho do grupo. Verifique com frequência se há progresso 

nesse sentido e oriente os alunos que demonstrarem dificuldades. 

 

Para saber mais –aprofundamento para o professor 

SOUZA, Randolph Aparecido de. Estética do mashup. PUC-SP: São Paulo, 2009 

(Dissertação de mestrado). A dissertação faz um panorama relativo a origem, estrutura 

e prática do mashup, principalmente em meio digital, pensando em como as ações de 

cortar, copiar e colar intrínsecas ao ciberespaço modificam a sensibilidade e criam 

outras maneiras de relacionar as pessoas com as informações. 
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BASTOS. Marcus. A cultura da reciclagem. PUC-SP: São Paulo. Disponível em: 

<www.pucsp.br/~marcusbastos/reciclagem.doc.>. Acesso em: 14 out. 2018. O texto 

fala sobre o uso dos conceitos de sampler e remix relacionados ao mundo da arte, 

apresentando os contextos e ideias envolvidas na sua utilização. 

BOURRIAUD, Nicolas. Pós-produção: como a arte reprograma o mundo 

contemporâneo. São Paulo: Martins, 2009 (Coleção Todas as Artes). O livro aborda a 

utilização de formas e obras já finalizadas na composição de novas obras de arte. No 

capítulo O uso das formas, o autor discute o nascimento da cultura DJ, sua influência 

e seus desdobramentos no mundo das artes. Além disso, aborda a relação entre as 

novas mídias e a arte. 

 

http://www.pucsp.br/~marcusbastos/reciclagem.doc

