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História e produção do coral cênico cidadãos cantantes 1996-2005. Disponível em: 

<www.youtube.com/watch?v=pfYQDu8vEwE>. Acesso em: 5 nov. 2018. O coral cênico 

Cidadãos Cantantes articula a música coral e a luta antimanicomial (movimento que 

defende a promoção da Saúde Mental em liberdade, com respeito pelas diferenças). 

O projeto envolve arte, saúde e cultura. O documentário indicado narra a história 

dessa experiência e conta com depoimentos de participantes. 

NEVES, Fernanda Pereira. Minhocão ganha novo jardim vertical e chega a 4.000m2 de 

paredes verdes. Folha de São Paulo. Disponível em: 

<www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/12/1841529-minhocao-ganha-novo-jardim-

vertical-e-chega-a-4000-m-de-paredes-verdes.shtml>. Acesso em: 5 nov. 2018. O 

Minhocão é uma das áreas mais cinzas da cidade de São Paulo (SP). Uma alternativa 

recente para a melhoria da paisagem e da qualidade do ar do seu entorno foi a criação 

de jardins verticais. Leia mais na reportagem disponível no link. 

Núcleo musical da Cia. do Tijolo. Disponível em: 

<www.youtube.com/watch?v=mZ9TDOdbx2o>. Acesso em 26 out. 2018. O núcleo 

musical da Cia. do Tijolo (grupo teatral da cidade de São Paulo) tem realizado 

intervenções em espaços públicos da cidade. O núcleo é composto não apenas por 

atores da companhia, mas também por pessoas interessadas no projeto, que se 

reúnem semanalmente para tocar e cantar. Você pode assistir a uma intervenção no 

vídeo sugerido acima. 

 

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. 

 

Minha voz é música 

Tema Conhecer e experimentar a música vocal 

Problema central 

enfrentado 

Como experimentar a voz de maneira estética relacionando fatores biológicos e sociais que a 

constituem? 

Produto final Uma música elaborada e performada pela turma, que contenha a voz de cada estudante 

http://www.youtube.com/watch?v=pfYQDu8vEwE
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/12/1841529-minhocao-ganha-novo-jardim-vertical-e-chega-a-4000-m-de-paredes-verdes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/12/1841529-minhocao-ganha-novo-jardim-vertical-e-chega-a-4000-m-de-paredes-verdes.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=mZ9TDOdbx2o
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Justificativa 

O projeto integrador Minha voz é música promove o estudo de Música e Ciência, articulando 

o estudo da voz com os cuidados com o corpo. Ele conduz à análise e compreensão de processos da 

voz que competem aos campos natural, artístico e científico, relacionando-os a práticas referentes à 

esfera social. Ao unir música e ciência por meio do uso da voz, o projeto incentiva o aluno a observar 

o contexto em que vive, propor perguntas, levantar hipóteses e organizar os resultados encontrados 

através de pesquisa. Minha voz é música avalia implicações políticas do uso da voz associado a 

mudanças hormonais do corpo, apontando para conversas sobre identidade e construções sociais de 

gênero.  

O projeto, que tem como objetivo principal a composição de uma música utilizando a voz de 

cada aluno da turma, estimula e desafia os estudantes a selecionar e construir argumentos que foram 

previamente levantados na pesquisa, desenvolvendo soluções plásticas e sonoras para traduzir seus 

encontros. A música que será composta pela turma é a materialização do processo de aprendizado e 

apresentá-la é implementar uma solução aos resultados das investigações propostas. O Minha voz é 

música tem como objetivos complementares desenvolver algumas competências gerais presentes na 

BNCC, como: o autoconhecimento, autocuidado da saúde física e emocional, levando os estudantes a 

compreender-se na diversidade humana reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 

e capacidade para lidar com elas; a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais; 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 gerais 

• Traduzir linguagens artísticas em diferentes formas. 

• Usar ferramentas simples de uso cotidiano, explorando outros de seus significados e 
utilizações. 

• Manipular diferentes tecnologias e recursos digitais. 

• Valorizar e acolher as diferenças entre cada corpo. 

• Estudar a muda vocal e suas alterações na puberdade. 

 

Disciplinas 
Unidades 

temáticas 

Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Arte Artes visuais Processo de criação  (EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos 

temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas. 
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Arte Artes visuais 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. 

Ciências Vida e evolução Mecanismos reprodutivos 

Sexualidade 

(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que 

ocorrem na puberdade considerando a atuação dos 

hormônios sexuais. 

Ciências Vida e evolução Mecanismos reprodutivos 

Sexualidade 

(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem 

as múltiplas dimensões da sexualidade humana 

(biológica, sociocultural, afetiva e ética) e a 

necessidade de respeitar, valorizar e acolher a 

diversidade de indivíduos, sem preconceitos 

baseados nas diferenças de sexo, de identidade de 

gênero e de orientação sexual. 

 

Duração 

Etapa 1 

Pesquisa 

• 1 aula (45 min) – Apresentação do projeto e levantamento de conhecimentos prévios.  

• 1 aula (45 min) – Pesquisa. 

• 1 aula (45 min) – Compartilhamento de pesquisa.  

Etapa 2 

Elaboração e materialização 

• 2 aulas (135 min) – Produção e edição da música vocal.  

• 2 aulas (135 min) – Experimentação e ensaio da produção vocal. 

Etapa 3  

Apresentação  

• 1 aula (45min) – Realização da apresentação. 

 

Material necessário 

Para esse projeto são necessários os seguintes materiais: gravador digital ou aparelho de 

telefone celular com aplicativo de gravador de som; computador; caixas de som; aplicativo de edição 

de áudio (caso necessário).  
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Perfil do professor coordenador do projeto 

Para o desenvolvimento deste Projeto Integrador, o professor deverá auxiliar os alunos a 

manusear o gravador de áudio. Para agilizar as pesquisas, deve-se explorar o repertório com músicas 

experimentais que trabalhem o som de maneira plástica. Ao longo do desenvolvimento do projeto, é 

importante promover a valorização das diferentes identidades pessoais e culturais dos alunos e 

estimular o respeito à diversidade de identidades vocais. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 

Pesquisa  

Reúna os alunos e apresente o projeto integrador Minha voz é música. Explique que o objetivo 

principal é a produção de uma música com a voz de todos. Apresente vídeos e áudios de artistas citados 

no Projeto 2 – Experiências vocais.  

Fale sobre a compositora, performer e vocalista estadunidense Meredith Monk, que explora 

maneiras inusitadas para ativar sua voz. Em seguida mostre a cantiga Muriquinho Piquinino (Canto II), 

interpretada pela cantora Clementina de Jesus, indicada na seção Para saber mais.  

A partir dessas sonoridades, oriente os alunos a realizarem uma pesquisa em que a voz seja o 

tema central. Incentive-os a buscar vozes de variadas fontes: discos antigos, grupos que cantam à 

capela e utilizam a voz como acompanhamento instrumental, vendedores que comercializam seus 

produtos na rua, jingles, entre outros. Nesse momento, o professor de Ciências pode contribuir com 

referências de estudos biológicos e sociais sobre as mudas vocais no período da adolescência e propor 

uma atividade para que todos apresentem sua própria voz.  

Ao final, peça que cada aluno traga uma referência de como poderia utilizar a voz na música. 

Reúna a turma e escute rapidamente o material que obtiverem. Eles podem trazer o áudio, mostrar 

um vídeo ou interpretar o som pesquisado. Para essa etapa, você pode utilizar a sala de aula ou a sala 

de informática; é importante que equipamentos de áudio e vídeo estejam disponíveis.  

 

Etapa 2  

Elaboração e materialização  

Faça uma roda com os alunos e escutem em conjunto os materiais pesquisados. Agora é o 

momento em que a turma decidirá sobre qual tema e como será executada a música que irão compor. 

Estimule-os a responder: “Qual tema gostariam que a voz de vocês imprimisse?”; “Quais sons são 
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pertinentes a esse tema?”; “Vocês querem usar palavras?”; “Quais objetos podem ser utilizados para 

causar efeitos nas vozes?”; “Como trazer as identidades de vocês para esse projeto?”; “Quais recursos 

as vozes nos trazem?”.  

Durante os momentos em que os alunos decidirão o andamento da produção da música, fique 

atento para orientá-los quanto à relação entre ideia e concretização do projeto. Lembre-os das 

ferramentas que eles têm e da possibilidade de executar os planos traçados. Estipule o tempo da 

música entre 40 segundos e 2 minutos de duração. 

Interaja com os alunos e procure sentir quanto você pode estimular a turma e exigir deles. 

Esse projeto pode ser gravado e reproduzido usando um aplicativo de celular ou um computador com 

microfone e programas de edição de áudio. Certifique-se de que todos sejam envolvidos e para que 

todas as vozes sejam inseridas na música. Observe se há a necessidade de dividir a turma em grupos 

de trabalho. A atuação do professor nessa etapa, repleta de decisões coletivas, consiste em continuar 

orientando e mediando os diálogos ostensivamente.  

 

Etapa 3 

Apresentação  

Nessa etapa a música será apresentada. Oriente os alunos no processo do encaminhamento 

da apresentação das respectivas produções. Caso eles escolham as apresentações públicas, consulte 

o corpo diretivo da escola.  

Em se tratando de sonoplastia, a música pode ser tocada no autofalante da escola na hora do 

intervalo; pode ser apresentada, com uma pequena introdução sobre o projeto integrador, de sala em 

sala, para os colegas. Uma opção a considerar seria compartilhar o áudio com a comunidade escolar, 

familiares e os amigos virtualmente. 

 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Organize uma roda com a turma e peça aos alunos que fechem os olhos. Coloque a música que 

a turma produziu para uma audição coletiva. Pergunte se mostraram a música para outras pessoas e 

o que elas disseram. Em seguida, pergunte quais sensações o projeto lhes proporcionou. A avaliação 

para esse projeto será de forma oral; portanto, cuide para que cada aluno construa uma sentença 

relativa a sua experiência pessoal dentro do projeto e outra relativa a sua experiência no grupo. 

Valorize cada resposta e estimule todos os alunos a falarem para o grupo. Você pode escrever no 

quadro as palavras que carregam sentimentos e desafios identificados pelos alunos no processo de 

realização do projeto, com isso eles mesmos poderão, além de se escutar, visualizar as reflexões que 

fizeram.  
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

ANZALDUÁ, Gloria. Como domar uma língua selvagem. Traduzido por Joana Plaza Pinto 

e Karla Cristina dos Santos. Revisão da Tradução: Viviane Veras. Cadernos de Letras da 

UFF – Dossiê: Difusão da Língua Portuguesa, nº 39, p. 297-309, 2009. Disponível em: 

<www.cadernosdeletras.uff.br/joomla/images/stories/edicoes/39/traducao.pdf>. 

Acesso em: 5 nov. 2018. Gloria, escritora americana e chicana, conta como percebe 

em seu trajeto de vida, pessoal e profissional/acadêmico, a relação da língua e da 

linguagem. A escritora usa uma abordagem anticolonial para compreender e refletir a 

estrutura eurocêntrica de comunicação e seus significados.  

JESUS, Clementina de. “Canto II”. O canto dos Escravos, 1982. Disponível em: 

<www.youtube.com/watch?v=VEACH4bJkHQ>. Acesso em: 5 out. 2018. 

OYEWUMI, Oyeronke. The invention of women: making an African sense of Western 

gender discourses (A invenção das mulheres: oferecendo um sentido africano para os 

discursos de gênero ocidentais). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 

1997. Resenha do livro feita por Ana Claudia Oliveira Neri Alves e Áurea Regina do 

Nascimento Santos. Disponível em: 

<http://desenredos.dominiotemporario.com/doc/Desenredos25-resenha-

AnaClaudiaONAlves-AureaRNSantos.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018.  

QUITES, Gláucia. Aquecimento vocal – Exercícios para aquecer a voz – Soltar a Voz. 

Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=xytuXfJO3D4>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

Nesse vídeo o professor pode se familiarizar com rápidos exercícios que preparam e 

protegem a voz para ser usada.  

http://www.cadernosdeletras.uff.br/joomla/images/stories/edicoes/39/traducao.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=VEACH4bJkHQ
http://desenredos.dominiotemporario.com/doc/Desenredos25-resenha-AnaClaudiaONAlves-AureaRNSantos.pdf
http://desenredos.dominiotemporario.com/doc/Desenredos25-resenha-AnaClaudiaONAlves-AureaRNSantos.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=xytuXfJO3D4

