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RESUMO 
 
Introdução 
O presente trabalho relata o projeto de um ano, durante o qual todo o conteúdo de Artes de três 
turmas de primeiro ano de ensino médio foi desenvolvido de forma integrado aos conteúdos de 
Geografia, a partir da temática da regionalização do Brasil em cinco macrorregiões proposta pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Objetivos 
Sistematizar atividades didáticas que oportunizem um diálogo intenso, troca de experiências e 
contribuam para a construção do conhecimento simultaneamente em Artes e Geografia de maneira 
significativa e estimulante tanto para os educandos quando para o educador, a partir de um tema que 
precipite da Geografia para se tornar um pretexto dentro das diferentes linguagens artísticas.  
 
Metodologia 
As referidas turmas do ensino médio tiveram, durante o ano letivo, aulas de Artes em rodízio, de 
acordo com as linguagens artísticas: Artes Visuais, Música e Artes Cênicas, cujos conteúdos foram 
desenvolvidos por bolsistas das diferentes áreas, orientados pela professora/coordenadora de 
geografia a abordar as manifestações artísticas típicas ou que caracterizem cada macrorregião 
brasileira (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-oeste e Sul), obras dos correspondentes artistas e 
atividades práticas condizentes com o contexto, com base na Metodologia Triangular do Ensino de 
Artes que baseia-se no fazer artístico, na apreciação e na decodificação.  
Conjuntamente nas aulas de Geografia os conteúdos de climatologia, geomorfologia, hidrografia, 
pedologia e etc., foram desenvolvidos sempre tendo as características regionais do Brasil e suas 
manifestações artístico-culturais como referência e visando à síntese final do estudo do território 
brasileiro seccionado em 5 macrorregiões. 
Como trabalho final, as turmas tiveram que montar um videoclipe sintetizando as principais 
características geográficas e manifestações artístico-culturais e de cada região – música, pintura e 
interpretação cênica contextualizadas. 
 
Principais resultados ou conclusões 
A repetição do estudo das macrorregiões a cada vez e com um enfoque diversificado, a partir da 
linguagem musical, das artes visuais, das manifestações cênicas (folguedos, danças folclóricas, 
leituras dramáticas de textos e poemas regionais) e da geografia (também com variados enfoques 
dentro das sub-áreas) permitiu a construção de um panorama significativo das cinco macrorregiões 
que compõem o território brasileiro para além da geografia, construindo relações com a literatura, 
com o cinema, com a história e com a sociologia, tornando mais significativo o processo ensino-
aprendizagem. 
 
Palavras-chaves: ensino médio, artes, interdisciplinaridade, estratégias didáticas. 
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INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho descreve e analisa a primeira etapa do projeto intitulado “Estratégias didáticas 
interdisciplinares envolvendo Geografia e Artes” desenvolvido no decorrer do ano letivo de 2014, 
junto a três turmas de primeiro ano de curso técnico integrado ao ensino médio do Colégio Técnico 
Industrial de Santa Maria (CTISM), visando integrar os conteúdos de Geografia e Artes.  
 
O CTISM é uma escola pública federal localizada no interior da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) e, desde o início de suas atividades em 1967, tem como objetivo a formação técnica. 
Atualmente o colégio oferece, além dos cursos técnicos pós-médio e integrado, cursos tecnólogos 
superiores, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), Cursos da bolsa-formação de curta duração 
do programa PRONATEC e ainda cursos na modalidade Ensino à Distância (EAD). 
 
Apesar de se tratar de uma escola pública, o CTISM conta com uma infraestrutra física e humana 
muito acima da média das escolas públicas no Brasil. O colégio possui cerca de 15 laboratórios, 
sendo que alguns deles atendem inclusive alunos dos cursos superiores da UFSM, em razão da 
superioridade de suas instalações. Além dos laboratórios, o auditório com capacidade para 120 
pessoas e as salas de aulas são climatizadas e contam com equipamento de projeção multimídia 
data-show, caixas de som e quadro branco. O quadro de professores efetivos é constituído em sua 
maioria por mestres e doutores. 
 
Embora o CTISM apresente um quadro geral positivo no que refere à sua infraestrutura, a maioria 
dos laboratórios atendem especificidades das áreas técnicas como eletrônica, solda, máquinas, 
informática, etc., com exceção dos laboratórios de química e biologia que são voltados à formação 
humanística. Apenas os laboratórios de informática apresentam maior versatilidade no que se refere 
à interface com a Geografia, as Artes e as ciências humanas, os demais, esporadicamente 
apresentam projetos integrados com as disciplinas do núcleo comum. 
 
No que se refere ao quadro de professores, a excelência da formação destes profissionais e a oferta 
de oportunidades dentro da Universidade e magistério superior, é justamente o que contribui para o 
estabelecimento de uma condição paradoxal, que leva alguns dos professores a se afastarem das 
atividades didáticas, seja para prestarem serviços em outras autarquias, seja por envolvimento em 
projetos de pesquisa ou mesmo para aperfeiçoamento profissional. Por uma destas razões é que as 
aulas de Artes, no ano de 2014, estavam privadas de professor e as mesmas acabaram por serem 
atribuídas provisoriamente à professora de Geografia que possui também formação em Educação 
Artística. 
 
Dada a necessidade de abordar minimamente as três linguagens das artes – artes visuais, artes 
cênicas e música – de acordo com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
somadas às especificidades das circunstâncias, optou-se por transformar as aulas de Artes num 
projeto maior envolvendo as duas formações da professora titular em Geografia e a partir de então 
também professora de Artes.  
 
Este projeto envolveu diretamente apenas as três turmas de primeiro ano dos cursos técnicos 
integrados ao ensino médio e indiretamente os alunos de primeiro ano do Proeja, por serem também 
as únicas turmas que têm no currículo aulas de Geografia e Artes, perfazendo um total de cerca de 
cento quinze estudantes dos cursos regulares integrados de Técnico em Mecânica, Eletrotécnica e 
Informática para Internet e os adultos do curso de Eletromecânica na modalidade Proeja. 
 
No intuito de proporcionar uma vivência efetiva nas três linguagens das artes buscou-se a parceria 
de profissionais formados ou, mais especificamente formandos, nessas áreas, a fim de ampliar e 



3 
 

garantir um trabalho interdisciplinar, envolvendo não só as três linguagens das artes, mas também 
com a Geografia. Ou seja, os conteúdos de artes foram selecionados e organizados a partir de um 
tema gerador que viesse da Geografia e também discutidos nas aulas de Geografia.  
 
Na prática o projeto foi realizado com a participação de um bolsista do último ano do curso de 
Licenciatura em Artes Cênicas na UFSM, uma bolsista também cursando o último ano do curso de 
Licenciatura em Artes Visuais e um grupo de três estagiários do último ano do curso de 
Licenciatura em Música que trabalharam sempre juntos em sala de aula e a professora de Geografia 
e Artes que acompanhou as aulas de Artes e trabalhou periodicamente com os mesmos alunos as 
aulas de Geografia. 
 
Os bolsistas e estagiários de artes trabalharam no esquema de revezamento nas três turmas do 
primeiro ano, se dedicando a uma turma por bimestre e permanecendo os dois últimos bimestres na 
mesma turma. Desta forma, todas as turmas tiveram oportunidade de vivenciar as três linguagens 
das artes com profissionais especialistas das áreas, por pelo menos, um bimestre letivo.  
 
Os conteúdos abordados nas aulas de artes foram todos planejados em conjunto com a professora de 
Geografia, também formada em Artes. A orientação dada e o planejamento realizado foi baseado na 
abordagem das manifestações artístico-culturais das cinco macrorregiões do Brasil, de acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ou seja, o tema das regiões do Brasil foi 
utilizado como tema gerador. Os bolsistas e estagiários foram orientados a trabalhar a música, as 
artes visuais e as manifestações cênicas das cinco macrorregiões, de forma a apresentar obras e 
manifestações artísticas que fossem mais peculiar e específicas de cada região, tendo em vista a 
oportunidade de investigar influências e origens remotas, ampliando a análise sobre o objeto de 
estudo. 
 
Simultaneamente às aulas de Artes, as mesmas turmas tiveram ao longo do ano letivo, aulas de 
Geografia nas quais o conteúdo estudado foi contribuindo gradativamente para a construção e 
compreensão do processo de regionalização do Brasil. 
 
 Para o quarto e último bimestre foi planejada a realização de um trabalho de síntese dos conteúdos 
de Artes e Geografia. Cada turma teve que montar um videoclipe com base na atividade de 
“quadros vivos”, sobre cada uma das macrorregiões, para o qual houve um momento de 
interpretação cênica e a pesquisa e seleção de quadros e músicas que se relacionassem com as 
características de cada região e a compreensão destas características que foram estudadas nas aulas 
de Geografia. 
 
No caso da turma de primeiro ano do Proeja, o planejamento e as atividades tiveram outra 
organização, pois as aulas de Artes estão inseridas na carga horária das aulas de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias, enquanto as aulas de Geografia estão inseridas na carga horária das 
aulas de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Na prática, as atividades abordaram a temática da 
“identidade”. Assim, os alunos tiveram aulas com a bolsista de artes visuais e com a professora de 
Geografia e Artes que se encarregou dos conteúdos de música e artes cênicas. Sendo assim, este 
trabalho vai se limitar a descrever e analisar a experiência com os alunos adolescentes das turmas 
dos cursos técnicos regulares integrados ao ensino médio. 
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
 
A divisão regional do Brasil adotada pelo IBGE, seccionou o território brasileiro em zonas 
fisiográficas baseadas em critérios econômicos, tendo o “processo econômico como determinante, o 
quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de lugares como elemento da 
articulação espacial”  
(<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_div_int.shtm?c=1>. Acesso em: 
01jan2015). Apesar do objetivo desta regionalização ser subsidiar a elaboração de políticas públicas 
e o planejamento nas diferentes instâncias governamentais, os livros didáticos de Geografia também 
apresentam seus conteúdos pautados nesta divisão regional e nas informações oficiais sobre o 
território organizadas pelo IBGE. 
 
Após a reestruturação curricular adotada no CTISM a partir de 2012, o primeiro ano do ensino 
médio tem sido dedicado ao estudo da formação e regionalização do território brasileiro e aos 
conteúdos voltados à chamada Geografia Física, com ênfase distribuída entre a Geografia Geral e 
do Brasil. Assim, considerou-se que a abordagem das manifestações artístico-culturais das 
Macrorregiões do IBGE seria um pretexto suficiente para a exploração das três linguagens artísticas 
conforme preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio articulado 
com os conteúdos de Geografia ao longo do ano letivo.  

Adolescentes, jovens e adultos, na escola média, podem desenvolver competências em 
Arte, na medida em que praticam modos de fazer produtos artísticos (experimentando 
elaborações inventivas – percepções e imaginações com significado sobre a cultura -, 
expressões sínteses de sentimentos) e maneiras de fazer apreciações e fruições em cada 
linguagem da Arte ou em várias possibilidades de articulação. Na medida em que tais 
fazeres são acompanhados de reflexões, trocas de idéias, pesquisas e contextualizações 
históricas e socioculturais sobre essas práticas, transformam conhecimentos estéticos e 
artísticos anteriores em compreensões mais amplas e em prazer de conviver com a arte. 
(PCN, parte II, p.50) 

Na citação acima “cada linguagem da Arte” refere-se à música, artes visuais, dança, teatro e artes 
audiovisuais, já anteriormente identificadas nos PCNs. Sendo que a dança e artes audiovisuais 
perpassam por este projeto por meio dos folguedos abordados nas aulas de teatro e no projeto final 
de produção de videoclipe.  
 
 Para tanto, a estrutura básica do planejamento das aulas de artes foi todo sugerido e realizado em 
conjunto com a professora de Geografia (que também é formada em Educação Artística e é a 
professora responsável pelas aulas de artes), os bolsistas e estagiários de artes.  
 
O esquema dos conteúdos segue descrito na quadro a seguir: 

REGIÕES ARTES VISUAIS ARTES CÊNICAS MÚSICA 

SUDESTE 

Estudo das manifestações artísticas 
resultantes da Semana de Arte 

Moderna e o Movimento Modernista, 
com ênfase para o desenho, a pintura, 
a transição entre figuração e abstração 

e os gêneros da pintura. 

Estudo das manifestações 
artísticas resultantes da 

Semana de Arte Moderna e o 
Movimento Modernista 

Samba: composições, 
compositores e variações 

rítmicas típicas da 
Região. 

NORDESTE Xilogravura e Literatura de Cordel. 

Literatura de Cordel, estilos 
textuais (teatro e cinema). 

Tipos de cena (cena italiana, 
palco de arena, semi-arena). 

Ritmos, compositores e 
composições típicas do 
Nordeste: baião, xote, 

frevo, xaxado, forró, etc. 

CENTRO-
OESTE 

Técnica de moldar argila, escultura e 
a arte de Siron Franco e Goiandira do 

Couto como representantes da arte 
acadêmica e näif da Região Centro-

oeste. 

Manifestações artístico-
culturais típicas da região: 

festas e folguedos. 

Ritmos e instrumentos 
típicos da região: viola de 
cocho, rasqueada, polca 

paraguaia, guarânia, 
moda de viola e música 

sertaneja. 
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NORTE 

Conceito de instalação, arte moderna 
e utilização de materiais 

diversificados. Referência na arte de 
Frans Krajcberg e a conexão com a 
questão do desmatamento. Arte em 

três dimensões e o reaproveitamento 
de materiais encontrados. 

O “Boi-bumbá” e as variações 
regionais desta manifestação 
folclórica como pretexto para 
o estudo da encenação, texto 

previamente preparado e 
improviso, o cenário e o 

figurino. 

Ritmos da região: 
carimbó, marujada, 

música indígena, música 
erudita pela obra de 

Villa-Lobos. 

SUL 
Arte urbana: grafite e variantes. 

Criação individual de estêncil com 
placas de raio-X e composição com 

tinta spray sobre papel. 

Leitura Dramática, a “deixa” 
e o texto regional. 

Música gaúcha e 
tradicionalista. 
Composições e 

compositores gaúchos 
tradicionalistas e urbanos. 

 
O roteiro básico traçado inicialmente, como exposto no quadro anterior, foi a base das aulas de artes 
durante o ano letivo, obviamente com adaptações ao longo dos bimestres, conforme oportunidades e 
dificuldades foram se apresentando em cada uma das três turmas.  
 
Uma orientação fundamental foi dada aos bolsistas e estagiários: que o planejamento das atividades 
e aulas fosse realizado com base na Metodologia Triangular de Ana Mae Barbosa, de forma a 
sempre proporcionar aos alunos um momento de contextualização, um momento de apreciação 
artística e um momento de fazer artístico, não necessariamente nesta ordem. Ou como nas palavras 
dela: “quando falo de conhecer arte falo de um conhecimento que nas artes visuais se organiza 
inter-relacionando o fazer artístico, a apreciação da arte e a história da arte” (BARBOSA, 1991, p. 
31-32). Esta mesma orientação está presente nos PCNs: 

Por meio de práticas sensíveis de produção e apreciação artísticas e de reflexões sobre as 
mesmas nas aulas de Arte, os alunos podem desenvolver saberes que os levem a 
compreender e envolver-se com decisões estéticas, apropriando-se, nessa área, de saberes 
culturais e contextualizados referentes ao conhecer e comunicar arte e seus códigos. (PCN, 
parte II, p. 48) 

No caso das artes visuais a escolha daqueles conteúdos justificam-se porque, de alguma forma, 
permitiram a articulação com os conteúdos de Geografia sem sacrificar uma abordagem ampliada 
das diferentes manifestações artísticas. Independente da natureza do projeto, os alunos do ensino 
médio do CTISM só tem aulas de artes no primeiro ano, portanto, qualquer que fosse o projeto, o 
tempo dedicado às artes visuais sempre seria reduzido e permitiria apenas uma abordagem parcial 
do universo desta linguagem.  
 
Mesmo sendo um conteúdo voltado para as manifestações artísticas no Brasil, o momento da 
contextualização, previsto dentro da Metodologia Triangular, tem o intuito de oferecer oportunidade 
de extrapolar a abordagem em busca de possíveis influências externas e remotas ou mesmo a 
interdisciplinaridade com a Geografia. 
 
Interdisciplinaridade que além de ser amplamente recomendada pelos PCNs no âmbito do ensino-
aprendizagem, de certa forma também se reflete nos estudos e as pesquisas atuais de Geografia 
Cultural que vem sendo publicados desde a década de 1970 e que incorporam pressupostos de 
várias áreas do conhecimento das outras ciências humanas como antropologia, sociologia, como 
também se voltam a combinar os estudos geográficos com as várias manifestações artísticas como 
descrito em vários trabalhos que sintetizam esse percurso da geografia cultural, como os de Paul 
Claval (1995) ou Corrêa & Rosendahl (2000, 2000a e 2002). 
 
A temática escolhida para destacar a arte da região Sudeste foram as manifestações artísticas 
ocorridas durante e após a Semana de Arte Moderna, tanto para artes visuais quanto para teatro. 
Dentre os artistas da Semana de 22, merece destaque a possibilidade de articulação que as telas de 
Tarsila do Amaral, de Portinari e as paisagens dos pintores do Grupo Santa Helena permitem 
realizar com a Geografia.  
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Ao abordar a formação e regionalização do território brasileiro, a tela Café (figura 1), de Portinari, 
por exemplo, foi utilizada como referência à importância do ciclo do Café na transição da sociedade 
rural para uma organização espacial urbana e o processo de industrialização que teve início na 
região Sudeste.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A série “Retirantes” (figura 2) de Portinari é um retrato cruel dos que ainda fogem da seca e da 
pobreza do sertão nordestino. Sobre a industrialização no Sudeste, as telas “Operários” (figura 3) e 
“São Paulo” (figura 4) de Tarsila do Amaral são ótimas referências ao estudo das transformações da 
paisagem cultural, tanto que a tela “Operários” foi selecionada pelos alunos de duas turmas para o 
trabalho final de quadro-vivo (fotos 7 e 8) inserido no videoclipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É justamente com o uso das chamadas cores “caipiras”, em tons fortes, que Tarsila retrata 
umas das paisagens de São Paulo da década de 20. O quadro “São Paulo” de 1924 é uma 
representação paisagística que rompe com o conceito acadêmico de paisagem. A luz que 
incide na representação é direta sem a convenção das sombras que a luz natural provoca nas 
diversas horas do dia e muito valorizada nas paisagens “clássicas”. A profundidade revela-
se pela diminuição de elementos sem adoção dos recursos da perspectiva. A forma tem 
influência das vanguardas cubista e construtivista, mas apresenta-se de maneira 

 
 Figura 1 - PORTINARI, Cândido. Café, 1935. 

Óleo sobre tela, 130x195cm 
Acervo do Museu Nacional de Belas Artes-RJ. 

Disponível em: <http://www.portinari.org.br> Acesso em: 03jan2015. 

 
Figura 2 – PORTINARI, Cândido. Retirantes, 

1944 
Painel-óleo sobre tela, 190x180cm 

Acervo do MASP-SP 
Disponível em: <http://www.portinari.org.br> 

Acesso em: 03jan2015. 
 
 
 

 
Figura 3 - AMARAL, Tarsila do. Operários, 1933 

óleo sobre tela, c.i.d. - 150 x 230 cm  
Acervo Artístico-Cultural do Palácio do Governo do Estado 

de São Paulo. Palácio Boa Vista (Campos do Jordão, SP)  
Reprodução fotográfica Fábio Praça 

Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br>  Acesso 
em: 19abr2010. 

 
Figura 4 – AMARAL, Tarsila do. São Paulo, 1924. 

óleo sobre tela, c.i.d. - 57 x 90 cm  
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo/Brasil  

Reprodução fotográfica Rômulo Fialdini 
Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br>  Acesso em: 

19abr2010. 
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absolutamente original, inaugurando uma iconografia que marcaria boa parte da obra da 
pintora, com linhas duras e fechadas, contornos nítidos. (MYANAKI, 2009) 

As paisagens dos pintores do Grupo Santa Helena (figuras 5 e 6), são registros irrepreensíveis de 
São Paulo e arredores de meados das décadas de 1930, 40 e 50. A própria contextualização do 
grupo já é um assunto que permite diversas relações com a Geografia, pois a maioria de seus 
integrantes como Aldo Bonadei, Francisco Rebolo e Alfredo Volpi eram descendentes de 
imigrantes que se reuniam no edifício Santa Helena, na Praça da Sé, em São Paulo, para pintar 
paisagens da cidade e arredores que hoje permitem estabelecer comparações ou constatar as 
transformações da paisagem no tempo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para apreender um pouco mais sobre a região Nordeste, a Literatura de Cordel oferece múltiplas 
possibilidades de abordagem. No caso das artes visuais optou-se principalmente pela gravura, mais 
especificamente a xilogravura (figura 7). O objetivo inicial era experimentar uma técnica diferente 
do desenho e da pintura, no caso a xilogravura, e ampliar a vivência com os cordéis por meio da 
produção de textos no formato da poesia de cordel, para que posteriormente fossem montados 
livretos com as imagens produzidas em xilo na capa e expostos à moda dos cordelistas do Nordeste. 
 

O texto solicitado era para ser produzido em grupos e para abordar as 
características da região Nordeste. Entretanto, por se tratar de atividade 
extra-classe, por não ter havido uma orientação de perto com relação ao 
texto e pelo tempo exíguo, somente um grupo chegou a produzir um texto, 
os demais copiaram textos da internet ou não realizaram a atividade. Essa 
etapa do trabalho, infelizmente também não chegou a ser produzida nas 
demais turmas nos bimestres seguintes. De qualquer forma, a literatura de 
Cordel é por si só, uma rica referência das características da região 
Nordeste, pois oferece descrições e registros da paisagem cultural da 
região.  
 
Quando do estudo da Região Centro-oeste em arte visuais, uma das turmas 
foi privilegiada com a oportunidade de produzir seus trabalhos em argila 

(fotos 1 e 2) no ateliê de cerâmica do Centro de Artes e Letras (CAL)/UFSM e também com a 
participação de uma estagiária de pós-graduação em Química que se propôs a trabalhar em conjunto 
com a disciplina de Geografia. A participação desta pós-graduanda tinha o objetivo de explorar 

 
Figura 5 - REBOLO, Francisco. Socorro, 1938. 

Óleo sobre madeira, c.i.d., 32 x 42 cm  
Coleção Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP).  

Reprodução Fotográfica Rômulo Fialdini.  
Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br>.  Acesso 

em: 31maio2011. 
 

 
Figura 6 - VOLPI, Alfredo. Mogi das Cruzes, 1932;933) 

Óleo sobre papelão. 29,1 x 34,6cm 
Acervo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). 

Doação Carlo Tamagni. 
Disponível em: <http://www.mam.org.br>. Acesso em: 

12ago2011 

 
Figura 7 - Xilogravura de 
um aluno produzida em 

sala de aula 
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conteúdos relacionados à química dos minerais, mas sua participação permitiu estabelecer conexões 
com o estudo da composição química da argila, as razões das diferentes colorações de argila, como 
as argilas e areias utilizadas nos quadros de Goiandira do Couto (figura 8) e a argila que compõe os 
solos, quando do estudo dos fatores de formação dos solos e durante a visita ao Museu os solos do 
Rio Grande do Sul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No caso da Região Norte só a contextualização da obra (figura 9) de Frans Krajcberg já é pretexto 
suficiente para a articulação com vários temas da Geografia: geopolítica, quando da abordagem da 
cidade natal do artista polonês; demografia e fluxos populacionais, na abordagem das motivações de 
sua imigração durante a Segunda Guerra; questão ambiental, no estudo do interesse específico de 
Frans em madeira calcinada como matéria principal de suas composições.  
 
Com base na obra deste artista, os alunos realizaram caminhadas pelo campus para observar o 
avanço do processo de ocupação das áreas que antes de vegetação nativa e para coleta de galhos e 
troncos para realizar suas composições (fotos 3 e 4), um tema também abordado em aula de 
Geografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para o estudo da região Sul, por se tratar da região onde está situada a escola e por conta dos 
estudos regionais sobre o Sul serem contemplados desde as séries iniciais, ficou acordado que 
aproveitaríamos a oportunidade para ampliar o estudo para técnicas das artes visuais pouco 
convencionais e não abordadas anteriormente. A opção pelo grafite e pela arte urbana, permitiu 
algumas conexões com o estudo geográfico da região Sul, que embora bastante remotas e frágeis, 
não invalidaram a experiência. 
 
Foi apresentado aos alunos um pouco de alguns grupos urbanos da cidade de Porto Alegre e de 
Santa Maria, como o SubsoloArt que, de forma organizada, transformam a paisagem urbana com 
modalidades de graffiti como grapixo, sketches, stencil, tags, bombs, pixações. 

 
Figura 8 - Tela da pintora näif Goiandira 

do Couto produzida com areia 

 
Fotos 1 e 2 - Cerâmicas produzidas pelos alunos em ateliê sob orientação de como se 

faz um pote, à maneira de algumas comunidades indígenas (MYANAKI, J.) 

 
Figura 9 - Uma das obras de Frans 

Krajcberg que denunciam a 
temática das queimadas e 

desmatamento (Disponível em: < 
http://krajcberg.blogspot.com.br>)  

 
Fotos 3 e 4 - Composições dos alunos com material encontrado no campus e sucatas (foto 

de MYANAKI, J.) 
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O teatro foi a linguagem que mais dificuldade apresentou no quesito interdisciplinaridade. A 
princípio, o inusitado da articulação com os conteúdos da Geografia já oferece certa dificuldade. 
Entretanto, a proposta ainda encontrou a resistência inicial do bolsista de artes cênicas, que além de 
ser bastante jovem e pouco experiente (o que restringe o leque de conhecimento e vivências que 
podem servir como referência) declarou posteriormente e sinceramente não acreditar, inicialmente, 
na proposta, apesar de ter se agregado a ela espontaneamente. 
 
Também foi uma dificuldade encorajá-lo (o bolsista) a suplantar o equívoco de que as cinco regiões 
deveriam ser abordadas de forma diversificada e não somente a partir dos folguedos e danças 
folclóricas.  
 
Na primeira turma, para o estudo da região Norte, a referência foi um fragmento de texto do boi-
bumbá. A encenação do boi, as variantes regionais e a Geografia, a importância do figurino, os tipos 
de palco (arena, semi-arena, italiano, misto) e ainda a problemática do início, do meio e do fim no 
texto teatral foram os itens abordados. A conexão com a geografia da região ficou por conta da 
contextualização do evento no estado do Pará, a importância cultural do boi que polariza a 
população entre os grupos que apóiam o “boi garantido” ou o “boi caprichoso”, a disputa no 
“bumbódromo” e a incorporação de alegorias indígenas, rituais xamanísticos e características 
típicas da região. 
 
O boi-bumbá foi uma das experiências, que apesar, da resistência inicial do bolsista, surpreendeu a 
todos pelo empenho dos alunos na criação dos figurinos, criatividade e composição dos detalhes 
para a encenação, além de permitir uma análise sobre as variantes regionais da manifestação, como 
o bumba-meu-boi, o boi de mamão, boi-de-jacá, boi-de-reis, dança-do-boi, etc.  
 
Quando do estudo da região Centro-oeste, optou-se pelo estudo das “Cavalhadas” de Pirenópolis, 
que suma referência nesta festa folclórica e que reproduz dramaticamente a batalha entre mouros e 
cristãos. Como um pretexto para a análise das influências européias na formação do povo brasileiro, 
nas aulas de teatro o folguedo foi pouco explorado na sua relação com a Geografia e serviu mesmo 
de pretexto à aplicação do “jogo do lobo”, uma atividade com mais caráter lúdico do que 
pedagógico, mas que o bolsista certamente mantinha como zona de conforto, uma vez que os alunos 
eram unânimes na aprovação da atividade. 
 
No estudo do Nordeste, a professora de Geografia interveio na aula de teatro a fim de garantir a 
amplitude da contextualização da Literatura de Cordel. Assim, foi sugerido o poema dramático 
“Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto escrito num formato inspirado na literatura 
de Cordel, e que foi adaptado para o cinema por Zelito Viana com música de Chico Buarque.  
 
Foi oferecida aos alunos oportunidade de apreciar um fragmento do filme e ainda uma versão do 
mesmo texto em quadrinhos, de forma a analisar a modernidade do texto de João Cabral, a 

 
Fotos 5 e 6 - Estêncil produzido pelos alunos e pintado com tinta spray sobre 

papel (fotos: MYANAKI, J.) 
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versatilidade e adaptação do texto aos diversos formatos (teatro, cinema, poesia e quadrinhos), a 
dramaticidade e qualidade da música de Chico Buarque, a xilogravura e o conteúdo do texto como 
referência ao estudo das características da região Nordeste a partir de um único objeto. 
 
Apesar de ser um texto anacrônico em relação à faixa etária dos alunos e do bolsista (ele não 
conhecia o texto, o filme, os quadrinhos e nem a música de Chico Buarque), trata-se de um clássico 
da literatura moderna, João Cabral é uma referência da literatura, Chico Buarque uma referência da 
música popular brasileira e os clássicos devem ser estudados sempre. Nesse caso, os quadrinhos 
foram uma boa forma de criar vínculo e interesse.  
 
Na etapa do trabalho cênico os alunos fizeram a interpretação do fragmento do texto, objetivando a 
ênfase na paisagem sonora sugerida pelo fragmento do texto de João Cabral. Na turma seguinte a 
atividade foi repetida de forma mais sintética na etapa da contextualização (o bolsista trabalhou sem 
a interferência direta da professora de Geografia) e depois substituída, no terceiro bimestre, por uma 
atividade com bonecos. 
 
A região Nordeste foi estudada pela terceira turma a partir de uma longa atividade de criação de 
bonecos articulados criados com jornais, barbante e fita crepe. Um tipo de boneco que exige três 
manipuladores e que serviu de pretexto à contextualização do teatro de mamulengo, que apesar de 
completamente diferente na composição e forma de manipulação, a princípio serviu de estímulo 
tanto aos alunos quanto ao bolsista. A seguir à produção do boneco foi realizada a encenação de um 
texto original do teatro de mamulengo. Entretanto, quando este momento chegou, os alunos já não 
estavam mais estimulados, em razão da demora da etapa de produção do boneco por alguns grupos. 
Tampouco houve tempo ou estímulo para a relação com os conteúdos da Geografia, embora seja 
perfeitamente possível a conexão a partir de um texto dramático que faça alusão às questões sociais 
da região, pro exemplo. 
 
Para o estudo da região Sul, uma crônica completa dos chamados “Contos gauchescos” foi 
escolhida e sugerida pela professora de língua portuguesa para a atividade de leitura dramática, por 
se tratar de literatura a ser trabalhada na disciplina de português também. O texto é repleto de 
regionalismos e, de certa forma, enriqueceu o estudo da região Sul, além de permitir ainda 
discussões sobre temáticas como a questão racial.  
 
Para o estudo da região Sudeste, também repetiu-se o tema da Semana de 22 e o Modernismo. A 
temática da ruptura com as formas clássicas das diversas linguagens artísticas é muito presente no 
Sudeste. O texto teatral contemporâneo nasceu da literatura pós-Semana de 22, por isso a atividade 
elaborada foi a improvisação a partir de imagens de quadros de pintores modernistas. A ideia da 
atividade já serviu de preparação para a encenação dos quadros vivos do videoclipe final e 
apresentou bons resultados na expressão da criatividade dos alunos. 
 
O trabalho de articulação entre música e geografia, a princípio, foi o mais promissor, mas não 
necessariamente o que resultou em melhores resultados. O projeto contou com a participação de três 
estagiários extremamente competentes que trabalharam sempre juntos na organização das aulas, 
constituída pela reprodução ao vivo de uma ou duas canções de compositores da região a ser 
estudada, seguida de uma série de slides muito bem organizados, contextualizando o tema e ao final 
da aula (sempre em dois períodos de 50 minutos) um momento de fazer musical – canto em coro, 
atividades rítmicas e melódicas com instrumentos simples como chocalhos, violão ou caixa.    
 
Essa mesma fórmula repetiu-se praticamente em todas as aulas e turmas seguintes, com a 
participação eventual, em duas turmas, de um gaitista premiado em vários festivais tradicionais, 
especialista em música tradicionalista gaúcha que apresentou uma aula na qual expôs um panorama 
da música tradicional gaúcha, suas características, detalhes dos diferentes estilos, influências 
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culturais e ainda instruções de como funciona uma gaita/acordeão. Sobre a música da região Sul, foi 
abordada também a música urbana do Rio Grande do Sul. 
 
A música é uma linguagem extremamente favorável à articulação com a Geografia. No contexto da 
Geografia Cultural, Carney (2007) aponta que “durante os últimos 35 anos, geógrafos culturais 
investigaram a música a partir de uma moldura geográfica [...]. Eles estudaram uma diversidade de 
fenômenos musicais, incluindo gêneros e subgêneros, estilos, estrutura, letras, artistas e 
compositores, centros e eventos, mídia, música étnica, instrumentação e a indústria da música”. 
Obviamente o trabalho com música instrumental pode ser mais difícil ao não iniciado na arte, uma 
vez que é sempre a poesia das canções o aspecto mais comumente destacado no âmbito da 
Geografia Escolar. 
 
No que se refere à música e de região, conceito central deste projeto, ainda Carney (2007) aponta: 

As regiões, de acordo com os geógrafos, são lugares que mostram similitude interna ou 
homogeneidade, tornando-se diferentes das áreas que as cercam. As regiões muitas vezes 
recobrem fronteiras de unidades políticas, como no caso de estados e países. As pessoas 
tendem a se identificar com elas em um sentido geral (por exemplo, New England, o sul, o 
meio oeste e Great Plains), embora não estejam sempre familiarizadas com as suas 
fronteiras precisas. A música é uma das características que contribuem para o 
desenvolvimento de uma região e frequentemente é utilizada como um instrumento 
promocional para as regiões, como cajun e a música zydeco no sul da Luisiana, a música de 
“conjunto” no sul do Texas e a música norteño no norte do México. (CARNEY, 2007, p. 
136) 

Neste trabalho, todas as regiões tiveram uma etapa de contextualização que destacava as raízes 
históricas dos ritmos (fossem de origem europeia, africana, indígena, etc.), a confluência de 
aspectos culturais e as características da região geográfica na análise da música. Para a região 
Sudeste, as raízes do samba e a posterior diferenciação do ritmo em samba-canção, samba-enredo, 
samba de roda, partido alto e gafieira foram abordadas. Teve destaque o samba paulistano do 
descendente de italiano Adoniran Barbosa, a questão da imigração europeia e do sotaque regional 
nas suas canções, contribuindo para a compreensão das características da região Sudeste. 
 
Os diversos ritmos típicos do Nordeste, como baião, xote, xaxado, frevo e forró somados à arte e a 
biografia de Luiz Gonzaga puderam ser relacionados à literatura de cordel e também retomados 
aulas de Geografia sobre o Nordeste. 
 
Quando do estudo da música do Centro-oeste foi possível retraçar os fluxos migratórios na região 
com o processo de ocupação e expansão da fronteira agrícola ao abordar a polca paraguaia, a 
guarânia e a música sertaneja com influência da música dos migrantes gaúchos. No estudo da 
música e dos ritmos do Norte (carimbó, marujada), a influência do folclore e da música indígena 
foram enfatizadas e aproveitou-se para ampliar a análise trazendo a música erudita de Villa-Lobos 
que se inspirou nos sons da natureza e na música indígena. 

 
O trabalho final proposto às três turmas foi inspirado no 
clipe da canção “70 million” (figura 10) do grupo de 
suecos “Hold your horses”, no qual o grupo filma uma 
série de quadros-vivos parodiando telas famosas de 
pintores consagrados.  
 
 
 

 
 
 

 
Figura 10 - Cena do clipe “70 million” 
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A atividade final sugerida para o quarto bimestre, pela professora de Geografia, foi a produção de 
um videoclipe nos mesmos moldes do clipe do grupo sueco, utilizando como base telas de pintores 
brasileiros ou que retratassem paisagens ou temas das cinco regiões do Brasil combinada com, no 
mínimo, uma canção também representativa do panorama cultural do país.  
 
A única orientação fixa e obrigatória para as três turmas é que as cinco regiões fossem retratadas no 
videoclipe. Ademais, os grupos tiveram liberdade de selecionar os quadros e as canções que 
julgaram interessante. 
 
A atividade do videoclipe foi sugerida porque permite vivenciar as três linguagens durante a 
produção: a seleção dos quadros exige conhecimentos construídos ao longo das aulas de artes 
visuais, a escolha das canções e a opção por interpretar as canções com novos arranjos exercita 
habilidades desenvolvidas nas aulas de música e, por fim, interpretar as cenas das pinturas como 
quadro vivo é a essência das aulas de artes cênicas.  
 
Para realizar a atividade os alunos tiveram pouco mais de um mês, incluindo a tarefa de pesquisa e 
seleção dos quadros e músicas, o ensaio da interpretação cênica, preparo dos figurinos e cenários, 
filmagem, gravação das músicas e edição final. Durante este período as aulas de Geografia foram 
todas dedicadas ao estudo exclusivo das cinco regiões em seus vários aspectos geográficos, a fim de 
contribuir na produção das letras das paródias, orientar uma pesquisa de imagens e canções 
pertinente com as características regionais do Brasil. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
No que se refere aos objetivos, pode-se afirmar que este primeiro ano de projeto os atingiu 
satisfatoriamente, uma vez que diversas atividades didáticas foram, de fato, sistematizadas a partir 
de uma temática vinda de Geografia e cumpriu o objetivo de articulação com os conteúdos de artes. 
 
Na avaliação dos alunos, essa articulação nem sempre ficou evidente, entretanto quando ela é 
citada, aparece como positiva, de forma a contribuir para a construção do conhecimento. Quanto à 
atividade final de produção do videoclipe, foi possível observar e concluir alguns detalhes. 
 
Todos os três videoclipes, apresentam qualidades e organização bem diversas entre si e evidenciam 
uma seleção de imagens e canções pertinentes no que se refere à relação entre Arte e Geografia, a 
fim de demonstrar uma análise das 5 regiões do Brasil. A maioria das imagens evidenciam uma 
visão trivial do Brasil, mas nota-se alguma visão crítica, em alguns elementos. Apesar da maioria 
ter selecionado imagens de indígenas para a região Norte, um dos grupos apresentou o indígena 
vestido como um cidadão urbano, de calça jeans, camiseta e boné, tal qual é normal o encontrarmos 
no centro de Santa Maria.  
 

 
Fotos 7 e 8 - Versões em quadro-vivo para a tela “Operários”, realizada pelos alunos do CTISM para o 

videoclipe. (fotos: MYANAKI, J.) 
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Em geral, é nas canções e paródias que as turmas demonstraram maior senso crítico. A escolha de 
um rap parodiado com letra dos alunos para apresentar os quadros de Tarsila do Amaral e a região 
Sudeste, evidencia uma combinação expressiva e crítica, uma vez que o rap tem essa característica 
discursiva e de protesto. A obra de Tarsila também é sinônimo de ruptura e crítica social a seu 
tempo. 
 
Uma das turmas planejou um videoclipe baseado na produção de um painel pintado pelos próprios 
alunos, cuja produção seria fotografada para montagem de um stop motion, posteriormente 
sonorizado na edição.  Os painéis foram concluídos, mas os grupos não souberam se organizar para 
a edição final, resultando num videoclipe curto e incompleto. Mas valeu pelo debate travado pelos 
alunos na hora de decidir qual a canção que seria escolhida para a edição final. Este momento 
presenciado e realizado durante a aula de Geografia proporcionou uma discussão crítica, com 
defesas circunstanciadas dos alunos, uma vez que os grupos se polarizaram entre uma canção que 
exaltava as boas qualidades do Brasil (“Meu país”) e uma canção que protesta contra os problemas 
que o país vive (“Que país é esse”). Ganhou a canção com letra poética e que exalta as qualidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na avaliação de uma parcela dos alunos a interdisciplinaridade foi mínima, quase imperceptível, 
enquanto outro afirmou que “aprofundamos nosso conhecimento sobre música, teatro e artes 
plásticas de cada região do Brasil” ou “em cenas ligadas a diferentes culturas e partes do país, a 
ligação com a Geografia, fica evidente”. Entretanto, ninguém avaliou negativamente a experiência 
total.  
 
Considerando-se a continuidade do projeto por mais um ano, vale ressaltar alguns aspectos 
positivos que devem ser preservados e aperfeiçoados. No que se refere às artes visuais, o trabalho 
de análise e utilização das telas para o estudo da paisagem em Geografia foi relevante, como 
destacado anteriormente, para as regiões Sudeste e Nordeste, principalmente. A questão ambiental, 
tem nas obras de Frans Krajcberg, um pretexto fecundo para sua análise.  
 
O potencial das atividades de teatro pode ser ainda melhor aproveitado se os textos selecionados 
forem relacionados ao contexto dos conteúdos da Geografia, como foi o caso de “Morte e Vida 
Severina”. A atividade com teatro de bonecos inserida na última turma e que substituiu a leitura do 
texto de João Cabral, tem a vantagem de driblar a timidez e a resistência de alguns alunos em se 
expor diante dos colegas em atividades de interpretação. Atribuir um texto dramático, aos bonecos, 
sobre temas sociais que discutam problemas regionais, favorece a reflexão e a crítica. 
 
No caso da música, a organização das aulas e as contextualizações, apesar de bastante satisfatórias, 
acabaram pecando pela rigidez e a repetição contínua da fórmula. Considerando-se que a média de 
alunos com iniciação musical tem sido elevada, parece promissor aproveitar esse potencial e lançar 
desafios mais pontuais aos alunos. Também oferecer oficinas de construção de instrumentos 
simples, constitui-se numa oportunidade de conectar a Geografia e as Artes, considerando-se a 
localização, origem e distribuição espacial dos materiais a serem utilizados, por exemplo. 
 

Que País É Esse (de Renato Russo) 
 
Nas favelas, no Senado 
Sujeira pra todo lado 
Ninguém respeita a Constituição 
Mas todos acreditam no futuro da nação 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
[...] 
 

Meu país (de IvanLins) 
[...] 
Aqui é o meu país 
De botas, cavalos, estórias 
De yaras e sacis 
Violas cantando glórias 
Vitórias, ponteios e desafios 
No peito do Brasil 
Me diz, me diz 
Como ser feliz em outro lugar 
[...] 
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É pertinente destacar que o cinema e a fotografia são técnicas que podem ser melhor exploradas na 
continuidade do projeto, já que nesta etapa apareceram apenas como coadjuvantes nas aulas de 
teatro e música principalmente.  
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