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APRESENTAÇÃO

 A Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (RME) apresenta uma 
multiplicidade de projetos e ações. Cada escola traz sua singularidade às práticas 
educativas. A Secretaria Municipal da Educação (SMED), comprometida com o 
projeto de cidade em que todos aprendem, lança os Cadernos Pedagógicos nos 

5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 e 12, que divulgam os trabalhos educativos produzidos pelos 
profissionais que fazem a educação na RME.

 Nessa perspectiva, os Cadernos Pedagógicos pretendem estabelecer 
um espaço para a publicação dos trabalhos realizados pelos professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores, professores que atuam em 
bibliotecas escolares, secretários de escola, profissionais do Programa Vinculação, 
assessores pedagógicos da SMED, entre outros. A intenção é que reflitam sobre a 
sua prática docente, concebam a escola como um espaço de conquista, inspiração, 
aprendizagem e felicidade, conheçam os trabalhos realizados pelos colegas e 
sintam-se instigados a relatarem suas experiências.

 Vai, assim, uma coletânea de artigos à consideração de todos os profissionais 
da educação, para leitura e crítica em momentos de conversação pedagógica.  
 Os Cadernos Pedagógicos são uma aposta e um convite a novos 
diálogos. 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
Secretário Municipal da Educação
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA ALFABETIZAÇÃO

Adriana Elisabete Schiavo*
Raquel Cassiana Girardi **

 A psicomotricidade existe nos menores gestos e em todas as atividades que 
desenvolvam a motricidade da criança, visando ao conhecimento e ao domínio do seu corpo. 
As atividades de movimento colaboram para um bom desenvolvimento motor e melhoram a 
aprendizagem, destacando a relação existente entre corpo, mente e afetividade. 
 Tanto Vygotsky (2008) como Wallon (1995) aproximam de forma incontestável 
a ideia de ação motora como suporte cognitivo. A possibilidade de organizar a fala e o 
pensamento coincidirá com a habilidade de movimentar-se em um dado espaço.
 Para Almeida (2006), psicomotricidade é a ciência que tem como objetivo de estudo 
o homem por meio do seu corpo em movimento em relação ao seu mundo interno e externo, 
bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e 
consigo mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, em que o corpo é a origem 
das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. 
 A psicomotricidade na fase da alfabetização traz na sua essência a dependência 
entre o pensamento e a ação que é igual ao desenvolvimento. Assim, faz-se necessário 
que professores do currículo e das disciplinas especializadas evidenciem em suas práticas 
pedagógicas atividades de movimento.
 Durante o processo de aprendizagem os elementos básicos da psicomotricidade 
(esquema corporal, lateralidade, organização espacial e estruturação temporal) são 
utilizados com frequência, por exemplo: quando um aluno quica a bola, ele está coordenando 
o movimento da mãos com o dos olhos (coordenação visomotora), exatamente o mesmo 
que ocorre na escrita; ao conduzir um pneu pela quadra, é realizado o movimento de 
molinete, também utilizado na escrita; e o exercício de lançar a bola para o alto, bater 
palmas e pegá-la novamente traz inúmeros cálculos embutidos, pois ao lançar a bola mais 
alto maior será o número de palmas.
 Matos e Neira (1999) colocam que o professor, ao entrar em sala de aula, não 
encontra somente “cérebros” para ensinar, lida principalmente com os corpos, e, nesse 
sentido, qualquer conhecimento, qualquer conteúdo atravessa, obrigatoriamente, o canal 
corporal.
 Portanto, incentivar uma relação saudável com o próprio corpo e o uso dele na 
aprendizagem são práticas que deveriam ser cultivadas por toda a escolaridade.
 Algumas crianças, ao iniciarem o processo de alfabetização, não conseguem 
estabelecer relação com os instrumentos necessários para a leitura e a escrita, ou seja, 
para perceber ou reconhecer a dinâmica sonora que está ligada ao conjunto de letras 
na palavra, a criança deve valer-se da discriminação auditiva, ligando-a à discriminação 
visual. Esses dois sentidos são os que mais se empenham no processo de alfabetização.
 Assim, as habilidades que desenvolvem os elementos da psicomotricidade devem 
ser consideradas como uma educação de base nos anos iniciais, levando a criança a tomar 
consciência do seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar seu tempo e a 
desenvolver a coordenação de seus movimentos.
 Molinari e Sens (2002) afirmam que a educação psicomotora nos anos iniciais do 
*Professora e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Psicopedagogia pela FAE e Especialista em 
Educação Infantil e Ludicidade pela FSG
**Professora e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Deficiências Múltiplas e Mental pela FSG
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Ensino Fundamental atua como prevenção e com ela podem ser evitados vários problemas 
como a pouca concentração, confusão no reconhecimento de palavras, letras e sílabas e 
outras dificuldades relacionadas à alfabetização.
 Desde que nasce, a criança usa a linguagem corporal para conhecer a si mesma, 
relacionar-se com seus pais, movimentar-se e descobrir o mundo. Nesse processo, ela toma 
consciência do seu corpo e das possibilidades de expressar-se por meio do desenvolvimento 
de seu esquema corporal. Quando esse é mal formado, o indivíduo não coordena bem os 
movimentos, suas habilidades manuais tornam-se limitadas, o gesto vem após a palavra, o 
ritmo de leitura não é mantido. Na escrita, não obedece aos limites da folha, não consegue 
trabalhar com vírgula, nem armar corretamente cálculos e nos desenhos demonstra falta 
de organização e detalhes.
 Durante o crescimento, naturalmente se define uma dominância lateral na criança, 
será mais forte, mais ágil do lado direito ou esquerdo. A lateralidade corresponde a aspectos 
neurológicos, mas também é influenciada pelas vivências oportunizadas. Quando esse 
elemento básico não está bem definido ocorrem problemas de ordem espacial e o aluno 
não distingue a diferença entre esquerda e direita e é incapaz de seguir a direção gráfica. 
Não sabe qual mão escolher para desempenhar a tarefa e formar suas letras ou números 
em espelho.
 A criança, ao se relacionar com o meio, interage com objetos e com outras pessoas, 
estabelece relações e constrói conhecimentos a respeito do mundo em que vive. Essa 
conquista de espaço lhe dará suporte para percepção de suas possibilidades e limitações.
 É por meio do espaço e das relações espaciais que nos situamos no local em que 
vivemos, estabelecendo relações entre as coisas, fazendo observações, comparando-as, 
combinando-as. Portanto, a criança percebe em primeiro lugar a posição do seu próprio 
corpo no espaço, depois a posição dos objetos em relação a si mesma, e, por fim, aprende 
a perceber a relação dos objetos entre si.
 Diante dos problemas de organização espacial, uma criança não é capaz de distinguir 
um “b” de um “d”, um “p” de um “q”, “21” e “12” ou perceber a diferença entre esquerda e 
direita. Se não distingue bem o alto e o baixo, confunde o “b” e “p”, “n” e “u”, “ou” e “on”. Na 
escrita, não respeita a direção horizontal do traçado, ocorrendo movimentos descendentes 
e ascendentes. Também não obedece aos limites de uma folha, acumulando palavras ao 
sentir que a mesma vai acabar ou continuando escrever fora dela. Apresenta dificuldade 
na movimentação dos olhos durante a leitura, não obedecendo ao sentido esquerda/direita 
e chegando mesmo a saltar uma ou duas linhas. Sente dificuldade também em reconstruir 
uma frase cujas palavras estejam misturadas ou uma história em que as figuras não estejam 
ordenadas com começo, meio e fim. No cálculo a criança pode confundir tanto na leitura 
como na escrita, números com grafia similar como: “6” e “9”, “3” e “5”.
 O domínio motor evidencia as noções de corpo, espaço e tempo. Se a criança 
tiver dificuldades na aquisição das habilidades fisicomotoras fundamentais não terá esse 
domínio desenvolvido, sendo que o mesmo contribui para o desenvolvimento da autoestima 
e autoconceito, pois o aluno que se move de forma competente se torna mais disponível, 
motivado, engajando-se nas atividades. 
 Outro elemento básico da psicomotricidade é a estruturação temporal que é a 
capacidade de situar-se em função da sucessão dos acontecimentos (antes, durante, 
depois); da duração de intervalos (longo, curto); das noções de ritmo (regular, irregular) e 
do ciclo de certos períodos (dias da semana, meses, estações...).
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 A partir dos quatro anos de idade, os conceitos temporais como, por exemplo, hoje, 
amanhã, ontem, antes e depois, começam ser aplicados corretamente pela criança. Entre 
sete e oito anos, já tem consciência do que significam os dias da semana, dos meses do 
ano e pode começar a interpretar as horas do relógio. As dificuldades na estruturação 
temporal são identificadas quando o aluno não percebe os espaços entre as palavras e 
geralmente escreve as letras de forma ininterrupta, além de misturar os fatos.  
 O ritmo, elemento da estruturação temporal, é o movimento ou som com intervalos 
regulares ou irregulares. Está presente na respiração, nos batimentos cardíacos, na fala, 
na escrita, na caminhada, no pensamento, enfim, em cada movimento executado. A criança 
que não tem o ritmo regular desenvolvido, dificilmente consegue ler de forma encadeada, 
não associando o gesto à palavra na leitura expressiva ou num jogo de dramatização.
 Assim é preciso repensar a ação pedagógica centrada unicamente na “cognição” 
que, em consequência, deixa de “fora” a dimensão corporal, pois se percebe que, em alguns 
casos, a sala de aula se torna um lugar exclusivo das habilidades perceptocognitivas, como 
se estas não passassem pela corporeidade. Nesses casos, ao corpo restou a quadra, o 
pátio e recreio, normalmente vinculados às expressões emotivas mais fortes, como correria, 
vozes altas e empolgação.
 De Meur e Staes (1984) assinalam que o intelecto se constrói a partir da atividade 
física. As funções motoras (movimento) não podem ser separadas do desenvolvimento 
intelectual (memória, atenção, raciocínio), nem da afetividade (emoções e sentimentos). 
 A escola que trabalha com especial atenção para o desenvolvimento psicomotor 
tende a contribuir para o aprendizado. Portanto, ser professor nos anos iniciais é ser 
alfabetizador, é proporcionar aos educandos o acesso a conhecimentos variados, que 
passam pelas primeiras letras, pelas atividades motoras formalizadas, pela organização 
das ações no espaço, pelo convívio em grupo. É impossível entender o mover-se, o brincar 
e o jogar distanciados do escrever, do ler e do falar. 

REFERÊNCIAS
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RECICLANDO SONS

Eliana Maria Gatelli Vasques*

 A minha experiência do projeto com música teve início a partir da necessidade 
de trabalhar em sala de aula com os alunos, já que a música passa a fazer parte do 
currículo escolar, conforme Lei 11.769 de agosto de 2008, artigo 15 e inciso 4º. Durante 
o planejamento orientado pela coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Professor Nandi, Suelena Sartori, pude perceber que essa não seria uma 
tarefa exclusiva do componente de Arte, mas sim de todo o grupo. O que segue relatado 
neste artigo são as experiências e expectativas que surgiram durante o projeto. Explicar 
o trabalho pedagógico sobre música, em poucas linhas, é difícil. Trabalhar música com 
crianças, também, mas certamente foi desafiador, uma vez que muitos alunos não haviam 
tido contato direto com música e com instrumentos musicais.
 Vários questionamentos surgiram: Como seria realizar um trabalho de música com 
crianças sem ter noções básicas de música? O que é uma partitura? Notas musicais? 
Quais instrumentos posso utilizar em sala de aula? É possível construir instrumentos 
musicais partindo de materiais recicláveis? Após perceber toda a problemática, dúvidas 
e questões sobre esses aspectos referentes ao ensino da música, busquei apoio teórico, 
que  tive acesso na disciplina de música na faculdade. Além de contar com minhas próprias 
experiências empíricas sobre musicalização, descobri que os alunos gostam de música e 
que todos têm ideias para construir e produzir sons. Sendo assim, ficou muito mais fácil 
trabalhar com um universo musical que estamos expostos e que, por falta de conhecimento 
ou de disponibilidade de tempo, deixamos passar desapercebido. Envolvemo-nos com 
tudo que está a nossa volta e não paramos para escutar música. Não paramos para ouvir 
nossos alunos produzindo diversos tipos de sons com instrumentos inusitados.
 Depois de perceber tudo isso, foi necessário buscar ajuda. Não poderia falar 
de música sem que os alunos pudessem conhecer alguns instrumentos. Explorando o 
texto “Instrumentos Musicais e suas classificações”, retirado do livro “Arte e Caminhos – 
Metodologia – Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano”,  os alunos das turmas do 5º ano 
tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre alguns tipos de instrumentos 
musicais e, principalmente, sobre os mais conhecidos.  
 Após essa introdução ao conhecimento de instrumentos, foi possível sensibilizar 
os alunos, fazendo com que parassem por alguns instantes e percebessem os diversos 
tipos de sons que nos cercam dentro da sala de aula, no pátio, na rua, em casa, no quarto, 
na garagem, os sons que a mãe produz ao cozinhar ou ao limpar a casa. Esse é um 
tipo de exercício que raramente paramos para realizar. Foi por intermédio das orientações 
presentes no livro de R.Murray Schafer, ”Educação Sonora”, que pude perceber que os 
sons passam por nós em todos os momentos e não somos capazes de ouvi-los com mais 
atenção e nem mesmo identificá-los. 
 O resultado dessa experiência não poderia ter sido melhor. Foi surpreendente a 
quantidade de sons que os alunos descobriram e como isso os encantou. Após tantos 
sons extraídos de diversos tipos de objetos, chegou a hora de produzir música, explorar as 

*Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Professor Nandi – Luiz Fernando Mazzochi
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melodias infantis e construir seus próprios instrumentos musicais. Afinal, reciclar é preciso, 
a natureza agradece muito. Unidos, os alunos escolheram músicas infantis, pôde-se 
observar, neste momento, a busca por músicas mais antigas, que hoje já não fazem mais 
parte do universo destas crianças. Escolhida a música, foi preciso pedir ajuda aos pais, que 
acabaram se envolvendo na atividade, ajudando seus filhos a construírem os instrumentos 
musicais. Surgiram diversas ideias ao longo do projeto. Os meninos conseguiram se 
destacar de forma muito positiva criando e elaborando instrumentos com dedicação, e as 
meninas, lógico, não ficaram atrás. A confecção de um xilofone com vidros de esmaltes em 
uma caixa de papelão usando a colher de chá para obter os sons das teclas foi divina. 
 Havia um momento muito esperado por todos: o dia da apresentação das duas 
turmas para os alunos das turmas do pré, 1º, 2º e 3º anos do turno da manhã. Reunimos 
todos e contamos, inclusive, com a presença das assessoras da Secretaria Municipal da 
Educação, as professoras Cátia Pontalti Della Giustina, Kátia Boff e Mara Weber Comunello.
 O sucesso do trabalho pôde ser percebido pela alegria da plateia e pelo entusiasmo 
dos alunos que se apresentavam. O encerramento foi uma surpresa para todos, inclusive 
para mim, pois não imaginava que poderia reunir todos em uma única voz para cantar e 
tocar os instrumentos sem terem ensaiado juntos em nenhum momento. As duas turmas 
aproveitaram a ocasião que antecedia a Festa Junina da Escola e entoaram a canção 
“Capelinha de Melão”, contando com a participação das demais crianças. Foi possível 
perceber a importância do improviso na rotina das crianças em sala de aula, pois eles 
acabaram superando nossas expectativas, 
 O projeto contagiou as professoras Marizete Fátima Dallegrave Perottoni, do 5º Ano 
A, Florisbela de Souza Guerra, do 5º ano B, e Lourdes Elena Vidor de Lima, do Laboratório 
de Informática Educativa, que aproveitaram o momento para explorar a informática, 
gravando um CD com as músicas que os alunos apresentaram, produzindo, inclusive, a 
capa.
 Durante todo o processo realizado, foi possível engajar os alunos e a comunidade 
escolar, finalizando todo esse trabalho com a apresentação das duas turmas no FESTINANDI, 
durante o Sarau Literário, que ocorreu no dia 09 de julho de 2011.
 Dentro de uma comunidade participativa como é a da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Professor Nandi, foi possível contar com o apoio de todos e realizar um 
projeto belíssimo, apesar de ter sentido uma certa insegurança ao iniciá-lo, pois em minha 
formação acadêmica, a música esteve presente em uma pequena escala. Essa insegurança 
desapareceu por completo durante os ensaios, pois o entusiasmo dos alunos e do grupo foi 
tanto que o resultado não poderia ser outro, na minha opinião, majestoso. 

REFERÊNCIA
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO TRABALHO DE ALFABETIZAÇÃO
Adriana Alves Roncarelli*

 A música, como elemento motivador, é facilmente observada, sempre que a 
introduzimos no planejamento de uma aula, quer para favorecer a aprendizagem, quer 
enquanto elemento de relaxamento em um dia de muita atividade intelectual.
 É por meio do brincar que a criança encontra-se com o mundo de corpo e alma. 
Percebe como ele é e dele recebe elementos importantes para a sua vida, desde os mais 
insignificantes hábitos, até fatores determinantes da cultura de seu tempo.
 Quando a criança trabalha com a música, está se socializando e brincando ao 
mesmo tempo, além de estar tomando consciência de seu próprio corpo.
 Embasada nesses conceitos e também na teoria das inteligências múltiplas, realizo 
um trabalho de alfabetização, que possui muitas atividades envolvendo música. Procuro 
utilizá-la no meu planejamento diário, ou seja, desde as atividades mais simples de rotina, 
até as que tenham objetivos mais complexos na construção da escrita e na conscientização 
corporal.
 Quando se inicia o ano letivo, uma das maiores preocupações do professor 
alfabetizador é proporcionar ao aluno a identificação das letras do alfabeto e, ao mesmo 
tempo, fazer com que esse se reconheça como membro integrante da sala de aula. Essas 
duas grandes funções podem ser realizadas ao mesmo tempo e com ritmo, alegria e 
entusiasmo.
 Ao longo dos meus dezesseis anos trabalhando com alfabetização, criei estratégias 
para transformar atividades extremamente necessárias, em prazerosas. Nesse caso citado 
anteriormente, a atividade se desenvolve da seguinte forma: o primeiro passo é montar um 
alfabeto, onde cada uma das letras é referendada pelas fotografias dos alunos. Em turmas, 
em que não há nomes suficientes para todas as letras do alfabeto, acrescentam-se figuras 
de fácil identificação por parte das crianças.
 Após montado o alfabeto, os alunos cantam este, identificando cada uma das letras 
e apontando para o colega, dizendo por exemplo: “A de Ágata”. Com esse tipo de atividade, 
o aluno identifica as letras do alfabeto, ao mesmo tempo em que canta, desenvolve o 
trabalho de ritmo e sente-se membro integrante da turma, com sua devida importância.
 Outra atividade que venho desenvolvendo e aperfeiçoando, ao longo de minha 
prática pedagógica, está diretamente ligada à música como gênero de texto.
 O que quero dizer com isso é que a letra de uma música infantil, ou não, pode ser 
explorada de diversas formas num trabalho de alfabetização, mesmo com crianças que 
se encontram em um nível, segundo Emília Ferreiro (1985), pré-silábico e ainda estejam 
construindo suas hipóteses sobre a escrita.

“Brincar não é perder tempo, é ganhá-lo. É triste ter meninos sem escola, mas mais triste 
é vê-los enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação 
humana.” (Carlos Drummond de Andrade)

 * Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF José de Alencar. Especialista em Metodologia da Práxis Pedagógica na 
Educação Básica pela FSG
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 Na prática, conduzo a atividade dessa forma: o primeiro passo é a escolha da 
música, que, preferencialmente, deve estar contextualizada em algum projeto pedagógico 
desenvolvido pela escola, ou simplesmente que esteja de acordo com as necessidades da 
turma; em seguida a letra da música deve ser proporcionada para os alunos, sendo que 
também poderão visualizar o texto em um cartaz ou no próprio quadro negro. Assim que 
entram em contato com o texto, é feita uma leitura coletiva, pois desta forma os colegas 
já alfabetizados, podem auxiliar os que ainda não estão. O passo seguinte é ensinar a 
melodia da música, explorando ritmos variados, movimentos e danças, dentro do que cada 
texto pode proporcionar.
 No momento da execução da música, ocorre um processo de memorização do 
texto, o que beneficia os alunos que ainda não se encontram em um nível alfabético de 
construção de escrita, pois dessa forma conseguem relacionar as palavras mais importantes 
e repetidas por várias vezes na melodia. É chegada a hora de numerar as linhas do texto, 
trabalho que também acaba sendo uma forma de fixação na área da matemática. Logo 
após a numeração das linhas, acontece a etapa que as crianças apreciam muito, ou seja, 
a caçada às palavras. Essa atividade consiste em um jogo de atenção e ao mesmo tempo 
de identificação de palavras-chave. Determino uma palavra que será caçada pela turma. 
A palavra é lida por várias vezes, observando a inicial, as sílabas e a quantidade de letras 
dessa. Em seguida, com o auxílio de uma régua, vou percorrendo o texto e, nesse momento, 
os alunos devem permanecer em silêncio. Cria-se uma expectativa muito grande, até o 
momento em que se encontra a palavra e todos gritam com entusiasmo: “Puuuummmm!!!!”
 O trabalho de exploração desse gênero textual não para por aí. É possível utilizar-
se de cores diferentes para pintar as palavras caçadas, também pintar os espaços 
existentes entre cada uma delas, para que o aluno que possui dificuldade em segmentá-las 
consiga tomar consciência dessas. Enfim, ainda caberiam aqui inúmeras atividades lúdicas 
envolvendo a música.  
 Além desses trabalhos descritos com a música servindo como portador de texto, 
também utilizo essa para marcar atividades de rotina diária, o que auxilia a criação de 
hábitos na sala de aula, de uma forma prazerosa, como, por exemplo, para identificar o 
som das letras ou até mesmo no simples gesto de pegar o lápis e a borracha para começar 
a registrar a data no caderno, ou ainda para o momento de organização e limpeza da sala, 
no final de um dia de aula.
 Sinto uma satisfação muito grande ao ver meus alunos cantarem e trabalharem com 
entusiasmo, ritmo, demonstrando progressos em seu processo de construção de escrita.
A música é expressão da cultura, da linguagem do coração, da emoção, mas também de 
uma lógica nem sempre matemática, mas, muitas vezes, expressa por ela. As melodias 
estão presentes em todo tipo de cultura, talvez com tons, com harmonias, com ritmos 
diferenciados, mas sempre existem.
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 A música, assim como o desenho, a escrita, a matemática e todas as outras 
maneiras de simbolizar o real podem facilitar os processos de aprendizagem e a construção 
do conhecimento. Como a música, a educação é uma arte.
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MUSICALIZAÇÃO: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Ivan Carlos Schwan*

 A educação musical no ensino fundamental vem sendo objeto de estudo e debate, 
levantando uma série de temas que tratam de sua importância na escola regular, das 
ações docentes nesse contexto, dos conteúdos e metodologias que devem embasar o 
ensino e a aprendizagem da música. É preciso reconhecer a necessidade de propostas 
efetivas, capazes de alicerçar o trabalho do professor de música no contexto escolar, com 
ações docentes que visam, além da construção do conhecimento, do desenvolvimento de 
habilidades e competências, a ampliação da sensibilidade e percepção musical.
 Sabemos que a música está presente na vida dos seres humanos como uma forma 
de expressão, comunicação, valorização humana, prazer, performance, dentre outros 
aspectos. É uma linguagem artística que tem como especificidade o som. Como linguagem, 
pode ser desenvolvida e manipulada de modo a tornar o indivíduo “sensível à música”. 
Nesse sentido,

 Desenvolver habilidades musicais que envolvam conhecimentos específicos da área 
de música significa proporcionar ao sujeito a possibilidade de enriquecer-se musicalmente, 
de conhecer-se, compreender e produzir música como linguagem artística, construída 
social e culturalmente.
 Esse processo de musicalização deve ser significativo para quem aprende. Por isso 
as vivências que o aluno traz, mesmo que restritas a seu contexto, não podem ser negadas. 
Essas vivências são o objeto inicial da ação de musicalizar, alicerçando-a à aquisição de 
novos esquemas de percepção da linguagem musical.
 Assim, a vivência do aluno, como ponto de partida para o trabalho de musicalização, 
necessita de uma abordagem crítica, explorando possibilidades e limites, a fim de ampliar 
sua experiência com a música. Nessa perspectiva, a musicalização atua como

 Portanto, é tarefa da musicalização desenvolver as possibilidades de apreciação, 
execução e criação musical, levando o indivíduo a expressar-se por meio dos elementos 
sonoros e a ampliar a sensibilidade e percepção musical. Isso implica na valorização do 
seu contexto e conhecimento prévio para que a aprendizagem musical se torne social e 
culturalmente significativa.
 Dessa forma, faz parte da ação pedagógica proporcionar condições para o 

*Professor da RME de Caxias do Sul, na EMEF Rosário de São Francisco. Mestre em Educação pela UFSM

“[...] ser sensível à música não é uma questão mística ou de empatia, não se refere a 
uma sensibilidade dada, nem a razões de vontade individual ou de dom inato. Trata-se, na 
verdade, de uma sensibilidade adquirida, construída num processo – muitas vezes não-
consciente – em que as potencialidades de cada indivíduo (sua capacidade de discriminação 
auditiva, sua emotividade etc.) são trabalhadas e preparadas de modo a reagir ao estímulo 
musical.“ (PENNA, 2008, p. 29).

“[...] um processo educacional orientado que, visando promover uma participação mais 
ampla na cultura socialmente produzida, efetua o desenvolvimento dos instrumentos de 
percepção, expressão e pensamento necessários à apreensão da linguagem musical, de 
modo que o indivíduo se torne capaz de apropriar-se criticamente das várias manifestações 
musicais disponíveis em seu ambiente – o que vale dizer: inserir-se em seu meio sociocultural 
de modo crítico e participante.” (PENNA, 2008, p. 47)
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desenvolvimento de uma compreensão critica e ampliação da realidade cultural em que 
cada um está inserido. Nesse sentido, o professor tem um papel importante no processo 
de ensino, pois suas ações são resultado da forma como este processo é abordado.
 Para Swanwick (2003) a ação do professor de música deve ser norteada em três 
princípios, considerando a música como uma forma simbólica de grande potencial metafórico. 
Conforme o autor, são estes os princípios que devem ser analisados pelo professor:
 - considerar a música como um discurso – A consciência musical no plano inicial. 
A música é trabalhada por meio de frases musicais e não por um amontoado de notas. 
Apenas tocar notas conforme a partitura não é fazer música. As transformações do material 
sonoro devem ocorrer e as várias possibilidades de criar musicalmente ser imaginados na 
prática com os alunos;
 - considerar o discurso musical dos alunos – A interação de experiências entre 
o professor e o aluno. Cada aluno traz consigo uma experiência musical que deve ser 
valorizada, desenvolvendo a autonomia, provocando nele a curiosidade; 
 - possibilitar a fluência no início e no final – A fluência musical deve ser abordada 
desde o início do aprendizado, antes da leitura e da escrita musical. A linguagem oral 
sempre precede à escrita. Na música não pode ser diferente.
 Nesse viés, o processo de musicalização requer uma abordagem consonante com 
uma postura pedagógico-musical dialógica, que leva em conta as necessidades, interesses 
e aspirações dos alunos. Demanda, portanto, a compreensão de um desenvolvimento 
musical sistemático e organizado, abarcando exigências sociais e contextuais.
 Musicalizar supõe a criação de um espaço onde são construídas diversas 
experiências, permitindo ao indivíduo edificar conhecimentos, entrelaçados com suas 
vivências, que resultam em diferentes formas de aprendizagem, o que requer ensinar 
também diversificadamente. Portanto, a musicalização, como proposta pedagógica, é 
mais abrangente quanto à formação do sujeito como pessoa, pois leva em consideração 
o contexto no qual está inserido e suas relações com este, permitindo a construção de 
conhecimentos musicais coerentes com a realidade sociocultural. 
 O processo de musicalização na escola regular representa uma atividade intencional, 
desenvolvida em um contexto organizado e institucional, que abrange metas, finalidades 
e compreende a aprendizagem, preferencialmente de modo crítico. Para o ensino de 
música, essa condição necessita constituir-se como problematizadora, onde as ações 
pedagógico-musicais devem ser capazes de mobilizar diferentes processos de ensino e de 
aprendizagem, potencializando condições para o desenvolvimento musical do aluno.
 A musicalização torna possível a construção de variadas formas de conhecimento em 
música, permitindo desenvolver instrumentos perceptivos e criativos que são fundamentais 
a qualquer atividade musical. Tais instrumentos podem ser aprimorados a partir das 
situações vivenciadas e internalizadas concretamente, nas ações pedagógico-musicais.
 O desenvolvimento musical compreende uma variedade de experiências, 
conhecimentos, aprendizados e características adquiridas e aprimoradas ao longo das 
vivências musicais. Abarca possibilidades de experimentação, organização e criação em 
música.
 A aula de música abrange várias alternativas de construção de conhecimentos, 
quando busca o desenvolvimento da aprendizagem pela descoberta, onde as soluções 
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dos problemas e a construção do conhecimento devem surgir por meio da própria 
ação dos alunos. Nessa perspectiva, um trabalho de educação musical deve oferecer ao 
indivíduo grande autonomia e flexibilidade, propiciando, por meio de experiências e trocas, 
diversas vivências e possibilidades que possam contribuir para a construção de seus 
conhecimentos.
 Assim, a aula de música necessita de propostas adotadas coletivamente, junto aos 
sujeitos que dela participam. Esse pensar coletivo é salientado por Almeida (2005), quando 
assinala que a prática de conjunto é um recurso metodológico utilizado para trabalhar 
com a diversidade de interesses presentes na aula de música, o que evidencia que o 
trabalho de musicalização desenvolvido em sala de aula se sustenta nas diversas relações 
estabelecidas coletivamente.
 A proposta pedagógico-musical deve ser fundamentada em uma maneira coletiva de 
pensar, criar e problematizar, em que se articulam diversos pontos de vista. Nesse espaço, 
emergem concepções e representações decorrentes dos processos compartilhados pelo 
grupo. Nessa perspectiva, a construção do sujeito ocorre de forma crítica e reflexiva, 
enfatizando a exploração de seu potencial criativo. A experimentação e a exploração do 
material sonoro tornam-se parte importante no processo de aprendizagem, que envolve 
também criação, reflexão e conceitualização.
 Uma característica relevante à aula de música é que deve apresentar objetivos 
variados e que não são fixos. São objetivos intrínsecos à proposta pedagógico-musical 
como um todo, e também objetivos daqueles sujeitos que nela estão inseridos. O processo 
de construção de conhecimentos é norteado pela relação coletiva e destaca-se entre 
os diversos objetivos que se encontram presentes no contexto da aula de música. A 
musicalização, então, pressupõe um movimento dinâmico, que sugere abertura ao novo, 
o contato com o fazer musical e a ênfase à criação e à composição, o que identifica seu 
caráter criativo enquanto proposta.
 A musicalização, como proposta norteadora das ações pedagógico-musicais, tem 
como uma de suas principais funções o aprimoramento da criatividade, proporcionando um 
espaço para socialização de práticas e reflexão. Essas possibilitam a formação de conceitos 
por meio de um complexo processo, no qual é necessária a vivência de experiências 
musicais significativas. Tais experiências devem partir do contexto cultural do aluno e, por 
meio da linguagem musical, oferecer ferramentas que permitam ampliá-lo. 
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A ARTE E AS CRIANÇAS DOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

Andrea Visonan dos Reis Dal Corso*

 A arte faz parte da cultura dos povos marcando presença em suas vidas de maneiras 
diferentes. Essas diferenças em ver e fazer arte ajudam para que a prática pedagógica 
fique mais interessante, principalmente quando há um elo com a mente da criança que 
é extremamente criativa e borbulhante. Ao descobrir o pensamento da criança, podemos 
deixar que a curiosidade, o experimentar, o imaginar, o fazer, o ler, o conhecer, o entender 
e até o brincar façam parte da nossa aula, contribuindo de maneira efetiva para chegar aos 
nossos objetivos. O que fascina nas escolas é que ninguém aprende da mesma maneira, 
todos são “recheados” de vivências que dão vida, movimento e enriquecem os momentos 
de aprendizagem.
 A cada dia temos mais que algumas horas de trabalho nas escolas, temos muitas 
missões para cumprir, além de muitos objetivos traçados que gostaríamos de alcançar. Em 
meio a isso tudo, surge a rotineira pergunta: Como vou trabalhar com meus alunos para 
alcançar os objetivos definidos sem que percam o interesse e entusiasmo pelo assunto? 
Essa preocupação pode deixar de ser um peso para ser um prazer. Vale experimentar 
mesclar o nosso pensamento centrado no saber científico com a mente criadora e a bagagem 
de conhecimento dos nossos alunos. As crianças têm ideias maravilhosas e gostam de 
manifestar suas opiniões. É claro que não temos aulas inovadoras a todo momento e isso 
não é um problema, pois pode fazer parte da rotina necessária, assim como o simples 
hábito de escovar os dentes. Porém, como ser humano podemos e devemos ir além, 
nutrindo nossa criatividade e a do nosso aluno. As crianças dos primeiros anos do Ensino 
Fundamental estão em fase de alfabetização e amam ouvir histórias também na aula de 
arte. Ao iniciar a atividade, escondo-me fazendo um suspense, coloco uma peruca colorida, 
um lenço e um óculos colorido em forma de coração. Quando apareço novamente para 
os alunos sou a professora Jesebel, a contadora de histórias. A brincadeira faz com que a 
magia dos livros, como Escultura Aventura, da autora Katia Canton, tenha valor especial 
para a aula.
 Pense numa revista de moda apenas escrita com as novas tendências, por mais 
detalhado que seja o texto, nada suprimiria o valor da imagem. Peça para um amigo ir 
ao museu e descrever uma obra de um artista e depois vá olhar com os próprios olhos, 
que diferença! Independente de ser ou não imagens de obras de arte há um maior valor 
quando há a possibilidade de entender, de refletir, de ressignificar os elementos que fazem 
parte dessa imagem. A imagem na aula de arte dialoga com o olhar da criança, mediada 
pela ação do professor que questiona e ao mesmo tempo procura esclarecer as ideias 
que aparecem. Experimente colocar uma imagem no quadro antes de os alunos estarem 
na sala de aula, no momento que forem entrando, com certeza, alguma criança irá fazer 
comentário sobre a imagem. Depois é só continuar o diálogo: O que mais estão vendo?... 
Aqui, convém examinar o pensamento de Maria Helena Wagner Rossi, ao abordar a 
importância da leitura de imagem:

*Professora da RME de Caxias do Sul, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Luiz Antunes e Américo Ribeiro 
Mendes. Especialista em Ensino da Arte pela UCS
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 Na Rede Municipal de Ensino as crianças pequenas têm o privilégio das aulas 
específicas de Arte, que, combinadas com as aulas do currículo, ajudam a compreensão 
do que se está estudando, assim como podem facilitar para a união dos professores na 
troca de ideias e relatos de experiências, abrindo oportunidades no desenvolvimento 
de maneiras novas de pensar, criar e agir. Num simples projeto da Escola de resgatar 
brincadeiras infantis, como o jogo de bolinha de gude, a disciplina de Arte tende a propiciar 
ao estudante uma percepção mais sensível, um olhar diferente para o jogo e para a 
bolinha de gude. Ao ler imagens e estabelecer relações por meio do diálogo em sala de 
aula, o estudante descobre que o jogo é antigo por notar que o mesmo tema foi pintado 
em épocas diferentes. Depois de conhecer algumas regras e jogar bolinha de gude, há 
riqueza de detalhes nas ilustrações realizadas pelas crianças. Ao ler imagens de artistas 
que fizeram escultura sobre esse tema e depois observar a posição em que o colega fica 
para jogar, o tridimensional dá lugar para o bidimensional. Depois de observar, manusear, 
descobrir do que são feitas, selecionar por cor e tamanho, as bolinhas são alvo de uma 
foto artística. As várias maneiras de fazer arte, seja desenho, pintura, escultura, gravura, 
fotografia, instalação, entre outras, tendem a estruturar a aula com mais dinâmica, além de 
proporcionar às crianças subsídios diferentes para exporem suas ideias.
 A escolha de materiais didáticos diversos, clássicos (folha de desenho, pincel, tinta, 
lápis de cor...) ou contemporâneos (computador, scaner,...) articulados com um planejamento 
coerente, facilitam e deixam a aula muito mais interessante. Eles são importantes e, muitas 
vezes, mexem com a curiosidade e imaginação da criança, mas precisam estar relacionados 
com o conceito de Arte que almejamos construir. Ao transcender o mero uso de materiais 
e aplicação de técnicas, estamos desenvolvendo habilidades para que nosso estudante 
crie ao invés de copiar modelos estereotipados. O artista faz do material um aliado para 
pôr em prática a sua ideia, a criança pequena tende a formar este conceito ao conhecer 
vários artistas e várias obras. Ao ler uma imagem estamos dando oportunidade à criança 
de dialogar com a Arte e tudo que a rodeia; dando ênfase para sua criatividade estamos 
oportunizando a valorização do seu pensamento, para que ela tenha conhecimento de 
suas habilidades, tendo consciência que suas opiniões e ações fazem diferença no mundo 
de hoje. 
 A criança quando brinca também aprende.Tente distribuir material para fazer 
bolinhas de sabão e se divertir no pátio. A partir dessa brincadeira já é possível trabalhar 
cores, texturas, formas e tamanhos, perguntando para as crianças o que estão fazendo, 
qual o formato e a cor das bolinhas de sabão, etc. Enquanto brincam fazendo bolinha, use 
e abuse da máquina fotográfica, registrando todos os momentos. Mostre as fotos: criança 
ama se olhar em fotografias. Cante e dramatize com a turma a música: “Bolinha de Sabão”, 
do Trio Esperança. Aí sim, peça para as crianças desenharem sobre o que fizeram, com 
certeza sairão lindos desenhos, enriquecidos de detalhes.

“…o professor atento às ideias dos alunos saberá quando e como enriquecer as suas 
leituras e contribuir para que a leitura estética possa cumprir a função de enriquecimento da 
vida e não apenas de fornecedora de informações. A leitura estética deve ser um elemento 
fundamental, essencial, no processo educacional, e que tenha significado para a vida dos 
alunos, e não ser apenas mais um exercício escolar (ROSSI, 2009, p.133)
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 Surpreenda os alunos e se surpreenda com o pensamento e o poder de criação 
de cada um. Fazer de cada aula um momento prazeroso e desafiador, que mexe com a 
imaginação e a razão das crianças, que acredita no potencial de cada um, respeitando seu 
crescimento e sua individualidade, traz resultados surpreendentes. Os inúmeros materiais 
possíveis de usar nas aulas de Arte e as várias técnicas também contribuem para dar um 
charme especial ao fazer artístico. Quando nosso aluno está estimulado, a alfabetização 
estética com a leitura de imagens se torna o ponto principal para ele entender o mundo das 
imagens que nos cerca e também a si próprio.
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PROFESSOR: SUJEITO DA PRÓPRIA FORMAÇÃO

Adriana Janete Zini*

 Vivemos hoje em um mundo globalizado e percebemos a emergência de um novo 
contexto que se convencionou chamar de sociedade do conhecimento. Tal cenário traz 
inúmeras transformações em todos os setores da vida humana. O progresso tecnológico é 
evidente e a importância dada à informação é incontestável. 
 Na perspectiva do trabalho, a criatividade e a disposição para formação perman-
ente são requeridas e valorizadas em diferentes âmbitos profissionais, pois essa sociedade 
coloca a pessoa no centro, e isso suscita questões a respeito de como capacitar a pessoa 
para atuar nesse novo contexto. 
 A sociedade do conhecimento foi atribuindo à escola muitas tarefas e os profes-
sores, aos poucos, foram assumindo essas atividades, o que dificulta a definição de priori-
dades, de foco de trabalho e de estratégias claras para o enfrentamento dessas situações. 
Essa mesma sociedade criou a necessidade de o sujeito conhecedor estar aprendendo o 
tempo todo, seja por meio da educação informal ou da educação formal. Família, escola, 
sociedade estão sendo desafiadas a assumir novas atribuições. 
 Nesse cenário, o professor, enquanto agente formador, não pode se descuidar da 
própria formação e precisa constantemente buscar oportunidades de enriquecimento pes-
soal e de gestão pedagógica.
 O professor atua com uma diversidade de sujeitos, o que desencadeia contextos 
de aprendizagem singulares que, muitas vezes, provocam dúvida na tomada de decisão e 
exigem o compartilhamento de responsabilidades com o coletivo da escola. 
 Nessa perspectiva, estudiosos apontam que a interação entre professores com ex-
periências inovadoras é uma prática de formação continuada viável e bastante significa-
tiva. 
  A formação continuada em serviço se caracteriza por ser um movimento interno à 
escola, visto que parte do coletivo de professores, favorece a análise das situações concre-
tas do tempo e do espaço escolar, valoriza o desempenho do professor, possibilita a reor-
ganização dos planejamentos e a (re)significação da prática pedagógica. É por esse viés, 
basicamente, que os docentes desenvolvem autonomia, constróem outros saberes e fortal-
ecem a humanização das práticas e das relações educacionais.
 Tendo em vista promover no cotidiano escolar um espaço expressivo de forma-
ção continuada, é importante que os gestores escolares propiciem momentos de encontro 
de professores, reuniões com pauta pedagógica, grupos de estudo, pesquisas, para que 
a prática docente seja tema de reflexão pelo coletivo de professores e todos se sintam 
comprometidos pela sua formação e articulação de ações vislumbradas na proposta pe-
dagógica da escola.

* Professora e Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em  Metodologia 
do Ensino da Matemática pela UNIVILLE
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 Na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul, um expressivo número de profes-
sores conta com horário de planejamento coletivo com colegas que atuam no mesmo ano/
série ou componente curricular e, ainda, horário com o coordenador pedagógico, consti-
tuindo valiosos espaços de discussão, interlocução de saberes e de aprendizagem colabo-
rativa.
 Para Nóvoa (1991), a escola é vista como locus de formação continuada do educa-
dor. É o espaço em que se evidenciam os saberes e a experiência dos professores. No dia 
a dia da escola o professor pesquisa, descobre, aprende e implementa novas posturas na 
sua prática. Assim, há uma relação dialética entre o desempenho do professor e o aprimo-
ramento da sua formação. 
 Vasconcellos (2003) compartilha com essa ideia, quando considera a escola um 
espaço privilegiado e o mais decisivo na formação permanente, tendo como referência 
fundamental o reconhecimento do saber docente.
 Os professores buscam subsídios teóricos para a melhoria da ação pedagógica 
também em cursos, oficinas, estudos individuais em outros espaços. No entanto, apenas 
conhecer novas teorias e metodologias não basta. É necessário que o professor ancore as 
novas informações aos seus conhecimentos prévios e desenvolva suas competências, as-
segurando a (re)construção de conhecimentos relacionados à ciência e à didática. 
 Na atual sociedade, a formação deve estar focada no desenvolvimento de ações 
educativas capazes de possibilitar a todos, alunos e professores, o desenvolvimento de 
competências, de modo que possam compreender e analisar criticamente as informações 
veiculadas por meio de diferentes linguagens e ainda resolver problemas de forma perti-
nente e eficaz. Precisamos aprender cada vez mais, aprender coisas diferentes, com estra-
tégias diversificadas para formar conceitos mais complexos.
 O desenvolvimento de competências também permite transformar as relações co-
tidianas e o cenário educativo do tempo e local de trabalho, provocando atitudes inves-
tigativas. Mudanças implicam caminhar para evoluir. Apesar de projetar para frente, vis-
lumbrando um horizonte de possibilidades, há um passado que acompanha cada sujeito. 
A nossa história nos faz sujeitos únicos e as mudanças carregam bagagens pessoais e 
signinificativas apenas para nós mesmos. Assim como um caracol, andamos e vamos dei-
xando marcas importantes no percurso formador e profissional. 
 Diante disso, podemos afirmar que a competência do professor é, portanto, uma 
elaboração histórica continuada. Um indefinido processo de desenvolvimento da capaci-
dade de mobilizar, articular e aplicar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, no 
intuito de aprimorar sua atuação e atender as exigências da sociedade do conhecimento.
 Larrosa (2004, p. 163) explica que a experiência “é aquilo que nos passa, ou nos 
toca, ou nos acontece e, ao passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da 
experiência está, portanto, aberto a sua própria transformação”. Sem dúvida, é necessário 
viver a experiência.
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 Além da experiência, outros fatores são relevantes e precisam ser analisados ao 
se pensar na formação continuada do professor: o entorno, a comunidade escolar, os co-
legas docentes, a instituição, os educandos, a proposta pedagógica da escola, as teorias 
que fundamentam as ações pedagógicas. Ainda é importante ter presente que o foco de 
trabalho é a aprendizagem, o que exige do educador desempenhar o papel de orientador, 
fomentando a participação, esclarecendo dúvidas e, principalmente, levando os alunos a 
se tornarem protagonistas da aprendizagem. Para tanto, o professor precisa se desprender 
de modelos tradicionais, desenvolver a capacidade de escuta e atuar em grupo.
 Se a formação continuada tem a ver com a constituição do profissional e da pessoa, 
então precisa ser realizada a partir de vivências relacionadas ao cotidiano. 
 Sobre a necessidade de vivências, Barbosa (apud Parolin, 2009, p.26) aponta 
que:

 Identificar necessidades próprias de complemento de formação implica atitude pró-
ativa, dinâmica, em que o professor tenha a possibilidade de se apropriar de novas áreas 
científicas como, por exemplo, tecnologias de informação e comunicação, contribuições 
das neurociências, teorias da complexidade, enfim, as descobertas do século XXI, que vêm 
gradativamente quebrando paradigmas sobre o funcionamento do cérebro, a memória, a 
psicologia cognitiva que geram novas explicações sobre como se aprende.
 Quanto ao estudo das redes neurais, Capra (2006, p.212) contribui com a concep-
ção de cognição como sendo o processo de conhecer e indica que certas perturbações 
desencadeiam mudanças estruturais nas conexões que realizamos. 

 Se por um lado, a sociedade do conhecimento vem provocando mudanças que 
exigem ousadia e flexibilidade dos professores, por outro, cada sujeito reage de maneira 
única, alguns com atitude de resistência, outros, entusiasmados com a possibilidade de 
utilizar novas ferramentas, enriquecer o processo educativo e sua própria vida. 
 Perante a complexidade crescente de exigências da contemporaneidade e do desa-
fio da formação continuada podemos afirmar que o professor, enquanto sujeito da própria 
formação, é o profissional que não deve se acomodar, pois sua atuação pode fazer a dife-
rença na vida dos alunos e, consequentemente, na sociedade. 

“É preciso oferecer uma formação em que o grupo dinamize-se, ou seja dinamiza-
do, vivendo situações com base nas quais possa pensar sobre o que faz, possa ter 
novas idéias, possa compartilhar com o grupo o seu não-saber, sua dificuldade, seu 
insucesso, e possa descobrir, também com o grupo, sua possibilidade, sua com-
petência, seu saber e sua facilidade. Além disso, possa se modificar de tal forma 
que a prática na sala de aula seja também modificada, enriquecida, aperfeiçoada.”  
(BARBOSA apud PAROLIN, 2009)

Cada organismo muda de uma maneira diferente, e, ao longo do tempo, cada or-
ganismo forma seu caminho individual, único, de mudanças estruturais no processo 
de desenvolvimento. Uma vez que essas mudanças são atos de cognição, o desen-
volvimento está sempre associado com a aprendizagem. De fato, desenvolvimento 
e aprendizagem são dois lados da maesma moeda. Ambos são expressões de 
acoplamento estrutural.”(CAPRA, 2006)
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 Como escreveu o filósofo Cortella (2008, p. 56):
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