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RESUMO

Este trabalho aborda a Educagao Musical como um fator colaborador no
processo de alfabetizacdo, apontando a vela* existente entre as atividades musicals e
as habilidades basicas necessitrias para a aprendizagem da leitura e da escrita. Os
resultados satisfat6rios de ambos os processos dependem de atitudes conscientes e bem
informadas tanto da dire* da escola quanto dos professores, e isso näo apenas no que
se refere ao papel da Educagao Musical mas na educacdo geral dos alunos. A
musicalizacâo da crianca atravds da entoacao de canc -Oes, da vivéncia corn instrtunentos
musicais diversos, da apreciacao de variados estilos e grupos musicals, trabalha,
simultaneamente, as habilidades necessthias para a aprendizagem da leitura e escrita. E
imprescindivel que o educador musical sej a urn born observador e estej a atento as
caracteristicas do grupo de alunos, descobrindo permanentemente objetivos importantes
na utilizacao das atividades musicals propostas a eles.

Palavras-chaves: Educagao Musical - Processo de Alfabetizacão— Atividades Musicals
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INTRODUCÁO

0 interesse em aprofundar os conhecimentos sobre este assunto surgiu a

partir do nosso trabalho como fonoaudiOloga e educadora musical, e em decorrencia das

muitas leituras que tais atividades, aliadas ao curso de Licenciatura, nos exigem

permanentemente. A constatacao da existencia de uma relacao estreita entre as

atividades musicais e as habilidades basicas necessarias pars o preparo da aprendizagem

da leitura e da escrita - tais como percepcao sensorial, estruturacao do esquema corporal

e definicao de lateralidade, entre outras - so fez reforcar esse primeiro movimento.

Assim, definiu-se nossa escolha particular pelo tema da educacao infantil, onde, atraves

das atividades musicais propostas, a crianca podera desenvolver tais habilidades, tendo

facilitado o seu processo de aprendizagem da leitura e escrita.

Nosso objetivo neste trabalho é apresentar a educacao musical como urn dos

fatores colaboradores no aprendizado da leitura e escrita. Sugerimos um enfoque

metodolOgico e de conteado que visa proporcionar a crianca um leque de atividades

musicais capazes de atingir simultaneamente os prop6sitos das duas areas — masica e

alfabetizacao — e que pode ajudd-la de modo integrador no seu processo de educacao.

Em cada atividade proposta mostramos a habilidade que esta sendo focalizada, bem

como os objetivos que assim podem ser alcancados.



Muitos professores e coordenadores pedagegicos pensam que o trabalho do

educador musical na Educacão Infantil e no Curso Fundamental é simplesmente ensinar

as criancas a cantarem "musiquinhas" • para entrar na sala de aula, para it para o recreio,

para lanchar ou it embora ... Para outros, as aulas de masica na escola säo momentos de

recreacão para as criancas e de descanso para os professores das outras disciplinas.

Enfim, embora sej a verdadeiro que a educacao musical se utiliza freqüentemente de

jogos musicais, muitos adultos - professores, pais, etc - não se dão conta de que ela é

uma atividade complexa, que vai muito alem de ensinar a cantar "mtisicas

sinalizadoras" de uma nova atividade (hora da entrada, hora da merenda...) e de

momentos de recreacão.

Por outro lado, muitos professores de educacão musical se limitam apenas a

desenvolver atividades que levem seus alunos a apreciarem mirsica, criarem mitsica,

executarem mtisica. Talvez net) tenham des ainda a consciencia de que a educaceo

musical pode produzir resultados muito mais abrangentes, ao interagir ricamente corn

outras disciplinas - em especial corn aquelas da educacao infantil, e particularmente,

como ora apontamos, corn o processo da alfabetizacao.

Mostramos aqui que as atividades musicais, alem de colocarem a crianca no

mundo musical, ajudam tambem a coloce-la - mesmo que o professor de mirsica lido se

aperceba disso - de prontidao para a alfabetizacao. Consideramos que a possivel

musicalizar a crianca atraves da entoacão das cancees, da vivencia corn instrumentos

musicais diversos - e consequentemente diferentes fontes e timbres -, da apreciacao de

variados estilos e grupos musicais, e trabalhar, simultaneamente, as habilidades

necessArias para a alfabetizacdo.
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Isto ocorre porque, no campo da musicalizaceo, o elemento vital basico, e

que aparece em primeiro lugar, e o ritmo — o contraste entre som e silencio. A partir da

emisseo do som podemos associar movimentos corporais, e assim trabalhar a

coordenacão motora, a organizacdo espacial ou o esquema corporal, entre outras

habilidades. Em seguida, sendo a audicäo o sentido mais importante na musicalizaeao,

pode-se trabalhar a atenceo e a mem6ria, alOm da discriminaceo auditiva, da sequencia

ritmica e da sequencia lOgica.

Este trabalho tido tern como objetivo apresentar a Educaceo Musical como

um "metodo musical para a alfabetizaccio", mas sugerir que, atravós das atividades

musicais que preenchem o quotidiano do professor de mesica e de seus alunos,

possivel definir preciosas contribuie'Oes para o desenvolvimento do processo de

aprendizagem formal como um todo. Sendo a leitura e a escrita partes fundamentais

daquilo que a necessario que as nossas criancas aprendam, 6 extremamente gratificante

perceber a importencia que a nossa participaeao pode adquirir.

E deste ponto de vista que encaramos a Educacao Musical, que, por mais

singela que pareca, pode ter grande importencia no ambiente escolar, ern especial na

Educaceo Infantil.
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CAPITULO 1

A EDUCACAO MUSICAL

Educacdo Musical é urn conjunto de processos pelos quais se favorece, nos

individuos, a aquisicao de conhecimentos musicais gerais, corn o objetivo de

desenvolverem atividades e habilidades musicais. A integracão ao grupo social 6 um

dos beneficios acessorios da educacdo musical, visto que uma parte consideravel do

processo ocorre atraves de atividades coletivas.

0 objetivo especifico da educacao musical é "musicalizar, ou seja, tornar

um individuo sensivel e receptivo ao fenOmeno sonoro, promovendo nele, ao mesmo

tempo, respostas de indole musical".(I)

"Musicalizar consiste em transformar as pessoas em individuos que:

usam os sons musicals, "consomem" masica, apreciam masica, fazem e

criam mtisica, sentem musics, e finalmente, se expandem por meio da

mitsica. "(2)

A educacao musical é desenvolvida atrav6s da atividade, da experiéncia, da

vivéncia musical. Sendo a Masica a arte do Som, seria elementar dizer que na educacao

musical o sensOrio que mais sera desenvolvido é a audicão. Isto se darn atrav6s do
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favorecimento da percepcao das quatro propriedades do som - duracfto, intensidade,

altura e timbre — e dos elementos da mOsica — ritmo, melodia e harmonia.

A educacão musical 6 responsavel por instnunentalizar corn eficacia os

processos espontAneos e naturais necessarios para que a relacao homem-mUsica se

estabeleca de uma maneira direta e efetiva.

"A nnisica ntio é urn luxo, a uma necessidade natural do homem. A

mzisica é urn forte vinculo entre os componentes de uma coletividade, seja

este a familia, a pcitria ou a humanidade. "(3)

A educacao musical proporciona a vivencia da linguagem musical como urn

dos meios de representacao do saber construido atravis da interacdo intelectual e afetiva

da crianca corn o meio ambiente. Podemos considerar a linguagem musical como

adquirida quando somos capazes de "fazer" mUsica de forma consciente.

Segundo SA Pereira, music6logo brasileiro, "o ensino musical antigo

desconhecia a crianca, preocupando-se unicamente com o programa, a materia a ser

ensinada." (4). Como consequéncia disto, os professores deixavam de lado o fato de que

so se aprende atraves da prOpria experiencia; eles nao despertavam a curiosidade, o

interesse e a vontade de aprender do aluno, nào canalizando e direcionando as

atividades das aulas e tarefas para estes objetivos.

Atualmente, existem vdrios mdtodos de musicalizacão que tem como

instrumento a vivéncia musical. Sào mdtodos que, em vez de ensinar teoria abstrata e

decorada sem interesse, desenvolvem atividades de aprecia0o musical de forma livre,

espondriea, e sob o interesse do aluno. Um dos primeiros e mais importantes

reformuladores da pedagogia educativa musical foi o pedagogo suico Emile Jaques-
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Dalcroze, que, corn suas descobertas, revolucionou os processos de ensino e de

aprendizagem tradicionais do ritmo musical e da masica em geral.

Ha ainda muitos outros estudiosos que contribuiram para enriquecer e

esclarecer a pratica pedag6gica musical. Mauricio Martenot, compositor trances, por

exemplo, criou o metodo Martenot e inventou instrumentos de ondas, sendo estes

importantes recursos para o ensino do canto e da iniciacdo musical. Seu metodo se

baseia na psicopedagogia infantil e nas tecnicas de relaxamento corporal. Carl Orff,

compositor alemao, atraves do metodo que leva o seu nome, muito contribuiu no campo

da ritmica, da criatividade musical, dos instrumentos didaticos e da integracao das

diferentes manifestacOes artisticas e expressivas. 0 compositor e pedagogo hangar°

Zoltan Kodaly, por sua vez, generaliza o ensino da musica para as criancas atraves da

vitalidade e do poder educativo do folclore musical; e o belga Edgar Willems, filOsofo e

psicopedagogo, desenvolveu importantes bases psicolOgicas da educacão musical, que

ate hoje sao amplamente difundidas.

Atravds da contribuicdo destes autores, o ensino da masica, que antes

consistia na transmissào um tanto mecanica e impessoal das informacOes, agora

converte-se num ativo intercambio de experiencias entre professor e aluno, e de alunos

entre si. Houve uma valorizacdo do jogo musical como conseqiiencia da aplicacdo de

urn novo conceito de criatividade e do "fazer mOsica". Tem-se, portanto, como

principios basicos da educac -ao musical, a liberdade, a atividade (experimentaccio) e a

criatividade. A educack musical, mediante esses principios, devera tender a

"desenvolver, atraves de diversas atividades e processos musicais, a mais ampla gama

de possibilidades humanas em relay& ao fazer nisica. "(5)
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Corn efeito, todos os educadores musicais, sobretudo no nivel pre-primario

e primario deveriam conhecer de perto estes metodos ativos de formacão musical.

Apesar de algumas diferencas existentes na aplicacrto e focalizacâo de alguns pontos,

todos eles tern em comum objetivos que formam a base da pedagogia musical atual.

Entre alguns desses objetivos, poderiamos ressaltar que o aluno é constantemente

solicitado a criar e improvisar, o que the favorece a descoberta e dominio de si mesmo,

através de movimentos ritmicos coordenados.

A aprendizagem de aspectos ritmicos e melOdicos tambem é importante,

assim como a concepcOo global e ampla da educacAo da voz. Finalmente, o efeito de

socializacão (tomar consciOncia do, e valorizar o outro), e, ao mesmo tempo, o efeito de

individualizacão (tomar consciéncia de si mesmo), favorecem a utilizacão da

comunicacOo musical para expressão do individuo, dando a auto-expressào urn valor de

comunicacdo atravós do dialogo musical, da improvisaflo e criacdo coletiva.

1.1 - A Educaclio Musical na visa° Cognitivista

Existem varias teorias psicolOgicas que se propOem a descrever as

singularidades do comportamento humano. As teorias Cognitivistas enfatizam o papel

da sensorialidade na aquisicao das informacOes, e realcam, entre outros aspectos, o fato

de que o desempenho de um individuo sofre influOncias intensas de algumas

caracteristicas particulares de sua configuracOo pessoal e tambam do seu ambiente fisico

e social. De acordo com uma visa° cognitivista do processo de aprendizagem, a

educacfto musical
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"se inicia por meio da interactio corn o ambiente, atraves de

experiencias concretas, que aos poucos leva a abstracao. A crianca se

envolve corn a masica e a modifica constantemente, transformando-a, pouco

a pouco, numa resposta estruturada".(6)

Segundo Ermelinda, para Villa-Lobos, "o mais importante e o primeiro

ensinamento musical que a crianca deve adquirir é a consciencia do ritmo. "(7) . A

pedagogia cognitivista preocupa-se com o processo da compreensao, transformacao,

armazenamento e use da informacao envolvida na cognicao, e tem como objetivo

identificar os padraes estruturados dessa transformacAo. Incluem-se portanto, na

aprendizagem da mOsica, as experiencias anteriores da crianca, a atencao, a memOria, a

percepcao, e, principalmente, sua interacao corn o mundo.

Em condicaes "normais" a crianca constrOi seu conhecimento a partir de seu

significante, transformando significados, compreendendo o mundo e percebendo-o de

uma forma peculiar.

"Desde os primeiros meses de vida o bebe reage espontaneamente a

estimulos sonoros e musicais por movimentos. No processo de crescimento,

away& do movimento, explora o meio ambiente. "(8)

Ainda por meio do movimento, a partir da percepcão sonora, o individuo

pode "liberar emociies, sensacties, imagens mentais e viver uma experiencia humana

significativa e representativa da relactio do ser corn o som."(9) A crianca constrOi,

assim, seu pensamento musical atravds da interacao corn o ambiente e da compreensao

das relacaes entre as coisas, ai concluindo os sons, as emcees e as diferentes

manifestacaes em linguagem musical.
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Corn as inovaceies advindas corn o tempo e corn os conceitos atuais da

Iniciacilo Musical, o aprender mitsica passou a ser, para as criancas, como uma

recreacao alegre e estimulante. Essa aprendizagem se da corn brincadeiras, jogos,

histOrias, dancas, bandinhas ritmicas, canto e movimentos corporais. Por intermódio

dessa recreacao os conhecimentos basicos da musica são absorvidos pela crianca —

altura, intensidade e timbre do som; duracdo dos valores proporcionais.

"Esses conhecimentos bcisicos de masica, adquiridos na recreaciio

pela intuiceio e pela accio, conduzem facilmente a compreensdo dos simbolos

que representam a mzisica. A crianca brinca impulsionada por uma

necessidade Edo primordial quanto o alimento. 0 brinquedo musical liberta

e afirma, socializa, equilibrando e fortalecendo sua personalidade."(m)

Na Educacdo Infantil, a masica mantóm forte ligacao corn a brincadeira. Ern

todas as culturas as criancas realizam jogos e brincadeiras musicais e 6 importante que o

carter hldico tambthn esteja presente nas atividades musicais intencionais, orientadas

pelo educador. Este deve possibilitar o exercicio da apreciacão e do fazer musical, ou

seja, possibilitar ao aluno o desenvolvimento de sua criatividade.

Sdo muitas as possibilidades que podem e devem estar presentes, de modo

integrado, no dia-a-dia do trabalho musical na educacão infantil: da escuta do ambiente

sonoro a apreciacao de obras musicais, da interpretacdo de cancOes a improvisacao e

composicdo, do registro de eventos sonoros e de formas musicais, da pratica corn os

instrumentos musicais, da realizacão de jogos e brincadeiras musicais...

"Educar musicalmente é propiciar a crianca uma compreenstio

progressiva da linguagem musical atraves de experimentos e convivencia

orientada."(11)
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1.2 - 0 papel da Educacão Musical na escola

Na Escola, a masica pode ser um dos meios mais eficazes para se atingir as

criancas e os jovens, visto que atravds dela pode-se exercer influéncia na sua vida

moral, social e espiritual. Consegue-se, assim, estabelecer-lhes uma atmosfera de

alegria, ordem, disciplina e entusiasmo — indispenstivel nas atividades escolares.

Nossos jovens - criancas e adolescentes - gostam de masica: gostam de

cantar, tocar, dancar, movimentar o corpo de urn lado para outro, marcar ritmos corn os

dedos, com o lapis, corn a rógua, corn os pds... Todos se unem pela masica e sào

dominados pelo seu poder magic°. Pelo aproveitamento desse prazer é que se consegue

interessa-los não s6 nas atividades puramente musicais, mas nas diversas atividades

escolares.

"E nas escolas de nivel basico que o ensino da metsica atinge major

flamer() de individuos sem o propOsito especifico de selecionar os dotados

musicalmente."(n)

0 objetivo da educacAo musical nas escolas tião a tanto transmitir uma

técnica de pratica particular, e sim, desenvolver no aluno o gosto pela masica e a

aptiddo para captar a linguagem musical e expressar-se atravOs dela. E ainda,

possibilitar o acesso do aluno ao imenso patrimOnio musical que a humanidade vem

construindo.

As atividades musicais melhor indicadas na educacAo infantil sac): o canto

(uso da voz) e a cancào (esta preserva a mais estreita relacAo entre melodia e linguagem

verbal); os jogos e brincadeiras musicais; a percussAo ritmica (atraves do corpo e

instrtunentos musicais); a expressdo corporal (o que, a partir do rhino, permite o
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descobrimento do prOprio corpo e a percepeao do tempo e espaco, elementos nos quais

a mnsica se constr6i); a apreciacão musical associada ao julgamento (audicão

comentada); a criacäo (composicao) musical; e o manuseio e confeceao de instrumentos

musicais.

"0 prazer compartilhado de um jogo musical coletivo, o risco de se

expor, cantar na frente dos outros, usar a criatividade em primeiro lugar,

fazer a ligactio entre a nnisica e as outras atividades são inzimeras aberturas

que a nnisica proporciona. "(13)

Diante deste panorama das atividades musicais, de acordo com Emilia A

Jannibelli, os objetivos principais da musicalizacäo na escola seriam.

"1. Integracão das atividades escolares globais — que despertam interesse,

captam e desenvolvem a atenctio individual, servem de motivaceio e de elo entre as

vdrias disciplinas.

2 — Expansão da personalidade — pela interpretacão e criacao espontânea

no terreno da emotividade.

Expansão do gosto pela arte musical — atraves da apreciacäo musical e

de conhecimentos musicais bdsicos. E o elemento de cultura e amadurecimento

intelectual.

Desenvolvimento da atividade cinatica e da expresslio mimica — pela

movimentacao ritmica que a milsica sugere.

5. Desenvolvimento e aprimoramento da linguagem — dada a colaboracao

da palavra com a mnsica." (14)

A educacao musical nas escolas n5o tern como finalidade criar artistas nem

teOricos de mitsica, e sim cultivar nos alunos o gosto pela musica e ensinar-lhes a ouvir

— nao apenas ouvir a mnsica, de fato, mas também ouvir a des mesmos e aos outros. E
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Obvio que ensinar masica Rao é simplesmente ensinar a ler e escrever mirsica: o ensino

da masica deve ser uma forea viva pars a insercao mais profunda do aluno no universo

sensorial e relacional rico em diversidades onde cada urn de nos esta.

Somente com a exata compreensao do papel da Masica na Educacao sob a

influencia que ela exerce na crianca, a que se podeth obter uma educacao musical em

harmonia corn a vida como urn todo. 0 papel de educador/professor, em especial na

educacao infantil seria, portanto, propiciar situacaes em que a crianca possa perceber o

mundo e tamban se expressar. Perceber o mundo significa aprender a reconhecer

significados em todas as areas, atravós de atividades direcionadas que facilitem este

processo. E este e o desafio que devemos abracar como educadores.
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CAPiTULO 2

SOBRE A APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA

ESCRITA

A aprendizagem a classicamente definida como mudanca de comportamento

resultante da pratica ou experiencia. E urn processo que ocorre em grande ralunero de

espácies animais, incluindo, e principalmente, o ser humano. Sao passiveis de

desenvolver o processo de aprendizagem os individuos das especies em que o acervo de

comportamentos necessarios pars a evolucao e adaptacao aos diversos ambientes e

situacties nao se limita apenas aquilo que o instinto fornece.

A aprendizagem a chamada de "processo" porque é formalmente

comparavel a outros processos humanos organicos, como a digest& e a respiracao.

Atravós deste processo ha modificacao de comportamento de modo relativamente

rapid°, de uma forma mais permanente, de maneira que nab tenha que ocorrer

freqiientemente a cada nova situacao.

Pode-se reconhecer que houve aprendizagem quando se observa ocorrencia

da mudanca de comportamento, diante de uma situacao-problema, em fun* da

experiencia. E verdade que nem sempre conseguimos identificar sejam as mudancas,

sejam os estimulos que as provocam, uma vez que o ser humano é de grande
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complexidade na sua vida mental, e a aprendizagem tido se refere apenas ao

desempenho de atitudes ou tarefas. Tambam aprendemos conceitos e atitudes mentais,

por exemplo, alèm de varios referenciais abstratos que irao, ao longo da vida, nortear

nossas escolhas e condutas. Mas podemos, para fins didaticos, identificar, inicialmente,

2 fatores basicos que levam a mudancas no comportamento: a maturacão e a

aprendizagem. Enquanto a maturacAo é o desenvolvimento das estruturas corporais,

biolOgicas, e requer crescimento e desenvolvimento interno, e independe, em principio,

de treino ou de estimulacAo ambiental, a aprendizagem ocorre quando o individuo

responde de maneira inovadora a estimulacdo que recebe de seu ambiente extern° ou de

suas motivacifies internas.

Segundo R. Davis, L. & S. Yelon,

"alguns modos em que a aprendizagem modifica o comportamento:

estimulos que adquirem novos significados, novas respostas sao aprendidas

para um estimulo, elementos nao essenciais silo eliminados e o

comportamento torna-se melhor integrado e mais auto'nomo. "(15)

Pode-se considerar que qualquer estimulo ou influéncia que provoque

mudancas no comportamento do individuo participa da aprendizagem.

"Para entender e reconhecer a aprendizagem que se estci realizando,

e necesstirio que se relacionem estes vcirios tipos de caracteristicas do

ambiente ao processo que se espera que ocorra no individuo. "(16)

Quando pensamos em aprendizagem, normalmente lembramos dos

feniimenos que ocorrem na escola, como resultado do ensino Entretanto, a

aprendizagem abrange Mbitos que formamos, aspectos da nossa vida afetiva, valores

culturais e outros aspectos funcionais. 0 processo de aprendizagem sofre interferencia
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de varios fatores: intelectual, emocional, psicomotor, fisico, social. Algumas criancas

podem apresentar dificuldades de aprendizagem escolar. Alguns especialistas

classificam essas dificuldades usando os termos problemas e disairbios de maneira

indiscriminada. Outros porem preferem separar estes termos um do outro, embora seja

uma tarefa muito complicada, ficando, portanto, a criterio de cada urn Cabe ao

educador detectar as dificuldades de aprendizagem que surgem entre seus alunos e, na

medida do possivel, investigar as causas de forma ampla, que abrangem os fatores

citados acima. Elisabete A. Jose classifica estes fatores como.

"Fatores orgfinicos— sande fisica deficiente, falta de integridade

neurolegica (sistema nervoso doentio), alimentacan inadequada, etc.

Fatores psicoldgicos — inibicao, fantasia excessiva, ansiedade, anglistia,

inadequacdo a realidade, sentimento generalizado de rejeicão, etc.

Fatores ambientais— tipo de educacäo familiar, grau de estimulacao que

a crianca recebeu desde os primeiros dias de vida, a influencia dos meios de

comunicacão, etc." 11 7)

Quando se fala em dificuldade de aprendizagem escolar, principalmente da

leitura e escrita, é muito importante que sejam questionadas as condicOes da crianca que

inicia esse processo. E necessario verificar-se se ela ja adquiriu suficiente maturidade e

desenvolvimento fisico, intelectual e emocional, bem como todas as habilidades e

funcOes imprescindiveis para aprender o que the este sendo exigido.

Alguns autores, antes de classificar, ou "discriminar" uma crianca como

sendo portadora de distarbio de aprendizagem, preferem verificar se a mesma apresenta

"prontiddo de aprender", ou sej a, se ela esta num nivel suficiente de preparacão para

iniciar uma aprendizagem, ou se ja adquiriu uma capacidade especifica para realizar
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determinada tarefa; as diferencas individuals podem ser consideradas como diferencas

na prontidao de aprender.

No caso especifico da aprendizagem da leitura e escrita, segundo Poppovic e

Moraes,

`Prontidcio para alfabetizaceio significa ter urn nivel suficiente de

desenvolvimento fisico, emocional e intelectual, bem como todas as

habilidades e funcies necesscirias para iniciar o processo da funceio

simbOlica, que é a leitura, e sua transposictio grófica, que é a escrita. "rig)

0 preparo para iniciar a leitura e a escrita — alfabetizacao - depende de uma

complexa integracao dos processos neurolOgicos e de tuna harmoniosa evolucao de

habilidades basicas, como percepcao, dominio de esquema corporal, lateralidade,

coordenacao motora, etc. A importancia do desenvolvimento destas habilidades basicas

pode ser percebida de maneira mais sistematica durante a fase escolar denominada de

Educacao Infantil, que tem a funcao de fornecer a crianca os pre-requisitos necessarios

para a aprendizagem da leitura e da escrita. Infelizmente, muitas escolas que tern classe

de educacao infantil, visando apenas alcancar uma alfabetizacao precoce, deixam de dar

A crianca a devida estimulacao para o dominio destas habilidades especlficas. Tais

habilidades sac,:

• PercepS — e atraves dos Orgaos dos sentidos que a crianca estabelece o

contato corn o mundo exterior, organizando e compreendendo os fenOmenos que

ocorrem. Na educacao infantil todos os aspectos da percepcao devem ser trabalhados: o

visual, o auditivo, o tatil, o olfativo e o gustativo. Quanto mais desenvolvido estiver o

seu sistema nervoso, maior numero de detalhes a crianca sera capaz de perceber, se as

suas condicees sensoriais forem perfeitas.
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Esquema corporal — é uma habilidade que implica o conhecimento do

pr6prio corpo, de suas panes e fungi:5es, dos movimentos, das posturas e das atitudes. A

imagem corporal - que é a impressao que a crianca tern de seu corpo, - pode ser medida

a partir de desenhos da figura humana que ela realiza. 0 esquema corporal é urn

elemento indispensavel para a formacao do eu. A partir da percepcao que ela tern de si

mesma, ela percebera os outros e os objetos que a cercam. A estimulacao dessa

habilidade na pre-escola a importante, pois é uma referancia basica para a aprendizagem

de todos os conceitos indispensaveis a alfabetizacao (ern cima, embaixo, na frente, ant,

esquerdo, direito), a ainda favorece seu equilibrio fisico e a ajuda a controlar seus

impulsos motores.

Lateralidade — é definida a partir da preferencia neurolOgica que se tem

por urn lado do corpo — direito ou esquerdo - no que diz respeito ao use de mao, pê,

olho e ouvido Essa preferencia a importante para que possamos desenvolver diferentes

atividades, inclusive a leitura e escrita.

Orientacão espacial — implica ern ver-se e ver as coisas no espaco em

relacao a si mesmo, é dirigir-se, a avaliar os movimentos e adaptd-los no espaco; é

estabilizar, poder situar-se e agir correspondentemente ao espaco vivido. Dentre as

dificuldades que a crianca que inicia o processo de aprendizagem da leitura e escrita

pode apresentar, estao: confundir as letras quanto a orientacao espacial (b,d,p,q); ter

dificuldades ern respeitar a ordem das letras na palavra (parto / prato) e das palavras nas

frases.

Orientavlo temporal — atravès desta habilidade a crianca se organiza

segundo seu prOprio tempo Atrav6s da percepcao do tempo vivido, ela adquire
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condicties de dominar conceitos como, ontem, hoje, amanita, antes, depois, dias da

semana, meses. A ausencia desta habilidade causard na crianca dificuldades na

pronAncia e na escrita de certas palavras (perto / preto), dificuldades na retell* de uma

serie de palavras na frase, e de ideias de uma histOria.

Coordenacio visomotora — é a integragao entre os movimentos do

corpo (global e especificos) e a visa°. Por coordenactio global designamos os

movimentos musculares amplos (como saltar a partir de urn tracado no chat)); por

coordenactio especifica (ou fina), designamos as habilidades manuais, como a preens'ao,

que sao essenciais para o desenvolvimento do grafismo e da escrita. As criancas que nao

conseguem coordenar os movimentos dos olhos corn os movimentos das maos tett,

dificuldades em perceber, por exemplo, onde se inicia o tracado das letras, aldm de

dificuldades em copiar do quadro.

Ritmo — é uma habilidade importante, pois da a crianca a nocao de

duracao, sucessao e acentuacao dos sons. A falta desta habilidade implica numa leitura

lenta, silabada, corn pontuacao e entonacao inadequadas.

Analise e sintese visual — analise e sintese visual é a habilidade que

implica em a crianca poder visualizar o todo, ser capaz de dividi-lo em partes e depois

junta-las para voltar ao todo. Na educacao infantil ela é estimulada atraves de desenhos.

Mais tarde ela sera tambêm trabalhada durante a aquisicao da escrita, o que pode ser

feito atraves de letras ou silabas misturadas, onde a crianca devera identificar a palavra.

A crianca que tern dificuldades nesta habilidade pode apresentar dificuldades na

formacao de novas palavras.
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Anilise e sintese auditiva — a anAlise auditiva consiste em a crianca ser

capaz de ouvir em partes e ser capaz de perceber o todo, e vice-versa. Na educacao

infantil esta habilidade é estimulada atravds de rimas e adivinhaceies. Na alfabetizacao

ela pode ser trabalhada na audicão da soletracdo de uma palavra, que ela devera

identificar, e o inverso, quando se pede que ela soletre uma determinada palavra. A

crianca que apresentar dificuldades nesta habilidade podera ter problemas nos ditados e

na escrita espontanea.

Habilidades visuais — para a crianca ler e escrever, é necessario que seus

olhos ftmcionem perfeitamente. E na educacAo infantil que deve-se trabalhar quanto a

discriminacäo de semelhancas e diferencas, de formas e tamanhos, desenvolver a

percepcào de figura-fundo e a memOria visual. Portanto, cabe-nos estimular, nessa

ocasião, os movimentos oculares da crianca em todas as direcOes possiveis, para que,

ao iniciar a escrita, ela possa deslocar os olhos para direita e esquerda, fazer paradas de

movimentos oculares, dar saltos de linhas, e tudo aquilo que a leitura exige. 0

desenvolvimento inadequado desta habilidade, dentre muitas outras dificuldades, pode

ocasionar leitura silabada, omisseies e adicOes de letras, e na escrita, execucão incorreta

de letras, devido a movimentacäo ocular errOnea.

Habilidades auditivas — althn do bom funcionamento da audicão, a

aprendizagem da leitura e da escrita exige estimulacho da discrirninacão dos sons e da

mernOria auditiva. Isso a imperativo principalmente em relacão As letras cujos sons sao

parecidos (f/v, t/d, p/b, etc.).

MemOria cinestesica — segundo Morais, no caso de ser considerada uma

das habilidades, especificamente, "é a capacidade de a crianca reter os movimentos
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motores necessarios a realizaciio grafica."(19) . A medida que a crianca entra em contato

com o universo simbOlico (leitura e escrita), vao ficando retidos em sua memOria os

diferentes movimentos necessArios para o tracado grtifico das letras.

• Linguagem oral — adquirida numa etapa bastante anterior a da

linguagem escrita, a linguagem oral é urn prd-requisito basico para a alfabetizacdo.

muito importante que na fase de alfabetizacao a crianca ja saiba pronunciar

corretamente as palavras, pois a maneira como ela fala se refletira na sua escrita

(espontanea e ditada). Se a crianca, ao falar, troca o v pelo f - por exemplo, ao invds de

falar vaca, fala faca - na escrita ela escrevera como fala, e tera grande dificuldade em

discriminar urn som do outro, ou seja dificilmente sabera se a palavra é com v ou f. 0

desenvolvimento do vocabulario tambem a muito importante, pois um repertbrio verbal

"pobre" pode implicar em dificuldades na compreensao de textos, e na formacao de

frases e criacao de histOrias.
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CAPiTULO 3

CARACTERISTICAS GERAIS DAS CRIANCAS

ENTRE 4 E 6 ANOS

Neste capitulo apresentamos as etapas de desenvolvimento da crianca de 4 a

6 anos, descrevendo suas caracteristicas basicas, suas reaceSes mais comuns e algumas

de suas necessidades especfficas. Decorrem dai as sugesthes de atividades e de

experiéncias curriculares que nos parecem adequadas para cada fase dessa idade, a qual,

durante muitos anos, foi entre nos designada como "prd-escolar", justamente porque

antecedia de imediato a idade da escolarizacäo e do conseqiiente ensino da leitura e da

escrita.

Atualmente as atividades curriculares dedicadas as criancas nessa faixa

etaria sdo englobadas sob a denominacao de Educacao Infantil, o que pode, num

discurso mais coloquial, dar margem a pequenos equivocos. Torna-se claro, por outro

lado, que é uma ápoca em que estamos lidando corn criancas. Isso implica a escolha de

metodologias que reconhecam e respeitem as caracteristicas especificas do ser humano

nessa idade ainda muito tenra, onde as atividades de cunho ludico devem ter primazia.
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Para o professor, tomar consciência destes aspectos é fundamental para o planejamento

das atividades a serem propostas no exercicio da educacao musical.

3.1 — CRIANCAS DE 4 ANOS

Desenvolvimento fisico - Aos 4 anos, as criancas sabem andar e correr

corn muita seguranca; podem subir escadas alternando os pas e pular de pas juntos; sac)

habilidosas em jogar bola e montar quebra-cabecas corn pecas miadas. Gostam de danca

livre, acompanhando masicas de diversos tipos e ritmos. Dentre outras atividades, a

corrida de obstaculos é uma das preferidas das criancas nesta faixa de idade. Estes

obstaculos podem ser passar por baixo da mesa, volta da cadeira, dentro de caixote, etc.

uma boa apoca para iniciar urn born programa de exercicio fisico. Elas tern controle

adequado de suas necessidades de eliminacao, sao capazes de abotoar as roupas, corner

sozinhas, escovar os dentes e lavar-se; algumas ja conseguem amarrar os sapatos. Aos

quatro anos muitas ja desenvolveram aptidOes motoras finas que lhes possibilitam usar

tesouras e lapis (pintura) corn eficiencia embora muitas nao sao capazes de colorir

dentro dos limites da linha. Elas falam bem, corn vocabulario rico e boa gramätica,

embora possam ter ainda algumas dificuldades de articulacao fonatica.

Reacties mais caracteristicas - Nesta idade as criancas sac) muito vivas,

irrequietas, versâteis, remexem tudo. Falam muito. Estabelecem contato corn as criancas

de mais idade e gosta de relacaes sociais. 0 controle da voz a mais perfeito e a

linguagem se completa. Apresentam relativa incoerancia no comportamento,

manifestam certo "espirito de contradicao"; vivem intensamente no seu mundo de

fantasia (alta capacidade imaginativa). Estao na idade dos "porques". Querem ser
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independentes, poram sào ainda bastante dependentes, sofrendo, por isso, uma certa

frustracdo. Interessam-se por plantas, animais, pessoas, veiculos, etc. Musicalmente,

apreciam dramatizar as cancees, participam corn facilidade e agrado dos jogos cantados,

criam pequenas masicas durante as brincadeiras.

Necessidades especificas — devem ser-lhes oferecidas oportunidades

para muita atividade: tijolos, contas, recortes, colagem, pintura, movimentos orientados,

brinquedos e livros adequados a idade, excursOes e passeios (para ativar a observacäo e

despertar o conhecimento das coisas ao seu redor e do mundo que as rodeia).

3.2 - CRIANCAS DE 5 ANOS

Desenvolvimento fisico - Comparativamente a fase anterior, entram num

period° de crescimento mais lento. Port continuam a fazer progressos no controle e na

coordenacâo de suas apticthes do seu grande motor. Seu controle geral é born, muito

embora os seus masculos pequenos n'Ao estej am t'Ao bem desenvolvidos quanto os

grandes. Muitas criancas nesta idade, ja tem um born senso de dominio corporal,

incluindo consciencia espacial ern relack ao corpo e ao conhecimento de como move-

lo ern relacão as outras coisas no mundo. Podem caminhar sobre linhas retas, saltar,

pular, cover, galopar, caminhar na ponta dos pds, rodopiar. Devido ao desenvolvimento

de seu equilibrio e coordenacdo adquiridos, passam a ser alunos prontos para a danca e

para os exercicios fisicos. Sua "aparelhagem" sensOrio-motriz, pordm, nAo esta

preparada para a leitura, e se forcada poderA revelar tendéncia para a miopia. Nesta

idade ja manifestam preponderancia quanto ao fato de serem destras ou canhotas. Falam
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de maneira mais correta. Podem lavar-se, vestir-se, alimentar-se e satisfazer sozinhas

suas necessidades (so ocasionalmente precisam de ajuda).

Observacdo: 1) Ha diferencas de desenvolvimento ligadas ao sexo das criancas.

As meninas esta() urn ano mais adiantadas que os meninos, no que diz respeito ao

desenvolvimento fisico. 2) Em termos da teoria de Piaget, esta seria a ocasiao que

podemos considerar como de trnino do periodo intuitivo e transicão pars periodo as

operaciies concretas.

• ReacOes mais caracteristicas — aqui as criancas revelam bom equilfbrio

entre auto-suficiencia e sociabilidade, e, embora seus interesses estejam todos

concentrados no lar, tem tamban forte interesse por atividades em grupo. Querem e

podem tomar certos encargos e responsabilidades.; tem propOsitos mais definidos e

sabem o que querem antes de faze-lo (por exemplo, urn desenho). Fazem construcaes

mais reais, porem ainda gostam de dramatizaceles. Fazem bom use da linguagem.

Continuam na idade dos "porques". Tracos mais constantes de individualidade

comecam a tornar-se mais visiveis.

Esta é uma idade em que as criancas sào realmente fascinantes.

Musicalmente, cantam com prazer, gostando de cantar em grupo. Entoam mais

facilmente e conseguem cantar melodias inteiras. Tern boa capacidade de memorizacao:

reproduzem melodias simples e familiares executadas em instrumentos melOdicos

(como por exemplo, o piano). A coordenacao dos movimentos de maos e pds com a

mdsica a feita de maneira sincronizada. Na danca, revelam equilibrio ritmico ao som da

mnsica: saltando, bailando, pulando num pê sO. Percebem a diferenca dos diversos
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timbres (vozes, objetos, instrumentos), dos sons graves e agudos, e da varindo da

intensidade (forte e fraca).

Necessidades especificas — nesta fase, a crianca precisa sentir-se segura

de que é querida no lar e na escola, e o adulto deve munir-se de boa dose de pa.ciencia e

compreensào para orienta-la e proporcionar-lhe atividades e equipamentos adequados

para que exercite os mnsculos grandes ou para fazer coisas sozinhas. Elas agora podem

ouvir e acompanhar melhor as atividades na escola: as explicacOes da professora, o

canto e a mnsica, os movimentos e ritmos diferentes. Uma vez que tem grande

curiosidade para saber como sac) feitas as coisas, as excursoes sa'o bastante importantes

(explicapies de como é feito o pa°, de onde vem o leite, processos de engrenagem, etc.).

0 treinamento em grupo, sua participacao, o aprender a "dar e receber" e certos habitos

de trabalho e disciplina escolares podem ser uteis. Devem ser-lhes oferecidas

oportunidades para desenvolveram atividades concretas, variadas e rratiplas para tocar,

manipular, experimentar, explorar, permitindo atender a variedade de interesses em

situacOes adequadas de ensino e de aprendizagem.

3.3 - CRIANCAS DE 6 ANDS

Desenvolvimento fisico — o crescimento continua mais lento neste

periodo. Os dentes permanentes ja comecam a aparecer. Os grandes musculos estdo

mais desenvolvidos que os pequenos. A tendencia da miopia continua, uma vez que os

olhos nao esfao totalmente amadurecidos. 0 cora* comeca a entrar num periodo

rapido de crescimento. A crianca distingue sua Ira° direita da esquerda.
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Observacão: o desenvolvimento das meninas continua mais acentuado que o

dos meninos da mesma idade.

• Reacees mais caracteristicas — nessa idade, as crianeas sac) muito vivas,

irrequietas, ativas esti° continuamente em movimento, e, em qualquer coisa que facam,

todo o corpo esta em movimento. A atividade motora nesta fase a intensa, e as crianeas

apresentam cada vez maior precisdo nos movimentos. Seu tempo de concentraeão ainda

e limitado, se comparadas com crianeas de mais idade, necessitando por isso de

atividades variadas. Facilmente se cansam, e, quando tal ocorre, demonstram urn

comportamento mais infantil. Com isso, tornam-se incoerentes em seus niveis de

maturidade, e, no lar esta caracteristica se evidencia mais.

Cresce o interesse pela leitura, linguagem, mhmero, coisas, fatos e cancties.

Aprendem melhor atravas da participacäo ativa, poram manifestam periodos curios de

interesse. Sdo muito distraidas e costumam deixar as coisas esparramadas pelo caminho.

Tem dificuldades em tomar decisCies. SI) boas competidoras, disputando os primeiros

postos. Cooperam menos que aos cinco anos.

E uma idade em que as atividades em grupo são populares, especialmente as

dramatizacOes espontâneas. As criancas tem dificuldades nas atividades que requerem a

utilizaego de pequenos milsculos. Elas são bastante curiosas, e gostam de colecionar

tudo o que veem pelo caminho (bothes, pedras, etc.). Comeeam a criticar-se.

Musicalmente, interessam-se por mitsica gravada, comeeam a gostar de antincios

televisiveis. Percebem sons ascendentes e descendentes, e identificam variaeOes de

andamento e a duracao dos valores. Adaptam palavras sobre ritmos ou trecho musical já

conhecido. Acompanham e repetem uma sequencia ritmica.
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Observacao • meninos e meninas comecam a divergir em seus interesses.

• Necessidades especificas — muita paciéncia, estimulo e carinho por parte

dos adultos. Estes devem promover-Ihes amplas oportunidades pars aprendizagem

concreta, direta, variada e ativa, especialmente envolvendo os grandes mitsculos

(pintura, modelagem, leitura, excursoes). Tambem devem orientar e supervisionar

interferindo o minim° possivel. Devem permitir algumas tarefas que envolvam

responsabilidades, porem sem fazer pressdo ou exigir padrOes rigidos de respostas.

Torna-se fundamental atentar para o fato que cada crianca poderd apresentar

urn ritmo de desenvolvimento, ou uma etapa, caracteristicas 011 rendes diferentes das

outras criancas da mesma idade, podendo estar na media, acima ou abaixo da mesma.

Devemos considerar tambem que cada sociedade, corn suas pr6prias

peculiaridades culturais, a diferente das outras; da mesma forma, cada geracão, cada

membro de uma familia, é diferente do outro. Portanto, os aspectos acima apresentados

tido sao absolutos em seu contendo: eles nos oferecem parAmetros, a fim de que

possamos fazer urn planejamento de atividades o mais adequado possivel - atividades

que as criancas nesta faixa de idade, tenham, de um modo geral, condicaes de

desenvolver.
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CAPITULO 4

A CONTRIBUICÀO DAS ATIVIDADES MUSICAIS PARA

A ALFABETIZACAO

Dentre os muitos beneficios que a educacao musical fornece ao individuo,

podemos dizer que as atividades musicals tambdm contribuem para que ele aprenda a

viver em sociedade. Visto que na maioria das vezes essas atividades sao realizadas em

grupos - corals, bandas, rodas e brinquedos cantados — elas abrangem comportamentos

de disciplina, respeito e gentileza, imprescindiveis para urn convivio onde predominem

a tolerancia e uma relativa harmonia.

Toda e qualquer crianca tem interesse e desejo de brincar corn outras

criancas, e os jogos proporcionam amplo campo de ligacao entre tais interesses e as suas

necessidades de exercicio das aprendizagens em geral, da afetividade e da socializacao.

"A find e rica ligacdo entre metsica e jogo a de extremo valor para a

educaccio musical, permitindo a crianca ter contato com sua prOpria

express& e corn o mundo que a cerca."(2°)

Neste capitulo forneceremos sugestees de atividades musicals, em cujo final

descrevemos as habilidades necessArias para a aprendizagem da leitura e da escrita que
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tal atividade pode ajudar a desenvolver. Esta 6 a forma pela qual pretendemos mostrar

que a educacdo musical pode colaborar com o processo de alfabetizacào.

4.1 —ATIVIDADES ATRAVES DE CANTIGAS

4.1.1 - 0 meu chapku

"0 meu chapeu tern fres pontas. Tern tr .& pontas, o meu chapeu. Se new tivesse

trés pontas, new seria o meu chapgu."

Inicialmente, cantar normalmente. Quando as criancas dominarem a letra e a

ensinar os gestos:

- MEU — apontar para si pr6prio.

- CHAPEU - com as duas indos na cabeca, como se estivesse colocando o chap6u.

- TRES - fazer "tit" com os dedos.

PONTAS - corn a mao direita mostrar o cotovelo esquerdo, que deverã estar

flexionado.

NAO — sinal de "rao".

Pode-se comecar a cantar com os gestos ern andamento lento. Ir aumentando

gradativamente o andamento, de acordo com a desenvoltura das criancas (do grupo).

Esta atividade desenvolve coordenacäo motora (controle gestual) e atencdo.

Pode-se variar esta atividade, pedindo que as criancas cantem mentalmente,

fazendo os gestos. Ou ainda, sem gestos, mas omitindo uma das palavras da mitsica
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(como por exemplo, CHAPEU), podendo, no lugar dele, bater palmas, ou simplesmente

cantar mentalmente. Esta variacOo desenvolve a escuta interna e a mernOria auditiva,

fundamentals para a leitura silenciosa.

4.1.2 — Marcha, soldado

"Marcha soldado, cabeca de papel. Se new marchar direito, vai preso pro quartet.

0 quartet pegou fogo, a policia deu sinat Acode, acode! Acode a bandeira

nacionaL"

Inicialmente, peca para as criancas cantarem normalmente. Posteriormente,

peca para elas cantarem e marcharem no ritmo da musica.

Pode-se variar, pedindo a elas que marchem como se o soldado estivesse

cansado... Depois, o soldado corn pressa... o soldado corn raiva... o soldado alegre...

0 interessante, a nao mostrar como elas devem fazer, e, sim, deixar que elas descubram

as varias possibilidades.

Essa atividade desenvolve a nocao de ritmo, ern diferentes andamentos -

rapid°, lento e rapido - a coordenacao motora ampla e a organizacao espacial.

Pode-se, ainda, pedir que as criancas marchem para frente, para tras e ern

circulo, sem sair do lugar. Esta variacao oferece a nocOo de organizacao espacial,

necessaria para o dominio da organizacao posicional das palavras escritas numa frase,

ou na folha de papel ou no quadro-negro.
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Ou ainda, pode-se pedir que as criancas marchem na ponta dos pds ou nos

calcanhares. Esta variacao desenvolve a coordenacao motora e o esquema corporal

(equilibrio), necessarios para o dominio do desenho manual das letras e palavras.

4.1.3 - Sapo Jururu

"Sapo jururu, na beira do rio. Quando o sapo pula, 6 maninha, é porque tem frio.

A mulher do sapo deve estar la dentro, fazendo rendinha, o maninha, pro seu

casamento."

C 2.

As criancas devem cantar agachadas (imitando a posicao do sapo), fazendo

os gestos de acordo corn a masica (PULA, FRIO, LÀ DENTRO, RENDINHA). Ao

final da mitsica, pode-se pedir que elas imitem o som do sapo.

Esta atividade desenvolve o equilibrio, a expressao corporal e a coordenacao

gestual.

4.1.4 — Cabeca, ombro

"Cabeca, ombro, joelho e pe. Joelho e pe. Joelho e pa Boca, olhos, e nariz"

Pedir as criancas que toquem as panes do corpo que estao sendo cantadas.

Esta atividade desenvolve o esquema corporal, a coordenacao motora e a

atencao as regras.
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Cantar fazendo os gestos:

4.1.5 — Pulga danada

"Eu estava dormindo quando algo aconteceu: era uma pulguinha. A danada, me

mordeu. Ai, como pula! Como saltita! Pulga danada, como ela saltita!

DORMINDO — palma a palma, deitar a cabeca no dorso de uma das mans.

- ACONTECEU - gesto de surpresa.

PULGUINHA - mostrar o tamanho da pulga, corn o polegar e indicador.

MORDEU - picar o brag() corn o gesto da "pulguinha"

AI, COM PULA ... — pular sem sair do lugar; ou pular por toda a sala

Esta atividade desenvolve a expressdo corporal, o esquema corporal e a

orientacão espacial.

4.1.6 - Indiozinhos

"Urn, dois, Ergs indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete oito nove

indiozinhos. Dez, num pequeno bore. Vinham navegando pelo rio abaixo, quando

urn jacarê se aproximou. E pequeno bole dos indiozinhos quase, quase virou.

(falado:) Mas new virou!"

alevaga4

J=vo

8

14
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Pedir as criancas que facam os gestos:

1, 2, 3, ... - contagem corn os dedos.

"BOTE" - corn as mdo encostadas uma na outra, palma para cima;

- "NAVEGANDO" - mesmo gesto do bote, como se estivesse sendo movimentado

pelas dguas do rio;

"JACARE" - uma mdo batendo na outra, imitando a boca do jacare.

"QUASE" - é o mesmo sinal que usamos quando queremos dizer esta palavra.

- "MAS NAO VIROU!" — fazer sinal de alegria (porque o bote nao virou). Neste

momento as criancas podem ficar livres para fazerem o gestos que desejarem.

Esta atividade desenvolve a expressào corporal, a orientacäo temporal, a

sintese auditiva, a coordenacOo motora e a nocOo de seriacao e de seqiiencia.

4.1.7. A loja do Mestre Andre

"Foi na loja do Mestre Andre que eu comprei uma campainha r)

tim tim tim tim tim m uma campainha - 2 vezes

ai ole, ai ole. Foi na loja do Mestre Andre. - 2 vezes

Observacdo: substituir os objetos sonoros (•) e os sons onomatopaicos (**) por:

Tamborzinho — burn, bum, bum, bum, bum

Cornetinha - tu, tu, tu, tu, tu

Pianinho — pim, pim, pim, pim, pim

Violdo - dom, dom, dom, dom, dom
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Nosso repertario cultural é muito vasto em cantigas. A movimentacão, os

gestos, devem ser estimulados de acordo corn as idades das criancas. As melodias

escolhidas devem estar dentro das possibilidades vocais das criancas de cada faixa de

idade. Aproveite sempre o repertario das criancas, e va introduzindo novas canches.

Procure sempre explicar o significado de palavras que talvez elas nao conhecam,

desenvolvendo-lhes, assim, nao apenas o vocabulario, mas a descontracho para

perguntarem aquilo que nao sabem ou nä° entenderam bem.

4.2 — ATIVIDADES ATRAVES DE JOGOS CANTADOS

4.2.1 — Escravos de J6

"Escravos de Jo jogavam caxanga. Tira, bota, deixa o Ze Pereira ficar.

Guerreiros corn guerreiros fazem zigue-zigue-za"

fr

Criancas ern roda, sentadas no chAo. Cada uma corn urn objeto na ma°, que,

durante a masica, devera ser passado para a crianca que esta do seu lado direito. No

momento do "tira, bota", ela nao passara o objeto, mas deverd tira-lo e coloca-lo no

ciao (de acordo com a letra). Continua passando a objeto. Quando cantar "zigue-zigue-

za" fingird passi-lo para seu colega ao lado, mas nao largard o objeto, trazendo-o de

volta para si, e retornando-o, a seguir, ao seu colega, deixando agora o objeto com ele.

Pode-se depois pedir que as criancas cantem corn "la, la, le, mas corn os

gestos; e posteriormente, pedir para cantarem mentalmente e corn gestos.
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Esta atividade favorece no processo de desenvolvimento da coordenacào

motora, do ritmo, da orientacdo temporal e da atencão Em sua variacäo, ajuda a

desenvolver a audicão interna, importante pars a leitura silenciosa.

4.2.2 - AtencAo... ConcentracAo...

A - 7ErsÄrl	 Gott czfitilq cikb

(pahnas)	 ((wham)

Fala-se "atencdo" e bate-se palma duas vezes (na pulsacao da brincadeira);

fala-se "concentracão" e bate-se palma mais duas vezes. Repetir isto algumas vezes, ate

que as criancas consigam reproduzir as batidas tranquilamente. A seguir, no mesmo

ritmo, dar algumas ordens, como:

Bater palmas (2 batidas, no ritmo do "atencao / concentracdo")

Bater nas coxas

Bater no rosto

Bater no pd

Bater na barriga

Bater no peito, etc.

Para criar maior dificuldade, faca o jogo cada vez mais thpido. Esta

atividade, como o prOprio nome diz, desenvolve a atencão, a concentracao, e tambem, o

esquema corporal, o ritmo, a ofientacao temporal.

ObservacOes: 1) Ao inves de duas palmas, pode-se fazer com três. 2) Se

alguma crianca encontrar dificuldade em bater o ritmo (principalmente se for de tits

palmas) o professor podera bater levemente no ombro ou na palma da map da crianca.
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4.2.3 - "Shep-Shep"

"Quando eu fui a Nova Torque, visitar a minha avO, minha avO me ensinou

a brincar o "shep-shep". Brinca o shep-shep" (4 vezes)

Criancas em pe e em cfrculo, e uma crianca (ou o professor) no centro da

roda. As criancas devem bater palma enquanto cantam a milsica, ate o momento do

"brinca o shep-shep", onde a crianca que estd no centro da roda devera se aproximar de

uma crianca e ficar de frente a ela, fazendo um gesto qualquer (como pular, balancar os

bravos, fazer careta). A crianca escolhida deverd repetir o gestual que esti sendo

realizado. Ao se reiniciar a mtisica, a crianca escolhida passa a liderar, e a que,

anteriormente, fez o gesto, fica Mit desta, repetindo seus gestos; repete-se o

mecanismo ate que todos (ou boa parte) tenham sido escolhidos.

Esta atividade desenvolve expressao corporal, criatividade, atencao,

ofientacao espacial e temporal.

4.2.4 - Amizade

"Amizade, assim é bem melhor amizade!). Amizade, assim é bem melhor!

Eu ponho a mao direita dentro. Eu ponho a mao direita fora. Eu ponho a

mao direita dentro e sacudo ela agora."
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Falado

Falado

Cada vez que cantar, substituir "Mao direita" por: "mat) esquerda", "pa

direito", "pa esquerdo", "barriga", "cabeca", "corpo todo".

Esta atividade desenvolve esquema corporal, controle gestual, atencäb,

nocão de direita e esquerda.

4.2.5 — Jogo das cadeiras (22)

Neste jogo tAo conhecido, pode-se fazer a seguinte variacão: escolher urn

grupo de 2 a 4 alunos para serem os musicistas, que irão executar os sons sinalizadores

da brincadeira, e o restante da turma girath em torno das cadeiras, que devem estar

dispostas em circulo.

A turma combinara dois sinais, urn para que as criancas girem em tomo das

cadeiras, outro para que elas se assentem. Por exemplo, pode ser determinado que, ao

tocar o sino, elas girem em torno das cadeiras, e ao tocar o tambor, elas se assentem;

ou, ao tocar urn som agudo, girem em tomo das cadeiras, e a urn som grave se assentem,

etc. A crianca que nAo conseguir se sentar substituira urn dos musicistas, e este se

juntas ao restante do grupo.

Esta atividade desenvolve coordenacão corporal, atencäo auditiva,

discriminacdo auditiva.
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4.2.6 - Cabra-cega sonora (23)

Vendar os olhos de uma crianca, enquanto que as outras se espalham pela

sala, e uma de cada vez produzird urn ruido (que podera ser feito atraves de

instrumentos musicais, voz, palmas,...). A cabra-cega devera reconhecer que som é este,

e indicar da onde estd vindo (apontando ou se encaminhando para a direcAo) Em se

tratando de voz, deve tentar descobrir quern a emitiu.

Esta atividade desenvolve a discriminacdo auditiva, a localizacAo auditiva,

organizacAo espacial.

4.3 — ATIVIDADES ATRAVES DE PARLENDAS (24)

4.3.1 - "1, 2 ... feijAo corn arroz / 3, 4 ... macarrão no prato / 5, 6 ...

molho inglés / 7, 8 ... corner biscoitos / 9, 10 ... corner pastais"

4.3.2 - "Cone cotia na casa da titia... 	 Cone 61)6 na casa da vov6."

4.3.3 - "A cobra rig° tern mão, a cobra ndo tem mào.

Como é que a cobra sobe no pezinho de Hank'?

Ela vai se arrastando... vai, vai, vai...

Vai se enrolando no pezinho de lima°.

4.3.4 - "Tique-taque... carambola. Esse dentro... esse fora"

4.3.5 - "Sol e chuva, casamento de vitiva.

Chuva e sol, casamento de espanhol."
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4.3.6 - "Cone ratinho, que o gato tem fame...

Cone ratinho, que o gato to come."

4.3.7 - "Meio-dia, macaco assobia... panela no fogo, barriga vazia."

A realizacao das atividades atravds de parlendas pode se dar de varias

maneiras: pedir que as criancas andem na sala, sincronizando seus passos corn o ritmo

falado; na terceira parlenda aqui apresentada, por exemplo, pode-se pedir que as

criancas falam os movimentos corporais descritos, ou pedir que realizem os

movimentos em uma folha de papel. Pode-se pedir para tocarem o instrumento em cada

silaba, tocar 56 nas silabas fortes, etc. Crie novas possibilidades. Use a imaginacao!

Atrav6s das parlendas podemos trabalhar a metrica das palavras (ataque e

articulacao), padrhes ritmicos, criatividade, organizacao espacial, esquema corporal

(postura, equilibrio); essa atividade favorece tamban a descoberta da rima, a

coordenacao motora ampla e fina, e a expressao corporal.

4.4 — APRECIACÀO MUSICAL

Muitos falam que a apreciacao musical "ensina o individuo a ouvir". Mas a

verdade é que nao ensinamos ningu6in a ouvir: se a pessoa tem a sua audicao normal,

naturalmente ela ouve Em casa, alóm das vozes de seus familiares e de todos os sons

que comp:Sem a natureza e o ambiente onde vive, a crianca ouve radio, televisao e

discos. 0 que pode acontecer é que, talvez ouca sem prestar atencao se o som é forte ou

fraco, agudo ou grave, quail instrumentos foram tocados, etc.
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Por isso, é muito importante que o professor, ao promover a escuta de uma

musica ao final da mesma faca comentarios sobre ela: "0 que acabamos de ouvir?

uma masica devagar (lenta) ou rapida? Que instrumento voce ouviu 9 Tinha pessoas

cantando ou era so instrumentos? "

Como o enfoque neste trabalho a criancas de 4 a 6 anos de idade, cujo

tempo de concentracao é curto, torna-se importante que, ao apresentar uma masica, esta

seja pequena - ou que escolhamos pequenos trechos musicais. Quando possivel, é

tambam preferivel que a masica sej a apresentada atraves de video, pois o visual capta

mais a atencao da crianca do que o auditivo. "A audicao acompanhada do visual

(apreciacao acompanhada de video) se assemelha a apresentacao de urn concerto ou

show."(21) 0 repertOrio pode, e deve, ser variado, incluindo-se nele milsicas eruditas,

populares, folclOricas, regionais, instrumentais, corais, bandas, mfisicas corn dancas, etc.

Ao desenvolver atividades de apreciacao musical, o que desejamos, em

primeiro lugar, é despertar na crianca uma escuta sensivel e ativa - ou seja, uma escuta

que envolva interesse, motivacao, atencao. Atravès da escuta sensivel e ativa a crianca

toma consciancia daquilo que captou atraves do ouvido, e é capaz de classifica-lo e

"fazer uso" dele.

A apreciacao musical como fator colaborador do processo de alfabetizacao

favorece na crianca a discriminacao auditiva, que é a diferenca entre intensidades, entre

timbres, entre duracao, entre alturas. Desenvolve, ainda, a memOria e atencao auditivas,

a linguagem oral, a expressividade, o senso critico. Quando atraves de video, esse

processo desenvolve tambdin a memOria e a atencao visual.
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4.4.1 — Gravando barulho (25)

Alem da escuta de uma mitsica, pode-se, em uma aula, ao invds de pedir as

criancas que elas facam siléncio, gravar os sons produzidos, sem interferência na

espontaneidade delas (se possivel, gravar sem que elas percebam que estao sendo

gravadas). Ap6s algum tempo, peca que elas se assentem para ouvir a fita. Elas deverão

fazer uma apreciacão a respeito daqueles sons, expressando o que acharam dos ruidos

produzidos (se foi muito forte, muito barulhento, ou nao). Pode-se pedir tamb6m que

elas reconhecam a sua prOpria voz e a de seus colegas. Verificar se alóm das oozes

faladas ha algum outro ruido (alguam cantando, cadeira caindo ...)

Esta atividade desenvolve apreciacäo sonora, capacidade critica, discriminacão

auditiva, consciéncia auditiva.

4.5 - RECONHECIMENTO DOS ELEMENTOS MUSICAIS

4.5.1 -Altura

Pedir que as criancas passeiem pela sala. Ao ouvirem urn som firm (agudo)

deveräo andar na ponta dos pas; ao som grosso (grave), andar agachados.

Esta atividade desenvolve a discriminacâo auditiva, esquema corporal

(coordenacao gestual e equilibrio), atencão e orientacão espacial.
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4.5.2 —Intensidade

Espalhar diversos instrumentos pela sala. Permitir, por algum tempo que as

criancas manuseiem os que desejarem (podendo trocar de instrumento). A seguir pedir

que corn o Ultimo instrumento escolhido produzam um som forte, e depois fraco.

Perguntar as criancas que desenho, ou que cor, poderia representar os sons fortes, e os

sons fracos. Depois de estabelecido, fazer uma sequOncia desses codigos pelos quais as

criancas devetho tocar seu instrumentos (forte ou fraco).

Exemplo: suponhamos que para os sons fortes escolham o azul marinho e

para os sons fracos, o amarelo. EntAo poderia se fazer a seguinte sequéncia com cartoes

coloridos (que podem ser pintados pelas criancas):

Azul marinho Azul marinho Amarelo Azul marinho Amarelo

(tocar forte) (tocar forte) (tocar fraco) (tocar forte) (tocar fraco)

Esta atividade desenvolve discriminacao auditiva, discriminacAo visual,

atencào, coordenacAo gestual, criatividade, orientacäo espacial (se elas pintarem os

curries), nog -do de sequéncia (orientapo temporal).

Posteriormente, pode pedir que elas pintem corn as cores correspondentes a

sequéncia (de no maxim° 3 sons) de forte/fraco que foi executada pelo professor ou por

uma das criancas.

Esta variacão desenvolve discriminacão auditiva, memOria auditiva,

atencão, coordenacão motora, orientacdo espacial.
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4.5.3 - DuracAo / Pulsagito

Andar em volta da sala de acordo com a batida do tambor, executado pelo

professor. Posteriormente, andar ern volta da sala de acompanhando a pulsacdo de uma

mirsica.

Esta atividade desenvolve nocão de tempo (orientaCao temporal),

coordenacao motora ampla, orientacao espacial e nocao de andamento do ritmo.

4.5.4 — Timbre (26)

Leve pan sala de aula varios materiais como, tabuas de madeira, jornais,

caixa de areia, tapetes. E/ou leve as criancas para passearem pela escola. As criancas

deverdo andar, pular, coffer sobre estes materiais. Peca a elas para demonstrarem corn a

boca ou corn auxilio de objetos, os sons que foram produzidos. Pergunte qual dos sons

produzidos é o mais agraddvel. Se dispuser de gravador, pode-se registrar os sons

produzidos em cada tipo de terreno, e depois, ma sala de aula, pedir que as criancas

identifiquem cada urn deles.

Esta atividade envolve no* de classificacdo, tato, atencâo, discriminaflo

auditiva, incentiva a descoberta dos mais variados sons.

4.5.6 - Som X Silencio

Estabelecer urn codigo: circulo vazio = palmas / circulo cheio = silencio

ExemPlo: 0 0 • 0 0 0 • 0 0 •
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Esta atividade favorece o aprendizado do ritmo, a atencao visual e auditiva, o

controle gestual, consciéncia sonora.

4.6 - MARCACAO RITMICA

4.6.1 — Acompanhando a mdsica com palmas (ou instrumentos)

Peca as criancas que acompanhem uma mlisica corn batidas de palmas.

Inicialmente pode ser somente as pulsackies; depois bater em cada silaba.

Esta atividade favorece a aprendizagem do ritmo, a atencao, orientaflo

temporal e o controle gestual.

4.6.2 — Bandinha ritmica

A bandinha ritmica (com use de instrumentos de percussdo) tambam é urn

excelente meio de se desenvolver a ritmica da crianca, trabalhando inclusive corn som x

silencio. Favorece o desenvolvimento da atencao e coneentracdo, coordenacão motora,

trabalho em grupo, discriminacão auditiva, orientacao temporal.

4.7 - CONFECCAO DE INSTRUMENTOS & "ORQUESTRA"

4.7.1 — Orquestra de papel (27)

Distribuir varios tamanhos e tipos de papdis (sulfite, celofane, cartolina,

carta-o, corrugado, jornal, etc.). Peca que descubram quais sons podem ser produzidos
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corn este material. Se tiverem dificuldades, peca que sacudam, batam (corn a mao ou

corn urn lapis), alisem, rasguem, amassem. Posteriormente pode-se fazer instrumentos

corn folhas de sulfite:

Faca "leques". Passando o lapis nas bordas (lard um excelente reco-reco.

Faca canudos finos. Recorte uma das extremidades, obtendo assim,

varias tiras (tipo vassoura). Depois de pronto, esfregue-o em um pedaco de papel liso

(qualquer tipo).

4.7.2 — Orquestra de sucata

Sao inameros os instrumentos que podem ser confeccionados pelas criancas

na sala de aula (ou em casa, corn ajuda dos pais). Vejamos alguns deles:

Num suporte, pendure chaves (ou correntes, ou tubos de PVC, ou pregos,

etc.) de tamanhos e/ou espessuras diferentes. Pendura-los por ordem de tamanho e/ou

espessura. Pode-se fazer ressoar esses objetos com uma vareta ou com a mao.

Enfie argolas de metal ou madeira numa corda, ou barbante forte. Para

produzir o som é so sacudi-las.

Reco-reco de bambu ou de madeira (cabo de vassoura). No bambu,

utilizar lima para se fazer os orificios, e na madeira utilizar sera. Depois 8 so tocar co

uma vareta.
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Latas de refrigerantes e/ou copos de iogurte, contendo feij do, arroz, areia,

pedrinhas. Fechar os orificio com papel vegetal, ou cartolina. Estes objetos

transformam-se em chocalhos de diversos timbres.

Amarre urn barbante no cabo de um garfo e segure-o pelo barbante. Pode

ser tocado corn uma colhe, ou qualquer vareta de metal.

Corn lata de sorvetes, de nescau, etc. voce pode fazer tambores de

diversos tamanhos e timbres A "pele" pode ser feita de papel vegetal, ou papeldo ndo

muito grosso.

ApOs a confecedo dos instrumentos, tanto de papel como de sucata, pode-se

formar a "orquestra" onde cada crianea tocard o instrumento que confeccionou. 0

professor pode separar por tipos de instrumentos, por alturas (graves/agudos). Pode,

ainda escolher uma crianea pars reger a orquestra.

Esta atividade desenvolve coordenaedo motora fina (ao construir o

instrumento) e ampla (ao toed-lo), e criatividade (ao investigar os diversos sons),

acuidade e discriminaedo auditiva (ao produzir o som), atenedo (na forma* e

execuedo da orquestra), enriquece o vocabuldrio, e ainda, desenvolve a socializaedo. Na

confecedo do A. da orquestra de sucata, desenvolve seriaeão (noedo de sequencia).

4.8 — OUTROS JOGOS MUSICALS

4.8.1 - Boneco de pau / Boneco de pano

Ao som de uma musics lenta, ou de pouca intensidade, as criancas deverdo
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dancar imitando urn boneco de pano (corpo relaxado); ao som de uma másica mais

agitada ou corn maior intensidade, elas deverdo dancar imitando urn boneco de pau

(corpo contraido, duro).

Esta atividade desenvolve relaxamento, controle de tonicidade corporal,

discriminacao auditiva.

4.8.2 - Dentro / Fora & Coelho da toca

Desenhar circulos, quadrados, retangulos no chdo, ou ainda colocar

bambolês. Ao som de uma mOsica, ou de urn instrumento musical, as criancas deverao

caminhar fora das figuras desenhadas. Ao cessar esta mOsica ou instrumento, elas

deverdo entrar na figura mais prOxima. (0 professor podera sugerir que elas não fiquem

rodeando uma figura apenas, mas que caminhem pela sala, mas sem entrar nas figuras

desenhadas enquanto ouvirem a masica).

Esta atividade desenvolve orientacdo espacial, atencao e discriminacao

auditiva, equilibrio e controle corporal.

4.8.3 - Andando na linha (28)

Desenhar linhas no chdo pars as criancas andarem sobre as linhas, de acordo

corn o som dos instrumentos. Iniciar corn 2 instrumentos diferentes. Aumentar

gradativamente o narnero de linhas e instrumentos. Com criancas de 6 anos pode-se
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desenhar as linhas no quadro e elas terao que reproduzi-las em uma folha enquanto o

instrumento correspondente é tocado.

Exemplo de linhas.

TAMBOR	 TRIANGULO	 CHOCALHO	 PAUZINHO	 PANDEIRO

Esta atividade desenvolve coordenacao motora ampla (andando nas linhas) e

fina (desenhando as linhas), atencao e discriminaeao auditiva, memOria, equilibrio,

orientacao espacial.

4.8.4 - Fui a feira e comprei... (29)

As criancas sentadas em circulo; o professor diz: "fui a feira e comprei ...",

deve finalizar batendo palmas (a quantidade de palmas devera ser a mesma de silabas da

palavra que as criancas deverao dizer). Exemplo: se o professor bater palma tras vezes,

as criancas deverao dizer uma palavra de trés silabas.

Esta atividade desenvolve a atencao auditiva, o enriquecimento do

vocabulario, a analise e a sintese auditivas.

4.8.5 - 0 que esti faltando?

Uma das criancas se retira da classe. As outras crianeas escolhe urn objeto

(que pode ser urn instrumento musical) para esconder. A crianea que se retirou retornara
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a classe para descobrir qual foi o objeto retirado. As criancas poderao orienta-la

emitindo sons corn maior ou menor intensidade, de acordo corn a distancia em que ela

esteja do objeto: menos intensidade quando estiver longe, mais intensidade quando

estiver perto.

Esta atividade desenvolve controle de intensidade, percepcao visual

(atencao e memOria), discriminacao auditiva (forte/fraco) e orientacao espacial.

4.8.6 - 0 som das pedras (30)

Leve para sala de aula varias pedras, uma bacia de metal, urn balde de Agua,

uma lata, urn pedaco de pau. Peca as criancas que manipulem as pedras, verificando o

som que elas produzem, quando:

Batemos uma contra a outra

Jogamos dentro d'agua (no balde)

Colocamos numa lata e as sacudimos

No chao, mexemos nelas

Depois deste momento de manipulacao das pedras, solicite a uma crianca

que faca urn som qualquer corn as pedras, enquanto as outras criancas deverao estar de

olhos fechados (ou de costas para a crianca que esta manipulando as pedras). As demais

deverao adivinhar o que ela esta fazendo.

Esta atividade desenvolve atencao, mem6ria e discriminacao auditiva.
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4.8.8 - Que ruido é este? (31)

Grave alguns ruidos familiares das criancas, como por exemplo: telefone

tocando, tomeira pingando, ovo fritando, rasgando papel, vidro quebrando, buzina de

carro, bater porta, etc. Pena as criancas que identifiquem os sons e reproduza-os, uti-

lizando o material que desejarem (o preprio corpo, a voz, instrumentos musicais, etc.).

Esta atividade desenvolve a atencao auditiva, a classificacao (discriminacao

auditiva) e a criatividade.
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CONCLUSAO

Definitivamente, Educacao Musical na escola nAo se limita a uma

oportunidade de se realizar recrendo nem de ensinar mAsicas de entrada, de saida, de

merenda, de comemoracOes, de hAbitos higiénicos, etc. 0 born educador musical deve

ser tambdin born observador e estar atento as caracteristicas do grupo, descobrindo

permanentemente objetivos importantes na utilizacao das atividades musicais propostas

aos seus alunos.

0 period° preparatOrio a alfabetizacão beneficia-se da educacäo musical

quando as atividades propostas contribuem para o desenvolvimento da coordenacão

visomotora, da expressão corporal, da imitacão de sons e gestos, da atencào, da

memorizacào, do raciocinio, do pensamento lbgico, da andlise, sintese e discriminacAo

visual e auditiva. A simples atividade de cantar uma mAsica proporciona a crianca o

treinamento de uma serie de aptidOes importantes a alfabetizacão.

A aquisiflo e o aprimoramento de outros aspectos do conhecimento - como

a compreensào de elementos de nossa lingua, de nossos costumes, de nossa histOria e de

nossa realidade - podem ser auxiliados por uma educacäo musical adequada e bem

trabalhada. Essa educacão facilitara a forma.* do sentimento de cidadania, o

enriquecimento de nossa cultura popular, e a conscientizacAo do individuo quanto

importáncia de sua participacdo na sociedade e das caracteristicas do papel que nela

desempenha.
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Apesar dessas afirmativas, nao temos a pretensão de fazer da educacdo

musical uma "formula mdgica" para a solucao de todas as dificuldades escolares, nem

mesmo um ilusOrio resultado corn respostas exatas e imediatas, pois temos a

consciencia que isso nao é possivel. Se assim fosse, nao seria mOsica.

Mas acreditamos que os educadores musicais podem ter incontheis

influéncias positivas sobre seus alunos, quando desenvolvem seu trabalho de forma

criativa e inteligentemente direcionada. Seu trabalho, alem de criativo, devera despertar

a motivacao da crianca, buscando novas possibilidades de ensino e aprendizagem da

mOsica. Isto a possivel quando facilita as atividades do aluno, quando necessario, a fim

de que os resultados da pratica musical concorram para a realizacdo da pessoa ao longo

da vida (e nao para uma experiencia musical frustrada).

Apesar da grande influéncia que a mtlsica pode ter sobre o individuo no seu

processo da aprendizagem, neste caso especifico, a alfabetizacão, o educador musical

nao pode se esquecer de sua principal fun* diante de seus alunos: proporcionar-lhes

oportunidades de apreciarem, vivenciarem e criarem miisica; desenvolver a

compreensdo e express -do musicais; desenvolver seu senso estetico e critico, e sua

percepcão musical. Afinal de contas ele é um Educador musical e nao urn

psicomotricista e muito menos urn recreador.

A melhor forma de trabalho pedag6gico é aquela que proporciona a

educacäo da pessoa como um todo, levando-a a ser criativa e crItica, aldm de adquirir

informacaes. Para isso, o professor devera conhecer, razoavelmente, as fases de

desenvolvimento de seus alunos, confiar e estimular a capacidade criativa de cada urn

deles. 0 professor deve ter a preocupacdo de estabelecer tempo e espaco para cada
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atividade especifica, considerando o seu valor cultural, cognitivo, emocional, social e

pedagOgico para o desenvolvimento integral da crianca. Agindo assim, ele obtera

resultados satisfatOrios em seu trabalho.

Podemos tambem concluir que a mOsica, embora muitas vezes considerada

uma arte dificil, adapta-se bem as criancas, atraves de jogos simples e gradativos, e

contribui, em linhas amplas, nao s6 para o processo de alfabetizacao, mas para a

educacão geral do individuo.

0 trabalho corn a linguagem musical pode ser diversificado e rico. Ela é urn

instrumento pr6prio do professor de educacao musical, e que deve ser utilizada para se

alcancar essa educacão abrangente desejada. Os bons resultados no ensino da mUsica

serao alcancados pela adequacão das atividades, pela postura reflexiva e critica do

professor. Ao propiciar situacOes enriquecedoras, ele promoverA experiéncias que

garantam a expressividade da crianca, e a conseqUente gratificacdo do seu pr6prio

desempenho.
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