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 Oficina de Musicalização Literária 

                          (para educadores) 
 

Intermediador: Rodrigo Prates (empreendedor - idealizador do projeto 

Zuando Som, professor / compositor/ músico). 

Colaboradora: Paula Cardoso (Psicopedagoga) 

Duração: carga horária mínima: 1h e 30minutos 

              carga horária máxima: 4h 

* O tempo de duração da oficina pode ser adaptado de acordo com 

as necessidades do contratante. 

 

  
 

O que é? 

 

É uma oficina de sensibilização musical e literária onde são abordados 

temas do cotidiano da criança de maneira lúdica e criativa. Durante o 

encontro, os participantes têm a oportunidade de brincar com as músicas 

e letras originais de Rodrigo Prates, além de interagirem através de 

dramatizações, desenhos, pinturas, versos e audição de poemas de 

autores como Manoel de Barros, Arnaldo Antunes, Vinícius de Moraes, 

Mário Quintana entre outros.  
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 No Zuando Som a letra da música é percebida como gênero 

literário. 

“... a literatura, muito antes de apresentar ao aluno um mundo fechado, 

deve ser uma abertura, um estímulo a indagações e à busca de respostas 

para seus infinitos questionamentos.” 

                                                   (Maria Helena Zancan Frantz) 

 

A musicalização é o processo de construção do conhecimento musical, 

cujo principal objetivo é despertar e desenvolver o gosto pela música, 

estimulando e contribuindo com a  

formação global do ser humano. A musicalização é feita através de 

atividades lúdicas visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

da percepção,auditiva, imaginação,coordenação,motora, memorização, so

cialização, expressividade, percepção espacial, etc. O lúdico funciona 

como elemento motivador e de estímulo para o desenvolvimento da 

expressão musical onde a imitação, a percepção e a criação são os 

principais elementos deste processo. 

A palavra Literatura vem do latim "litteris" que significa "Letras", e 

possivelmente uma tradução do grego "grammatikee". Em latim, literatura 

significa uma instrução ou um conjunto de saberes ou habilidades de 

escrever e ler bem, e se relaciona com as artes da gramática, da retórica 

e da poética. Por extensão, se refere especificamente à arte ou ofício de 

escrever de forma artística. O termo Literatura também é usado como 

referência a um corpo ou um conjunto escolhido de textos como, por 

exemplo, a literatura médica, a literatura inglesa, literatura portuguesa, 

literatura japonesa etc. 

 

Musicalização Literária = pensa a letra da música como gênero 

literário. Assim como existe o conto, o romance, o poema, a crônica... 

existe o gênero literário letra de música. A denominação ML foi criada por 

Rodrigo Prates, que deu este nome devido à necessidade de conseguir 

organizar a proposta de música e literatura com crianças e adultos. O 

lúdico funciona como veículo para unir a música e a literatura. Na 

Musicalização Literária, não consideramos a letra de música um poema. 

Um poema é um poema. A letra de música funciona de maneira relevante 

na letra da música. Podemos separar, por exemplo, a letra João e Maria 

de Chico Buarque para ler sem a música do Sivuca. Claro que a letra 

continuará sendo interessante, mas a música faz parte de um contexto 

que preenche de ludicidade o tema em questão.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_auditiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coordena%C3%A7%C3%A3o_motora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Socializa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Socializa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Express%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Percep%C3%A7%C3%A3o_espacial&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Criatividade
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 “Quando idealizei o Zuando Som tive a intenção de criar algo que 

misturasse a música e o cotidiano infantil e fosse direcionado às famílias. 

Atualmente, podemos perceber os mais variados tipos de produtos para 

as crianças. O principal objetivo da Musicalização Literária é o de levar às 

pessoas a oportunidade de debates sobre o que as famílias estão 

escutando dentro de casa e como isso poderá refletir no comportamento 

da criança”. 

 

Justificativa: 

 

A linguagem musical acompanha a humanidade desde o início da 

civilização. A escrita foi criada posteriormente, para registrá-la e mantê-la 

viva de forma codificada. A música atua no corpo e desperta emoções 

revelando o pensamento de uma época e tendências de comportamento. 

Torna-se um poderoso recurso a ser utilizado, pois é preciso que o adulto 

seja habituado a expressar-se musicalmente desde os primeiros anos de 

sua vida, para que a música venha se constituir em algo permanente de 

seu ser representando uma inesgotável fonte de estímulos, equilíbrio e 

motivação profissional. 

“A música contribui para um desenvolvimento pleno e harmônico, já que 

incide diretamente na sensibilidade na expressão e na reflexão.” (Teca 

Alencar de Brito). 

 

Objetivos: 

 

a) Sensibilizar professores em relação à importância da música e 

entretenimento aproximando o lúdico do cotidiano de cada 

profissional fazendo com que compartilhem experiências e 

informações de forma interativa, promovendo um maior 

comprometimento em suas ações, porém sem perder a 

sensibilidade; 

b) Proporcionar fundamentos, conceitos e procedimentos adequados ao 

trabalho com a música vislumbrando novos olhares sobre a prática 

profissional, visando à motivação no cotidiano pessoal e, desta 

forma, influenciando positivamente as pessoas que estão na volta; 

c) Provocar questionamentos sobre canções veiculadas na mídia e suas 

implicações no lazer; 

d) Divertir através de situações encontradas nas canções do “Zuando 

Som”, fazendo com que a música passe a ser um veículo de 

comunicação e aprendizagem.  
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e) Promover situações de entretenimento e de troca de experiências 

sensoriais entre os participantes. 

   

Metodologia: 

 

O Projeto Zuando Som no formato oficina consiste em encontros cujas 

temáticas abordadas estão relacionadas ao fazer musical e a aplicação do 

lúdico como veículo para a sensibilização de profissionais ligados a gestão 

e à docência. A música e suas particularidades servirão de instrumento 

entre os assuntos relevantes sugerido nas canções e a descoberta de 

novas possibilidades para o desenvolvimento da desinibição frente aos 

desafios da contemporaneidade.  Através de brincadeiras de roda, criação 

de versos e histórias, audição de músicas inéditas e populares, leituras de 

trechos de livros, vídeos ilustrativos e relatos interativos, serão 

desenvolvidas  atividades para que todas as formas de expressão cultural 

se manifestem espontaneamente, envolvendo os adultos num ambiente 

saudável de entretenimento, sensibilização e aprendizagem.   

 

    - Audição e reflexão de canções infantis dos anos 70, 80, 90 e     2000; 

 

    - Exibição de vídeos, 

 

    - Brincadeiras cantadas 

 

    - Atividades práticas em grupo 

 

   Encerramento: 

 

    - Show pocket seguido de conversa sobre o processo de composição 

 

  

Considerações Finais:  

 

 A música, por seu aspecto lúdico, é um instrumento inovador para ser 

usado no processo educacional, e possibilita diversos meios favoráveis 

para uma educação de qualidade propiciadora do aprendizado. Contribui 

de forma significativa e positiva para a formulação do conceito, e na 

formação de caráter do sujeito. A inserção da música pode ser feita nas 

diferentes disciplinas escolares e nas diferentes séries, desde a Educação 

Infantil favorecendo a construção de uma prática inovadora, porém, não 
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pretendemos defender que a educação se restrinja à utilização da música, 

mas mostrar que é possível aliar a música na formação de nossos 

discentes. A música aumenta a capacidade do indivíduo no aprendizado de 

matemática, leitura, escrita e na formulação do conceito.  

  

É importante que nós, educadores, venhamos a construir nossas 

propostas pedagógicas pensando nas necessidades dos alunos, e 

despertemos seu interesse para a aprendizagem, procurando meios que 

contribuam para que o aprendizado seja significativo, contribuindo para a 

formação de um individuo pensante e atuante na sociedade. 

 

Cronograma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Referências bibliográficas: 

 

BEYER, Esther Sulzbacher Wondracek. O som e a criatividade: dimensões 

das experiências musicais. Editora Santa Maria, 2005. 

Temáticas abordadas 

A música: sobre a questão da definição; por que existe música 

e sua finalidade na educação; diferenças entre música e canção; 

 

Apreciação significativa em Música: escuta envolvimento e 

compreensão da linguagem musical; 

 

A música como produto cultural e histórico: Música e sons do 

Mundo; 

 

Pedagogia Musical: 

Cheiro, forma e cor;  

 

Práticas musicais no cotidiano;  

 

“Fazendo Música” 

 

Música e comunicação pessoal e interpessoal; 

 

Relatos de experiências e avaliação. 
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Recursos físicos e materiais: 

 

a) Local apropriado (espaço suficiente para mobilidade corporal); 

b) Datashow ou TV de médio ou grande porte. 

c) Som de boa qualidade para ser ligado ao computador. 

d) Microfone shure ou similar 

e) Caixas de som ( adequadas ao local da apresentação) 

f) Cabo para o violão 
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