
Projeto Voa Passarinho1  

Processo 

 

Contextualização: 

 Em abril de 2014, sob perspectiva da pedagogia de projetos da 

escola, surgiu na turma 23, com crianças de 4 anos, das professoras Renata 

Santos e Tatiana Freitas, a temática do "passarinho".  Havia um passarinho 

que insistia em visitar o pátio da escola, pousando e transitando próximo da 

sala da turma 23.  As crianças quiseram então fazer uma casa para a 

pequena ave, como forma de acolhimento.  Eram todas recém ingressadas 

na escola.  Portanto era um momento de expectativas, novidades e 

descobertas.  O envolvimento e empenho de todos foi muito grande.  

 

 

 

 
Rizoma do projeto Voa Passarinho em Expansão 1. 

 

                                                                                                 
1  Extraída da dissertação "Brinca Pedro. Pedro Canta: A Composição nos projetos musicais da Educação Infantil do 

Colégio Pedro II", de Ronaldo Cotrim. 

  



 
 

 
Turma 23 construindo a casa do passarinho com a professora. 

                                                   Fonte: Profa. Renata Santos.  
 
 
 
 Após muito trabalho colando, montando e pintando, a casa 

finalmente ficou pronta!  E para celebrar houve até uma festa de 

inauguração no pátio da escola, com direito a corte de fita, comidas, 

bebidas e balões. 

 
 



 
Festa de inauguração da casa do passarinho no pátio da EI.  

                                                 Fonte: Profa. Tatiana Mello. 
 
 

 A partir deste interesse das crianças pelo passarinho, começaram a 

surgir diversas ideias para trabalhar o tema nas aulas de música. 

 

Desenvolvimento do projeto: 

 Inicialmente começamos a conversar sobre como era o passarinho, 

suas características, forma, cores e cantos.  Fizemos experiências de ir para 

o pátio e procurar ouvir a paisagem sonora que ali se fazia.  Em um segundo 

momento, gravamos os sons do pátio e levamos para a sala de aula para 

tentarmos identificar o canto do passarinho em meio a outros sons que 

surgiam na gravação.  Muitos sons foram percebidos:  vozes de colegas e 

professores, carros passando distantes, até um raro avião.  Neste momento 

de apreciação, uma criança disse que queria ver o que estava ouvindo.  

Conversamos sobre a possibilidade de imaginar as coisas "dentro da nossa 

cabeça".  Também conversamos sobre os ruídos, os sons mais e menos 

agradáveis, o silêncio e as diferentes intensidades.  Esta prática ajudou a 

aguçar a percepção auditiva das crianças, fator fundamental para a prática 

e criação musical.  
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 Num segundo momento passamos a reproduzir os sons que ouvíamos, 

com o corpo e a voz. Para Schafer (1991) ninguém pode vivenciar a música 

sentado, mudo, sem se entregar a ela.  Segundo o autor, a pessoa só 

consegue aprender a respeito de som produzindo som; a respeito da música, 

fazendo música. 

 Em seguida, ao longo das aulas subsequentes, apresentei canções que 

tratavam do tema passarinho.  Ouvimos, cantamos, brincamos e dançamos 

com as músicas "Que Bicho É Esse?" (Ronaldo Cotrim), "Periquito Maracanã" 

(Cultura Popular) e "A Casa" (Toquinho e Vinícius de Moraes).   

 Em "Que Bicho é Esse?" as crianças adoraram adivinhar qual é o bicho 

que "Adora passear/ Com gravetos faz um ninho/Vive sempre a cantar/ Uns 

são todos coloridos/ Outros gostam de bicar/ Só não gostam das gaiolas/ 

pois nasceram pra voar".  Antes do refrão - quando a canção pergunta Que 

bicho é Esse?, já estavam todos dizendo: é o passarinho!!  

 Com a música "Periquito Maracanã", uma brincadeira de roda, 

pudemos cantar, dançar de forma coletiva. 

 Brincamos e cantamos também com a música "A Casa", que fala sobre 

uma casa engraçada que não tinha parede, nem chão, nem teto, nem 

penico, nem nada.  Aproveitamos esta canção para brincar de apagar no 

quadro branco cada parte da casa que não existia: desenhava no quadro 



branco uma casa com uma rede e penico.  A medida que íamos cantando, 

cada criança ia ao quadro e apagava a referida parte.  
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 Além de todas as vivências proporcionadas por estas três canções e 

suas atividades, tivemos a possibilidade de ampliar o repertório das 

crianças, trazendo músicas do cancioneiro popular.  

 
[...] é importante que a educação musical escolar [...] tenha 
como propósito expandir o universo musical do aluno, 
proporcionando-lhe a vivência de manifestações musicais de 
diversos grupos sociais e culturais e de diferentes gêneros musicais 
dentro da nossa própria cultura. (Hentschke & Del Ben, 2003, 
p.181).  

 
 
A Composição 
  
 A Educação Musical, principalmente na Educação Infantil, deve 

estimular o fazer musical ligado às sensações, ao corpo.  Antes de ser 

mental ela deve ser corporal, sensorial. Deve ser ativa, rica em experiências 

sonoras, explorações, audições, brincadeiras cantadas, movimentos 

corporais, cantorias.  Se nesta fase a criança desenvolver uma relação 

afetiva com o fazer musical, muito provavelmente mais tarde nas aulas de 

música, ela vai ter mais envolvimento para aquisição de noções musicais 

mais técnicas.   

 Os conceitos musicais serão melhor compreendidos se passarem pelo 

corpo.  “Dalcroze enfatiza o fato de o corpo e a voz serem os primeiros 



instrumentos musicais do bebê, daí a necessidade de estímulo às ações das 

crianças desde tenra idade, e da maneira mais eficiente possível” 

(Fonterrada, 2005, p.118). 

 Nos objetivos estabelecidos para a faixa etária de 4 a 6 anos relativos 

ao ensino musical, no Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil do Ministério da Educação e do Desporto, temos que:  

 

O gesto e o movimento corporal estão intimamente ligados e 
conectados ao trabalho musical. A realização musical implica 
tanto em gesto como em movimento, porque o som e ́, também, 
gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz em movimento os 
diferentes sons que percebe. Os movimentos de flexão, balanceio, 
torção, estiramento etc., e os de locomoção como andar, saltar, 
correr, saltitar, galopar etc. estabelecem relações diretas com os 
diferentes gestos sonoros (MEC,1998, p.61).  
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 Considerando tais premissas e diante do envolvimento de todos com 

este tema do "Passarinho", pensei em compor uma música e desenvolver 

uma brincadeira cantada, na qual houvesse uma relação sensorial entre o 

voo do passarinho e o conceito de Harmonia Funcional, que trata das 



sensações (emoções) que determinados acordes transmitem para o ouvinte.  

 As três principais funções harmônicas são: 

- Função tônica: transmite uma sensação de repouso, estabilidade e 

finalização. Também promove a ideia de conclusão. 

- Função dominante: transmite uma sensação de instabilidade e tensão. 

Promove a ideia de preparação para a tônica. 

- Função subdominante: é o "entre", o meio termo das duas funções 

anteriores. Pode-se dizer que gera uma sensação de afastamento da tônica. 

 Nascia assim a canção "Voa Passarinho".  Através da música,  sua 

letra, seu cantar e do movimento corporal as crianças poderiam sentir o 

repouso, quando a música estaria no acorde de Tônica e elas/passarinhos 

estariam sentadas na almofada/ninho: 

 

 
Aluna no "ninho", esperando para "voar". 

Fonte: Profa. Alessandra Lopes. 
 

 



 
 

Partitura da parte A da música "Voa Passarinho". 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O afastamento, quando a música estaria na região de Subdominante e elas 
sairiam do ninho e correriam/voariam pela sala:  
 

 
Aluno "voando" pela sala. 

Fonte: Profa. Fernanda Vendas. 
 



 

 
Aluno "voando" pela sala. 

Fonte: Profa. Fernanda Vendas. 
 

 
 

Aluna "voando" pela sala. 
Fonte: Profa. Alessandra Lopes. 

 
 



 
 

Aluna "voando" pela sala. 
Fonte: Profa. Alessandra Lopes. 

 
 
                                             

 
 

FIGURA 7 - Partitura da parte B da música "Voa Passarinho". 
 
 
e a preparação para o retorno ao repouso, quando a música estaria em 

região de Dominante: 

 



      

 
 

FOTOGRAFIA 16,17 e 18 - Sequência do aluno voltando para o ninho. 
Fonte: Profa. Alessandra Lopes. 

 

 
FIGURA 8 - Partitura da parte final da música "Voa Passarinho". 

Música completa: 
 



 
 

FIGURA 9 - Partitura da parte final da música "Voa Passarinho". 
 
 

 
 FIGURA 10 - Rizoma do projeto Voa Passarinho em Expansão 5. 

 
 

 Estávamos no início do ano letivo e as crianças tinham acabado de 



ingressar na escola. A atividade, em função de suas características, também 

poderia ser um ótimo jeito de se conhecer o nome das crianças e integrá-

las.  

 Começamos então a brincar com a "Voa Passarinho".   Na primeira vez 

que fizemos a atividade, expliquei para as crianças que a almofada amarela 

representaria o ninho do passarinho e falei dos três momentos: de ficar no 

ninho esperando a hora de voar, de "voar" pela sala como o passarinho e o 

de regressar para casa/ninho.  Rapidamente todos compreenderam e 

pediram para ir "voar" 

 Ao convidar uma criança a ir para o ninho eu perguntava a todos: 

"Como é o nome desse(a) passarinho(a)?". Isso ajudou a mim e os alunos a, 

em pouco tempo, irmos conhecendo o nome de todos.  Ao final, "voavam" a 

professora de Núcleo Comum, eu e, na última "revoada", todos voavam 

juntos. 

 

 

 
Professora Kelssiane "voando" pela sala. 

Fonte: Profa. Alessandra Lopes. 
 

 
Professor Ronaldo "voando" pela sala. 



Fonte: Profa. Alessandra Lopes. 
 
 

 
Todos os alunos "voando" pela sala. 

Fonte: Profa. Alessandra Lopes. 
 

 
 Falava sempre da importância de que todos cantassem para o aluno-

passarinho voar, pois a música diz: "Passarinho está no ninho/ Com vontade 

de voar/ Pra voar o passarinho/  Vamos ter que lhe chamar!".  Ou seja, para 

o aluno-passarinho sair do ninho-repouso nós teríamos que chamá-lo, de 

preferência com entusiasmo.  Essa observação era um estímulo para que as 

crianças cantassem e consequentemente se apropriassem mais da canção. 

 Em alguns casos, principalmente nos primeiros dias em que brincamos 

com o "Voa Passarinho", algumas crianças não quiseram ir para a almofada-

ninho. Outras, já na almofada-ninho se recusavam a sair para "voar".  Em 

algumas poucas vezes o aluno-passarinho ficava ansioso e "alçava voo" na 

primeira parte da música, quando ainda não o havia chamado para "voar". 

 Foi interessante observar que a melodia por si só já sugeria o 

movimento de saída da almofada-ninho.  Pois seu encadeamento harmônico, 

ao preparar para a região de subdominante, gerava uma sensação de 

impulso que se refletia no movimento das crianças.  



 
FIGURA 11 - Rizoma do projeto Voa Passarinho em Expansão 6. 

 
 
 

Culminância: 

 Aos poucos a atividade do "Voa Passarinho" foi alçando voos mais altos 

e chegou às outras turmas da escola.  Durante a Mostra Pedagógica tivemos 

a oportunidade de fazer a brincadeira junto à comunidade escolar.  Foi 

muito significativo fazer a brincadeira junto aos parentes das crianças.  

 

 
Todos os alunos "voando" no auditório da Escola de Música do CPII. 

Fonte: Marilene Bezerra.  



 
 

 
 Rizoma do projeto Voa Passarinho após culminância. 

 
Reflexões e avaliação: 

 Como dito anteriormente, na Educação Infantil os conteúdos musicais 

devem ser vivenciados pelas crianças de forma sensorial e corporal.  Neste 

sentido o projeto "Voa Passarinho" propiciou uma experiência que foi ao 

encontro do PPP da Educação Musical para Educação Infantil do CPII.   

 Cantando, "voando" e brincando as crianças puderam sentir o 

repouso, a "viagem" pela sala e o retorno para o "ninho", conceitos inerentes 

à música em questão e à dinâmica da brincadeira.  Ao personificarem o 

passarinho, estabeleceram um elo mais forte com o Núcleo Comum. 

Puderam se conhecer melhor e aos colegas.  Desenvolveram o senso de 

respeito ao momento de espera.  Ao correr pela sala de música, utilizaram 

sua inteligência espacial.   

Beatriz Ilari em seu artigo “A Música e o Cérebro: Algumas 

implicações do neurodesenvolvimento para educação musical” (2003), 

escreve que quando a criança está em idade escolar o aprendizado musical, 

além de ter um valor em si mesmo, também exerce uma segunda função, 

que é “o ensino e o aprendizado de conceitos, ideias, formas de socialização 



e cultura, sempre através das atividades musicais” (2003, p.14). A autora 

também afirma :  

 
É importante que o educador utilize uma grande variedade de 
atividades e tipos de música. Cantar canções em aula, bater 
ritmos, movimentar-se, dançar, balançar partes do corpo ao som 
de música, ouvir vários tipos de melodias e ritmos, manusear 
objetos sonoros e instrumentos musicais, reconhecer canções, 
desenvolver notações espontâneas antes mesmo do aprendizado 
da leitura musical, participar de jogos musicais, acompanhar rimas 
e parlendas com gestos, encenar cenas musicais, compor canções, 
inventar musicas, cantar espontaneamente, construir instrumentos 
musicais; essas são algumas atividades que devem 
necessariamente fazer parte da musicalização das crianças” 
(ILARI, 2003, p. 14). 
 

 
 Por se tratar de um tema escolhido pela turma, o interesse pelo "Voa 

Passarinho" foi muito grande. Em pouco tempo todos estavam brincando e 

fazendo música.  

Há diversos pedagogos musicais que acreditam na força do movimento 

corporal no aprendizado musical, Dalcroze, Orff, Willems, entre outros. 

 Como foi um projeto integrado com a turma de Núcleo Comum, 

alguns conteúdos foram desenvolvidos na respectiva sala. 

 A harmonia funcional, conteúdo musical vivenciado pelas crianças 

através da brincadeira, tem em seu precursor Jean Philipppe Rameau, que 

em 1722 lançou em Paris o Traité de L'harmonie (Tratado da Harmonia), 

publicado em inglês em 1971 com o título de Tratise on Harmony e que no 

Brasil teve em 1978 publicação sobre o tema pelo músico e professor Hans-

Joachim Koellreutter através do livro Harmonia Funcional (1978).  
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