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Resumo 

 

O Projeto, com apoio da FAPERGS, teve origem em pesquisas sobre aprendizado da 

leitura e da escrita já realizadas no CELIN/FALE/PUCRS, unindo cultura, ciência e educação, 

com o objetivo de evidenciar vínculos entre um trabalho pedagógico com cantigas em línguas 

estrangeiras e o aprendizado da leitura e da escrita por crianças no 1º ano escolar. 

Fundamentado teoricamente nas concepções de ludicidade, música e desenvolvimento 

cognitivo, aprendizado de língua estrangeira e língua materna, desenvolveu-se em duas 

etapas: A primeira (08/2009 a 07/20010) envolveu elaboração dos instrumentos de pesquisa e 

dos planos pedagógicos e aplicação piloto; a segunda (08/2010 A 07/2011) envolveu 

aplicação definitiva dos instrumentos e planos pedagógicos com as crianças, realização de 

oficinas e de um evento de socialização com alfabetizadores, análise dos dados e  elaboração 

do relatório. Contou com a participação de 20 crianças do 1º ano do Ensino Fundamental e 

110 alfabetizadores. Como resultados podem ser apontados: instrumentos de pesquisa 

elaborados; cantigas catalogadas; proposta de trabalho com o corpus de canções levantado e 

organizado; planos pedagógicos elaborados; oficinas com as crianças desenvolvidas; oficinas 

e eventos realizados com os professores; desenvolvimento da consciência linguísitica e das 

condições de leitura e escrita das crianças; satisfação dos participantes com o trabalho.  
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