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Dedico esse trabalho aos sujeitos da pesquisa que me ensinaram a

olhar e perceber o outro em suas particularidades, a ser mais

humana, paciente e tolerante, a pesquisar o não dito pelo aluno, mas

sentido e percebido, e compreender e aceitar as diversas maneiras de

vivenciar e expressar a música.

Obrigada!



v

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela constante orientação nessa caminhada.

À Profa. Dra. Eliane Leão, por ter acreditado e aceitado a solicitação para orientar

este trabalho, sem conhecer a professora pesquisadora, o que fez com grande sabedoria e

competência. Também, por acreditar na Educação Musical para o Aluno com Necessidade

Educativa Especial.

À equipe do Espaço das Oficinas, que possibilitou a realização desta pesquisa e muito

me ensinou no trabalho com o Aluno com Necessidade Educativa Especial. Aos responsáveis

pelos sujeitos, a quem confiaram seus filhos.

À minha família e meu noivo pelo apoio financeiro, psicológico e emocional e pela

compreensão nos momentos de ausência.



vi

“Um modelo educacional capaz de gerar novos ambientes de

aprendizagem, em que o ser humano fosse compreendido em sua

multidimensionalidade como um ser indiviso em sua totalidade, com

seus diferentes estilos de aprendizagem e suas distintas formas de

resolver problemas. Um ambiente que levasse em consideração as

diversas dimensões do fenômeno educativo, seus aspectos físico,

biológico, mental, psicológico, cultural e social. [...]”

M. C. Moraes – 1997, p.17-18.

(BRITO, 2001, p. 38)
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RESUMO

Esta dissertação, realizada para atendimento aos requisitos do Mestrado em Música, da Escola
de Música e Artes Cênicas, da Universidade Federal de Goiás teve como objetivo
compreender a vivência musical desses alunos. Trata-se de uma pesquisa de cunho
qualitativo, com procedimentos realizados no Espaço das Oficinas - Espaço Terapêutico e
Educacional em Uberlândia - MG, por meio de uma proposta metodológica de Pesquisa-
Ação. Trata da vivência musical, observação e análise de Alunos com Necessidades
Educativas Especiais, ANEEs ministradas por uma educadora musical, apoiada por uma
equipe multidisciplinar. Iniciou-se com um Projeto Piloto, em que foram ministradas 15
aulas. Em seguida, após os planejamentos das aulas (PAREJO, 2011; LOURO, 2006;
SWANWICK, 2002; FONTERRADA e MATEIRO, 2011), foram ministradas 23 aulas de
música, com duração de 30 m. para cada turma (Turma A e B). A coleta de dados teve como
instrumentos as filmagens das aulas, os protocolos, os questionários pré-teste e pós-teste,
respondidos pelos responsáveis e pela equipe multidisciplinar do espaço. Feita a revisão
bibliográfica tendo como base a literatura da área (FREIRE, CAVAZOTTI, 2007; SILVA,
2011; BONA, 2011; e MARIANI, 2011), foram propostos os Critérios de Análise. A partir
dos critérios estabelecidos, foram realizados recortes dos vídeos das aulas, com as sequências
de ações que mais se destacaram. Estes recortes foram submetidos à uma avaliação de um júri
formado por especialistas da área e, depois, foram incorporados aos dados. A análise da
pesquisa foi fundamentada na perspectiva fenomenológica. A partir das análises dos dados
pode-se indicar que o Projeto Piloto, como idealizado e implementado, contribuiu para a
melhor elaboração das aulas que seriam vivenciadas pelo grupo e pela professora
pesquisadora no projeto final, possibilitando modificações quanto às atividades para o melhor
atendimento aos sujeitos, em se tratando dos aspectos técnicos, tais como as filmagens e as
fotos. Desse modo, vale ressaltar que, em se tratando de uma Pesquisa-ação, as aulas de
música foram modificadas em suas estruturas ao longo do processo, com atividades mais
diversificadas, resultando em um repertório musical variado e uma maior participação da
pesquisadora em atividades interdisciplinares com a equipe; houve um maior envolvimento
dos sujeitos nas aulas; e se constatou uma melhor compreensão das vivências musicais com os
sujeitos pela pesquisadora. Por meio da interação alunos-professora, pode-se observar que se
desenvolveu a afetividade, a expressão corporal e facial dos alunos; além dos aspectos das
funções cognitivas como a memória, a atenção, a percepção e a consciência na vivência
musical. Conclui-se que a vivência musical influenciou os sujeitos quanto ao aprendizado da
participação, socialização e a interação; promoveu a cognição, o envolvimento musical, o
desenvolvimento na exploração de instrumentos, a expressão e a movimentação corporal; a
aceitação ao toque, a tolerância ao som e o controle da ansiedade. Chegou-se, como elemento
surpresa dos resultados da análise, ao perfil do (a) professor (a) de música que atua com o
sujeito da pesquisa em questão – os ANEEs. Finalmente, concluiu-se que a vivência de um
Processo de Ensino Musical e de Atendimento a Alunos com Necessidades Educativas
Especiais, proposta e acompanhada nesta pesquisa, validou a possibilidade de uma nova
Educação Musical para os ANEEs, no contexto educacional.

Palavras–chave: educação musical, alunos com necessidades educativas especiais (ANEEs),
pesquisa-ação, interação alunos-professora e relações interpessoais.
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ABSTRACT

This research deals with musical experience and practice, observation and analysis of
Students with Special Educational Needs, performed by a musical educator, in turn supported
by a multidisciplinary team. It is a result of the research assembled for tending to the
requisites of the Music Masters Program, of the School of Music and Scenic Arts, of the
Federal University of Goias. Its objective was to comprehend these students’ musical
experiences. It comprises a research of qualitative proportions, with procedures that took
place in the Workshop Space – Therapeutic and Educational Space in Uberlândia – MG, by
means of a methodological proposal of Research-Action. It began with an Outlined Project, in
which 15 lessons were ministered.  Furthermore, after the lessons’ planning (PAREJO, 2011;
LOURO, 2006; SWAMWICK, 2002; FONTERRADA and MATEIRO, 2011), 23 music
lessons were taught, with a duration of 30 minutes for each class (classes A and B). The
instruments of data collection were the class videos, the protocols, the pre-test and post-test
questionnaires, which were answered by the responsible professionals and the Space’s
multidisciplinary team. Following the bibliographical revision based on the field of
expertise’s literature (FREIRE, CAVAZOTTI, 2007; SILVA, 2011; BONA, 2011; and
MARIANI, 2011), the Criteria for Analysis were proposed. Moreover, from these criteria,
sections of the videos were analyzed using the action sequences that stood out the most. These
sections were submitted to an evaluation of a board of judges formed by field experts and all
were incorporated to the data. The research analysis was based on the phenomenological
perspective. From the analyses of the data, it became possible to indicate that the Outlined
Project, as it was idealized and implemented, contributed for the very best elaboration of the
classes that would be experienced by the group and by the researching professor in the Final
Project; thus making modifications possible regarding the best possible service for the
subjects, in dealing with the technical aspects, such as video recordings and photographs.
Therefore, it’s important to point out that, since this is a Research-Action, the music classes
were structurally modified throughout the process, using more diversified activities, resulting
in a speckled musical repertoire and greater participation by the researcher in the
interdisciplinary activities with the group; there was larger involvement by the subjects in the
classroom; and the researcher’s better understanding of the musical experiences with the
special subjects was also noted. In the course of the student-teacher interaction, one could
observe the development of the students’ affectionate bonds, body and facial expressions;
aside from the aspects of cognitive functions, such as memory, attention span, perception and
conscience within the musical experience. In conclusion, the musical experience influenced
the subjects as to their learning in participating, socializing, and interacting; it promoted the
cognition, musical involvement, development in exploring instruments, the ex In conclusion,
the musical experience influenced the subjects as to their learning in participating, socializing,
and interacting; it promoted the cognition, musical involvement, development in exploring
instruments, the expression and body movement; the higher acceptance to touching, the
tolerance to sounds and the anxiety control. As a surprise element in the analysis results, the
professor of music that works with such subjects of the research at hand – the ANEEs.
Finally, it was concluded that the experience of a Musical Process Teaching and Service to
Students with Special Educational Needs, proposed and supported this research validated the
possibility of a new Music Education for ANEEs, in the educational context.

Keywords: music education, students with special educational needs (ANEEs), action
research, teacher-student interaction and interpersonal relationships.



INTRODUÇÃO

1.1 PREÂMBULO

O objetivo principal desta pesquisa é o de observar os Alunos com Necessidades

Educativas Especiais1 em um contexto de vivências musicais que favorecem a aprendizagem.

Este texto introdutório visa enfocar o Educador Musical, discutindo e refletindo sobre a

música, o ensino e a aprendizagem para estes sujeitos, além de apresentar a estrutura da

pesquisa, sua condução e propostas de análises.

A estrutura do texto deste capítulo ou sequência de apresentações de temas obedecem

a 7 (sete) eixos temáticos, quais sejam: 1 – Música e sociedade; 2 – Pesquisas – Temas; 3 -

Discussão da sociedade contemporânea e da demanda, bem como a diversidade de espaços; 4

- Música para ANEEs e sua finalidade; 5 – As leis; 6 – O educador musical frente a essa

demanda ; e 7 - A pesquisa e a metodologia empregada.

Justificando os eixos temáticos acima relacionados, pode-se dizer que a parte

introdutória deste texto objetiva uma discussão histórica, apresentando inicialmente a Música

e a Educação Musical em suas trajetórias, por meio da concepção da prática musical

direcionada apenas aos talentosos, mas se propõe mais do que isso. A partir de discussões

teóricas da Psicologia da Música e sobre o porquê de se estudar música, não se quer dizer que

estas discussões tenham mudado substancialmente; mas sabe-se que a Música, a Educação

Musical e os Educadores Musicais, estando atuando na sociedade, influenciando e sendo

influenciados por ela, levam à outras discussões, ampliando-as. Uma delas é a da importância

da educação musical para os ANEEs. Esse público, resguardado por leis, é definido como

compostos por Alunos com Necessidades Educativas Especiais. Atualmente são reconhecidos

como inseridos e participantes em sociedade. Estes aspectos levam a dizer que não cabe,

portanto, discutir se os ANEEs têm direito ou não à educação musical. Desse modo,

1 Alunos com Necessidades Educativas Especiais, que serão indicados no texto com a sigla ANEEs, segundo o
Ministério da Educação (Lisboa, 2005, p. 3) são aqueles “[...] alunos com capacidades de diferentes níveis, que
demonstrem dificuldades na aprendizagem e cognição, comunicação e inter-acção, nos aspectos físicos e
sensoriais, e/ou comportamentais, emocionais e de desenvolvimento social”.
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compreende-se e se parte do princípio de que todos são musicais e podem ter acesso ao fazer

musical, à educação musical, visando à transformação do ser, valorizando o humano. A

aplicação do paradigma do reconhecimento das Inteligências Múltiplas fundamenta essa

visão. Para tal, torna-se necessário compreender, repensar e aceitar a diversidade de locais e

práticas musicais na atualidade para esses sujeitos, em diferentes espaços e com diferenciadas

populações/clientelas.

Cabe mencionar que, apesar da diversidade de temas abordados em pesquisas sobre

música, o número de estudos direcionados aos ANEEs é reduzido. Desse modo, discutir esse

assunto é pertinente na atualidade. Da mesma forma, tão importante quanto, é a discussão da

sociedade contemporânea e a demanda, bem como a diversidade de espaços. Assim, se existe

uma demanda a ser atendida e estudada, cabe ao educador musical, enquanto entendendo e

respeitando essa diversidade, atuar nessa especificidade com determinação. Para tal, deve

refletir eticamente sobre sua atuação profissional docente e deve se apropriar da variedade de

espaços de trabalho.

Passa-se à comentários sobre a música para os ANEEs e a sua finalidade. A partir

dessa compreensão, a educadora musical/pesquisadora interessada nesse público, teve como

objetivo, neste trabalho, sensibilizar para o som, propiciando sua expressão através da música;

também, objetivou musicalizar, por meio de atividades que eram planejadas para todos e,

quando necessário, teve que adaptar conteúdos e atividades para atender às necessidades

individuais e grupais. Também, possibilitando o acesso à música e acreditando que todos são

musicais, teve que respeitar as formas de se fazer música valorizando as potencialidades e

respeitando as diferentes respostas de cada sujeito.

A partir dessas considerações, coube ressaltar, neste texto introdutório, a base teórica

do termo que está sendo utilizado na pesquisa; sendo que os sujeitos que foram estudados

e/ou observados já são resguardados por leis. Tratou-se de definir neste contexto o porquê da

escolha do termo Necessidades Educativas Especiais. São termos usados para sujeitos que

participaram de uma pesquisa em local de ensino alternativo (não se tratava de uma escola

regular). Ressalta-se também que não há que se aprofundar, neste texto, sobre o assunto das

leis que regulamentam o atendimento a esses sujeitos, pois que é necessário apenas mencionar

aquelas relacionadas aos sujeitos estudados, de modo amplo.

Após essas discussões, comentou-se que o educador musical, na contemporaneidade,

propõe ações pedagógicas de acordo com a época, independente do espaço de atuação,
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dialogando com a sociedade e visando a música para todos. Depois, abordou-se a pesquisa, o

local em que se desenvolveu, os sujeitos, a aula de música, os objetivos, a metodologia e

partes da dissertação. Esta estrutura, através dos eixos comentados, levou aos parágrafos a

seguir.

1.2 DISCUSSÃO HISTÓRICA

A Música, como produto de um processo e a Educação Musical, como prática de

metodologia de ensino construíram em suas trajetórias os caminhos do fazer musical com a

sociedade, direcionadas a um público restrito e envolvidas, em alguns aspectos, por mitos em

torno dessa práxis. As concepções míticas em torno do músico como “genialidade”,

“misticismo”, “talento/musicalidade”, “intuição” e “audição absoluta” são veiculadas

especialmente pela própria área, sustentando assim, sua posição especial/exclusiva na

sociedade. Essa condição privilegiou e ainda privilegia o aprendizado musical para aqueles

nomeados com aptidão, talento, habilidade e/ou inteligência (SCHROEDER, 2004). Desse

modo, estudar música esteve relacionado ao talento, o que tem excluído de fato os ANEEs.

Esta não é a única realidade sobre o ensino e a aprendizagem musical. Na atualidade, pode-se

mencionar a prática musical direcionada a esse público, com finalidade terapêutica, trabalhada

por meio da Musicoterapia.

O intervalo de tempo que se passou entre as duas concepções, a de ensino de música

para somente talentosos e a de música para os que dela necessitam, é difícil delinear. A

contribuição da Psicologia da Música pode ser citada, pois trouxe muita novidade para este

debate e a ele precisa-se tecer alguns comentários.

Deve-se anotar a contribuição do livro publicado por Radocy e Boyle (1997), que

muita discussão gerou no meio acadêmico. No seu capítulo terceiro, o livro divulga as

aplicações funcionais da música na vida contemporânea e discute as funções de música que

não é somente a de garantir emoções estéticas para o ouvinte como objetivo único. Nesta

perspectiva os autores defendem o papel da música na educação e suas funções e usos para

beneficiar a vida do ser. Destacam o valor estimulador e/ou sedativo da música, o papel da

música em cerimônias. Discutem a música e o seu papel no comércio e influência na

economia, a música como entretenimento, a música beneficiando a capacidade narrativa do

homem e os usos terapêuticos da música. Em seguida, descrevem a importância da música
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para facilitar aprendizagem outra que não a musical, a música como compensação para as

pessoas que dela necessitam psicologicamente, entre outras influências.

Leão (2001) trabalha o tema “por que estudar música”, em um artigo em que a

educação estética, o estímulo, a criatividade, a expressão e a música como ferramenta são

ressaltados. Valoriza também a imaginação, a função terapêutica, os tabus e preconceitos

sobre este tipo de aprendizagem; além de indicar que o cérebro musical, as habilidades e o

melhor comportamento resultante da prática musical, são de interesse para a valorização da

música como essencial ao ser humano. Segundo a autora:

[...] com a ajuda dos estudos da psicologia da música, num esforço
combinado com os estudos do cérebro via pesquisas nas áreas das ciências
cognitivas, são imensuráveis as possibilidades de estudarmos a música como
é ela processada pelo homem, como é útil e essencial para a evolução do
conhecimento. Se neste começo de século aprendemos que o cérebro é
“naturalmente musical”, pois reconhece os estímulos musicais, entende-os,
uma vez que os mapeia à medida que acontecem, dando-nos evidências de
que todo sujeito é musical; se aprendemos que as influências do
ensino/aprendizagem musical são necessários ao desenvolvimento da
inteligência humana, POR QUE NÃO ESTUDARMOS MÚSICA. Fica
posta e imposta ... a questão! (LEÃO, p. 41).

Portanto, estes autores Radocy e Boyle (1997), entre outros, desmistificaram o fato de

que a música é reservada somente para os extremamente talentosos, defendendo a importância

de suas várias funções, resultando no fato de que ela é essencial para o cotidiano de todos. A

música deve ser ensinada e vivenciada por todos.

A partir do avanço das discussões sobre os direitos dos cidadãos e da importância da

educação na transformação do ser, o papel do ensino e da vivência musical tomou outro

perfil. Com vistas ao atendimento das diferenças entre as crianças, de toda ordem, surgiram

novos cenários, entre eles a inclusão, a acessibilidade de ANEEs em todos os setores da

sociedade e a volta da música na escola, ainda em discussão. Estes cenários possibilitam para

todos, sejam esses “talentosos” ou não, oportunidades de aprendizagem. Faz-se aqui uma

alusão às implicações da Teoria das Inteligências Múltiplas (ARMSTRONG, 2001, p. 136) no

ensino especial, por meio do “paradigma do crescimento” que ao invés de classificar esse

sujeito, não o rotula; sua concentração não está direcionada no diagnóstico e sim em suas

capacidades, contribuindo para seu aprendizado e crescimento; trabalha com materiais,

recursos, métodos e conteúdos que são para todos, sendo a adequação voltada para o ser

humano; e promove a integração entre alunos e profissionais (Idem, p.136).

Neste sentido, considerando a globalização, a diversidade, as novas possibilidades de
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aprender e a tecnologia; considerando ainda a situação atual da educação em torno dos

aspectos sociais, políticos e econômicos; e a prática docente, a relação aluno e professor e a

inclusão, conclui-se que o ensino da música requer uma postura educacional voltada para a

reflexão e a compreensão de sua função na formação do ser.  Para isso, vale ressaltar alguns

dos fundamentos pedagógicos de Koellreutter, fundamentado em Brito (2001), que valorizam

“a atualização de conceitos musicais [...], o relacionamento e a interdependência entre a

música, as demais artes, a ciência e a vida cotidiana [...] e o objetivo maior da educação

musical: o ser humano” (p.18).

A Educação Musical na contemporaneidade apropria-se das inúmeras possibilidades

do fazer musical em diferentes espaços, por sujeitos diversos. As práticas musicais da

atualidade abrangem os múltiplos contextos sociais, históricos, econômicos e culturais, que

trazem sua complexidade. Desse modo, a área em sua relação com a sociedade, estuda as

múltiplas vivências musicais com diferentes sujeitos, situações e faixas etárias. Segundo

Arroyo (2002, p. 18-19):

O termo "Educação Musical" abrange muito mais do que a iniciação musical
formal, isto é, é educação musical aquela introdução ao estudo formal da
música e todo o processo acadêmico que o segue, incluindo a graduação e
pós-graduação; é educação musical o ensino e aprendizagem instrumental e
outros focos; é educação musical o ensino e aprendizagem informal de
música. Desse modo, o termo abrange todas as situações que envolvam
ensino e/ou aprendizagem de música, seja no âmbito dos sistemas escolares
e acadêmicos, seja fora deles (ARROYO, p. 18-19).

As pesquisas realizadas na área de música no Brasil abordam alguns temas como:

ensino e aprendizagem; execução instrumental; música na escola; música na educação

infantil; prática instrumental; currículo; linguagem e comunicação; música e cotidiano;

música e juventude; música e psicologia; humanização dos hospitais; música, filosofia e

sociologia; saúde mental; oncologia; parkinson; cognição; e educação musical especial. Além

disso, de acordo com as considerações de Leining (2009), a música vem sendo estudada

quanto à sua interação com a física, a química, a matemática, a filosofia e quanto aos seus

efeitos, suas intervenções e reações fisiológicas no ser.

No entanto, Fernandes (2007) aborda em sua pesquisa sobre as Dissertações e Teses

referentes às especialidades na área da Educação Musical defendidas até 2005, que na área de

Educação Musical Especial foram desenvolvidas apenas quatro. Atualmente, apesar de

incipiente o número de pesquisas realizadas na especialidade, tem aumentado, entre os anos

de 2006 a 2012, as dissertações e teses defendidas.
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Figueiredo (2010, p. 159) articula que:

[...] questões como inclusão social e educação musical especial, têm sido
focos importantes das políticas educacionais, o que gera, obrigatoriamente,
discussão e reflexão sobre esses assuntos incluindo a educação musical.
Consequentemente, a quantidade de trabalhos com esses focos amplia a
quantidade de produção acadêmica, além de sugerir estabelecimento de
novos campos de estudo, ou especialidade [...] (FIGUEIREDO, p. 159).

Para isto, Fonterrada (2008) discute acerca das necessidades do mundo

contemporâneo, que são ao mesmo tempo diversas e específicas, articulando a procura de

alternativas no intuito de admitir novas demandas de sujeitos e práticas, que se referem ao

“[...] novo paradigma, não-linear, acausal e multidirecional, determinante de procedimentos e

ações humanas que, talvez, seja a única maneira de fazer frente às demandas da sociedade

contemporânea em todos os campos [...]” (p.17). O campo do ensino da música requer novos

procedimentos e ações humanas para a valorização de novos paradigmas de ensino e sua

utilização na oportunização de avanços para o atendimento e capacitação do ser humano, na

sociedade contemporânea. Esta sociedade solicita que o ensino da música seja encarado como

ação e prática pertinente que possa promover a interdisciplinaridade, ressaltando a facilidade

com que se relaciona com as outras áreas do conhecimento no ambiente escolar ou de

atendimento ao sujeito.

A partir destas considerações, a interdisciplinaridade aparece como uma proposta

viável para o fazer musical. Segundo Fazenda (2002, p. 11) a “interdisciplinaridade é uma

nova atitude diante da questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos

ocultos do ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão.” Desse

modo, Veiga - Neto (2002, p. 32) ressalta a importância da pesquisa interdisciplinar na pós-

graduação, devido,

[...] a produtividade da tensão entre a disciplinaridade e a
interdisciplinaridade, uma vez que a pós-graduação costuma reunir docentes
e profissionais especializados, muitas vezes representantes do que há de mais
diferenciado – em termos de formação intelectual e técnica – na comunidade
acadêmica (VEIGA-NETO, p. 32).

Por conseguinte, apoiada em Pombo (2005), a opção em realizar um trabalho

interdisciplinar depende da escolha do pesquisador, pois está diante de uma fase de mudanças

na sociedade independente dos anseios e trabalhos individuais. Por isso, torna-se
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indispensável buscar informações de outros profissionais a fim de realizar um trabalho de

modo consistente e integrado. Para isso, leva-se em conta o que Fazenda (2002, p. 29) diz:

Olhar o que não se mostra e alcançar o que ainda não se consegue. Isso
envolve uma nova atitude de aprendiz-pesquisador, o que aprende com sua
própria experiência pesquisando. Para tanto, é impossível pensá-la como um
modelo estático ou um paradigma ao qual, por exemplo, um currículo deva
conformar-se. Pressuporia paradoxos que desafiam e revolucionam os
paradigmas norteadores, desestabilizando-os para conduzi-los a uma nova
ordem (FAZENDA, p. 29).

Buscando compreender a contemporaneidade, cabe ao educador musical refletir

criticamente acerca de sua ação docente, apropriando-se das possibilidades de atuação

profissional a partir de diferentes espaços e sujeitos que vivenciam a música, seja como

educação musical que se refere à prática do ensino e aprendizagem musicais conforme,

Arroyo (2002), conservatórios de música, escolas em geral, ONGs, projetos sociais e/ou

novos espaços com profissionais de áreas diferentes que atuam com o mesmo objetivo, como

por exemplo, os ANEEs. De acordo com Penna (2006, p. 42),

[...] temos que admitir que não há uma resposta única ou definitiva, pois são
múltiplos os perfis dos educadores musicais, refletindo, inclusive, a
variedade de espaços de atuação, cada qual com suas próprias demandas e
desafios. E essa multiplicidade traz diferentes contribuições, pois o diálogo
entre esta diversidade – de perfis, de enfoques, de contribuições, de
experiências… – enriquece a nossa área [...] (PENNA, p. 42).

Neste caso, segundo Louro (2006), o ensino de música para “[...] pessoas com

deficiência [...]”2 (p. 35) não deve ser direcionado apenas às instituições específicas para

reabilitação e sim possibilitar sua inclusão em outros locais, conscientizando os profissionais

a respeito da diversidade de nosso país. Desse modo, segundo Gainza (1988, p. 88) “a

educação e, portanto, a educação musical, deve ser considerada como uma contribuição

sistemática ao processo de desenvolvimento integral (bio-psicossocial) do ser humano.”

Louro (2006) aponta outra ação e discute a questão da educação musical para “pessoas

com deficiência” como possibilidade de comunicação, recreação, no processo de

alfabetização e sensibilização, sendo estruturadas pedagogicamente pode favorecer seu

desenvolvimento. Para isso, Campos (2000) elucida que, na educação musical, o objetivo

inicial deve ter como prioridade, “[...] sensibilizar para o som, desenvolvendo o ser sensível

2 O termo foi adotado por LOURO (2006) em seu livro Educação musical e deficiência: propostas pedagógicas,
para designar aos alunos especiais.
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que há em todos nós. E na criatividade, a oportunidade desse contato consigo facilita o

reconhecimento de si próprio [...]” (p. 105). Do mesmo modo, segundo Gainza (1988, p.101),

o objetivo específico da educação musical é musicalizar, ou seja, tornar um
indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro, promovendo nele, ao
mesmo tempo, respostas de índole musical (GAINZA, p.101).

Esse sujeito está resguardado por leis que esclarecem sua condição, com alguns termos

como: necessidades educacionais especiais, portador de deficiências, excepcionais e outros

destacados pela citação abaixo. O termo utilizado, Necessidades educacionais especiais, é

esclarecido conforme Brasil (1998, p. 23):

A expressão necessidades educacionais especiais pode ser utilizada para
referir-se a crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua elevada
capacidade ou de suas dificuldades para aprender. Está associada, portanto, a
dificuldades de aprendizagem, não necessariamente vinculada a
deficiência(s). O termo surgiu para evitar os efeitos negativos de expressões
utilizadas no contexto educacional – deficientes, excepcionais, subnormais,
superdotados, infradotados, incapacitados etc. – para referir-se aos alunos
com altas habilidades/superdotação, aos portadores de deficiências
cognitivas, físicas, psíquicas e sensoriais. Tem o propósito de deslocar o
foco do aluno e direcioná-lo para as respostas educacionais que eles
requerem, evitando enfatizar os seus atributos ou condições pessoais que
podem interferir na sua aprendizagem e escolarização. É uma forma de
reconhecer que muitos alunos, sejam ou não portadores de deficiências ou de
superdotação, apresentam necessidades educacionais que passam a ser
especiais quando exigem respostas específicas adequadas (BRASIL, p.23).

Também, segundo a Declaração de Salamanca (BRASIL,1994) a utilização do termo

“[...] "necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas

necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de

aprendizagem. [...]” (p.3). Cabe ressaltar a categorização das necessidades segundo Brasil

(1998, p.24) que são: “portadores de deficiência mental, visual, auditiva, física e múltipla;

portadores de condutas típicas (problemas de conduta); portadores de superdotação.”

Para Gainza (1988, p. 78) “a educação especial compete abordar os casos e situações

que, por se afastarem da “norma” ou normalidade, comportam problemas especiais que

transcendem o âmbito da educação geral.” Corroborando com Louro (2006, p. 27-29),

a educação musical, realizada por profissionais informados e conscientes de
seu papel, educa e reabilita a todo momento, uma vez que afeta o indivíduo
em seus aspectos principais: físico, mental, emocional e social. [...] Música é
importante porque é importante, para todas as pessoas, em todos os
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momentos de suas vidas independente de suas habilidades ou dificuldades.
[...] Adaptar faz parte do processo natural de aprendizagem e
desenvolvimento do ser humano (LOURO, p. 27-29).

Para Fonterrada (2007, p. 30) as sugestões dos educadores musicais ao longo do tempo

“[...] são respostas aos problemas de sua época e do espaço onde vivem e atuam; o valor

atribuído à educação musical, em cada época, é estreitamente dependente do valor conferido à

música.”

O termo pessoa com deficiência segundo Brasil (2007, p. 9) é,

[...] aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental
ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida
sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com
transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação,
um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo.
Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do
autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação
demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas,
isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade
e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL, p.
9).

A partir das contribuições teóricas anteriores, fica justificado a utilização do termo

ANEE, para designar os sujeitos. Este estudo apoiou-se no termo resultante de debates, que

chegaram ao conceito, integrado pelas organizações internacionais como a UNESCO, a

OCDE e a própria União Europeia. Desta forma o termo “Necessidades Educativas Especiais”

foi recomendado no texto Necessidades Educativas Especiais, publicado em Lisboa (2005, p.

3), em que se lê “[...] definição da administração educativa inglesa: DfES e Ofsted” ou seja:

O termo Necessidades Educativas Especiais inclui alunos com capacidades
de diferentes níveis, que demonstrem dificuldades na aprendizagem e
cognição, comunicação e inter-acção, nos aspectos físicos e sensoriais, e/ou
comportamentais, emocionais e de desenvolvimento social (Idem, p. 3).

Na Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994, p. 10) consta que:

A educação especial deveria [deve] ser integrada dentro de programas de
instituições de pesquisa e desenvolvimento e de centros de desenvolvimento
curricular. Atenção especial deveria ser prestada nesta área, a pesquisa-ação
[grifo nosso] locando em estratégias inovadoras de ensino-aprendizagem.
Professores deveriam participar ativamente tanto na ação quanto na reflexão
envolvidas em tais investigações. Estudos-piloto e estudos de profundidade
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deveriam ser lançados para auxiliar tomadas de decisões e para prover
orientação futura. Tais experimentos e estudos deveriam ser levados a cabo
numa base de cooperação entre vários países (BRASIL, p.10).

1.3 A PESQUISA EM QUESTÃO

Esse trabalho fundamenta-se teoricamente no termo acima referenciado e visa

investigar metodologias de ensino e aprendizagem musicais para alunos com necessidades

educativas especiais, numa proposta de pesquisa–ação; propondo um estudo sobre a

intervenção da música na vida do ser e a consequente inclusão social que estas atividades

promovem.

Neste caso, estes sujeitos são frequentadores no Espaço das Oficinas, espaço

terapêutico e educacional na cidade de Uberlândia-MG, implantado desde 2007, direcionado

para crianças e adultos com qualquer tipo de limitação, que necessitem de atendimento

especializado nas áreas do comportamento, na cognição, nas emocionais e/ou educacionais. O

trabalho desenvolvido ocorre através de oficinas terapêuticas e educacionais produtivas e

programas direcionados de intervenção comportamental, coordenados por equipe

interdisciplinar. As aulas de música aconteceram em grupo e com enfoque individualizado e

sustenta-se com uma equipe especializada para o local. Além disso, o Espaço é uma empresa

particular que tem projeto social parcerias com empresas que estenderem atendimento às

pessoas desfavorecidas. Nesse caso, as empresas e os participantes se utilizam de isenção

fiscal.

Estudar a vivência de sujeitos em atividades com música na área da educação musical

aumenta a confiabilidade e eficácia desta disciplina, pois apregoa que esta vivência contribui

de fato no desenvolvimento integral do ser, auxiliando seu desenvolvimento cognitivo e

promovendo a inclusão social. Este projeto se justifica na tentativa de compreensão da música

como meio motivador, integrador e restaurador no sujeito. Além disso, visto que a música não

afeta somente o ANEE, atingindo pessoas diversas, sabe-se que interfere na reintegração

social e no bem estar de pessoas com algum tipo de sofrimento, quer seja mental, motor,

psicológico, social. Ajuda na inclusão social e no desenvolvimento integral de pessoas

geralmente marginalizadas e alijadas das oportunidades do convívio normal.

A realização desta pesquisa surgiu a partir das motivações anteriores da professora

pesquisadora, das experiências vivenciadas durante a Graduação em Música e após sua

conclusão/graduação. Cabe anotar que precedente às experiências mencionadas abaixo, a
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pesquisadora atuou como professora de instrumento – piano e teclado. Desse modo, cabe

ressaltar brevemente o texto abaixo.  Inicialmente, a professora pesquisadora foi Monitora de

um aluno de piano com deficiência visual, durante a Graduação em Música. O trabalho

consistia em transcrever as partituras de piano das disciplinas Prática Instrumental e Música

de Câmara, por 1 ano. Essa experiência agregou conhecimentos musicais pianísticos,

pedagógicos e didáticos e a possibilidade da primeira experiência em conviver com uma

pessoa com alguma Necessidade Educativa Especial.

Em seguida, ainda na graduação a professora pesquisadora ministrou Oficinas de

Música - Musicalização para Dependentes Químicos no Setor de Ações DQ –

SEADQ/Oficina da Vida da Universidade Federal de Uberlândia, como voluntária por

indicação dos professores da graduação, com a supervisão da coordenadora do local e sendo

acompanhada por um psicóloga em todas as oficinas, por 8 meses. Cursou um período da

disciplina Estágio na Escola Especializada de Uberlândia, MG (hoje não existe mais) por

interesse da turma em aprender a trabalhar com os ANEEs. Também, realizou o trabalho

monográfico no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, participando do

Coral da Psiquiatria – ‘Coral Canto que Encanta’ como pesquisadora participante, coordenado

por uma professora da graduação em música e acompanhada por profissionais da saúde, como

a psiquiatra e terapeuta ocupacional. Os participantes do coral não eram mais internos do

hospital, mas quando necessário se utilizavam desse serviço.

Ao final da graduação em 2009, iniciou o trabalho no Espaço das Oficinas, totalizando

3 anos e 3 meses.  Já em 2010, começou a trabalhar no Conservatório Estadual de Música de

Uberlândia, também ministrando aulas de musicalização para os ANEEs (visual, auditiva,

intelectual e física), por 2 anos e 6 meses.

Tendo como base as experiências já adquiridas, a professora pesquisadora elaborou

seus planejamentos. A partir das vivências acadêmicas e profissionais, buscou compreender a

intervenção da música na vida dos sujeitos, com a elaboração de procedimentos

metodológicos de ensino e aprendizagem musicais.

Feitas as observações dos dados, coletados a partir das vivências planejadas e

chegando às conclusões finais, pensa-se que o trabalho com outros grupos de semelhante

descrição poderá ser mais fácil no futuro.

O presente estudo discute a vivência musical de ANEEs, no Espaço das Oficinas –

Espaço Terapêutico e Educacional em Uberlândia, MG, no intuito de compreender a vivência

musical em um ambiente não escolar, as relações entre a Educação Musical e os ANEEs,
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viabilizando novos espaços de atuação profissional para educadores musicais. Trata-se de

uma pesquisa-ação por meio da aplicação de metodologias de ensino e aprendizagem musical.

O objetivo geral deste trabalho foi averiguar a intervenção da música na vida do

sujeito através da vivência de uma proposta de procedimentos metodológicos de ensino e

aprendizagem musicais para alunos com necessidades educativas especiais. O projeto foi

aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Goiás, com o PROTOCOLO

349/11 (ANEXO II).

Os objetivos específicos foram: 1 - Propor um estudo de vivência que utilize os

pressupostos teóricos da educação musical; 2 - Entender os 4 (quatro) processos cognitivos:

percepção, atenção, consciência e memória  na aprendizagem; 3 - Verificar as reações dos

sujeitos durante a aula acerca de sua respectiva síndrome e doenças com sintomas

neurológicos; 4 - Rever quais as questões mais evidentes da aula de música que intervêm na

vida do sujeito; 5 - Selecionar as metodologias de ensino e processos de aprendizagem

musicais que mais se destacaram; 6 - Divulgar em eventos científicos os resultados da

investigação sendo conduzida.

O projeto teve como problemática as questões em torno da demanda da sociedade em

relação à vivência musical de alunos com necessidades educativas especiais em um grupo

misto, a inclusão desses sujeitos através da música e a descrição dos novos espaços de atuação

do educador musical. Também, indicou-se inicialmente o número incipiente de pesquisas

referentes ao tema no Brasil e o convencionalismo quanto à vivência musical destes sujeitos

conduzida por uma educadora musical. Questionou-se: Como esses sujeitos vivenciam a

música? Como o aprendizado ocorre?

Teve-se como hipótese inicial o pressuposto de que a música influencia os sujeitos

participantes de vivências musicais estruturadas. A linha que distingue o que é aprendizado

musical do sujeito dito normal, se comparado com o que é o aprendizado do ANEE, é muito

tênue. Isso porque a música, em ambas as situações, leva ao aprendizado, à mudança de

atenção, à mudança de memória, à mudança de percepção-expressão, e à mudança de

consciência. O ensino da música beneficia o ser.

O projeto de pesquisa foi desenvolvido com base nos procedimentos metodológicos de

natureza qualitativa, por meio da pesquisa-ação e investigação por observação. Desse modo, a
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prática musical vivenciada pelos sujeitos foi fundamentada na pesquisa–ação, que se

justificou porque permitiu observar a vivência musical e permitiu intervir nos momentos

necessários, além de promover as mudanças requeridas nos conteúdos e nas relações

interpessoais, visando melhor atendê-los. Conforme as considerações de Moreira (2006,

p.91),

…na pesquisa-ação o enfoque é um problema especifico em um cenário
especifico. A ênfase não é tanto na obtenção de conhecimento generalizável,
mas na obtenção de um conhecimento preciso para um propósito e situação
particulares. As condições impostas à pesquisa aplicada, contudo, são
normalmente mais flexíveis na pesquisa – ação (MOREIRA, p. 91).

A pesquisa prática, conforme Demo (1991), “[...] quer dizer “olhos abertos” para a

realidade [...] busca o movimento [de] colocar realidade na teoria, obrigando a teoria a se

adequar e nisto a se rever, mudar e mesmo se superar. [...]” (p. 28-29).

Fundamentado em Thiollent (2011), a pesquisa-ação possui dois objetivos. Um, de

ordem prática, no intuito de localizar o problema, levantar soluções e propostas de ação para

resolvê-lo, transformando a situação. Outro objetivo foi direcionado à produção de

conhecimento para o local investigado e para outros estudos.

Além desta metodologia de pesquisa, o trabalho apoiou-se na Investigação por

Observação porque pretendeu contribuir no relato descritivo dos fatos ocorridos na vivência

musical de modo real. Dessa forma, de acordo com Yarbrough (1995, p.88),

…a investigação por observação em música descreve os acontecimentos no
momento em que ocorrem. Pode envolver a definição, o registro, a análise e
as interpretações da situação presente, a sua caracterização ou os processos
dos fenômenos musicais. O enfoque está, portanto, nas condições
dominantes na música ou em situações musicais, ou no comportamento de
uma pessoa ou de um grupo numa situação musical (YARBROUGH, p.88).

Os sujeitos da pesquisa estão nas fases pré-adolescência, adolescência e vida adulta,

com idade entre onze e vinte e um anos, sendo um com seis anos e dois com 30 e 40 anos,

com síndromes e doenças com sintomas neurológicos variados, que serão comentadas na

metodologia. As aulas aconteceram uma vez por semana, com duração de meia hora para cada

turma: Turma A possui doze sujeitos e Turma B sete sujeitos.

O local em que ocorreu as vivências possui profissionais com formação em Pedagogia,

Especialização em Psicopedagogia, em Educação Especial e Educação Inclusiva; também
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com formação em Psicologia, Neuropedagogia e Equoterapia, Mestrado em Psicologia da

Saúde e Comportamento Social, e Enfermagem. O projeto teve a aprovação da direção do

Espaço das Oficinas e da coordenadora pedagógica do local.

Os sujeitos da pesquisa foram alunos do Espaço das Oficinas, local que oferece

trabalhos, tais como: 1 - de estimulação; 2 - promoção de potencialidades; 3 -

desenvolvimento de atividades funcionais; e 4 - trabalho com a família. Também o local

oferece as seguintes oficinas e atendimentos: Música, Pedagógica, Artes (com recicláveis),

Culinária, Psicomotricidade, Narração de histórias, Expressão Corporal, AVD´s (Atividades

da Vida Diária), Pet Terapia (com animais) e pré-alfabetização. O projeto disponibilizou a

autorização dos pais dos sujeitos a participarem de pesquisas, incluindo fotos e filmagens.

As aulas de música se apoiaram nos objetivos traçados pelo projeto do espaço e

completado pela professora pesquisadora, como a seguir: trabalhar o repertório musical que

reproduza o tema do Projeto Mensal3; identificar o histórico musical do ANEE; trabalhar o

repertório musical contextualizado e repertórios para identificação dos nomes dos sujeitos;

canto; parâmetros do som; som e silêncio; senso melódico; apreciação musical; exploração e

execução de instrumentos diversos; improvisação/criação musical; estimular a expressão e

movimentação corporais; buscar identificação de afetos ou repulsa com diferentes tipos de

sons; trabalhar a rítmica corporal; instigar a linguagem oral e gestual; trabalhar a afetividade;

e trabalhar o relacionamento entre os sujeitos e a professora pesquisadora.

As aulas de música compreenderam alguns procedimentos, enumerados a seguir: 1 -

canto de cumprimento individual; 2 - canto com o acompanhamento ao violão e teclado; 3 -

bandinha rítmica e instrumentos de percussão feitos de materiais recicláveis; 4 - exploração,

movimentação e expressão corporal e jogos musicais, com os materiais recicláveis

disponíveis.

O desenvolvimento desta pesquisa levou à estruturação da dissertação em capítulos, na

forma que se segue: Introdução; 2.  A Educação Musical de Alunos com Necessidades

Educativas Especiais (2.1 Vivência musical de Alunos com Necessidades Educativas

Especiais e 2.2 Processos Cognitivos); 3. Metodologia (3.1 Descrição do Espaço, 3.2

Descrição dos Sujeitos, 3.3 Descrição do planejamento das aulas de música, 3.4 Critérios de

3 O Projeto Mensal consiste de temas escolhidos para os projetos desenvolvidos em cada mês, que integram as
Oficinas, como possibilidade de maior estimulação, conforme os objetivos propostos para o sujeito. Por
exemplo: Abril – Cores; Maio – Cantigas de Rodas, etc. Ao final de cada mês são entregues as atividades
realizadas nas oficinas com um relatório do desempenho daquele sujeito, um CD de fotos e a programação do
próximo projeto a ser executado.
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análise, 3.5 Critério do júri, 3.6 Protocolos e Análises, e 3.7 Modelos dos questionários); 4.

Análise (4.1 Análise dos protocolos e excertos, 4.2 Análises dos dados do júri e dos

profissionais responsáveis pelas oficinas: pedagógica, psicomotricidade, expressão corporal e

artes, 4.3 Análise dos dados dos questionários dos responsáveis, e 4.4 Relação encontrada

entre protocolos, jurados, equipe e responsáveis a partir dos critérios estabelecidos); e 5.

Considerações Finais, Referências, Anexos e Apêndices.
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2. A EDUCAÇÃO MUSICAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES

EDUCATIVAS ESPECIAIS

Este capítulo aborda a área de Educação Musical para Alunos com Necessidades

Educativas Especiais na contemporaneidade acerca das diferentes vivências musicais, com

inúmeros públicos e espaços, e trata das possibilidades do ANEE no fazer musical. O

Educador Musical, frente a essa realidade, necessita refletir sobre sua atuação profissional e

prática docente considerando sua ação na sociedade.

O tema Vivência Musical de Alunos com Necessidades Educativas Especiais será

discutido a fim de se compreender essa prática ainda pouco pesquisada. Para isso, analisou-se

os estudos realizados sobre o assunto, tendo como apoio os processos cognitivos visando uma

melhor compreensão da prática musical, buscando contribuir para a discussão proposta.

O texto a seguir aborda inicialmente a atuação do músico profissional de modo

abrangente, para em seguida tratar dos objetivos da educação musical atual. Nos subitens

seguintes, analisa-se a vivência musical dos ANEEs, as pesquisas referentes ao tema e

detalha-se os processos cognitivos.

Observa-se, no desempenho do profissional em música, uma atuação em diversas

áreas do conhecimento, que pode ser referenciada a partir da diversidade de performances que

exerce ao mesmo tempo em que procura atender às necessidades de seus alunos. Sua atuação

tem sido discutida pela área musical, tal como foi traçada historicamente, no estudo

desenvolvido por Lobosque (2008), em que indicou a diversidade dessa atuação em

momentos simultâneos; ora como docente, intérprete, compositor, entre outras; ora discutindo

as condições de trabalho de longas jornadas, além da questão econômica. Desse modo, a

pesquisa da referida autora suscitou uma consideração sobre o perfil desse músico como

“Músico Anfíbio”:

[...] o músico da ambiguidade, que mesmo sentindo as contradições advindas
da atuação profissional multiface não a abandona. Exerce atividades em
campos múltiplos e complexos de forma produtiva e integradora, nada entre
eles reflexivamente e, acima de tudo, procura novos significados para a
profissão musical na contemporaneidade (LOBOSQUE, p. 3).
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Zanon (2006) também comenta sobre a diversidade de campos de atuação do músico

indicando suas várias ações, que são novamente desenvolvidas em grande parte ao mesmo

tempo, como a de concertista, músico de evento, educador musical, promotor de eventos,

sonorizador, músico que utiliza a computação, músico de orquestra, músico que trabalha em

estúdio, com o turismo musical, músico que trabalha em ONGs, com o mercado editorial,

entre outras atividades semelhantes. Além disso, assinalou as possibilidades de relacionar a

música com outros campos do conhecimento, possibilitando assim a interdisciplinaridade

entre as áreas, como jornalismo, direito, medicina e gastronomia.

Do mesmo modo, Smilde (2008) discute a profissão de músico e o músico

profissional em sua ação nos diversos espaços, indicando que passam a administrar a carreira,

chegando a produções independentes. A autora discute três tipos de carreira: “Carreiras de

portfólio”, “Professor de música” e o “Músico comunitário”. Na primeira, “Carreiras de

portfólio” (p. 113) tratam-se da diversidade de trabalhos em que o músico atua ao mesmo

tempo como freelancer, como músicos de orquestra e de estúdio. Segundo ela, essa carreira

não impede que o músico seja um empregado, mas requer transformações na sociedade. O

outro tipo de carreira, a do “Professor de música” (p.114), tem objetivos diferentes. Estes

passam a desempenhar tarefas mais abrangentes, consideradas a relação entre a música e o

jovem. Na Europa, muitas escolas são custeadas pelo governo ou municípios; mas pela falta

de verbas, houve espaço para o surgimento de um grande número de escolas particulares.

Atualmente, entende-se que essas escolas enfrentam desafios. Necessitam oferecer o que o

cliente deseja e precisam dialogar com a sociedade, relacionando-se com a mídia e com as

outras artes e seus respectivos profissionais. Por último, o “Músico comunitário” (p.114). A

autora indica que cresceu a quantidade de empregos na comunidade dos países nórdicos, nos

Países Baixos e no Reino Unido. Os empregos para esses músicos são aqueles que “[...] criam

e lideram workshops criativos nas áreas de saúde, social, nas prisões, entre outras. [...]”

(SMILDE, 2008, p.114). Esta realidade reflete a influência social e a econômica; e, segundo o

autor, expõe que esse músico desenvolve seus trabalhos agregando as diferentes

manifestações da arte; melhor dizendo, que se torna um profissional que interage com a

sociedade. Assim sendo, a autora compreende que a atuação do músico profissional tem

ocorrido em diversos espaços, desempenhando ações variadas e que a demanda da sociedade

atual tem solicitado que ele seja multifacetado.
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Sabe-se que os objetivos da música e da educação musical passaram por mudanças

que vêm desde a antiguidade, com o seu misticismo, até os dias atuais, com a influência da

tecnologia no ensino musical; e tem modificando sua estrutura, promovendo novas relações

com a sociedade. Não cabe nesta pesquisa discorrer historicamente sobre os objetivos de cada

período. Conforme Souza (2000), “o campo da Educação Musical tem se modificado

visivelmente nos últimos anos. Existe um repensar sobre outras práticas de educação musical

e uma necessidade de valorizar suas relações com a cultura e a sociedade. [...]” (p. 173).

Desse modo, a construção da área, sendo efetivamente estabelecida pelo educador musical,

necessita repensar sua atuação.

Para aprimorar o desempenho profissional na ação docente, torna-se novamente

relevante indicar os assuntos discutidos em pesquisas atuais que envolvem a formação do

educador musical a partir de eixos temáticos, tais como: a formação acadêmica do professor,

os formadores do professor, o conhecimento, as habilidades e os saberes necessários para essa

profissionalização, a diversidade de espaços de atuação profissional atualmente, a variedade

de perfis de professores, o diálogo com os diferentes modos de fazer música na atualidade e

seus distintos sujeitos, o cotidiano, a necessidade de refletir sobre a prática docente do

educador musical, a constante relação entre a formação musical e a prática pedagógica, entre

outros temas (BELLOCHIO, 2003; FONTERRADA, 2007; HENTSCHKE, 2006; SOUZA,

2000; DEL BEN, 2003; TOURINHO, 2006).

A educação musical atual passa a refletir sobre as situações específicas de cada lugar,

valorizando o contexto, o público e seus interesses. Conforme Souza (2000, p. 39),

o certo é que a opção por esse paradigma coloca em pauta a relação teoria e
prática e o valor do conhecimento musical, uma vez que a aula de música
passa a se orientar não em objetos (na gramática da música), e sim, nos
alunos, em suas situações, problemas e interesses. A metodologia passa
então a ser decidida em cada lugar e em cada situação específica. Concreto,
isso significa questionar sobre os processos de socialização musical dos
alunos, procurando conscientizar diversos conteúdos e relativizar ideais
estéticos e valores (SOUZA, p. 39).

Do mesmo modo, para Bellochio (2003, p. 20),

[...] a formação e a prática musical do professor precisam ser constantemente
realizadas junto à sua formação pedagógica. Trata-se do saber disciplinar
correspondente ao campo da música e do saber pedagógico da educação
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sendo vividos e contextualizados por meio de experiências variadas. O
educador musical precisa fazer/pensar música e ter condições de repensá-la
com base em situações experienciadas e internalizadas no cotidiano de sua
prática educativa. [...] (BELLOCHIO, p.20).

De acordo com Souza (2000), é palpável as mudanças na Educação Musical. Para a

autora “[...] Existe um repensar sobre outras práticas de educação musical e uma necessidade

de valorizar suas relações com a cultura e a sociedade. [...]” (p. 173). Também, sabe-se que no

Brasil, segundo Fonterrada (2007), tem aumentado o número de projetos sociais que utilizam

a música, devido ao fato de que, anteriormente, não se constatava a prática regular do ensino

musical nas escolas.

Outro ponto a ser considerado nesta parte do texto são os objetivos da educação

musical. Com a volta da discussão sobre a importância da música na escola, muitos temas

relevantes têm sido lembrados e levam à propostas de práticas musicais variadas. Para

Hentschke e Del Ben (2003, p. 181),

a educação musical escolar não visa à formação do músico profissional.
Objetiva, entre outras coisas, auxiliar crianças, adolescentes, e jovens no
processo de apropriação, transmissão e criação de práticas músico-culturais
como parte de sua cidadania. O objetivo primeiro da educação musical é
facilitar o acesso à multiplicidade de manifestações da nossa cultura, bem
como possibilitar a compreensão de manifestações culturais mais distantes.
Além disso, o trabalho com música envolve a construção de identidades
culturais de nossas crianças, adolescentes e jovens e o desenvolvimento de
habilidades interpessoais. [...] (HENTSCHKE; DEL BEN, p. 181).

Swanwick (1993) já destacava que “[...] todos necessitam experimentar sentimento de

realização [...]” (p. 27) e “[...] o ensino musical deve incluir experiência musical direta [...]”

(p. 28). Ainda com o mesmo autor um objetivo fundamental da Educação Musical é “[...] o

desenvolvimento de uma apreciação rica e ampla, quer o aluno se torne um profissional, um

amador talentoso ou um membro sensível de plateias [...]” (Idem, 1993, p. 29).

O mesmo autor em 2003, propõe três princípios de ação a serem adotados no ensino

musical, em qualquer espaço. O primeiro, “considerar a música como discurso” (p. 57); o

segundo, “considerar o discurso musical dos alunos” (p. 66); e o terceiro, manter a “fluência

no início e no final” (p. 68). Desse modo, segundo o autor “[...] Não depende tanto do que é

feito, mas de como é feito, da qualidade do compromisso musical. [...]” (SWANWICK, p.

52).
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Os elementos musicais a serem trabalhados em qualquer contexto serão sempre iguais.

Para Swanwick (2003, p. 78) “[...] o que importa, enfim, é a qualidade da experiência musical

no “aqui e agora” [...].” Neste sentido apregoa, de certa forma como o faz Gainza (1988), de

que o conteúdo musical é importante e deve ser ensinado com profissionalismo. Desse modo,

“o objetivo específico da educação musical é musicalizar, ou seja, tornar um indivíduo

sensível e receptivo ao fenômeno sonoro, promovendo nele, ao mesmo tempo, respostas de

índole musical” (GAINZA, p.101).

Além disso, segundo Penna (2011, p. 14),

[...] se o conteúdo pode se manter relativamente “estável”, conforme o
desenvolvimento de cada área de saber, é a forma, ao modo de ensinar que
cabe atender às peculiaridades de cada situação educativa; é através do modo
de ensinar que podemos selecionar e organizar os conteúdos de acordo com
a capacidade cognitiva  e os interesses de nossos alunos; planejar atividades
que motivem a turma e, ao mesmo tempo, permitam o desenvolvimento de
suas habilidades/capacidades; empregar os recursos disponíveis, mesmo que
limitados, em função do processo educativo …  (PENNA, p.14).

De tal modo, é possível relativizar os objetivos apresentados para a educação musical

direcionado ao contexto escolar ou não. Segundo Fonterrada (2007) no Brasil, devido à

música ter sido ensinada de forma sistematizada anteriormente na escola, à educação musical

ocupou outros espaços e possibilitou sua relação mais intensa com a cultura, favorecendo os

projetos sociais. Para a autora, embora a prática musical ainda esteja direcionada aos

talentosos,

[...] acreditamos que ainda haja outros espaços para a educação musical que
necessitam ser descobertos e trazidos à discussão. Esta preocupação passa
pela importância da música para o ser humano, não apenas como modo de
profissionalização, auxiliar na construção de identidade, ou nos processos de
socialização, embora, em circunstâncias específicas, esses papéis existam e
sejam exercidos e valorizados pela sociedade (FONTERRADA, p. 30).

Entende-se que o ensino e a aprendizagem musical alcançarão outros resultados, o que

levará a outros índices, pois que todo sujeito possui direito resguardado agora por lei para ter

acesso à educação musical. Com a prática da música no contexto escolar, embora esta prática

ainda esteja em processo de ocupação de destaque no planejamento curricular, a educação

global vai ser enriquecida. Desse modo, esse sujeito terá, no mínimo, garantido o seu acesso

ao aprendizado da música, já que possui o direito à educação.
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A partir do avanço das discussões sobre os direitos dos cidadãos e da importância da

educação na transformação do ser, o papel do ensino e da vivência musical tomou outro perfil.

Com vistas ao atendimento das diferenças entre as crianças, de toda ordem, surgiram novos

cenários, entre eles a inclusão, a acessibilidade de pessoas com deficiência em todos os

setores da sociedade e o retorno da música na escola ainda em constituição.

A música tem se relacionado com outras áreas e divide alguns de seus objetivos, como

indica Kraemer (2000), com outros saberes, tais como: filosofia, história, pedagogia,

antropologia, sociologia, psicologia e ciências políticas. De acordo com Fonterrada (2007)

atualmente é possível analisar as pesquisas sobre a música e a educação musical em diálogo

com outros campos de conhecimento e diz que,

[...] Essas pesquisas procuram examinar de que modo se dá e que
consequências podem ser encontradas no relacionamento do ser humano
com o som e a música, averiguando sua importância para o indivíduo e a
sociedade. Algumas áreas que têm dialogado com a música são: a biologia, a
bioacústica, a sociologia, a antropologia, a psicologia e a medicina, apenas
para citar alguns exemplos; elas têm em comum o interesse em conhecer a
influência do som e da música para a vida humana e animal. [...]
(FONTERRADA, p. 31).

Com o crescente número de pesquisas que relacionam a música ao ser humano, torna-

se relevante o estudo com os ANEEs que até recentemente estiveram à margem da sociedade,

sem livre acesso às atividades comum a todos os cidadãos, e em particular, à educação

musical. Desse modo, de acordo com Reily (2008, p. 221),

a ausência de uma narrativa histórica, tanto em nível nacional quanto
internacional, sobre o ensino de arte em contextos de educação especial ou
sobre a promoção de práticas nas várias linguagens artísticas voltadas a
pessoas com deficiência, poderia representar um convite no sentido de
desenvolver uma pesquisa que cuidasse de alinhavar registros dispersos que
temos encontrado enquanto pesquisávamos questões mais localizadas e
específicas relacionada a temática  “arte e deficiência” (REILY, p. 221).

Também, conforme Louro (2006) existe uma grande quantidade de métodos, materiais

didáticos e pedagógicos para a Educação Musical, na especificidade musicalização. Porém,

esse material destina-se, em sua maioria, à pessoas com capacidades físicas, comportamentais

e intelectuais considerados dentro da normalidade.
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Fonterrada (2007) defende a necessidade da descoberta de outros locais que vivenciam

a música, para serem lembrados em discussões científicas; e considera que a maior função da

música atualmente é “[...] abrir espaço para que indivíduos e comunidades possam desfrutar

do fazer musical e da apreciação legítima e profunda da música e se utilizem dela como fonte

de desenvolvimento e crescimento. Sem qualquer forma de exclusão” (p. 33). Sendo assim,

defende que é relevante considerar o papel da música na sociedade. Da mesma forma, de

acordo com Swanwick (2003), “[...] a música não somente possui um papel na reprodução

cultural e afirmação social, mas também potencial para promover o desenvolvimento

individual, a renovação cultural, e evolução social, a mudança” (p. 40).

Para Louro (2006) a compreensão limitada que se tem sobre a atuação do educador

musical que ensina os ANEEs pode ser resultante da concepção de que a música a ser

ensinada tem que fazer parte de um programa de terapia. Segundo ela, esta postura necessita

ser repensada. Deve-se respeitar as diferenças individuais, mas com atenção ao fato de que o

sujeito aprende, mesmo que em ritmo e em processos diferentes. Segundo a autora,

[...] A educação musical (poderíamos chamar de iniciação ou alfabetização
musical) que se propõe aqui é aquela que não distingue o sujeito que se
educa, mas os recursos e as formas como o conhecimento é transmitido ou o
saber musical é apropriado pelo aluno (LOURO, p. 28).

De tal modo, a educação musical para os ANEEs deve apoiar-se na Teoria das

Inteligências Múltiplas, em que o sujeito tem muitas maneiras de aprender. De acordo com

Armstrong (2001, p.13-138) é preciso,

[...] considerar os alunos com necessidades especiais como indivíduos
integrais, a teoria das IM oferece um contexto para imaginarmos canais
positivos pelos quais podem aprender a lidar com suas incapacidades. Os
educadores [devem] começar a centrar sua atenção nas forças dos alunos
com necessidades especiais como um pré-requisito para o desenvolvimento
de estratégias de remediação apropriadas. [...] (ARMSTRONG, p.13-138).

Assim, considera-se nesta pesquisa a globalização, a diversidade, as novas

possibilidades de aprender e a tecnologia; analisada a situação atual da educação em torno dos

aspectos sociais, políticos e econômicos, a prática docente, a relação aluno, professor e,

principalmente, a inclusão. Portanto, entende-se que o ensino da música necessita de

professores com uma postura educacional voltada para a reflexão e a compreensão de sua
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função na formação do ser e na valorização do ser humano. Finalmente, a música pode ser

usada na educação integral para constituir um meio favorável à formação do ser e levá-lo à

melhor vivência em sociedade; mas o professor de música tem que estar preparado para

ensinar os seus conteúdos (como área de conhecimento específico que ela é) com

competência.  O aprendizado da música envolve o domínio de inúmeras competências e pode

promover talentos, habilidades e atitudes porque prepara o aluno, no mínimo, para uma

atuação na sociedade como conhecedor do mundo sonoro em que está envolvido. Faz-se

necessário anotar o que dizia Swanwick (2003) e que já foi citado anteriormente, à p. 20: “Os

elementos musicais a serem trabalhados em qualquer contexto serão sempre iguais”,

mesmo se considerarem as diferentes formas de aprendizagem, dadas as diferenças

individuais.

2.1 VIVÊNCIA MUSICAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES

EDUCATIVAS ESPECIAIS

A educação musical para os ANEEs é uma especificidade ainda pouco abordada pela

área. No entanto, algumas pesquisas, diante das demandas da comunidade, têm surgido

gradualmente. Destaca-se um número de temas a partir destas demandas que são: a educação

musical, a música e a inclusão, a música e a psicanálise, as leis, o papel da universidade e a

formação do docente frente às diversas vivências musicais da atualidade (TEIXEIRA;

BOGAERTS; ALVARES, 2010; SOARES, 2006; TRESOLDI, 2008; DROGOMIRECKI,

2010). Para Soares (2006), são proeminentes esses estudos, “[...] considerando a atualidade e

a relevância das políticas de inclusão, os benefícios da aprendizagem de música e o direito de

acesso à arte em geral e a este tipo de linguagem artística (música) e particular, para todos”

(SOARES, p.9).

Werle e Bellochio (2009) ressaltam que apesar de incipiente o número de pesquisas

com essa temática, constata-se em encontros da Associação Brasileira de Educação Musical

(ABEM), nos últimos oito anos, o debate sobre a “formação musical e pedagógica musical”

do profissional que atua com os ANEEs. Desse modo as autoras,

demonstram que a formação musical e pedagógico musical do professor da
EI e AI é um tema que vem sendo focalizado [...] por pesquisadores da área
da música e da área da educação, como, por exemplo, pedagogos e
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educadores especiais. Além dos trabalhos debatidos, artigos também têm
sido produzidos nessa temática (WERLE; BELLOCHIO, p. 35).

Vale destacar o número crescente de pesquisas que envolvem a Educação Musical e

Musicoterapia. No entanto, essas pesquisas não serão abordadas nesse estudo por estarem

mais direcionadas à terapia e não aos aspectos pedagógicos e didáticos no ensino musical para

os ANEEs. Observa-se uma tendência de pesquisa no ensino musical com os ANEEs como

forma de reabilitação, o que não deve ser considerado como sendo objetivo da educação

musical, pois em qualquer prática o sujeito desenvolve sua condição biopsicossocial.

Os ANEEs, como objeto de estudo, têm sido foco de outras discussões na academia e

objeto de atenção em locais diversos. Destacam - se alguns eixos temáticos abordados em

diferentes espaços que conduzem práticas musicais, que são: a inclusão dos ANEEs na

graduação em música; a prática da educação musical em espaços interdisciplinares; a inclusão

nas escolas regulares; sendo que a aprendizagem musical fica garantida nesses contextos pela

formação e disponibilização de educadores musicais. Segue abaixo a referência dessas

pesquisas:

1.  Vanazzi (2010), em seu relato, discute sobre a inclusão do aluno deficiente visual

na graduação em música e a musicografia braile como possibilidade de acesso à educação. O

autor ressalta o despreparo das universidades para atender a essa demanda da sociedade.

Comenta que a instituição de nível superior deveria preparar profissionais para atenderem

esse público, realizar pesquisas e produzir material didático-musical.

2. Soares (2010), relata um trabalho que teve como objetivo descrever a vivência

desenvolvida com uma aluna com deficiência mental, decorrente de hidrocefalia, na turma de

Iniciação Musical da Escola de Música da Fundação das Artes de São Caetano do Sul/SP. Na

disciplina cursavam seis alunos iniciantes na aula de música, com a faixa etária entre oito e

dez anos. O trabalho foi desenvolvido em torno da improvisação, o corpo, o canto e a

expressão, fundamentados nos pedagogos e autores da educação musical (H.J. Koellreutter;

K. Swanwick; Carl Orff, Z. Kodály), entre outros. Nas atividades foi necessário adaptar

alguns materiais como: “Folhas com a pauta ampliada”, “Pauta e figuras imantadas” e

“Pauta no chão” (p.411). Os conteúdos trabalhados na educação (pulsação, apoio, ritmo,

percepção auditiva, parâmetros do som e outros) foram trabalhados para que todos pudessem
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vivenciar os conteúdos, por meio de atividades variadas. A autora conclui que os “Métodos

Ativos” da Educação Musical do século XX são favoráveis à Educação Inclusiva. Assim, o

professor deve realizar uma atividade de diferentes maneiras e considerar a presença do aluno

em sala.

3. Coutinho (2010) relata um estudo vinculado à linha de pesquisa de Mestrado em

Educação Musical (Música, Educação e Saúde), desenvolvido na Universidade Federal do Rio

de Janeiro, com alunos com deficiência visual, no Instituto Benjamin Constant, no Rio de

Janeiro; através da aplicação de aulas de violão em grupo e musicalização, por meio da

perspectiva pedagógica, que contribuiu na reabilitação dos sujeitos. Cabe ressaltar que o

relato ainda não era uma pesquisa de mestrado no ano de sua publicação e sim uma proposta

futura. O autor concluiu que, apesar das dificuldades na prática musical, os alunos

demonstraram o prazer durante a aula e o entusiasmo na interação social, o que indica uma

possibilidade para incluí-los socialmente.

4. Outro estudo relata a experiência de alunos com deficiência na educação musical,

desenvolvida por meio de atividades de canto e percussão, na Fundação Dom Bosco de Belo

Horizonte; que foi conduzida por Santos (2010). Segundo o autor, o trabalho do educador

musical com alunos especiais tem como intuito propiciar o desenvolvimento de habilidades

musicais “[...] como cantar, tocar, improvisar [e a melhora da] coordenação motora, a

audição, a fala, a pronúncia, a paciência, a auto-estima, o desenvolvimento da linguagem e a

memória de curto prazo” (SANTOS, p. 963).

5. Gentile (2008) desenvolveu sua pesquisa de mestrado na Escola de Educação

Especial “Neyde Carvalho dos Santos Silva” - APAE de Itatiba, São Paulo, com atividades de

educação musical – bandinha rítmica, instrumentos de percussão, canto de canções folclóricas

e populares diversas, trabalho instrumental e vocal e jogos musicais. Além destas,

desenvolveu atividades de corpo, relaxamento, expressão corporal e a integração com outras

artes, como a dança e artes plásticas, por meio da pesquisa-ação, a antropopedagogia e a

interdisciplinaridade.

6. Drogomirecki (2010; 2013) desenvolveu sua pesquisa de mestrado no Projeto de

Pesquisa Arte e Inclusão do Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França

(CEPABF), na cidade de Goiânia; e teve como objetivo verificar as “possíveis aprendizagens

de sujeitos com necessidades especiais, através da prática de Arte, proporcionadas pelo

entendimento da inclusão, como inovação; utilizada a integração da música com outras artes,
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num ambiente de ensino contraturno” (DROGOMIRECKI, p. 9). O projeto conta com a

atuação de diversos profissionais, como: pedagogos, psicólogo, musicoterapeuta, intérprete

de LIBRAS, especialistas em Música e Arte Circense. A pesquisadora considera relevante o

trabalho interdisciplinar e a escola contra-turno. Também, a autora ressalta as mudanças

psicológicas ocorridas nos alunos (aceitação do eu, do outro e do corpo). Assim, profere sobre

a importância da preparação de profissionais para atuarem com sujeitos com necessidades

especiais, visando uma melhor inserção social desses sujeitos para que sintam ativos e

atuantes.

7. Vale ressaltar o tema música e surdez, pouco pesquisado e com ideias diversas em

relação à prática musical com o aluno surdo na atualidade, que foi o assunto abordado por

Finck (2009), em sua pesquisa de doutorado, em que investigou a educação musical, a surdez

e inclusão, por meio de observações e entrevistas no contexto escolar, em um primeiro

momento; no segundo, desenvolveu atividades práticas em dois espaços, baseadas na

pesquisa-ação. Segundo a autora, a prática musical significativa possibilita ao aluno surdo se

expressar sonoramente. Desse modo, para Finck (2009) “[...] levar a música para a vida deste

indivíduo é habilitá-lo a se comunicar, é conectá-lo com o mundo” (p. 48).

8. Soares (2006), em sua pesquisa de mestrado aborda as relações entre as práticas de

educação musical no ensino de ANEEs, a inclusão na escola regular particular e a formação

dos professores. Foram realizados observações das aulas, entrevistas com três professores e a

análise de documentos (grades curriculares). A autora considera alguns aspectos relevantes

para o tema pesquisado, como por exemplo: a formação de professores, a busca de parcerias

dos docentes com as universidades e a mudança de concepções quanto à inclusão.

9. O objetivo de Souza (2010), em sua pesquisa de mestrado, foi avaliar a situação da

educação musical perante a inclusão do ANEE e o educador musical frente a essas

modificações. Desse modo, a autora realizou um levantamento bibliográfico das publicações

acerca da educação musical, especial e inclusão; relato de experiência própria com alunos

deficientes visuais; aplicação de questionários a professores que atuam com alunos especiais,

na busca pelos entendimentos e dificuldades em relação ao tema; e propôs ações para os

professores a partir de uma prática musical com alunos com deficiência visual. Por

conseguinte, Souza (2010) chegou a algumas conclusões, tais como: a necessidade do

reconhecimento que todos possuem limitações; o aluno deve participar de todas as atividades

ativamente; mudança na postura do professor; as aulas de música devem ser planejadas com a
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finalidade do aluno se desenvolver globalmente; e a importância do trabalho em equipe e com

a família.

10. Santos (2008), em sua pesquisa de mestrado, teve como objetivo “[...] investigar a

educação musical para alunos com necessidades especiais no Brasil [...]” (p. 18). Além disso,

abordar as questões históricas e teóricas do tema pesquisado, os estudos nas áreas Educação

Musical e Musicoterapia e suas possíveis relações, a formação de professores e a parte

empírica com observações e visitas às escolas que têm aulas de música para os alunos

especiais, entre outros. A autora traçou alguns pontos em sua conclusão, como por exemplo: a

falta de material teórico sobre o assunto, bem como a falta de pesquisadores, a inserção de

uma disciplina no curso de licenciatura em música, entre outros.

Considera-se, com a menção às pesquisas referentes ao tema aqui estudado, que a

educação musical para os ANEEs é desenvolvida a partir de seus objetivos enquanto campo

de conhecimento. Tem-se o intuito de propiciar uma vivência musical para esses sujeitos de

modo significativo. Procura-se trabalhar os conteúdos musicais destinados a todos os

aprendizes de música, por meio de atividades diversas, mas com as devidas adequações de

materiais didáticos, da parte pedagógica, da postura do professor e dos objetivos. Além disso,

valoriza-se o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade. Estes aspectos possibilitam o fazer

musical a partir de propostas musicais; e não se trabalha somente a autoexpressão, a melhora

na fala, a coordenação motora, a comunicação, a consciência cultural. Trabalha-se também a

música, entre outros aspectos, que já estão inseridos na prática musical.

Observa-se também que as pesquisas elencadas neste estudo são relatos de

experiência, dissertações e uma tese. Também, destaca-se a quantidade de estudos

desenvolvidos nos programas de Pós-graduação, que podem ser quantificados da seguinte

maneira: Música – 5 dissertações; Educação – 3 dissertações e 1 tese; e na Educação Especial

– 1 dissertação. Cabe ressaltar que duas dissertações do programa de pós-graduação em

música ainda não foram encontradas, bem como os arquivos em pdf, que são: Gizeli

Aparecida Ribeiro de Alencar (2003) - O direito de comunicar, por que não? Comunicação

alternativa aplicada e portadores de necessidades especiais no contexto de sala de aula

(UERJ); e Marcos Welby Simões Mello (2007) - Ensinando Música para Deficientes Visuais:

Da Educação Complementar à pretendida profissionalização (UFBA).
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Deste modo, é possível discutir que os programas de Pós-Graduação em Música ainda

se encontram sem iniciativas para desenvolver as pesquisas referentes à Educação Musical

com os ANEEs. Por outro lado, está havendo uma abertura nos programas de música acerca

do tema. É fato que a discussão ainda é recente, devido ao fato de que o processo de inclusão

ainda necessite de ajustes; no entanto, a quantidade de pesquisas ainda é insipiente em relação

aos temas mais difundidos pela área, como por exemplo, a música na escola, os processos de

ensino e aprendizagem, juventude e música e tecnologia.

Quanto aos conteúdos do ensino musical para os ANEEs e as maneiras de ensinar,

sabe-se que a educação musical destes sujeitos, tendo como fundamentação teórica Louro

(2006): “[...] (poderíamos chamar de iniciação ou alfabetização musical) [...] não distingue o

sujeito que se educa, mas os recursos e as formas como o conhecimento é transmitido ou o

saber musical é apropriado pelo aluno” (LOURO, p. 28). Para Gainza (1988,) “[…] à

educação especial compete abordar os casos e situações que, por se afastarem da “norma” ou

normalidade, comportam problemas especiais que transcendem o âmbito da educação geral”

(GAINZA, p. 87). Além disso, Fonterrada (2007, p. 32) diz que,

[...] O que se propõe é compreender de que modo os indivíduos pertencentes
a esses grupos especiais – gestantes, crianças hospitalizadas ou portadores de
necessidades especiais, velhos, habitantes de uma comunidade rural,
membros de uma igreja – se relacionam com a música, escutam música e
aperfeiçoam seu fazer musical; a partir daí é possível aferir os resultados
apresentados, decorrentes do seu contato com a música (FONTERRADA, p.
32).

O processo de ensino e aprendizagem musicais necessita de adaptação/adequações de

conteúdos, para estar em sintonia com aqueles a que se destinam. Seja para os ANEEs ou não,

têm que se basear no contexto biopsicossocial e nas diferentes subjetividades. Conforme

Louro (2006,) “[...] adaptar faz parte do processo natural de aprendizagem e desenvolvimento

do ser humano” (LOURO, p. 29). Desse modo, o professor frente à dificuldade do ANEE

deve adaptar o conteúdo, o método e a sua maneira de ensinar. Deve tratá-lo a partir da

valorização de sua subjetividade, de sua maneira de ser; deve levar em conta o contexto

social, o econômico e cultural; e, principalmente, a relação entre professor/aluno.
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Neste processo, segundo Atack (2001), é necessário repetir a atividade pois esta

atitude reforça o aprendizado. Mas deve-se ater às mudanças pois estas possibilitam a

exploração, a estimulação e a utilização de competências diversas. Para o autor “ao procurar e

organizar atividades para as crianças é importante incluir elementos tanto de repetição quanto

de variação. [...]” (ATACK, p. 43). De tal modo, para Sekeff (2007) “[...] o equilíbrio a ser

conquistado entre a tendência de brincar com sons e a de repetir sons propicia crescimento e

desenvolvimento, individual e musical. [...]” (SEKEFF, p. 112). Além disso, todo conteúdo

musical a ser trabalhado, segundo Gainza (1988, p. 109), necessita ser,

[...] precedido e apoiado pela prática e manipulação ativa do som: a
exploração do ambiente sonoro, a invenção e construção de
instrumentos, o uso sem preconceitos dos instrumentos tradicionais, a
descoberta e a valorização do objeto sonoro. [...] (GAINZA, p.109).

Portanto, fundamentado em Armstrong (2001, p.139), pode-se dizer que:

[...] as melhores atividades de aprendizagem para alunos com necessidades
especiais são as quais têm mais sucesso com todos os alunos. O que pode ser
diferente, contudo, é a maneira pela qual as aulas são especificamente
adaptadas às necessidades de determinados alunos ou de pequenos grupos de
alunos (ARMSTRONG, p. 139).

Esta discussão da vivência musical de alunos com necessidades educativas especiais

leva ao próximo tópico que é o dos processos cognitivos. Sabe-se que os ANEEs aprendem

música, cada um no seu ritmo e desenvolvimento individual/próprio, por serem capazes de

construírem o conhecimento do mundo em que estão inseridos, a partir dos estímulos sonoros

e rítmicos do meio (aqui fica claro o papel dos pais, educadores e cuidadores), pois que há

esta possibilidade providenciada pelos seus processos cognitivos internos.

2.2 PROCESSOS COGNITIVOS

A abordagem e discussão dos processos cognitivos na pesquisa de vivências musicais

de ANEEs, tendo como base os pressupostos teóricos de Stemberg (2000), Levitin (2010),

Sloboda (2008) e Piaget (apud Rappaport-1981) é requerida; e têm como propósito

compreender esses referidos processos para a coleta e análise dos dados nesta pesquisa.

Fundamentam a metodologia de pesquisa empregada pela professora pesquisadora. Uma vez
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coletados os dados, faz-se necessário o estabelecimento de Critérios de Análise tendo estes

conceitos como referência; e a primeira etapa do estabelecimento destes critérios, trata-se da

discussão e compreensão das funções cognitivas Atenção, Consciência, Percepção e Memória,

que serão utilizadas no decorrer da metodologia da pesquisa. É o que se pretende fazer a

seguir.

Entende-se que o processo de ensino e aprendizagem musical para sujeitos

considerados “normais” ocorre de maneira esperada, já que não se destacam “problemas”

relativos à aprendizagem. Desse modo, no fazer musical cotidiano, esses processos que levam

à aprendizagem se tornam rotineiros, pois que ocorrem através de procedimentos planejados

e, em muitas situações, os educadores musicais nem se atentam para a importância da

cognição no desenvolvimento educacional, e para observações de aferição de aprendizagem.

No caso dos ANEEs, devido às deficiências, sequelas e/ou comprometimentos apresentados,

algumas funções cognitivas são afetadas e, quanto à aprendizagem, não respondem da mesma

forma que os sujeitos ditos “normais”.

Para entender parcialmente estas questões, este subitem discute a importância de

conhecer essas funções cognitivas como parte subjacente do processo de ensino e

aprendizagem musical, visando compreender o desenvolvimento desses sujeitos, para

propiciar assim uma vivência musical significativa; além disso, para possibilitar a

identificação, através de critérios de anotação dos elementos observáveis advindos da

vivência musical planejada para a coleta de dados. Por outro lado, não tem a intenção de

aprofundar teoricamente nas funções cognitivas, deixando estas definições para uma pesquisa

futura.

Para que a vivência musical dos sujeitos seja de modo expressivo no processo de

ensino e aprendizagem, esse tópico propõe a discussão de algumas inquietações recorrentes

no trabalho musical com ANEEs. Para isso, em decorrência do processo das funções

cognitivas questiona-se: Como ajudar o ANEE a aprender, apesar das dificuldades de atenção

e sua manutenção? Como verificar se sujeito realmente está consciente no momento da

atividade musical? O que indica que o sujeito está percebendo o que está fazendo e

vivenciando musicalmente de modo efetivo? E quanto à memória, como verificar e favorecer

sua retenção no processo educacional musical?
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O processo de “enculturação” deve ser considerado no desenvolvimento de ANEEs, o

que irá diferenciar é a vivência com a família, na escola e outros espaços, e o estímulo que

recebe. Para tal, conforme Sloboda (2008, p. 259) esse processo percorre três etapas:

[...] em primeiro lugar, encontramos um conjunto compartilhado de
capacidades primitivas, que estão presentes no nascimento ou logo após. Em
segundo lugar, há um conjunto compartilhado de experiências que a cultura
proporciona às crianças, à medida que crescem. Em terceiro lugar, há o
impacto de um sistema cognitivo geral que muda rapidamente, à medida que
são aprendidas muitas outras habilidades que têm base na cultura. [...] A
enculturação também é caracterizada por uma ausência de esforço
autoconsciente, bem como pela ausência de instrução explícita (SLOBODA,
p. 259).

Segundo Sloboda (2008, p. 257), a habilidade musical é alcançada por meio da

interação com o meio musical e,

[...] Consiste na execução de alguma ação cultural específica em relação aos
sons musicais. Entretanto, habilidade musical é construída sobre uma base
de competências e tendências inatas. Todo desenvolvimento humano
envolve alguma forma de construção a partir daquilo que já é presente. [...]
(Idem, p. 257).

De tal modo, a presente pesquisa considera para o trabalho com os ANEEs o

desenvolvimento do sujeito em seus aspectos biopsicossociais, respeitando suas limitações e

potenciais. A vivência musical dos sujeitos aborda a aprendizagem, apesar de não estar em

foco o resultado musical em si quanto aos conteúdos musicais e sim quanto ao

desenvolvimento desse processo, seja em qual etapa estiver. Desse modo, “o planejamento da

aprendizagem é, portanto, um caso de tentativa e erro. [...]” (SLOBODA, 2008, p. 302).

Considera-se a sensibilização musical como um ponto de partida importante na

vivência musical de ANEEs. A partir disso, tendo como base teórica Relvas (2009), a

sensação “[...] é o nível mais primitivo do comportamento, referindo-se unicamente à ativação

de estruturas sensoriais. É a partir das sensações pelas quais o indivíduo pode perceber o

mundo que o cerca” (p. 65). Desse modo, no trabalho com o sujeito que apresenta alguma

dificuldade cognitiva, é necessário que o professor considere esse processo, pois ele será o

princípio do processo de iniciação musical, na tentativa de instigar o sujeito a se comunicar,

relacionar e interagir com o mundo por meio da música. Desta forma, “o aprendizado musical
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seria a síntese ou produto das condutas receptivo-expressivas que envolvem o processo de

musicalização” (GAINZA, 1988, p.33).

Santos (2003, p. 25-26), ensina sobre a aprendizagem:

[...] A sobrevivência de um organismo está na sua capacidade de mutação,
decorrente de determinações do meio em que vive. Quando se aprende, há
uma mudança estrutural em todo organismo, novas redes de interconexões
neuronais para conviver com as transformações ocorridas no meio. [...]
(SANTOS, p. 25-26).

Também, vale ressaltar que a “aprendizagem é a modificação do comportamento,

como resultado da experiência ou aquisição de novos conhecimentos acerca dos meios, e a

memória é a retenção deste conhecimento por um tempo determinado” (RELVAS, 2009, p.

36). Para a autora,

[...] é um fenômeno extremamente complexo, envolvendo aspectos
cognitivos, emocionais, orgânicos, psicológicos, sociais e culturais. A
aprendizagem é resultado do desenvolvimento de aptidões e de
conhecimentos, bem como da transferência destes para novas situações
(Idem, p. 91).

Para que a aprendizagem ocorra de modo satisfatório a motivação é um aspecto a ser

considerado. Para Sloboda (2008) “na música, uma motivação inicial consiste frequentemente

no desejo de ser capaz de reproduzir os sons musicais de uma cultura. [...]” (p. 303). Desse

modo, para o autor,

o maior fator do progresso em qualquer aprendizado é o próprio aprendiz, os
procedimentos de que dispõe e as motivações que tem. Para usar uma
analogia com a agricultura, um professor é como um jardineiro que cuida,
rega, poda e ‘treina’ sua planta. Sem a sua atenção, a planta cresceria assim
mesmo, talvez não tão ereta e alta; mas o fato é que o jardineiro não pode
alterar a forma e a natureza essenciais do crescimento. [...] (SLOBODA, p.
301).

Anterior aos processos cognitivos cabe mencionar alguns aspectos do

desenvolvimento em Piaget, segundo Rappaport (1981), que podem ser considerados na

pesquisa. A partir de suas pesquisas, formulou alguns aspectos do desenvolvimento, onde o

“[...] sujeito herda a capacidade para a aprendizagem e o desempenho. Mas a plena realização

destas capacidades depende das condições que o meio ambiente irá oferecer” (p. 56). Desse



33

modo, o sujeito em interação passa pelas fases da adaptação (o sujeito diante de uma situação

nova, movimenta-se para resolvê-la, com estruturas mentais existentes, criando as novas),

assimilação (após a tentativa de solucionar, a situação é incorporada e assimilada),

acomodação (quando o sujeito domina a situação, é considerado que ele adaptou) e equilíbrio

(é o processo em que o indivíduo sempre busca o equilíbrio, para lidar com as situações,

preenchendo lacunas em seu sistema).

Em muitas ocasiões cotidianas o educador musical se defronta com a desatenção do

sujeito diante da atividade proposta, o que muitas vezes designa a falta de interesse ou a

hiperatividade do sujeito. Não entendendo que o sujeito está em equilibracão, o professor gera

inúmeros diagnósticos, resultantes da sua falta de conhecimento sobre o desenvolvimento

cognitivo do sujeito. No entanto, não é o que pode definir os ANEEs. Nestes, identificar as

funções atenção e consciência é habilidade de extrema relevância, pois em muitos casos, estas

funções foram afetadas pela doença ou síndrome, comprometendo assim a participação e

interação do sujeito na aula de música.

A atenção conforme Stemberg (2000, p.78),

[...] é o fenômeno pelo qual processamos ativamente uma quantidade
limitada de informações do enorme montante de informações disponíveis
através de nossos sentidos, de nossas memórias armazenadas e de outros
processos cognitivos. [...] (STEMBERG, p. 78).

A atenção possui quatro funções segundo Stemberg (2000, p. 87), que ocorrem na

seguinte ordem: “atenção seletiva”, “vigilância”, “sondagem” e “atenção dividida”. Baseado

em Stemberg (2000, p. 87) as funções ocorrem da seguinte maneira:

[...] (1) atenção seletiva, na qual escolhemos prestar atenção a alguns
estímulos e ignorar outros; (2) vigilância, na qual esperamos atentamente
detectar o aparecimento de um estímulo específico; (3) sondagem, na qual
procuramos ativamente estímulos particulares; e (4) atenção dividida, na
qual distribuímos nossos recursos de atenção disponíveis para coordenar
nosso desempenho de mais de uma tarefa ao mesmo tempo. [...] (Idem, p.
87).

Na aula de música para os ANEEs é necessário que o professor esteja atento a essas

funções; pois se elas foram foi comprometidas pela doença ou síndrome, o aluno irá

apresentar dificuldades em seu desenvolvimento. É necessário que o professor esteja atento às

reações do sujeito, para compreender como ele reage e interage com o som e o estímulo
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musical. Em muitos casos, dependendo do grau de comprometimento, a atenção do sujeito é

restrita a objetos e sons de sua preferência, apresentando dificuldades com a mudança, ou é

comprometido por um armazenamento de vivências restrito. Desse modo, “[...] A informação

pré-consciente inclui memórias armazenadas que não estamos usando em um dado tempo,

mas que poderíamos evocar, quando necessário. [...]” (STEMBERG, 2000, p. 79). Além

disso, a permanência da atenção pode ser reduzida. Em muitos casos, o sujeito ainda está na

fase da atenção seletiva; não sendo possível almejar e obter sua atenção dividida em curto

prazo, no decorrer das aulas.

Por outro lado, é possível perceber que outros sujeitos conseguem permanecer

vigilantes. Desse modo, após o sujeito conseguir sustentar essa função, as “sondagens de

conjunção” (STEMBERG, 2000, p. 98) serão coordenadas pelo sistema de atenção, podendo

ordenar uma ou mais atividades ao mesmo tempo.

A atenção consciente possui benefícios que segundo Stemberg (2000, p. 79) são:

(1) monitorizar nossas interações com o ambiente, mantendo nossa
consciência de quão bem estamos nos adaptando à situação na qual nos
encontramos; (2) ligar nosso passado (memórias) e nosso presente
(sensações) para dar-nos um sentido de continuidade de experiência, que
pode até servir como a base para a identidade pessoal; e (3) controlar e
planejar nossas futuras ações, com base na informação da monitorização e
das ligações entre as memórias passadas e as sensações presentes (Idem, p.
79).

No sistema de atenção, existem quatro processos que podem ser considerados no

desenvolvimento dos sujeitos: os automáticos e os controlados, a habituação e a desabituação.

Os “processos automáticos” baseado em Stemberg (2000, p. 81),

[...] ocorrem fora do conhecimento consciente, exigem pouco ou nenhum
esforço ou mesmo intenção, são realizados como processos paralelos [...].
Em comparação, os processos controlados não somente são acessíveis ao
controle consciente, mas também o exigem; esses processos são realizados
em série (sequencialmente, uma etapa de cada vez) e consomem um tempo
relativamente longo para sua execução (no mínimo, quando comparados aos
processos automáticos) (Idem, p. 81).

O processo de “habituação” ocorre quando acostumamos com um estímulo e

gradativamente deixamos de prestar atenção. No entanto, quando ocorre alguma modificação

desse estímulo e passamos a prestar atenção novamente, ocorre o processo de “desabituação”
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(Idem, p. 86). Por isso, é relevante a mudança das atividades na aula de música. Por outro

lado, existe a,

[...] adaptação sensorial, que não está sujeita ao controle consciente e ocorre
diretamente no órgão sensorial, não no cérebro. Enquanto podemos
empregar algum controle consciente a respeito de notarmos algo a que
estávamos habituados, não temos controle consciente algum sobre a
adaptação sensorial. [...] (Idem, p. 86).

A percepção também pode ser uma das funções afetadas por doenças e síndromes, o

que influi no processo educacional. Para Durie (2008, p. 8),

a percepção é o “valor agregado” que o cérebro organizado confere os dados
sensoriais brutos. Ela vai muito além da paleta de sensações e envolve
memória, experiência e processamentos cognitivos sofisticados (DURIE, p.
8).

O funcionamento cognitivo em sua complexidade pode confundir quanto às suas

percepções, seja em relação ao que se considera perceber, como, por exemplo, que o planeta é

plano; ou quando se tem a intuição de que os sentidos providenciam uma visão real do mundo

(LEVITIN, 2010). Segundo o autor, “[...] Nossas percepções são o produto final de uma longa

série de fenômenos neurais que nos dão a ilusão de uma imagem instantânea. São muitos os

terrenos em que nossas intuições mais fortes nos enganam. [...]” (LEVITIN, 2010, p. 113).

Do mesmo modo, Stemberg (2000, p. 111) elucida que,

a existência de ilusões perceptivas sugere que o que percebemos (em
nossos órgãos sensoriais) não é necessariamente o que
compreendemos (em nossas mentes). Nossas mentes devem estar
captando a informação sensorial disponível e manipulando-a, de
algum modo, para criar representações metais de objetos, propriedades
e relações espaciais de nossos ambientes. [...] (STEMBERG, p. 111).

Para distinguir os objetos auditivos, o cérebro enfrenta três obstáculos que são:

primeiramente, o som que chega aos receptores sensoriais não é definido; em segundo, é

impreciso e confuso; por fim, o som é incompleto em diversas vezes (LEVITIN, 2010). Do

mesmo modo, esse autor articula que:

O cérebro precisa calcular uma suposição sobre o que realmente está
chegando. E o faz com muita rapidez e em geral no subconsciente. As
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ilusões de que tratamos anteriormente, assim como essas operações
perceptivas, não são objeto de nossa consciência. [...] (LEVITIN, p.120).

Tendo como base Stemberg (2000), a percepção é o “[...] conjunto de processos pelos

quais reconhecemos, organizamos e entendemos as sensações recebidas dos estímulos

ambientais. A percepção abrange muitos fenômenos psicológicos. [...]” (Idem, p. 110). Desse

modo, “[...] a música pode ser entendida como um tipo de ilusão perceptiva em que nosso

cérebro impõe estrutura e ordem a uma sequência de sons. [...]” (LEVITIN, 2010, p. 124).

Stemberg (2000), ensina “[...] Segundo a teoria da percepção direta, a série de

informações em nossos receptores sensoriais, inclusive o contexto sensorial, é tudo de que

precisamos para percebermos qualquer coisa. [...]” (STEMBERG, p. 124). Ainda com o autor,

“[...] Os construtivistas enfatizam a importância do conhecimento prévio em combinação

como informação relativamente simples e ambígua dos receptores sensoriais. [...]” (Idem, p.

125).

De tal modo, se a percepção pode ser distorcida, ocasionando o erro nos processos que

a faz funcionar de modo esperado, o que dizer dos ANEEs que têm a percepção afetada,

dificultando ainda mais o reconhecimento do estímulo pelo órgão sensorial, sua organização,

decodificação e compreensão do que está sendo ouvido ou sentido? No entanto, outro

complicador da aprendizagem, é que se sabe que estar percebendo algo não pode ser

considerado de fato que ouve aprendizado. De acordo com Santos (2003, p.55),

ao assumir o conceito de aprendizagem como processo de construção de
cada organismo através de seus órgãos sensoriais na interação com o meio, o
educador otimiza as condições desta aprendizagem. A percepção em si não é
suficiente para gerar conhecimento; este é resultado do diálogo que cada um
estabelece, quer com os textos escolares, quer com a construção do professor
e com as opiniões dos seus colegas (SANTOS, p. 55).

A memória é outra função cognitiva de extrema relevância para esta pesquisa. De

acordo com Stemberg (2000, p. 204) os psicólogos cognitivos reconheceram três operações

que mostram cada fase da memória, que são:

[...] Na codificação, você transforma dados sensoriais numa forma de
representação mental; no armazenamento, você conserva a informação
codificada na memória; e na recuperação, você extrai ou usa a informação
armazenada na memória. [...] (STEMBERG, p. 204).
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Existem dois processos na memória que podem ser observados no processo

educacional. A memória “explícita e implícita”. A “memória explícita” na execução de uma

atividade solicita ao indivíduo que recorde de modo consciente as situações e as imagens, por

exemplo. Na “memória implícita”, o indivíduo ao executar a atividade, recorda de

experimentos vividos, mas de modo inconsciente, ou sem intuito (STEMBERG, 2000, p. 206-

207).

Baseando-se em Stemberg (2000), para o armazenamento na memória de curto e longo

prazo, considera-se que o “[...] armazenamento sensorial seja o repositório inicial das muitas

informações [...]” (Idem, p. 210). Mesmo que não se tenha acesso a esse “armazenamento

sensorial”, todo indivíduo tem acesso à memória de curto prazo, que armazena memórias por

segundos e até minutos. Já a memória de longo prazo, é a operação onde o sujeito armazena

informações de longos períodos de vida e anos. Essa memória possibilita ao sujeito se

organizar na vida diária (Idem, 2000).

Em muitas situações cotidianas na sala de aula, o professor se depara com a

dificuldade do sujeito em armazenar informações tanto a curto como a longo prazo. Desse

modo, cabe ao professor buscar uma adaptação dos conteúdos e métodos a fim de promover a

realização desse processo. Para isso, Sloboda (2008, p. 229) elucida que:

A maneira como alguém ouve música depende crucialmente daquilo que é
capaz de lembrar de eventos musicais passados. Uma modulação para uma
nova tonalidade é ouvida apenas se alguém se lembrar da tonalidade
anterior. Um tema é ouvido como sendo transformado apenas se alguém
consegue lembrar a versão original, a partir da qual se deu a transformação.
[...] Perceber um evento musical (isto é, reconhecer pelo menos parte de sua
função musical) é relacioná-lo a eventos passados.  Portanto, é importante
que nós saibamos até que ponto somos capazes de lembrar eventos musicais
passados, e que saibamos quais são os fatores que auxiliam a nossa memória
(SLOBODA, p. 229).

Assim sendo, fundamentado em Relvas (2009) na tentativa de ajudar o sujeito no

armazenamento de atividades, além da repetição, é necessário que o educador recorra à

aprendizagem interneurossensorial. Segundo a autora a,

[...] aprendizagem interneurossensorial [grifo nosso] funciona na
interligação que é o que interessa aos educadores, pois é nela que se realizam
diversas atividades integradas, a fim de desenvolver potencialidades, pois
nela podem-se trabalhar simultaneamente vários sistemas visuais, táteis,
auditivos, desencadeando outras possibilidades de reconhecimento das
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habilidades que o educador necessita despertar no educando (RELVAS, p.
63).

Para a criação dos critérios de observação com a finalidade de coletar os dados

resultantes da influência da música na aprendizagem dos ANEEs e para a análise da

aprendizagem musical específica, estas funções descritas acima, quais sejam: a atenção, a

atenção consciente, a percepção e a memória são funções indissociáveis no processo de

desenvolvimento cognitivo, que levam ao aprendizado. Se levadas em conta as aprendizagens

interneurossensoriais apresentadas na citação anterior, tem-se ainda a acrescentar a certeza de

que vale a pena trabalhar música com os ANEEs, uma vez que estas atividades integradas

desenvolvem potencialidades e beneficiam os sujeitos envolvidos.
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3. METODOLOGIA

Este capítulo aborda os procedimentos envolvidos no desenvolvimento da pesquisa,

fundamentado na Metodologia Qualitativa e os caminhos percorridos baseados na Pesquisa-

ação, onde pretende vivenciar um processo de atendimento a ANEEs, através de

implementação de vivência musical. Também serão apresentados os métodos utilizados na

coleta de dados, as filmagens das aulas de música, os protocolos das aulas, os modelos dos

questionários pré-teste e pós-teste, destinados aos responsáveis; e os questionários destinados

à equipe.

Para melhor compreender o desenvolvimento da pesquisa torna-se necessário

esclarecer o processo vivenciado desde seu início, no espaço da vivência musical. Para isso

serão abordadas as 4 fases percorridas pela professora pesquisadora para o desenrolar deste

estudo. As fases são: a primeira, em 2009; a segunda, em 2010; a terceira, em 2011 (primeiro

ano de Mestrado) e o Projeto Piloto.

Em outubro de 2009, o primeiro contato com o local foi por intermédio de uma

musicista da cidade de Uberlândia, que recomendou a professora pesquisadora para trabalhar

no local, por conhecer seu interesse na prática musical com ANEEs. Desse modo, iniciou-se

as aulas de música com um grupo composto por dois adultos da área Saúde Mental,

diagnosticados com esquizofrenia, com o acompanhamento de uma psicóloga estagiária. Estas

priorizavam o canto (repertório escolhido pelos sujeitos), acompanhado ao violão pela

pesquisadora e com a exploração de instrumentos musicais diversos. O local possuía o violão

e alguns instrumentos de percussão para crianças, como pandeiros, chocalhos, flauta doce,

tímba e pau de chuva.

Enquanto se realizava este trabalho descrito acima, duas musicoterapeutas trabalharam

em momentos diferentes no Espaço. Uma trabalhou por semanas e a outra, por alguns meses.

Por razões diversas não continuaram o trabalho. Com a falta dessas profissionais, em

fevereiro de 2010, a professora pesquisadora foi convidada para ministrar as aulas de música

para o grupo aqui estudado. Demonstrou interesse em relação ao trabalho, mas expos suas

limitações quanto à prática musical com ANEEs e por ser este, especificamente, um grupo

heterogêneo.  Desse modo, foi esclarecida quanto à prática musical realizada por uma das

musicoterapeutas, durante alguns meses com o grupo. A diretora do local explicou, em partes,
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esse trabalho. Informou que desejava sua continuação por meio do canto e o trabalho com as

canções folclóricas como sendo uma prioridade. Além disso, era necessário manter a

adequação dos nomes dos sujeitos, a exploração dos instrumentos, na forma como eram feitas

anteriormente. Assim o trabalho anterior teve sua continuidade, somado ao trabalho com o

novo grupo.

Na segunda fase, no início do trabalho com a música, em 2010, a professora

pesquisadora foi acompanhada e orientada nas aulas pela pedagoga, que trabalhava com os

sujeitos durante a semana; e pela diretora (psicóloga) e duas ajudantes. Essa orientação foi

direcionada a alguns aspectos fundamentais durante a vivência musical, que ocorreu com um

grupo de cerca de 10 integrantes que participavam da aula de música, que foram: 1 - aprender

como tratá-los; 2 - como manter o contato verbal e corporal; 3 - observá-los individualmente e

no grupo; 4 - aprender a perceber as respostas de aceitação, rejeição e/ou dificuldades na

atividade proposta; e 5 - os cuidados quanto às reações inesperadas. Também foi solicitado

que, a cada mês, as músicas trabalhadas fossem sobre as temáticas estabelecidas pela direção.

Vale ressaltar que, nesta segunda fase, as aulas de música não eram elaboradas por

meio de planos de aula e sim por anotações pessoais feitas pela professora pesquisadora, de

modo mais intuitivo e seguindo as solicitações de repertório musical da equipe. No início

foram trabalhados conteúdos com o instrumento violão, o canto e instrumentos de percussão.

Depois, o teclado passou a ser usado no espaço. Nesse período a professora pesquisadora e a

equipe fizeram oficinas de construção de instrumentos recicláveis, com potes e latas diversas

com arroz e feijão. Essa atividade foi muito interessante, pois trabalharam a percepção

auditiva, a habilidade manual na colocação dos grãos e no fechamento dos potes.

Já em 2011, primeiro ano do mestrado, iniciou-se outra fase no Espaço das Oficinas,

onde o número de integrantes era aproximadamente de 10 sujeitos, que participavam da aula

de música. A este número foram adicionados 4 novos integrantes, sendo necessário dividir o

grupo após algumas tentativas não proveitosas com todos ao mesmo tempo. A professora

pesquisadora ministrou duas aulas de música com todo o grupo e, em equipe, decidiram que

seria melhor dividir as turmas, porque houve muita dispersão. Ficava difícil chamar a atenção

de todos e o grupo estava muito heterogêneo com a chegada de novatos que teriam que se

adaptar ao local. Ao invés de fazer uma hora com todos, ficou decidido trinta minutos para

cada grupo. Essa divisão teve como propósito propiciar e dar mais atenção aos sujeitos,

visando uma melhor qualidade do trabalho. Na Turma A ficaram os sujeitos que



41

apresentavam o sistema cognitivo mais preservado. No início, as ajudantes estavam presentes

e com o decorrer do tempo a presença delas foi sendo diminuída, mas não extinguida. Até o

presente momento, quando necessária à ajuda de qualquer profissional do espaço na condução

de alguma atividade, disponibilizam o trabalho em equipe para dar suporte logístico. Na turma

B, formada por sujeitos com mais necessidades e/ou comprometimentos, a maioria constituída

de cadeirantes e com o sistema cognitivo mais comprometido, tem em todas as aulas uma das

ajudantes oferecendo apoio, até o presente momento.

Em continuação a fase descrita acima, foi desenvolvido o Projeto Piloto, com a

finalidade de melhor lidar com o grupo estudado em alguns de seus aspectos, que serão

apresentados no decorrer do texto.

O Projeto Piloto foi realizado no período de 29 de abril a 07 de outubro de 2011,

totalizando 15 aulas de música, ministradas na sexta-feira, das 14hs às 15hs, Turmas A e B,

com 30 min. cada. O horário, quando necessário, era excedido. Para sua realização foram

elaborados planos de aulas, onde a professora pesquisadora passou a repensar

sistematicamente os objetivos dos conteúdos musicais já trabalhados, como o canto de

canções folclóricas e populares e a exploração dos instrumentos. Esse processo foi necessário,

pois algo já realizado anteriormente passou a ser revisto em seus aspectos como: O que, para

que, onde, quando e como? No entanto nessa fase, ainda a professora pesquisadora estava

“presa” à orientação da equipe quanto ao trabalho realizado pela profissional anterior, onde

destacou alguns aspectos como, por exemplo: repetir as canções em aulas seguidas, porque

eles precisavam da repetição para o aprendizado; e tomar cuidado ao trabalhar com músicas

com o ritmo e/ou andamento acelerados, porque poderia desencadear crises.

Deste modo, a sequência das aulas no Projeto Piloto foi a mesma da fase anterior à

pesquisa, pois a partir desse processo foi possível elaborar os planos de aula com o

planejamento, tal como se segue: 1 - Canto de entrada; 2 - Canto de canção introdutória da

aula; 3 - Canto de canções folclóricas adaptadas ao nome dos sujeitos; 4 - Canto de canções

temáticas determinadas pela equipe; 5 - Exploração dos instrumentos; 6 - Canto de canções do

gênero popular; e 7 - Relaxamento. Esse planejamento das aulas passou a ser desenvolvido

com mais autonomia pela professora pesquisadora, apesar de ainda aceitar, à ocasião, as

solicitações da equipe. Essa sequência foi modificada em raros momentos da aula, como por

exemplo, na aula de número 9, onde foi planejado trabalhar com o movimento e o

reconhecimento das partes do corpo, porém no momento das aulas foi decidido não realizar o
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planejado por não se saber como abordar a temática. Além disso, na aula 13, foram

trabalhados a expressão e os movimentos corporais na canção Caranguejo não é peixe, porém

com pouco sucesso, pela falta de manejo na condução da atividade. Vale ressaltar que o

relaxamento era a prática diária do Espaço das Oficinas, ao final de todas as atividades.

A parte musical foi trabalhada enfatizando as canções folclóricas que são comuns e do

agrado dos sujeitos. Essas foram efetuadas por meio do canto e acompanhamento ao violão. O

instrumento principal da professora pesquisadora é o piano/teclado, mas foi utilizado o violão

porque, além de estar no local disponível, é um instrumento de timbre que agrada e por estar

mais próximo do aluno na execução. Todas as canções foram adaptadas à tonalidade

adequada para a professora pesquisadora, bem como sua possível execução no instrumento.

As canções populares, como por exemplo, as sertanejas, também foram adaptadas para a

melhor execução, para atenderem ao gosto dos alunos. A exploração dos instrumentos nessa

fase foi ampliada, e foram inseridos outros instrumentos de percussão como o caxixi, o rói-

rói, o apito de madeira, o kabuletê, e os recursos como teclado de brinquedo com sons de

animais (que não agradou a todos devido à sonoridade ser estridente e a mola maluca).

O processo de filmagens foi também aprendido, pois inicialmente a professora

pesquisadora ministrava as aulas em uma das salas do local, que é pequena para deixar a

máquina filmadora fixa. A primeira aula do Projeto Piloto foi realizada na sala, com uma das

ajudantes filmando. Com isso foi percebido que a filmagem não pegaria todos ao mesmo

tempo, porém poderia focalizá-los mais de perto. Por outro lado, não seria possível ter as

ajudantes em todas as aulas, pois suas funções não possibilitariam que elas participassem.

Desse modo, as aulas de música passaram a acontecer na sala de entrada, que é mais ampla,

no intuito de filmar todos ao mesmo tempo. Esse processo também foi realizado com várias

tentativas, pois a máquina foi fixada em alguns pontos buscando o melhor ângulo, sendo

colocada inicialmente sobre o computador da mesa da sala. Depois uma das psicólogas

indicou a escada, que poderia ser movida. Esta passou a ser o suporte da máquina filmadora,

apoiado sobre catálogos de telefone. Também foi aprendido o manuseio das funções da

máquina priorizando a filmagem.

Após as aulas e as filmagens, a professora pesquisadora, ao chegar à sua residência,

redigia os protocolos das aulas. As anotações seguiram a ordem da aula, na tentativa de

melhor observar os sujeitos na vivência musical; consistiam dos relatos sobre a relação do

sujeito com a música, às reações deles quanto às atividades; considerados também as
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interações entre os sujeitos, deles com a professora pesquisadora e com a equipe. Esse

processo inicialmente era descrito de modo breve e foi se consolidando através da observação

e das tentativas de compreender os processos e os fenômenos, gradativamente. Segue-se o

exemplo: Maria se interessou pelo instrumento; Maria percebeu quando cantei para ela;

João não aceitou o toque; todos participaram; eles estavam dispersos, entre outros. Em

alguns momentos redigia observações sobre o aluno e em outras sobre o grupo. Após o

encontro com a orientadora do projeto, a partir da 8ª aula, passou-se a relatar, ao final do

protocolo, todo e qualquer tipo de observações que conseguia obter. Com isso, os relatórios

começaram a ser cada vez mais detalhados, surgida essa necessidade. Também, a percepção

foi sendo ampliada no processo, quanto à ministrar a aula, observar ao mesmo tempo em que

ministrava e preparava a filmagem.

Cabe ressaltar uma situação ocorrida nos planos 7 e 8, na atividade de Canto de

canções folclóricas, adaptadas aos nomes. A canção trabalhada foi Você gosta de mim

(BRAGA, s.d., p. 136), executada ao violão. No lugar de “ô morena”, cantava-se o nome do

aluno. Segue exemplo da partitura abaixo.

Foi destacado no protocolo que esse momento da aula foi importante, pois se destinava

a convidá-los para a aula, ressaltando o canto individual. Mas observou-se o contrário, pois o

canto na tonalidade em modo menor nas aulas não foi interessante. Provocou a apatia e a não

participação dos sujeitos naquele momento. Este resultado se contrapôs ao que acontecia

regularmente quando a tonalidade da atividade era em tom maior. Momentos como estes

mostraram a importância da realização do projeto piloto pelo pesquisador.
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A seguir relata-se o desenvolvimento da pesquisa e suas etapas de aprofundamento

das leituras sobre a fundamentação teórica. A pesquisa foi desenvolvida com base nos

procedimentos metodológicos de natureza qualitativa que, conforme Freire (2010) prioriza a

visão abrangente integral do que é estudado na realidade, a interação entre o sujeito e o

objeto, buscando compreender o sujeito em sua subjetividade, a relação entre o sujeito e o

pesquisador também envolto por sua subjetividade. Desse modo, segundo a autora:

[...] A pesquisa é entendida como necessariamente ideológica, matizada pela
subjetividade do pesquisador. A abordagem qualitativa ou subjetivista não
preconiza o afastamento do sujeito em relação a um objeto que seria externo
a ele, como forma de conferir “cientificidade” à pesquisa, pois acredita na
profunda e inevitável interação sujeito – objeto (FREIRE, p. 22).

A pesquisa foi desenvolvida por meio de etapas que foram organizadas devido a esta

relação entre os sujeitos e os objetos. Na pesquisa qualitativa, o desenvolvimento pode ser

organizado por fases que podem ser dispostas em ordem e serem executadas de acordo com a

necessidade em momentos diferentes. Para Flick (2009) “[...] Se o pesquisador quiser fazer

pesquisa qualitativa, precisará levar em consideração, ainda mais, o fato de que há uma

interdependência mútua das etapas isoladas do processo de pesquisa. [...]” (p. 96).

Segundo Figueiredo (2010) a flexibilidade da pesquisa qualitativa possibilita ao

pesquisador “[...] aproveitar elementos importantes que são revelados ao longo do processo e

que não poderiam ser previstos antes do início da pesquisa e da imersão do pesquisador nos

trabalhos de campo [...]” (p.165).

O método utilizado como fundamentação teórica para a coleta de dados foi a pesquisa-

ação, considerada por Thiollent (2011) como um método de pesquisa ou estratégia que abarca

diversos métodos ou técnicas.

Com a mudança social e o surgimento de novas situações e objetos de estudos nos

últimos anos, os docentes passaram a ter a necessidade de estudar sobre seus próprios

problemas, necessitando a pesquisa utilizar-se de estratégias indutivas, ao invés das

metodologias tradicionais dedutivas (BARBIER, 2007; FLICK, 2009).

Para tal, no Brasil, conforme Jesus (2008), nos últimos vinte anos observa-se que os

estudos tem como foco de pesquisa a valorização da atuação prática dos professores como

“[...] co-protagonistas nos processos de autoformação. Ganham especial relevância as

metodologias de pesquisa que tomam os sujeitos da prática como colaboradores,

interlocutores, co-autores. [...]” (JESUS, 2008, p. 142). Desse modo, “[...] Com a pesquisa-
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ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos

observados” (THIOLLENT, 2011, p. 22).

De acordo com Jesus (2008) “[...] a cada momento de pesquisa, a avaliação e a

reflexão – antes da ação e depois da ação – estão juntas. [...] É a teorização que leva o

processo de pesquisa à produção de conhecimento” (p. 154).

Na coleta de dados, uma das técnicas utilizadas no desenvolvimento da pesquisa foi à

filmagem das aulas semanais, no intuito de melhor compreender o fenômeno estudado, por

meio da possibilidade de rever as aulas em momentos variados.

Foram ministradas 23 aulas de música, desenvolvidas durante 8 meses,

simultaneamente com as filmagens das aulas e a escrita de

protocolos4 redigidos após as mesmas. As filmagens das aulas foram realizadas com a

máquina fotográfica/filmadora da professora pesquisadora, posicionada na escada, a fim de

captar a imagem todos os alunos ao mesmo tempo. As fotos foram tiradas pela professora

pesquisadora em determinados momentos, pelas ajudantes do espaço e, em uma aula, por um

estagiário de psicologia que fazia estágio no local. Vale ressaltar, que em várias aulas as

ajudantes e a pedagoga participaram; seja para monitorar a Turma B, que sempre tinha uma

ajudante; seja para participar da aula, ajudando na condução de alguma atividade individual;

seja para tirar fotos. Nas atividades onde as duas turmas estavam reunidas, sempre estiveram

presentes a pedagoga e as duas ajudantes e, em alguns momentos, a psicóloga.

Os questionários foram elaborados com questões abertas possibilitando respostas mais

completas e subjetivas. Em novembro/dezembro (2011), foram respondidos, na pré-pesquisa,

pela equipe e pelos responsáveis; e foi finalizado o recebimento dos mesmos em

janeiro/fevereiro de 2012. Ao final das aulas, em junho de 2012, foram respondidos os

questionários pós-teste pelos responsáveis; e foi finalizado o recebimento dos atrasados em

agosto de 2012.

Vale ressalvar, que a entrega dos questionários pré-teste e pós-teste aos responsáveis

pelos alunos, ocorria após esclarecimentos feitos, de preferência pela pesquisadora, sobre o

projeto. Apenas um responsável decidiu que a professora pesquisadora anotasse a resposta ao

questionário pós-teste, após cada pergunta. Os questionários que a professora pesquisadora

4 Protocolo é definido aqui no texto como a anotação de uma ação ou aula observada.
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não conseguiu entregar pessoalmente foram entregues pelas psicólogas do Espaço das

Oficinas. Também, vale destacar que a equipe (psicólogas, pedagoga e ajudantes) contribuiu

com a entrega de alguns dos questionários, com a requisição e os com os recebimentos dos

respondidos. Dos questionários pós-testes, apenas um não foi respondido, pois o sujeito da

pesquisa se ausentou para fazer uma cirurgia e viagem com a família, e constatou-se que até o

término da coleta de dados não tinham retornado à cidade. Também, um responsável não

entregou os questionários pré e pós-teste justificando a não participação frequente do sujeito

na aula de música de sexta-feira; o que não foi justificado, pois o sujeito frequentava o local

no dia mencionado e participava das aulas de música.

Além disso, foram respondidos os questionários pelos profissionais da equipe, que se

tratavam de duas psicólogas, gestoras do local; pela pedagoga e pela enfermeira/bailarina.

Esses foram entregues e devolvidos para a professora pesquisadora. Apenas uma profissional

respondeu e enviou por email. A utilização desses questionários visou a complementação de

dados para se obter a compreensão das profissionais a respeito da aula de música para os

ANEEs.

Após as filmagens, foram retirados excertos5 dos protocolos diários para a realização

da edição dos vídeos, com base em critérios que serão esclarecidos no decorrer do texto.

3.1 DESCRIÇÃO DO ESPAÇO

A pesquisa contou com a colaboração de profissionais com formação em Pedagogia,

Especialização em Psicopedagogia, Educação Especial e Educação Inclusiva; também com

formação em Psicologia, Neuropedagogia e Equoterapia, Mestrado em Psicologia da Saúde e

Comportamento Social. O projeto teve a aprovação das idealizadoras e sócias, diretoras do

Espaço das Oficinas e da coordenadora pedagógica do Espaço das Oficinas (vide, p. 13-14).

Também o local oferece as seguintes oficinas e atendimentos: Música, Pedagógica,

Artes (com recicláveis), Culinária, Psicomotricidade, Narração de histórias, Expressão

Corporal, AVD´s (Atividades da Vida Diária), Pet Terapia (com animais), alfabetização,

Programas Comportamentais especializados (TEACCH, PECS, ABA); avaliação psicológica e

5 EXCERTOS – definidos aqui como recortes feitos nos dados textuais (mantidos na íntegra, para a captação dos
elementos essenciais), ressaltados, para substanciar a análise dos resultados dos dados; visando a confecção da
discussão que leva ao passo seguinte da análise, que se trata do cruzamento dos dados e da conclusão final.



47

psicopedagógica específica para escolas e profissionais da saúde; atendimentos: Psicológico,

Neuropsicopedagógico, Reforço escolar, Psicomotricidade; Consultoria em escolas e

instituições através de oficinas e programas direcionados; Acompanhamento na inclusão

social ou escolar, através de treinamento para pais e profissionais; Oficinas específicas

(ANEXO I); e Orientação e cursos para pais e profissionais (vide, p.14).

3.2 DESCRIÇÃO DOS SUJEITOS

Os sujeitos da pesquisa estavam nas fases pré-adolescência, adolescência e vida

adulta; com idade entre (11) onze e (21) vinte e um anos, sendo (1) um com seis e (2) dois

com 30 e 40 anos; com síndromes e doenças com sintomas neurológicos variados. Esses são

alunos frequentadores, das aulas de música no Espaço das Oficinas - Espaço Terapêutico e

Educacional - Uberlândia, MG desde 2009 (vide, p.13).

Foram divididos em 2 turmas.  A Turma A possui doze sujeitos, com as seguintes

síndromes e doenças com sintomas neurológicos diversos: deficiência intelectual sem causa

definida; autismo e anóxia perinatal; autismo clássico; síndrome de down; paralisia cerebral e

hiperatividade.  A Turma B tem sete sujeitos, com as seguintes síndromes e doenças com

sintomas neurológicos diversos: atraso no desenvolvimento neuropsicomotor sem causa

definida; autismo associado com síndrome de tourette; autismo; paralisia cerebral; anóxia

perinatal; leucomalácia periventricular e quadriplegia como sequela; epilepsia e CID–G40

(epilepsia); epilepsia refratária de difícil controle e síndrome lennox-gastaut; e paralisia

cerebral.

A descrição dos sujeitos foi organizada por síndromes e doenças com sintomas

neurológicos a partir de alguns autores (APÊNDICE II). Vale ressaltar que essa descrição foi

organizada a partir das fichas dos sujeitos no Espaço das Oficinas, com o diagnóstico feito

pelos médicos, apresentado pelos responsáveis. Tem (7) sete sujeitos com Autismo, (4) quatro

com Deficiência Intelectual, (2) dois com Síndrome de Down, (1) um com a Síndrome

Lennox-gastaut, (4) quatro com Paralisia Cerebral, (1) um com atraso no desenvolvimento

neuropsicomotor, sem causa definida. Vale ressaltar que a maioria possui outra síndrome e/ou

doença associada.  Segue abaixo a descrição dos sujeitos, com a especificação da síndrome ou

doença, a idade, e quem já frequentou ou frequenta escola regular na tabela abaixo:
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QUADRO 01 – Descrição do perfil dos sujeitos da Turma A

NOME IDADE DIAGNÓSTICO CONDIÇÕES
CLÍNICAS

CAPACIDADES
SOCIAIS

VERBALIZAÇÃO/
COMUNICAÇÃO

ESCOLARIZAÇÃO

Al. 10 Síndrome de
Down.

Apresenta
gagueira;
Deficiência
Intelectual.

Relaciona-se
muito bem com as
pessoas, é
comunicativa e
afetuosa; aprende
com facilidade;
gosta do contato
físico; é alegre.

Fala com
dificuldades, mas
compreensível; se
comunica com
todos; externaliza
suas vontades por
meio da linguagem
oral e corporal. Não
possui linguagem
escrita.

Frequenta a APAE até
o presente momento.

In. 11 Síndrome de
Down.

Apresenta
gagueira;
Deficiência
Intelectual.

Relaciona-se
muito bem com as
pessoas, é
comunicativa e
afetuosa; aprende
com facilidade;
gosta do contato
físico; é alegre.

Fala com
dificuldades, mas
compreensível; se
comunica com
todos; externaliza
suas vontades por
meio da linguagem
oral e corporal. Não
possui linguagem
escrita.

Frequenta a APAE até
o presente momento.

Ma. 11 Paralisia Cerebral. Tetraplegia;
Deficiência
Intelectual;
anda na
cadeira de
rodas;
movimenta os
braços e
mãos, porém
com
dificuldades
de agarrar.

Relaciona-se com
mais facilidade
com as pessoas
mais próximas;
apresenta muita
resistência a
mudanças
(principalmente ao
gosto musical).

Comunica-se por
meio da linguagem
oral através de sons
vocais,
externalizando suas
vontades e reações;
bate palmas quando
está alegre e
balbucia, como se
se cantarola as
canções que gosta.

Frequentou a APAE.

Mat. 12 Autismo e Anóxia
perinatal (causa).

Apresenta
esteriotipias
com as mãos,
mexendo os
dedos e sons
vocais;
apresenta
ecolalia
(repetição de
frases ou
palavras);
dificuldades
em se
relacionar-se
e expressar-se
espontaneame
nte; tem
dificuldade
com o to que
e contato
físico;
pouca
tolerância.

Apresenta
dificuldades em se
relacionar,
interagir, tocar e
comunicar com as
pessoas de modo
natural; porém
com melhora
gradativa.

Verbaliza por meio
de palavras soltas; e
expressão corporal.

Está matriculado
regularmente numa
escola pública, onde
estuda no período da
manhã e frequenta o
Espaço das Oficinas à
tarde.
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An. 13 Deficiência
Intelectual
associado com
Hiperatividade
decorrente de
Microcefalia.

Apresenta
corpo
pequeno,
decorrente da
microcefalia;
dificuldade
em
permanecer
em silêncio;
fala em
excesso;
possui muita
energia; e
apresenta
ecolalia.

Possui
intolerância ao
som alto; é
curiosa; aprende
com facilidade;
interessada em
aprender;
interessa-se pelo
lúdico,
brincadeiras /faz
de conta; é
afetuosa e aceita o
contato físico.

Possui linguagem
oral, corporal e
pouca escrita; sua
fala é perfeitamente
compreensível;
comunica-se com
todos.

Matriculada
regularmente em
escola particular.

Hu. 18 Autismo. Apresenta
esteriotipias
com sons
vocais;
ecolalia
(repetição de
palavras).

Relaciona-se,
interagi e
comunica com as
pessoas de modo
natural; aceita o
toque/contato
físico e pelo olhar.

Verbaliza por meio
de palavras soltas e
expressão corporal e
facial.

Já frequentou escola
regular particular por
um período.

Vi. 18 Autismo e
Deficiência
Intelectual.

Apresenta
dificuldade
em
comunicar-se;
dificuldade
em manter o
contato
visual.

Apresenta
dificuldades em se
relacionar,
interagir e
comunicar com as
pessoas
frequentemente;
dificuldade em
manter contato
visual. necessita
ser estimulada;
gosta de
pintar/desenhar.

Verbaliza suas
necessidades por
meio de palavras
soltas e expressão
corporal.

Frequentou escola
regular particular até
2010.

Nat. 20 Autismo clássico. Apresenta
esteriotipias
com as mãos
e braços e
sons vocais;
ecolalia
(repetição de
palavras);
dificuldades
em perceber o
outro.

Apresenta
dificuldades em se
relacionar,
interagir e
comunicar com as
pessoas de modo
natural; mantém
isolada.

Verbaliza por meio
de palavras soltas e
frases curtas quando
interessada.

Frequentou escola
particular até 2007, no
ensino pré-
alfabetização durante
alguns anos.

Br. 21 Paralisia Cerebral. Tetraplegia;
Deficiência
Intelectual;
Hipertonia;
consegue
caminhar
sozinho com
o andador;
consegue
mover as
mãos para
pegar, soltar.

Aprecia o contato
físico e visual;
gosta de ser
inserido nas
atividades se
sentindo útil;
interage com
todos; é afetuoso.

Comunica com
todos por meio da
linguagem oral (de
difícil
compreensão), por
sons vocais e
linguagem corporal,
não possui
linguagem escrita;
compreende,
entende e percebe
tudo a sua volta.

Frequentou escola
regular particular até
2010.
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Ga. 21 Deficiência
Intelectual sem
causa definida.

Lentidão;
Passividade.

Apresenta pouca
interação social,
autocuidados.

Não possui
linguagem oral;
apresenta
linguagem corporal
e gestual lentas;
verbaliza
necessidades
básicas como:
banheiro, comida,
carinho.

Frequentou escola
regular particular por
um tempo.
Atualmente Frequenta
a APAE.

Pa. 30 Autismo. Apresenta
esteriotipias
de balançar o
corpo para
frente e trás,
resistência ao
toque/contato
físico e
contato
visual,
ecolalia
(repetição de
frases).

Apresenta
dificuldades em se
relacionar,
interagir e
comunicar com as
pessoas de modo
natural, mas
quando solicitada
se comunica; e
quando
interessada o faz
por si mesma;
gosta de música;
ouve uma 1 x e
aprende; possui
facilidade para
instrumentos o
aspecto rítmico.

Verbaliza por meio
de frases curtas –
fala compreensível;
permanece atenta a
tudo que acontece a
sua volta.

Frequentou o CEEU –
Centro Estadual de
Educação Especial
para Diagnóstico e a
APAE da cidade de
Uberlândia, MG por
alguns anos.

QUADRO 02 – Descrição do perfil dos sujeitos da Turma B

NOME IDADE DIAGNÓSTICO CONDIÇÕES
CLÍNICAS

CAPACIDADES
SOCIAIS

VERBALIZAÇÃO/
COMUNICAÇÃO

ESCOLARIZAÇÃO

Ed. 6 Autismo e Surdez. Apresenta
esteriotipias
de bater pés e
mãos nas
pernas;
aprecia o
toque/contato
físico e
contato visual;
Deficiência
Auditiva.

Relaciona-se com
as pessoas, se
aproxima, senta
no colo; aceita o
contato físico.

Não possui
linguagem oral e
escrita; possui
linguagem corporal
e gestual;
comunica-se
quando tem
necessidade
mostrando sua
intenção por meio
do corpo – melhora
gradativa; aceita o
contato visual.

Frequentou escola
regular particular e
está sendo preparado
para nova inclusão
devido à idade e às
condições propícias.

Lu. 11 Autismo
associado com
Síndrome de La
Tourette.

Apresenta
esteriotipia;
tiques
corporais e
vocais;
consegue
estabelecer o
toque/contato
físico e
contato visual;
apresenta
agressividade.

Relaciona-se com
as pessoas
indicando suas
necessidades
básicas por meio
da expressão
corporal e facial.

Linguagem oral
restrita e não possui
linguagem escrita; e
sim corporal, onde
se expressa.

Frequentou a Escola
Estadual Novo
Horizonte (escola
especial do estado
MG).
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Luc. 12 Leucomalácia
periventricular e
quadriplegia como
sequela.

Tetraplegia;
Deficiência
Intelectual;
Hipertonia;
anda na
cadeira de
rodas;
dificuldade
visual.

Relaciona-se com
as pessoas através
da expressão
corporal, facial e
sons vocais; é
afetuoso e
sorridente.

Comunica-se por
meio da expressão
corporal/gestual,
através de sons
vocais, “gritos” e
sorrisos.

Nunca frequentou a
escola.

Gu. 14 Paralisia Cerebral
(já foi Síndrome
de West).

Tetraplegia;
Hipertonia;
Transtorno
ocular e
visual;
Deficiência
Intelectual;
anda na
cadeira de
rodas; utiliza
sonda;
consegue
agarrar
objetos,
porém com
dificuldades
para soltar.

Relaciona-se com
as pessoas e tem a
necessidade de
pegar/manipular
objetos; é
sorridente.

Não apresenta
linguagem oral e
escrita e sim
corporal; comunica-
se por meio do
corpo, esticando
braços e mãos em
busca do desejado.

Frequentou escola
regular particular
durante pouquíssimo
tempo.

Ig. 17 Síndrome
Lennox-gastaut.

Hipotonia;
muita
sonolência
devido à
medicação;
caminha com
dificuldades
com o corpo
para frente.

Relaciona-se com
as pessoas quando
solicitado, porém
com dificuldades
pela medicação
forte.

Comunica-se por
meio do olhar e
gesto/corpo com
palmas e sons
vocais.

Frequentou escola
somente quando
criança.

Pat. 19 Atraso no
desenvolvimento
neuropsicomotor
sem causa
definida.

Deficiência
intelectual;
dificuldade de
atenção.

Aprecia a
manipulação de
objetos.

Se expressa por
meio da linguagem
corporal e com sons
vocais.

Frequentou o berçário
numa escola
particular infantil por
um tempo.

Na. 20 Deficiência
Intelectual e
Epilepsia.

Dificuldades
de
autocuidado.

Apresenta muita
resistência ao
toque físico;
Agressividade;
rigidez corporal.

Comunica-se por
meio do olhar e
quando necessário
corporal.

Sem informação sobre
a escola.

De. 40 Síndrome não
especificada com
Deficiência
Intelectual e
Convulsões
(diagnóstico não
fechado).

Lado
esquerdo e
direito
comprometido
s; caminha
com
dificuldades.
permanece na
cadeira de
rodas.

Aprecia
relacionar-se com
o outro.

Possui linguagem
oral completa,
porém lenta por
meio de frases
completas; aprecia
comunicar-se,
porém não a todo o
momento.

Sem informação sobre
a escola.
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3.3 DESCRIÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS AULAS DE MÚSICA

No total foram ministradas 23 aulas, uma vez por semana, na sexta-feira, com duração

de 30 minutos para cada turma, como relatado anteriormente. Em algumas aulas foram

reunidas as duas turmas, como consta nos planos. Quando necessário, a carga horária era

aumentada para desenvolver a atividade completa e foi realizada uma atividade extra, após o

horário habitual de aula.

As aulas foram norteadas pelos seguintes objetivos apontados pela instituição:

trabalhar músicas que reproduzam o tema do Projeto Mensal; identificar o histórico musical

dos sujeitos; buscar identificação de afetos ou repulsa com diferentes tipos de sons; avaliar e

trabalhar a rítmica corporal; trabalhar repertórios para identificação dos nomes dos sujeitos; e

estimular a linguagem oral e gestual (vide p. 14).

As aulas de música apoiaram-se em alguns procedimentos, enumerados a seguir: 1 -

canto de cumprimento individual; 2 - canto com o acompanhamento ao violão e teclado; 3 -

bandinha rítmica e instrumentos de percussão feitos de materiais recicláveis; 4 - exploração,

movimentação e expressão corporal e jogos musicais, com os materiais recicláveis

disponíveis.

Este tópico da metodologia tem como intuito justificar metodologicamente a

elaboração das atividades das aulas. As atividades desenhadas para os planos das aulas foram

elaboradas com base em algumas metodologias e modelos teóricos, que fundamentaram o

trabalho de modo geral. Vale ressaltar que as atividades musicais foram desenvolvidas na

grande maioria com base na área de conhecimento da Educação Musical, voltadas para a

educação infantil e especial, devido à importância das atividades rotineiras para as crianças; e

a execução de atividades mais rápidas, em razão da concentração não se manter por muito

tempo. Estes são aspectos que também valem para os ANEEs. Desse modo, as atividades

foram apoiadas na organização das partes da aula, como o canto de entrada, o momento do

canto, a exploração dos instrumentos, o movimento e a expressão corporal, e o relaxamento.

As atividades musicais tiveram como fundamentação a abordagem múltiplo-modais,

sendo neste estudo relativizada, pois sua aplicação original destina-se ao ensino pianístico. No

entanto, por ser uma proposta que promove, segundo Verhaalen (1989) “[...] atividade

múltiplo-modais (sensitiva, visual, táctil, auditiva e verbal) [...]” (p. 4), onde os sujeitos
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experimentam “[...] o mesmo elemento musical de cinco ou seis maneiras [...]” (p. 4). Desse

modo, segundo Verhaalen (1989, p. 4),

o processo de ensino de seu conteúdo está baseado na compreensão do
professor de como ajudar seus alunos a fazerem a ligação entre o que é
perceptível através dos olhos, ouvidos, dedos, com suas atividades
conceptuais e pensamento criativo. Dessa forma, esses conteúdos não
formam o método, mas são um apoio para professores e alunos no processo
de ensino (VERHAALEN, p. 4).

Também foi trabalhado a sensorialidade auditiva; que são o ouvir, escutar e entender;

apregoados por Willems, como importantes no fazer musical (PAREJO, 2011, p. 97).

O canto de entrada foi baseado na educação musical infantil e em autores como

Dalcroze, Orff e Kodály (SILVA; BONA; PAREJO, 2011) que praticam o início das aulas

com o canto de cumprimento, no intuito de estabelecer o primeiro contato dos professores

com os sujeitos por meio do canto, do toque e das expressões faciais e corporais, convidando

e estimulando o aluno a participar da aula (FERES, 1998; NAGUMO, 2003; PONSO, 2008).

No segundo momento, foi adaptada a atividade do canto com o acompanhamento ao

violão e teclado, também apoiado na educação infantil como já referenciado acima,

trabalhando com o nome dos alunos, a palavra, a fala, as rimas, as canções folclóricas que

representam a identidade do país e as canções do universo infantil, atividades indicadas como

importante por Kodaly, Orff e Willems (SILVA; BONA; PAREJO, 2011).

O canto de canções populares foi baseado na prática da educação musical, cotidiano e

mídia (SOUZA, 2000), por meio de canções comuns (comuns por serem partilhadas e não

diminuídas) ouvidas no cotidiano dos sujeitos, em espaços diversos como a casa dos sujeitos,

na TV, no rádio e aparelho de som, no Espaço das Oficinas durante a semana, entre outros,

em especial a música sertaneja.

O trabalho com o corpo esteve presente na maioria das atividades, sendo adaptados

seus objetivos e o modo de exploração, por meio do gesto no canto de entrada, com o estalar

de dedos, o bater palmas sozinho e com o professor, o sorrir, o dançar, o movimentar-se para

executar o instrumento, atividades indicadas por Dalcroze e Orff (MARIANI; BONA; 2011).

Esse trabalho enfatizou a sensorialidade corporal, o eu individual, o eu e o colega e a

professora, o eu no grupo, o corpo no espaço, a expressão e a movimentação corporais

espontâneas a favor do fazer musical, o corpo em resposta a música e consciência do corpo na

vivência musical. Além disso, foram trabalhados com base em Louro (2006) “[...] a relação
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corpo-movimento-sentidos [...]” (p. 53) e o “Esquema e Imagem Corporal [...]” dos alunos na

vivência musical (p. 56).

A exploração dos instrumentos e instrumentos feitos de materiais recicláveis e o

relaxamento, também foram baseados na educação infantil e Orff, como já mencionado.

O canto, de modo geral, a execução dos instrumentos e a apreciação musical de

canções executadas pela professora, no aparelho de som e sons da natureza foram apoiadas

teoricamente no modelo (T)EC(L)A de Swanwick (2002), priorizando a hierarquia do

modelo, enfatizando a execução, a criação e a apreciação. Essas ações aconteceram

separadamente e ao mesmo tempo, com o intuito de trabalhar as ações de modo ativo.

Por fim, as atividades que trabalharam os sons do ambiente por meio da apreciação

musical, figuras e corpo basearam – se em Schafer e Paynter (FONTERRADA; MATEIRO;

2011), trabalhando a audição ativa e a identificação de sons da natureza, do ambiente e do

cotidiano.

Segue abaixo os planos das aulas de música.

QUADRO 03 - Plano de Aula 1

Plano de Aula 1 - 18/ 11 /2012
Parte 1

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre a professora e o aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Senso melódico e rítmico, e pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta dirigindo-se ao aluno individualmente para cumprimentá-lo com a canção

de boas vindas Alô, boa tarde (FERES, 1998, p. 27);
A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.
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Atividade 2 – Canto: canção introdutória
Objetivos:
 Propiciar a interação dos membros do grupo;
Instigar a atenção e concentração da turma;
Trabalhar a prontidão de resposta;
Trabalhar a interação do grupo;
Buscar expressão verbal e corporal;
Estimular a escuta.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e harmonia.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora irá tocar o instrumento violão e cantar a canção Caranguejo (BRAGA, s.d., p. 45)

instigando os alunos a cantarem.

Atividade 3 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação, andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
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A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção Peixe Vivo
(BRAGA, s.d., p. 109) adaptando seu nome;

Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo.

Atividade 4 – Canto de canções populares
Objetivos:
Estimular a percepção auditiva;
Instigar o reconhecimento de canções ouvidas em outros espaços;
Incentivar a expressão verbal e não verbal;

Conteúdo: timbre, melodia, instrumento violão e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao teclado/violão canta as canções populares estimulando a participação dos

alunos.
Obs. A canção Não precisa será executada no tom original da cantora. Já a canção Pássaro de
Fogo será cantada um tom acima do original. Também, vale ressaltar que a harmonia foi
facilitada para tornar possível a execução instrumental ao violão feita pela professora de música.
Obs. Será cantada a canção Essa é a nossa banda (Carmem Rocha) para a apresentação com as
duas turmas.

Não precisa
Paula Fernandes
Compositor: Vítor Chaves
Tom: G
Pop

G                               D      C
Você diz que não precisa

Em
Viver sonhando tanto

C            G         D
Que vivo a fazer demais, por você

D        C
Diz que não precisa

Em
A cada vez que canto
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C          G      D
Uma canção a mais pra você

Refrão
C

Mais tem que ser assim
G

Pra ser de coração
D              Em

Não diga não precisa ah ah ahh

C
Tem que ser assim

G
É seu meu coração

D              G
Não diga não precisa ah ah ahh

D        C
Eu já sonhei com a vida

Em
Agora vivo um sonho

C          G               D
Mas viver ou sonhar, com você, tanto faz

D       C
Não diga não precisa

Em
Eu digo que é preciso

C         G        D
A gente se amar demais, nada mais

Refrão
C

Mais tem que ser assim
G

Pra ser de coração
D              Em

Não diga não precisa ah ah ahh

C
Tem que ser assim

G
É seu meu coração

D              G
Não diga não precisa ah ah ahh

D     C
Diz que não precisa
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Em
A cada vez que canto

C           G      D
Uma canção a mais pra você

(Refrão para finalizar)

Pássaro de Fogo
Paula Fernandes
Tom: A
Pop

A
Vai se entregar pra mim

F#m
Como a primeira vez

D
Vai delirar de amor

A
Sentir o meu calor

E       D
Vai me pertencer

A
Sou pássaro de fogo

F#m
Que canta ao teu ouvido

D
Vou ganhar esse jogo

A
Te amando feito um louco

E      D
Quero teu amor bandido

A
Minha alma viajante

E
Coração independente

D          E
Por você corre perigo

A
To afim dos teus segredos

E
De tirar o teu sossego

D         E
Ser bem mais que um amigo

A
Não diga que não

F#m
Não negue a você

D
Um novo amor
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A
Uma nova paixão

E
Diz pra mim...

Refrão

A
Tão longe do chão

F#m
Serei os teus pés

D                                  E
Nas asas do sonho rumo ao teu coração

A
Permita sentir

F#m
Se entrega pra mim

D                                     E
Cavalgue em meu corpo, ó minha eterna paixão...
(Repete tudo)

Atividade 5 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a percepção auditiva;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento violão.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora estimula os alunos a tocarem o instrumento. O instrumento de violão será
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oferecido individualmente para exploração.

Atividade 6 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula.

Parte 2
Ensaio 1 - apresentação de final de ano (11-12-11)

Atividade – Canto e exploração dos instrumentos
Objetivos:
 Proporcionar um ambiente musicalmente estimulante;
 Propiciar a interação entre os membros do grupo;
Instigar a atenção e concentração da turma;
Trabalhar a prontidão de resposta;
Estimular a escuta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal;
Estimular a percepção auditiva;
Incentivar a expressão verbal e não verbal;
Estimular a exploração dos instrumentos por meio do toque.

Conteúdo: exploração dos instrumentos flauta doce, percussão e materiais recicláveis, timbre do
violão e voz.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 Neste primeiro ensaio serão reunidos os alunos em turmas separadas (A e B) para realizar a

escolha dos instrumentos e quais alunos irão executá-los. Também treinar a canção com os
alunos e com a equipe de profissionais;

 A professora ao violão canta a canção Essa é a nossa banda (Carmem Rocha) direcionando-se
ao aluno ou aos alunos que forem explorar o instrumento que será apresentado na canção. A
professora canta a canção estimulando a participação dos alunos, que deverão mostrar e
explorar os instrumentos com a ajuda da equipe de profissionais.

QUADRO 04 - Plano de Aula 2

Plano de Aula 2 - 25/ 11 /2011

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: canto, senso melódico e rítmico, e pulsação.
Procedimentos:
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 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta dirigindo-se ao aluno individualmente para cumprimentá-lo com a canção

de boas vindas Alô, boa tarde (FERES, 1998, p. 27) (vide Plano de Aula 1);
 A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto: canção introdutória
Objetivos:
 Propiciar a interação dos membros do grupo;
Instigar a atenção e concentração da turma;
Trabalhar a prontidão de resposta;
Trabalhar a interação do grupo;
Buscar expressão verbal e corporal;
Estimular a escuta.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e harmonia.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora irá tocar o instrumento violão e cantar a canção Caranguejo (BRAGA, s.d. p. 45)

instigando os alunos a cantarem (vide Plano de Aula 1).

Atividade 3 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação, andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção Peixe Vivo

(BRAGA, s.d., p. 109) adaptando seu nome (vide Plano de Aula 1);
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo.

Atividade 4 – Canto de canções populares
Objetivos:
Estimular a percepção auditiva;
Instigar o reconhecimento de canções ouvidas em outros espaços;
Incentivar a expressão verbal e não verbal;

Conteúdo: timbre, melodia, ritmos, instrumentos diversos e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao teclado/violão canta as canções temáticas e populares estimulando a

participação dos alunos.
Obs. A canção Não precisa (Paula Fernandes) será executada no tom original da cantora. Já a

canção Pássaro de Fogo (Paula Fernandes) será cantada um tom acima do original. Também, vale
ressaltar que a harmonia foi facilitada para tornar possível a execução instrumental ao violão feita
pela professora de música (vide Plano de Aula 1).

Atividade 4 – Expressão e Movimentação corporal
Objetivos:
Estimular a consciência corporal;
Instigar a percepção corporal;
Trabalhar o reconhecimento das partes do corpo;
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Incentivar a expressão e movimentação corporal;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a imitação.

Conteúdo: timbre, melodia, ritmos, instrumentos diversos e voz.
Procedimentos: Caranguejo não é peixe
Atividade para realizar sentada ou em pé;
A professora estimula os alunos a ouvirem a canção (CHAN, 1990) faixas 1 – pés, 5 – joelho, 8

- quadril  que irá convidar ao reconhecimento e movimentação da parte do corpo solicitada. A
professora irá fazer a movimentação e ajudar os alunos a movimentarem-se.

Atividade 6 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a percepção auditiva;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento violão e teclado.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora estimula os alunos a tocarem o instrumento. O instrumento de violão será

oferecido individualmente para exploração.

Atividade 7 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa.

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula.

Parte 2
Ensaio 2 - apresentação de final de ano (11-12-11)

Atividade – Canto e exploração dos instrumentos
Objetivos:
 Proporcionar um ambiente musicalmente estimulante;
 Propiciar a interação entre os membros do grupo;
Instigar a atenção e concentração da turma;
Trabalhar a prontidão de resposta;
Estimular a escuta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal;
Estimular a percepção auditiva;
Incentivar a expressão verbal e não verbal;
Estimular a exploração dos instrumentos por meio do toque.

Conteúdo: timbre do violão, flauta, instrumentos de percussão e recicláveis, voz, exploração dos
instrumentos, melodia, harmonia.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
Neste segundo ensaio serão reunidos todos os alunos (Turmas A e B) para fixarem o canto e

seus instrumentos, determinando a ordem desses. Também treinar a canção com os alunos e



63

com mais profissionais da equipe;
A professora ao violão canta a canção Essa é a nossa banda (Carmem Rocha) direcionando-se

ao aluno ou aos alunos que forem explorar o instrumento que será apresentado na canção. A
professora canta a canção estimulando a participação dos alunos, que deverão mostrar e
explorar os instrumentos com a ajuda da equipe de profissionais (vide Plano de Aula 1).

Conteúdo: exploração dos instrumentos flauta doce, percussão e materiais recicláveis, timbre do
violão e voz.

QUADRO 05 - Plano de Aula 3

Plano de Aula 3 - 02/ 12 /2011

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: canto, senso melódico e rítmico, e pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta dirigindo-se ao aluno individualmente para cumprimentá-lo com a canção

Alô, boa tarde! (FERES, 1998, p. 27) (vide Plano de Aula 1);
A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto: canção introdutória
Objetivos:
 Propiciar a interação dos membros do grupo;
Instigar a atenção e concentração da turma;
Trabalhar a prontidão de resposta;
Trabalhar a interação do grupo;
Buscar expressão verbal e corporal;
Estimular a escuta.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e harmonia.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora irá tocar o instrumento violão e cantar a canção Caranguejo (BRAGA, s.d., p. 45)

instigando os alunos a cantarem (vide Plano de Aula 1).

Atividade 3 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação e andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção Peixe Vivo



64

(BRAGA, s.d. p. 109) adaptando seu nome.
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo.

Atividade 4 – Canto de canções populares
Objetivos:
Estimular a percepção auditiva;
Instigar o reconhecimento de canções ouvidas em outros espaços;
Incentivar a expressão verbal e não verbal;

Conteúdo: timbre, melodia, ritmos, instrumentos diversos e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão canta a canções temáticas e da apresentação estimulando a participação

dos alunos;
Obs. A canção Não precisa (Paula Fernandes) será executada no tom original da cantora. Já a
canção Pássaro de Fogo (Paula Fernandes) será cantada um tom acima do original. Também, vale
ressaltar que a harmonia foi facilitada para tornar possível a execução instrumental ao violão feita
pela professora de música. Ensaiar Essa é a nossa banda (Carmem Rocha) (vide Plano de Aula
1).

Atividade 5 – Expressão e Movimentação corporal
Objetivos:
Estimular a consciência corporal;
Instigar a percepção corporal;
Trabalhar o reconhecimento das partes do corpo;
Incentivar a expressão e movimentação corporal;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a imitação.

Conteúdo: timbre, melodia, ritmos, instrumentos diversos e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou em pé;
A professora estimula os alunos a ouvirem a canção Caranguejo não é peixe (PALAVRA

CANTADA, 1998) que irá convidar ao reconhecimento e movimentação da parte do corpo
solicitada. A professora irá fazer a movimentação e ajudar os alunos a movimentarem-se.

Atividade 6 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a percepção auditiva;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento violão e teclado.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora estimula os alunos a tocarem o instrumento. O instrumento de violão será

oferecido individualmente para exploração.

Atividade 7 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
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Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula.

Parte 2
Ensaio 3 - apresentação de final de ano (11-12-11)

Atividade – Canto e exploração dos instrumentos
Objetivos:
 Proporcionar um ambiente musicalmente estimulante;
 Propiciar a interação entre os membros do grupo;
Instigar a atenção e concentração da turma;
Trabalhar a prontidão de resposta;
Estimular a escuta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal;
Estimular a percepção auditiva;
Incentivar a expressão verbal e não verbal;
Estimular a exploração dos instrumentos por meio do toque.

Conteúdo: exploração dos instrumentos flauta doce, percussão e materiais recicláveis, timbre do
violão e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
Neste terceiro ensaio os alunos serão dispostos em meia lua intercalados, organizados por

grupos de instrumentos (turmas A e B);
A professora ao violão canta a canção Essa é a nossa banda (Carmem Rocha) direcionando-se

ao aluno ou aos alunos que forem explorar o instrumento que será apresentado na canção. A
professora canta a canção estimulando a participação dos alunos, que deverão mostrar e
explorar os instrumentos com a ajuda da equipe de profissionais (vide Plano de Aula 1);

Ao final, todos serão convidados para cantar a canção de natal Bate o Sino, que será executada
ao violão.

Conteúdo: flauta, instrumentos de percussão e recicláveis, timbre do violão e voz.

QUADRO 06 - Plano de Aula 4

Plano de Aula 4 - 27/ 01 /2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Canto, senso melódico e rítmico, e pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta dirigindo-se ao aluno individualmente para cumprimentá-lo com a canção

Alô, boa tarde!  (FERES, 1998, p. 27) (vide Plano de Aula 1);
A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto: canção introdutória
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Objetivos:
 Propiciar a interação dos membros do grupo;
Instigar a atenção e concentração da turma;
Estimular a percepção do canto temático;
Trabalhar a prontidão de resposta;
Trabalhar a interação do grupo;
Buscar expressão verbal e corporal;
Estimular a escuta.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e harmonia.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora irá tocar o instrumento violão e cantar a canção Pra Brincar de Cantar (CHAN,

1987, p. 6) instigando os alunos a cantarem.
Obs. A tonalidade original da canção é C maior.

Atividade 3 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a memória;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação e andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção Faço Assim

de Alda Oliveira (BRAGA, s.d., p.59) adaptando seu nome;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo.
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Atividade 4 – Canto de canções populares
Objetivos:
Estimular a percepção auditiva;
Instigar o reconhecimento de canções ouvidas em outros espaços;
Incentivar a expressão verbal e não verbal;

Conteúdo: timbre, melodia, ritmos, instrumentos diversos e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao teclado canta a canção popular estimulando a participação dos alunos;
A canção Pra você será cantada no tom original e será executada ao teclado, para melhor ser

sua execução. Também, o acompanhamento será executado de modo livre com os acordes na
mão direita (arpejo quebrado) e baixo na esquerda.

Pra você
Paula Fernandes
Tom: F
Pop

F
Eu quero ser pra você

Bb
A alegria de uma chegada

Dm
Clarão trazendo o dia

Bb
Iluminando a sacada

F
Eu quero ser pra você

Bb
A confiança o que te faz

Dm
Te faz sonhar todo dia

Bb
Sabendo que pode mais
Dm                           C
Eu quero estar do seu lado

Bb
Encontro inesperado

F
O arrepio de um beijo bom
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Dm                    C                    Bb
Eu quero ser tua paz a melodia capaz

C
De fazer você dançar

Refrão
F

Eu quero ser pra você
Bb

A lua iluminando o sol
Dm

Quero acordar todo dia

C
Pra te fazer todo o meu amor

F
Eu quero ser pra você

Bb
Braços abertos a te envolver

Dm
E a cada novo sorriso teu

C
Serei feliz por amar você
(Repete tudo)

Refrão
F

Eu quero ser pra você

Bb
A lua iluminando o sol

Dm
Quero acordar todo dia

C
Pra te fazer todo o meu amor

F
Eu quero ser pra você

Bb
Braços abertos a te envolver

Dm
E a cada novo sorriso teu

C
Serei feliz por amar você.

Atividade 5 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
Trabalhar o toque no instrumento;
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Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento teclado.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora coloca no aparelho de som o CD Castelo Ratimbum - faixa 42 Piano e estimula os

alunos a ouvirem a canção que apresenta o instrumento piano. Em seguida, mostra a figura do
instrumento teclado, que será adaptado porque o instrumento disponibilizado é esse,
individualmente. Por fim, o instrumento teclado será oferecido individualmente para sua
exploração.

Atividade 6 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;
Trabalhar o reconhecimento de finalização da aula.

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizar a aula.

QUADRO 07- Plano de Aula 5

Plano de Aula 5 - 03/ 02 /2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Senso melódico e rítmico, e pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta a canção Alô, boa tarde!  (FERES, 1998, p. 27) dirigindo-se ao aluno

individualmente para cumprimentá-lo com a canção de boas vindas (vide Plano de Aula 1);
 A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto: canção introdutória
Objetivos:
 Propiciar a interação dos membros do grupo;
Instigar a atenção e concentração da turma;
Estimular a percepção do canto temático;
Trabalhar a prontidão de resposta;
Trabalhar a interação do grupo;
Buscar expressão verbal e corporal;
Estimular a escuta.

Conteúdo: timbre do violão e voz, melodia e harmonia.
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Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora irá tocar o instrumento violão e cantar a canção Pra Brincar de Cantar (CHAN,

1987, p. 6) instigando os alunos a cantarem (vide Plano de Aula 4);
Obs. A tonalidade original da canção é C maior.

Atividade 3 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês (Cantigas de roda)
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do violão, melodia e ritmo, pulsação, andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão direciona ao aluno de modo individual cantado a canção adaptando seu

nome no lugar da palavra pião;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
Cantar a canção Roda Pião (Domínio público) para cada aluno individualmente adaptando seu

nome.

Em seguida, cantar as canções temáticas do mês de fevereiro Cantigas de roda. Braga (s.d.) -
Ciranda, cirandinha (p. 52), Escravos de Jó (p. 54), Samba Lelê (p. 117), Pirulito (p.11).
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Atividade 5 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento teclado.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora coloca o CD Castelo Ratimbum - faixa 42 Piano e estimula os alunos a ouvirem a

canção que apresenta o instrumento. Em seguida, mostra a figura do instrumento teclado, que
será adaptado, individualmente. Por fim, o instrumento teclado será oferecido
individualmente para sua exploração.

Atividade 6 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
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A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a
relaxarem e finalizando a aula.

CD Nana Neném – faixa 1.

QUADRO 8 - Plano de Aula 6

Plano de Aula 6 - 10/ 02 /2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Canto, senso melódico e rítmico, pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta dirigindo-se ao aluno individualmente para cumprimentá-lo com a canção

Baião de cantar, adaptada do original Baião de ninar (Edino Krieger);
A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto: canção introdutória
Objetivos:
 Propiciar a interação dos membros do grupo;
Instigar a atenção e concentração da turma;
Estimular a percepção do canto temático;
Trabalhar a prontidão de resposta;
Trabalhar a interação do grupo;
Buscar expressão verbal e corporal;
Estimular a escuta.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e harmonia.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora irá tocar o instrumento violão e cantar a canção Pra Brincar de Cantar (CHAN,

1987, p. 6) instigando os alunos a cantarem (vide Plano de Aula 4);
Obs. A tonalidade original da canção é C maior.

Atividade 3 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
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mês (cantigas de roda)
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação e andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção adaptando

seu nome no lugar da palavra pião;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
Cantar a canção Roda Pião (Domínio público) para cada aluno individualmente adaptando seu

nome (vide Plano de Aula 5).

Em seguida, cantar as canções temáticas do mês de fevereiro Cantigas de roda. Em seguida,
cantar as canções temáticas do mês de fevereiro Cantigas de roda. Braga (s.d.) - Ciranda,
cirandinha (p. 52), Escravos de Jó (p. 54), Samba Lelê (p. 117), Pirulito (p.11) (vide Plano de
Aula 5).

Atividade 4 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento pau de chuva.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora executa o instrumento para os alunos ouvirem seu som. Em seguida, estimula

individualmente sua exploração.

Atividade 5 – Canto de canções populares
Objetivos:
Estimular a percepção auditiva;
Instigar o reconhecimento de canções ouvidas em outros espaços;
Incentivar a expressão verbal e não verbal;

Conteúdo: timbre, melodia, ritmos, instrumentos diversos e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão canta a canção popular Não precisa com a turma A e a canção É preciso

saber viver (para o aluno Luc.) com a turma B estimulando a participação dos alunos;
Obs. A canção Não precisa (Paula Fernandes) será executada no tom original da cantora. Vale

ressaltar que a harmonia foi facilitada para tornar possível a execução instrumental ao violão
feita pela professora de música, priorizando a versão original (vide Plano de Aula 1);

Obs. No áudio como referência o grupo musical Titãs executa a canção em D maior. A
transposição foi executada para melhor adequação a voz da professora.
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É preciso saber viver
Compositores: Erasmo Carlos e Roberto Carlos
Titãs
Tom: G
Pop
G
Quem espera que a vida

G7+
Seja feita de ilusão

G7
Pode até ficar maluco

C
Ou morrer na solidão

Cm
É preciso ter cuidado

G                Em
Pra mais tarde não sofrer
A              C         D7
É preciso saber viver

G
Toda pedra do caminho

G7+
Você pode retirar

G7
Numa flor que tem espinhos

C
Você pode se arranhar

Cm
Se o bem e o mal existem

G              Em
Você pode escolher
A              C          D7
É preciso saber viver

Refrão

C             G         Em
É preciso saber viver
C             G         Em
É preciso saber viver
C             G         Em
É preciso saber viver
C              G         Em
É preciso saber viver
A                 C  D
Saber viver.

Atividade 6 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
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Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula;
 CD Heloisa Mirzejam faixa 9.

QUADRO 09 - Plano de Aula 7

Plano de Aula 7 - 17/ 02 /2012

Atividade – Comemoração do Carnaval
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a ligação entre as oficinas;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora, a expressão e movimentação corporal;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a interação entre os alunos e equipe;
 Desenvolver a atenção, a concentração e a tolerância.

Conteúdo: interação, música, canto, movimento corporal e artes.
Procedimentos:
 Inicialmente pintar os rostos dos alunos/equipe e fantasiá-los;
 Em seguida, a professora de música ao teclado canta as canções de carnaval, enquanto a

pedagoga e as ajudantes cantam e dançam estimulando a participação dos alunos;
 As canção Ô abre alas no áudio de referência é executada no tom Am, sendo adaptada a voz

da professora;
 As canções foram executadas ao instrumento teclado, tocando o acorde na mão direita e o

baixo na esquerda.

Allah-la-ô, ô ô ô ô ô ô
Compositores: Haroldo, Lobo & Nássara
Tom: C
Marcha Rancho

C      G7     C
Allah-la-ô, ô ô ô ô ô ô

C        G7      C
Mas que calor, ô ô ô ô ô ô

G7                               C
Atravessamos o deserto do Saara

G7 C
O Sol estava quente, queimou a nossa cara

C        G7    C
Allah-la-ô, ô ô ô ô ô ô

C        G7     C
Mas que calor, ô ô ô ô ô ô...  [a canção foi cantada somente até este trecho]

Ô Abre Alas
Chiquinha Gonzaga
Tom: Bm
Marcha Rancho
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Bm
Ó abre alas
F #           Bm
eu quero passar

Bm
Ó abre alas
F#           Bm     B7
eu quero passar

Em
Eu sou da lira

Bm
Não posso negar

Em
Eu sou da lira
F#               Bm
Não posso negar

Ó abre alas (2 x)

Em
Rosa de Ouro
F#               Bm   B7
é quem vai ganhar

Em
Rosa de Ouro
F#                  Bm
é quem vai ganhar.

Cabeleira do Zezé
Fevers
Marcha Rancho

A                                                          E7                     A
Olha a cabeleira do Zezé será que êle é, será que êle é      (2x)

Bm A       Bm                 F#
será que êle é bossa nova, será que êle é Maomé

E7                        A                                                E
parece que é transviado  mas isso eu não sei se êle é

E D
corta o cabelo dele,  corta o cabelo dele

D                   A
corta o cabelo dele,  corta o cabelo dele.

Mamãe eu quero
Fevers
Tom: C
Marcha Rancho

C
Mamãe eu quero mamãe eu quero
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G7
mamãe eu quero mamar   me dá chupeta, me dá chupeta

C
me dá chupeta que é pro bebê não chorar.

QUADRO 10 - Plano de Aula 8

Plano de Aula 8 - 24/ 02 /2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Canto, senso melódico e rítmico, e pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta dirigindo-se ao aluno individualmente para cumprimentá-lo com a canção

Baião de cantar, adaptada do original Baião de ninar (Edino Krieger);
A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês (cantigas de roda)
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação, andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada.
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantando a canção adaptando

seu nome no lugar da palavra pião;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
Cantar a canção Roda Pião (Domínio público) para cada aluno individualmente adaptando seu

nome (vide Plano de Aula 5).
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Em seguida, cantar as canções temáticas do mês de fevereiro Cantigas de roda. Em seguida,
cantar as canções temáticas do mês de fevereiro Cantigas de roda. Braga (s.d.) - Ciranda,
cirandinha (p. 52), Escravos de Jó (p. 54), Samba Lelê (p. 117), Pirulito (p.11) (vide Plano de
Aula 5).

Atividade 3 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento violão.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora executa o instrumento para os alunos ouvirem seu som. Em seguida, estimula a

escolha do instrumento individualmente e sua exploração.

Atividade 4 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os
alunos a relaxarem e finalizando a aula.
CD Heloisa Mirzejam – faixa 9.

QUADRO 11 - Plano de Aula 9

Plano de Aula 9 - 02/ 03 /2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre a professora e o aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Canto, senso melódico e rítmico, e pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta a canção Olá, como vai você?, adaptada do original Como vai você ? de

Thelma Chan (tonalidade D maior), dirigindo-se ao aluno individualmente para
cumprimentá-lo com a canção de boas vindas;

A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.
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Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês (Degustação de alimentos)
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação e andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção adaptando

seu nome no lugar da palavra pião;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
Cantar a canção Roda Pião (Domínio público) para cada aluno (vide Plano de Aula 5).

Em seguida, cantar as canções referentes à temática do mês de março Degustação de alimentos-
Sopa (Palavra Cantada), Comer, comer (Domínio Público) e Feijão Maravilha
(Gonzaguinha);

Obs. A canção Feijão Maravilha foi executada apenas a primeira estrofe e o refrão, como a
cantora Ivete Sangalo canta na propaganda do Giraffas.

Sopa
Palavra Cantada
Tom: C
Marcha Rancho
C
Que que tem na sopa do neném  (2x)
Dm                      G
Será que tem espinafre
Dm                   G
Será que tem tomate
C
Será que tem feijão
Será que tem agrião

G
É um, é dois, é três.
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C
Que que tem na sopa do neném  (2x)
Dm                       G
Será que tem rabanete
Dm                     G
Será que tem sorvete
C
Será que tem beringela

Será que tem panela
G

É um, é dois, é três.

D
Que que tem na sopa do neném  (2x)
Em                         A
Será que tem mandioca
Em                          A
Será que tem minhoca
D
Será que tem jacaré
Será que tem chulé

A
É um, é dois, é três.

D
Que que tem na sopa do neném  (2x)
Em                     A
Será que tem caqui
Em                       A
Será que tem javali
D
Será que tem palmito
Será que tem pirulito
A
É um, é dois, é três.
Que que tem na sopa do neném (3x) Última x rall...

Comer, comer
Domínio público
Tom: C
Pop

C
comer comer  comer comer

G                            C
é o melhor para poder crescer,
C
comer comer  comer comer

G C
é o melhor para poder crescer.
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Feijão Maravilha (Gonzaguinha)
Ivete Sangalo
Tom: Bb
Marcha Rancho

Bb                                                       Gm
Dez entre dez brasileiros preferem feijão
Fm
esse sabor bem Brasil

Ab
verdadeiro fator de união da família
Eb                         Ab
esse sabor de aventura

Dm
famoso Pretão Maravilha
Cm
faz mais feliz a mamãe, o papai

F                7
o filhinho e a filha

Bb Cm
Feijão tem gosto de festa
F7                        Bb
é melhor e mal não faz
ontem, hoje, sempre
F
feijão, feijão, feijão

Bb
o preto que satisfaz!...
Bb
Feijão, feijão, feijão, ui
F
Feijão, feijão, feijão, uh
F
Feijão, feijão, feijão, uh
Bb
Feijão, feijão, feijão, ui

Atividade 5 – Audição de instrumentos musicais e sons do ambiente
Objetivos:
Instigar a percepção auditiva e o reconhecimento dos sons;
Trabalhar a atenção;
Incentivar a imitação do som por meio da voz;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade da expressão;

Conteúdo: sons do passarinho e vaca.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora coloca as duas audições Cd Musicalização VAZ, Tânia (s.d.) - faixa 1 Passarinho

e  2 Vaca, no aparelho de som para os alunos ouvirem, reconhecerem e imitarem.

Atividade 6 – Exploração dos instrumentos
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Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento caxixi, timbre.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora executa o instrumento para os alunos ouvirem seu som. Em seguida, estimula a

exploração do instrumento individualmente e mostra sua figura.

Atividade 6 – Canto de canções populares
Objetivos:
Estimular a percepção auditiva;
Instigar o reconhecimento de canções ouvidas em outros espaços;
Incentivar a expressão verbal e não verbal;

Conteúdo: timbre, melodia, ritmos, instrumentos diversos e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão canta estimulando a participação dos alunos por meio do canto e

percussão dos instrumentos.

Anna Júlia
Los Hermanos
Tom: E
Pop/Rock
E                  C#m                   G#m        A               B    E
Quem te ver passar assim por mim não sabe o que é sofrer

C#m         G#m    A             B
Ter que ver você assim sempre tão linda
E                   C#m           G#m      A        B      E
Contemplar o sol do teu olhar perder você no ar

C#m               G#m A       B C#m
Na certeza de um amor me achar um nada

G#m                           A
Pois sem ter teu carinho eu me sinto sozinho

B
Eu me afogo em so...li....dão

Refrão
E          A       B

Ô ô Anna Júlia...a...a...a...a
E          A       B

Ô ô Anna Júlia...a...a...a...a

E               C#m        G#m    A      B          E
Nunca acreditei na ilusão de ter você pra mim

C#m              G#m     A            B
Me atormenta a previsão do nosso destino
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E                    C#m           G#m     A         B       E
Eu passando o dia a te esperar, você sem me notar

C#m         G#m     A          B C#m
Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara

G#m                               A
Um alguém sem carinho será sempre um espinho

B
Dentro do meu co...ra...ção

Refrão

C#m      G#m           A                   E
Sei que você já não quer o meu amor
C#m     G#m             A         E
Sei que você já não gosta de mim

C#m              G#m               A                    E
Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou

C#m          G#m              A                   B
Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim
Refrão

Atividade 6 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula;
CD Elvis Presley - Faixa 1.

QUADRO 12 - Plano de Aula 10

Plano de Aula 10 - 09/ 03 /2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Canto, senso melódico e rítmico, pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta a canção Olá, como vai você?, adaptada do original Como vai você ? de

Thelma Chan (tonalidade D maior), dirigindo-se ao aluno individualmente para
cumprimentá-lo com a canção de boas vindas (vide Plano de Aula 9);

A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.
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Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação e andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção adaptando

seu nome no lugar da palavra pião;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
Cantar a canção Roda Pião (Domínio público) para cada aluno individualmente adaptando seu

nome (vide Plano de Aula 5).

Em seguida, cantar as canções referentes à temática do mês de março Degustação de alimentos-
Sopa (Palavra Cantada), Comer, comer (Domínio Público) e Feijão Maravilha (Gonzaguinha)
(vide Plano de Aula 9);
Obs. A canção Feijão Maravilha foi executada apenas a primeira estrofe e o refrão, como a

cantora Ivete Sangalo canta na propaganda do Giraffas.

Atividade 3 – Audição de instrumentos musicais e sons do ambiente
Objetivos:
Instigar a percepção auditiva e o reconhecimento dos sons;
Trabalhar a atenção;
Incentivar a imitação do som por meio da voz;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade da expressão;

Conteúdo: sons do cachorro e chuva.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora coloca as duas audições Cd Musicalização VAZ, Tânia (s.d.) - faixa 3 Cachorro e

12 Chuva no aparelho de som para os alunos ouvirem, reconhecerem e imitarem.

Atividade 4 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: teclado.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora estimula a exploração do instrumento teclado individualmente.

Atividade 5 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
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Incentivar a audição ativa;
Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula;
CD Elvis Presley - faixa 1.

QUADRO 13 - Plano de Aula 11

Plano de Aula 11 -16/ 03 /2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Canto, senso melódico e rítmico, pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta a canção Olá, como vai você?, adaptada do original Como vai você ? de

Thelma Chan (tonalidade D maior), dirigindo-se ao aluno individualmente para
cumprimentá-lo com a canção de boas vindas (vide Plano de Aula 9);

A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação e andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada.
A professora ao teclado canta as canções temáticas e estimula a participação de todos.
Cantar a canção Roda Pião (Domínio público) para cada aluno individualmente, adaptando seu

nome (vide Plano de Aula 5).

Em seguida, cantar as canções referentes à temática do mês de março Degustação de alimentos-
Sopa (Palavra Cantada), Comer, comer (Domínio Público) e Feijão Maravilha (Gonzaguinha)
(vide Plano de Aula 9);

Obs. A canção Feijão Maravilha foi executada apenas a primeira estrofe e o refrão, como a
cantora Ivete Sangalo canta na propaganda do Giraffas.

Atividade 3 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
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Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: timbre, instrumento violão.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora executa o instrumento para os alunos ouvirem seu som. Em seguida, estimula a

exploração do instrumento individualmente e mostra sua figura.

Atividade 4 – Audição de instrumentos musicais e sons do ambiente
Objetivos:
Instigar a percepção auditiva e o reconhecimento dos sons;
Trabalhar a atenção;
Incentivar a imitação do som por meio da voz;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade da expressão;

Conteúdo: sons do passarinho e chuva.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada.
A professora coloca as duas audições (Faixa 4 Elefante, Faixa 11 Trovão e Faixa 12 Chuva) do

Cd Musicalização de Tânia Vaz no aparelho de som para os alunos ouvirem, atraindo sua
atenção, reconhecerem e se possível imitarem.

Atividade 5 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula;
Mozart For Babies faixa 1.

QUADRO 14 - Plano de Aula 12

Plano de Aula 12 - 23/ 03 /2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Canto, senso melódico e rítmico, pulsação.
Procedimentos:
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 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta a canção Olá, como vai você?, adaptada do original Como vai você ? de

Thelma Chan (tonalidade D maior), dirigindo-se ao aluno individualmente para
cumprimentá-lo com a canção de boas vindas (vide Plano de Aula 9);

 A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação, andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada.
A professora irá tocar o instrumento violão e cantar a canção Brincar de cantar (CHAN, 1987,

p. 6) instigando os alunos a cantarem e relembrarem a canção (vide Plano de Aula 4);
Obs. A tonalidade original da canção é C maior.

Depois, cantar a canção Roda Pião (Domínio público) para cada aluno individualmente,
adaptando seu nome (vide Plano de Aula 5).

Em seguida, cantar as canções referentes à temática do mês de março Degustação de alimentos-
Sopa (Palavra Cantada), Comer, comer e Feijão Maravilha (Gonzaguinha) (vide Plano de
Aula 9);

Obs. A canção Feijão Maravilha foi executada apenas a primeira estrofe e o refrão, como a
cantora Ivete Sangalo canta na propaganda do Giraffas.

Atividade 3 – Audição de instrumentos musicais e sons do ambiente
Objetivos:
Instigar a percepção auditiva e o reconhecimento dos sons;
Trabalhar a atenção;
Incentivar a imitação do som por meio da voz;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade da expressão.

Conteúdo: timbres do cachorro, carro e piano, e percepção auditiva.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora coloca as duas audições (Faixa 3 Cachorro, faixa 48 carro, e 28 piano) do Cd

Musicalização de Tânia Vaz no aparelho de som para os alunos ouvirem, reconhecerem e
imitarem.

Atividade 4 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento violão.
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Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora executa o instrumento para os alunos ouvirem seu som. Em seguida, estimula a

exploração do instrumento individualmente e mostra sua figura.

Atividade 5 – Canto de canções populares
Objetivos:
Estimular a percepção auditiva;
Instigar o reconhecimento de canções ouvidas em outros espaços;
Incentivar a expressão verbal e não verbal;

Conteúdo: timbre, melodia, ritmos, instrumentos diversos e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão canta estimulando a participação dos alunos por meio do canto;
Obs. A canção será executada na tonalidade original.

Deus E Eu No Sertão
Victor e Leo
Tom: C
Pop

Intro: C Am C

C                   Am     C
Nunca vi ninguém

Am
Viver tão feliz
F         G           C    G7   C
Como eu no sertão

Am   C
Perto de uma mata

Am
E de um ribeirão
F          G            C  C7  Dm
Deus e eu no sertão

G7     C
Casa simplesinha

Am   Dm
Rede pra dormir

G
De noite um show no céu

C   Am   C
Deito pra assistir

F          G7          C     G7  C
Deus e eu no sertão

Am   C
Das horas não sei

Am
Mas vejo o clarão
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F           G                 C      G7  C
Lá vou eu cuidar do chão

Am      C
Trabalho cantando

Am
A terra é a inspiração
F           G           C   C7  Dm
Deus e eu no sertão

G7   C
Não há solidão

Am   Dm
Tem festa lá na vila

G
Depois da missa vou

C        Dm
Ver minha menina

G7    C
De volta pra casa

Am   Dm
Queima a lenha no fogão

G7
E junto ao som da mata

C  Am  C Am
Vou eu e um violão
F           G7         C   Am
Deus e eu no sertão          (2x)
C               Am         C
Huhuhuh  uhh....

Atividade 6 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula.
Cd Heloisa Mirzejam faixa 9 – Mantra de Cura.

QUADRO 15 - Plano de Aula 13

Plano de Aula 13 - 30/03/2012
Parte 1

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
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 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Senso melódico e rítmico, e pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta a canção Olá, como vai você?, adaptada do original Como vai você ? de

Thelma Chan (tonalidade D maior), dirigindo-se ao aluno individualmente para
cumprimentá-lo com a canção de boas vindas (vide Plano de Aula 9);

 A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação, andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
Cantar à canção A canoa virou (BRAGA, s.d. p. 15) para cada aluno individualmente

adaptando ao seu nome.

A canção folclórica A canoa virou é executada no original na tonalidade de C maior;
Em seguida, cantar as canções referentes à temática do mês de março Degustação de alimentos-

Sopa (Palavra Cantada), Comer, comer (Domínio Público) e Feijão Maravilha (Gonzaguinha)
(vide Plano de Aula 9).

Obs. A canção Feijão Maravilha foi executada apenas a primeira estrofe e o refrão, como a
cantora Ivete Sangalo canta na propaganda do Giraffas.

Atividade 3 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
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Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: teclado.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora executa o instrumento para os alunos ouvirem seu som. Em seguida, estimula a

exploração do instrumento individualmente e mostra sua figura.

Atividade 4 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula;
Cd Elvis Presley –faixa 5.

Parte 2
Atividade – Integração entre as oficinas Música e Pedagógica
Objetivos:
Trabalhar a integração entre as áreas;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Estimular a degustação dos alimentos;
 Trabalhar a fixação dos alimentos com as atividades de pintura, colagem, rasgadura e

fabricação de tinta extraída de alimentos diversos (feijão, arroz, picolé, milho, café);
Trabalhar o canto;
Proporcionar a liberdade do canto;
Instigar a memória auditiva;
Estimular a conexão entre as áreas de música e pedagogia.

Conteúdo: canções temáticas (Comer, comer e Feijão Maravilha) e degustação de alimento – Feijão.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
As professoras das oficinas de Música e Pedagógica inicialmente cantam as canções “Comer,

comer” e “Feijão Maravilha” com os alunos sentados explicando sobre o projeto do mês;
 Em seguida, a professora da parte pedagógica instiga a degustação do alimento Feijão de

modo individual.

QUADRO 16 - Plano de Aula 14

Plano de Aula 14 -13/04/2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
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 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Senso melódico e rítmico, pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta a canção Olá, como vai você?, adaptada do original Como vai você ? de

Thelma Chan (tonalidade D maior), dirigindo-se ao aluno individualmente para cumprimentá-
lo com a canção de boas vindas (vide Plano de Aula 9);

A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação, andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção adaptando

seu nome no lugar da palavra pião;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
Cantar à canção A canoa virou (BRAGA, s.d. p. 15) para cada aluno individualmente adaptando

ao seu nome (vide Plano de Aula 13).
Obs. A canção folclórica A canoa virou é executada no original na tonalidade de C maior.

Em seguida, a temática do mês de abril refere-se às Cores utilizadas pelo artista plástico
Romero Britto, que nasceu em Recife/Brasil e utiliza cores vibrantes e elementos do cubismo
em suas obras. Baseado em suas pinturas, serão cantadas as canções sobre as cores de Chan
(1987): Colorindo (p.12), Vermelho (p. 13), Azul (p. 14, Amarelo (p. 15) e Verde (p.16);

Obs. As canções sobre as cores serão inseridas na aula pedagógica também.
Ex: de pintura de Romero Britto6

6 BRITO, Romero. Foto. In: Romero Brito – Galeria. Disponível em:
<http://www.britto.com/portuguese/front/originals>. Acesso em: 02 abr. 2012.
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Atividade 4 – Audição de instrumentos musicais e sons do ambiente
Objetivos:
Instigar a percepção auditiva e o reconhecimento dos sons;
Trabalhar a atenção;
Incentivar a imitação do som por meio da voz;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade da expressão;

Conteúdo: sons do passarinho e chuva.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada.
A professora coloca as duas audições (Faixa 84 Carro, Faixa 87 Palmas, Faixa 43 Relógio) do

Cd Musicalização de Tânia Vaz no aparelho de som para os alunos ouvirem, reconhecerem e
imitarem.

Atividade 5 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
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Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento percussão rói-rói.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora executa o instrumento para os alunos ouvirem seu som. Em seguida, estimula a

exploração do instrumento individualmente e mostra sua figura.

Atividade 6 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula.

QUADRO 17 - Plano de Aula 15

Plano de Aula 15 - 20/04/2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Senso melódico e rítmico, e pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta a canção Olá, como vai você?, adaptada do original Como vai você ? de

Thelma Chan (tonalidade D maior),  dirigindo-se ao aluno individualmente para
cumprimentá-lo com a canção de boas vindas (vide Plano de Aula 9);

 A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do mês
Objetivos:
 Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
 Trabalhar o canto;
 Incentivar a interação do grupo;
 Desenvolver a prontidão de resposta;
 Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação e andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada.
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção adaptando

seu nome no lugar da palavra pião;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
Cantar à canção A canoa virou (BRAGA, s.d., p. 15) individualmente, falando o nome dos
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alunos (vide Plano de Aula 13).

Em seguida, a temática do mês de abril refere-se às Cores utilizadas pelo artista plástico
Romero Britto, que nasceu em Recife/Brasil e utiliza cores vibrantes e elementos do cubismo
em suas obras. Baseado em suas pinturas, serão cantadas as canções sobre as cores de Chan
(1987): Colorindo (p.12), Vermelho (p. 13), Azul (p. 14, Amarelo (p. 15) e Verde (p.16) (vide
Plano de Aula 14).

Obs. As canções sobre as cores serão inseridas na aula pedagógica também.

Atividade 4 – “Tapete sonoro” (EM Dr. ISIDORO BOUCAULT, p. 2011)
Objetivos:
Instigar a percepção auditiva e visual;
Estimular o reconhecimento de sons de instrumentos musicais e do ambiente por meio das

figuras;
Trabalhar a diferenciação de timbres;
Incentivar a imitação e a expressão de sons do ambiente por meio da voz;
Trabalhar a atenção e a concentração;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade de expressão.

Conteúdo: timbres diversos (sons do ambiente e de instrumentos musicais), percepção auditiva e
visual.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada e em pé;
Dispor os alunos sentados em círculo, com o “Tapete sonoro” (EM Dr. ISIDORO

BOUCAULT, 2011, p. 199) no centro do círculo. O tapete é composto de imagens coloridas
impressas, plastificadas com papel celofane. A professora coloca uma audição por vez do Cd
Musicalização de Tânia Vaz no aparelho de som para os alunos ouvirem, imitarem se
possível e marcarem de modo individual no tapete com um chocalho de latinha de iogurte
pequeno na figura certa;

Sons do ambiente: passarinho (faixa 1), vaca (faixa 2), cachorro (faixa 3), elefante (faixa 4),
chuva (12), carro (84), palmas (faixa 87);

Instrumentos musicais: piano (faixa 28), violão (faixa 29), caxixi (acústico).
Obs. a atividade do “Tapete sonoro” será trabalhada com a turma A; com a turma B será
trabalhada audição dos sons.

Atividade 5 – Exploração dos instrumentos
Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento de percussão – caxixi.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada.
A professora executa o instrumento para os alunos ouvirem seu som. Em seguida, estimula a

exploração do instrumento individualmente.

Atividade 6 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
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Incentivar a audição ativa;
Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula;
Cd Nana Neném – faixa 1.

QUADRO 18 - Plano de Aula 16

Plano de Aula 16 – 27/04/2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Desenvolver a atenção.

Conteúdo: Senso melódico e rítmico, e pulsação.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A professora canta a canção Olá, como vai você?, adaptada do original Como vai você ? de

Thelma Chan (tonalidade D maior),  dirigindo-se ao aluno individualmente para
cumprimentá-lo com a canção de boas vindas (vide Plano de Aula 9);

A professora estimula a resposta, mantendo o contato físico e visual.

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação e andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção adaptando

seu nome no lugar da palavra pião;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
Cantar à canção A canoa virou (BRAGA, s.d., p. 15) individualmente, falando o nome dos

alunos (vide Plano de Aula 13).

Em seguida, a temática do mês de abril refere-se às Cores utilizadas pelo artista plástico
Romero Britto, que nasceu em Recife/Brasil e utiliza cores vibrantes e elementos do cubismo
em suas obras. Baseado em suas pinturas, serão cantadas as canções sobre as cores de Chan
(1987): Colorindo (p.12), Vermelho (p. 13), Azul (p. 14, Amarelo (p. 15) e Verde (p.16) (vide
Plano de Aula 14).

Obs. As canções sobre as cores serão inseridas na aula pedagógica também.
Atividade 4 – Exploração dos instrumentos
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Objetivos:
Estimular a exploração dos instrumentos;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual e reconhecimento do instrumento na figura;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento teclado.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora convida aos alunos a explorarem o instrumento individualmente.

Atividade 5 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbre voz (coral), apreciação auditiva.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula;
 CD Pra fazer música - faixa 22 Cavalo-marinho.

QUADRO 19 - Plano de Aula 17

Plano de Aula 17 – 04/05/2012

Atividade - “Dado da diversidade” (CCII SEBASTIAO DA SILVA, 2011)
Objetivos:
Instigar a percepção auditiva e visual;
Trabalhar o som e o silêncio;
Trabalhar a atenção, a concentração e a memória;
Incentivar a execução do instrumento solicitado na figura;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade da expressão individual;
Estimular o jogo em grupo.

Conteúdo: percepção auditiva e visual, som, silêncio, execução de instrumentos musicais, expressão
vocal e corporal.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada em círculo;
O dado será passado de mão em mão ao som do tema da música Trenzinho Caipira de Heitor

Villa-Lobos (FRANÇA, 2009) – instrumental: faixa 26 violão, cavaquinho e percussão;
Quando a música parar, quem estiver com o dado deverá jogá-lo;
De acordo com a figura voltada para cima, o aluno deverá executar o instrumento ou realizar a

atividade solicitada;
 Figuras: timba, pau de chuva, teclado, violão; figura de crianças dançando e cantando.

QUADRO 20 - Plano de Aula 18

Plano de Aula 18 – 11/05/2012

Atividade 1 - Canto de entrada
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Objetivos:
 Instigar aos alunos a participarem da aula;
 Propiciar o afeto e a relação entre a professora e o aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Estimular a movimentação e expressão corporais;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Trabalhar a atenção e a concentração.

Conteúdo: Canto, senso melódico e rítmico, pulsação e corpo.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada e em pé;
 A professora canta dirigindo-se ao grupo estimulando sua participação por meio do canto e

movimentação e expressão corporais.
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção Faço Assim

(Alda Oliveira) (BRAGA, s.d., p.59) adaptando seu nome (vide Plano de Aula 4);
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo.

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação e andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada.
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção adaptando

seu nome no lugar de Todo mundo, adaptar para A Maria ou o João;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
Cantar à canção A canoa virou (BRAGA, s.d. p. 59) individualmente, falando o nome dos

alunos (vide Plano de Aula 13);
Em seguida, a temática do mês de maio As estações será cantada a canção As Estações –

Eliana, com o acompanhamento ao teclado, acorde na mão direita e baixo na esquerda. A
referência do vídeo é com a Eliana cantando.

As Estações
Compositores:João Plinta - Greyce
Eliana
Marcha

E B
Cai,cai,cai chuvinha

E
Molha uma plantinha

B
Cai, cai, cai chuvinha

E
Pra brotar a sementinha.
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E                      B
Cai,cai,cai chuvinha

E
Pra molhar o chão

B
Brota a esperança

E
Como flor no coração.

A
Quem, quem é que

E
vai chegar?

B
É a primavera

E
Com muitas flores
pra alegrar
A
E depois quem vai

E
chegar?

B
É o verão

E     E D#m
Muito sol, que calorão.

C#m
Depois vem o outono
E
Folhas pelo chão
B
E depois o inverno

E
Uhhhh, que frio
nessa estação.

Atividade 3 – Exploração dos instrumentos – improvisação/criação
Objetivos:
Estimular a exploração do instrumento teclado;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual (teclas pretas) e reconhecimento do instrumento;
Instigar a improvisação/criação melódica baseado na base harmônica;
Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento teclado.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada, fundamentada no exercício da Unidade 2 Improvisando

(VERHAALEN, 1989, p. 19);
Baseado na autora o estilo da improvisação será do Índio, com “ritmo forte e constante, muitas
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notas repetidas e poucas notas” (VERHAALEN, 1989, p. 19);
O teclado deverá ter as teclas brancas cobertas por um papel fixo, deixando apenas as teclas

pretas para serem executadas;
Dispor a professora e o aluno sentados de frente para o teclado;
A professora executa a base harmônica (Escala Pentatônica) tocada somente nas teclas pretas

para o aluno ouvir;
 Depois, estimula a exploração/improvisação/criação junto com a base harmônica que a

professora executa que sempre será igual;
Vale ressaltar que a proposta de cobrir as teclas brancas foi da pesquisadora no intuito de

direcionar a atenção e concentração. Portanto, não foi da autora Verhallen. A atividade será
realizada novamente em outro momento com as teclas brancas descobertas.

Atividade 4 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula;
CD Heloisa Mirzejan – faixa Mantra de Cura.

QUADRO 21 - Plano de Aula 19

Plano de Aula 19 – 18/05/2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Instigar aos alunos a participarem da aula;
 Propiciar o afeto e a relação entre a professora e o aluno;
 Estimular a prontidão de resposta;
 Instigar o canto;
 Estimular a movimentação e expressão corporais;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
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 Trabalhar a atenção e a concentração.
Conteúdo: Canto, senso melódico e rítmico, pulsação, corpo.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada e em pé;
 A professora canta dirigindo-se ao grupo estimulando sua participação por meio do canto e

movimentação e expressão corporais;
 A canção Tindolelê (BRAGA, s.d., p. 134) será executada ao violão, a professora em pé

estimulando as ações solicitadas;
Ob: Será acrescentado – bater os pés, sorrindo, mãos para cima e mãos para baixo, etc.

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: timbre do teclado, melodia e ritmo, pulsação e andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada.
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção adaptando

seu nome no lugar de Todo mundo, adaptar para A Maria ou o João;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção Faço Assim

de Alda Oliveira (BRAGA, s.d., p.59) adaptando seu nome (vide Plano de Aula 4);
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo.

Em seguida, a temática do mês de maio As estações será cantada a canção As Estações –
Eliana, com o acompanhamento ao teclado, acorde na mão direita e baixo na esquerda. A
referência do vídeo é com a Eliana cantando (vide Plano de Aula 18).

Atividade 3 – Exploração dos instrumentos – improvisação/criação
Objetivos:
Estimular a exploração do instrumento teclado;
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Trabalhar a percepção visual (teclas pretas) e reconhecimento do instrumento;
Instigar a improvisação/criação melódica baseado na base harmônica;
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Trabalhar o toque no instrumento;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: instrumento teclado.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada, fundamentada no exercício da Unidade 2 Improvisando

(VERHAALEN, 1989, p. 19);
Baseado na autora o estilo da improvisação será o Barco, com “ritmo lento e “preguiçoso”, as

notas não são repetidas e pode-se usar várias notas no teclado” (VERHAALEN,1989, p. 19);
O teclado deverá ter as teclas brancas cobertas por um papel fixo, deixando apenas as teclas

pretas para serem executadas;
Dispor a professora e o aluno sentados de frente para o teclado;
A professora executa a base harmônica (Escala Pentatônica) tocada somente nas teclas pretas

para o aluno ouvir;
 Depois, estimula a exploração/improvisação/criação junto com a base harmônica que a

professora executa que sempre será igual.

Atividade 4 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula.
CD do Espaço das Oficinas – timbres de strings e piano.

QUADRO 22 - Plano de Aula 20

Plano de Aula 20 – 25/05/2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
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 Instigar aos alunos a participarem da aula;
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta e criação;
 Instigar o canto;
 Estimular a movimentação e expressão corporais;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Trabalhar a atenção e a concentração.

Conteúdo: Canto, senso melódico e rítmico, pulsação e corpo.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada e em pé;
 A professora canta dirigindo-se ao grupo estimulando sua participação por meio do canto e

movimentação e expressão corporais;
 A canção Tindolelê (BRAGA, s.d., p. 134) será executada ao violão, a professora em pé

estimulando as ações solicitadas (vide Plano de Aula 19);
Obs. Será acrescentado – bater os pés, sorrindo, mãos para cima e mãos para baixo, etc.

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções temáticas do
mês
Objetivos:
Trabalhar a valorização individual por meio do nome na canção;
Trabalhar o canto e senso melódico;
Incentivar a interação do grupo;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade do canto e movimento corporal.

Conteúdo: canto, timbre do violão, melodia e ritmo, pulsação e andamento.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A professora ao violão, direcionada ao aluno de modo individual cantado a canção adaptando

seu nome no lugar de Todo mundo, adaptar para A Maria ou o João;
Instigar os alunos a cantarem e perceber qual aluno será o próximo;
Cantar a canção A Lili (M. Amália Martins, p. 18) individualmente, falando o nome dos alunos.

A Lili refere-se ao canto individual.

Em seguida, a temática do mês de maio As estações será cantada a canção As Estações –
Eliana, com o acompanhamento ao teclado, acorde na mão direita e baixo na esquerda. A
referência do vídeo é com a Eliana cantando (vide Plano de Aula 18).
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Atividade 3 – Introdução às notas musicais
Objetivos:
Trabalhar o canto;
Instigar a percepção auditiva e melódica;
Estimular a imitação;
Trabalhar a atenção, concentração e memorização;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Proporcionar a liberdade da expressão;

Conteúdo: canto, notas musicais – escala de DÓ M, pulsação e corpo.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada;
A canção Eu já sei todas as notinhas (Carmem Rocha) deverá ser cantada marcando o acorde de

DÓ M no ritmo baião na mão esquerda pela professora, enquanto canta e toca a melodia na
mão esquerda;

Na 1ª vez, a professora canta as notas e executa a escala com as duas mãos, portanto não faz a
marcação; na 2ª parte, a professora não faz a marcação e canta Tá tá... batendo palmas com
dois dedos;

A professora canta duas vezes a canção instigando a atenção dos alunos;
Em seguida, os convida para cantar mostrando que na parte da escala de DÓ M deverão subir e

descer os braços, fazendo os movimentos ascendente e descente.

Atividade 4 – Expressão e movimentação corporal
Objetivos:
Estimular a expressão e movimentação corporais por meio da canção;
Instigar a percepção auditiva e reconhecimento das partes do corpo;
Trabalhar a imitação;
Trabalhar o canto;
Trabalhar socialização na atividade;
Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: corpo e canto.
Procedimentos:
Dispor os alunos em círculo e em pé;
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Inicialmente explicar como será realizada a atividade em grupo, falando sobre o trabalho com o
corpo;

Em seguida, trabalhar a primeira canção Desengonçada (Bia Bedran), estimulando a
participação dos alunos e o movimento da parte corporal específica – Ex: mão direita, pé,
cabeça, etc.;

Depois, trabalhar a canção Caranguejo (PALAVRA CANTADA, 1998), estimulando a resposta
dos alunos, seguindo o que indica a canção – Ex: palma, pé, rodar...

Para finalizar, propor uma viagem para os alunos de trem, perguntado para onde eles gostariam
de viajar; quem já viajou e para onde. Em seguida, a professora inicia a viagem de trem
passeando entre os alunos, que aos poucos serão inseridos na fila até completá-la. O Trem
(BIA BEDRAN, s.d.).

Atividade 5 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
 A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula.

QUADRO 23 - Plano de Aula 21

Plano de Aula 21 – 01/06/2012

Atividade 1 - Canto de entrada
Objetivos:
 Instigar aos alunos a participarem da aula;
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta e criação;
 Instigar o canto;
 Estimular a movimentação e expressão corporais;
 Trabalhar a coordenação motora;
 Desenvolver o senso rítmico e melódico por meio do canto;
 Trabalhar a pulsação;
 Trabalhar a atenção e a concentração.

Conteúdo: Canto, senso melódico e rítmico, pulsação e corpo.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada e em pé;
 A professora canta dirigindo-se ao grupo estimulando sua participação por meio do canto e

movimentação e expressão corporais.
 A canção Tindolelê (BRAGA, s.d., p. 134) será executada ao violão, a professora em pé

estimulando as ações solicitadas (vide Plano de Aula 19);
Obs. Será acrescentado – bater os pés, sorrindo, mãos para cima e mãos para baixo, etc.

Atividade 2 – Expressão e movimentação corporal
Objetivos:
Estimular a expressão e movimentação corporais por meio da canção;
Instigar a percepção auditiva e reconhecimento das partes do corpo;
Trabalhar a imitação;
Trabalhar o canto;
Trabalhar socialização na atividade;
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Incentivar a interação do aluno com a professora;
Desenvolver a prontidão de resposta;
Trabalhar a tolerância.

Conteúdo: corpo e canto.
Procedimentos:
Dispor os alunos em círculo e em pé;
Inicialmente explicar como será realizada a atividade em grupo, falando sobre o trabalho com o

corpo;
Em seguida, trabalhar a canção Caranguejo (PALAVRA CANTADA, 1998), estimulando a

resposta dos alunos, seguindo o que indica a canção – Ex: palma, pé, rodar...
Para finalizar, propor uma viagem para os alunos de trem, perguntado para onde eles gostariam

de viajar; quem já viajou e para onde. Em seguida, a professora inicia a viagem de trem
passeando entre os alunos, que aos poucos serão inseridos na fila até completá-la. O Trem
(BIA BEDRAN, s.d.).

Atividade 3 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa;

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula;
 Mozart For babies – faixas 1 e 3.

Atividade extra
(EMESP PROFESSORA JOVITA FRANCO AROUCHE, 2011)

Objetivos:
Introduzir os alunos na linguagem musical por meio da execução de instrumentos de altura

definida;
Trabalhar a exploração sonora;
Trabalhar a percepção auditiva e visual;
Estimular a percepção melódica;
Estimular a execução de trechos melódicos com sentido musical.

Conteúdos: percepção visual e auditiva, melodia, execução instrumental.
Procedimentos:
A atividade será adaptada para o teclado;
Alguns alunos serão convidados para realizar a atividade ao teclado;
Posicionar o aluno de frente para o teclado e mostrar as ficha de cores com o nome das notas

individuais: Dó - vermelho, Ré - laranja, Mi - amarelo, Fá - verde; Sol – azul claro, Lá – azul
escuro e Si- Roxo;

Em seguida, orientar o aluno na percepção e compreensão das fichas, mostrando uma ficha/nota
por vez para o aluno visualizar a cor e tocar a nota correspondente;

Após essa compreensão, trabalhar com o aluno o pentacorde e as combinações de notas,
respeitando o desenvolvimento de cada um. Se possível cantar e/ou entoar a melodia;

Depois trabalhar a tríade e Escala de Dó M;
A seguir, depois de compreendido, executado e repetido, instigar a memorização do trecho

melódico, ainda com as cores;
Quando possível, retirar as marcas das cores nas teclas e retirar as fichas coloridas, deixando os

nomes das notas nas sequências iguais;
Vale ressaltar que a tríade e a escala de Dó Maior, e a canção Dó Ré Mi Fá Fá Fá foram
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baseadas na referência de modo idêntico; as combinações também foram baseadas, porém as
notas são diferentes; apenas o pentacorde de Dó maior foi acrescentado pela pesquisadora;

A sequência será trabalhada de acordo com o tempo de cada aluno.

1- Pentacorde de DÓ Maior

Dó Ré Mi Fá Sol

2- Combinação de notas

Dó Sol Dó Sol Dó

Fá                   Ré Fá

Si Lá Si

3- Tríade de DÓ Maior

Dó Mi                    Sol Mi Dó

4- Escala de DÓ Maior

Dó                 Ré                  Mi Fá                 Sol Lá Si

4- Dó Ré Mi Fá Fá Fá

Dó Ré Mi Fá Fá Fá



110

Dó Ré Dó Ré Ré Ré

Dó Sol                  Fá Mi Mi Mi

Dó Ré Mi Fá Fá Fá

QUADRO 24 - Plano de Aula 22

Plano de Aula 22 – 15/06/2012

Atividade 1 - Ritmos
Objetivos:
 Instigar aos alunos a participarem da aula;
 Instigar a percepção auditiva;
 Estimular a percepção de ritmos diversos e seus instrumentos;
 Trabalhar a interação entre as aulas música e pedagógica;
 Propiciar o afeto e a relação entre professor e aluno;
 Estimular a prontidão de resposta e criação;
 Trabalhar a atenção e a concentração.

Conteúdo: apreciação musical e instrumentos musicais.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada;
 A temática do mês de junho é Os ritmos musicais, que serão trabalhados nas aulas por meio

de canções que representam os ritmos e os instrumentos característico. Nessa aula serão
trabalhados o Clássico - Allegro Assai, do Concerto para Violino n. 2, em Mi Maior (BACH)
- violino; a Rumba - Yo Soy La Rumba (RAMIREZ, Louie) - maracas e a Bossa Nova – A
Banda  (BUARQUE, C.) - violão;

 Inicialmente, colocar as músicas para a audição instigando a percepção auditiva;
 Depois, trabalhar a música/estilo e o instrumento característico para exploração, se possível;
 Serão explorados os instrumentos violão e maracás; o violino será apenas falado.

Atividade 2 – Exploração dos instrumentos de percussão
Objetivos:
Instigar a escuta e a percepção auditiva;
Estimular a exploração dos instrumentos de percussão;

Conteúdo: percepção auditiva, instrumentos de percussão e exploração.
Procedimentos:
A professora inicialmente explica para os alunos que nesta aula trouxe um presente para eles;
Mostra o saco de presente fechado com os instrumentos mexendo no saco para produzir som,
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instigando a curiosidade dos alunos; perguntar para eles “O que tem no saco de presente?”;
Em seguida, após essa apresentação a professora passa o saco fechado individualmente para

eles pegarem;
Depois, a professora abre o saco e de modo individual cada aluno pega no saco de presente um

instrumento para explorar. O aluno explora o instrumento livremente, mostra para os colegas
e coloca novamente em outro saco, para priorizar esse momento e não dispersar a atenção
com todos ao mesmo tempo com os instrumentos.

Atividade 3: história infantil musical
Objetivos:
Estimular a apreciação musical por meio da história musical;
Trabalhar a percepção auditiva por meio da história sonora e a percepção visual através do

livro;
Instigar os alunos a ouvirem os sons dos instrumentos musicais apresentados na história;
Estimular a curiosidade, a atenção e a concentração.

Conteúdos: apreciação musical, percepção auditiva e visual.
Procedimentos:
Colocar um trecho da história musical de Pedro e o choro (CIT, 2008) para os alunos ouvirem

no aparelho de som seguindo as figuras da história no livro.
Atividade 4 – Relaxamento
Objetivos:
Estimular o relaxamento por meio da audição;
Incentivar a audição ativa.

Conteúdo: timbres de instrumentos musicais variados e voz.
Procedimentos:
Atividade para realizar sentada ou deitada;
A professora coloca músicas de relaxamento no aparelho de som, direcionando os alunos a

relaxarem e finalizando a aula.
Mozart for Babies – faixa 1.

QUADRO 25 - Plano de Aula 23

Plano de Aula 23 – 22/06/2012

Atividade: Festa Anos 60
Objetivos:
 Instigar aos alunos a participarem da festa;
 Instigar a percepção auditiva, a expressão e o movimento corporais;
 Estimular a percepção do ritmo rock anos 60;
 Trabalhar a interação entre as aulas música e pedagógica;
 Propiciar o afeto e a relação entre professor, aluno e equipe;
 Estimular a prontidão de resposta e criação.

Conteúdo: ritmo rock, socialização, apreciação musical e expressão e movimentos corporais.
Procedimentos:
 Atividade para realizar sentada e em pé;
 Baseado na temática explorada no mês de junho Os ritmos musicais, o ritmo rock será

trabalhado na festa Anos 60, onde serão reunidas as turmas A e B com a equipe, para
dançarem, festejarem, socializarem e expressarem e movimentarem-se corporalmente;

 O repertório musical será composto pelas seguintes obras executadas no aparelho de som:
BERRY, Chuck - Johnny B Good; BLITZ - Biquini De Bolinha Amarelinha; VELOSO,
Caetano - O Calhambeque; PRESLEY, Elvis - Blue Suede Shoes; CARLOS, Erasmo - Festa
De Arromba; RICHARD, Little - Tutty Frutty; SILVINHA - Splish Splash; BROWN, James
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- I Fell Good; LEE, Jerry - Great Balls;
 A atividade será finalizada com pipocas.

3.4 CRITÉRIOS DE ANÁLISE

A análise fundamenta-se na fenomenologia, por ser a leitura dos elementos que

resultam da interação da professora pesquisadora com os sujeitos (pesquisa-ação) no processo

de vivência corpo e movimento, em que a música cria um contexto favorável. Desse modo, a

descrição das aulas de música direciona para mostrar o que é efetivo na vivência (FREIRE;

CAVAZOTTI, 2007). Além disso, ainda com os autores “[...] ao tratar o fenômeno como o

que é dado à experiência, ele favorece a consideração da música como fenômeno vivo,

“soante” no âmbito da pesquisa. Além disso, possibilita colocar o foco da pesquisa na

subjetividade (do sujeito) [...]” (FREIRE; CAVAZOTTI, 2007, p. 42-43).

Os critérios de análise foram baseados na literatura da área de desenvolvimento da

Educação Musical, que resultou nas observações das seguintes variáveis, que são os aspectos

musicais anotados em protocolos. Para alguns aspectos musicais escolhidos como critério,

faz-se necessário uma justificativa teórica, que se segue:

A. Aspectos musicais

Os aspectos musicais como o canto; os parâmetros do som; o andamento, ritmos,

tonalidade; a criação/improvisação e imitação; o repertório musical; a exploração de

instrumentos: teclado, violão e percussão; e o corpo, expressão e movimentação são

componentes deste critério discutido aqui.

 O canto: canto de entrada, canções folclóricas, infantis e populares

O canto (uso da voz) nesse contexto passou a ser critério baseado nos pressupostos

teóricos de Kodály e Willems (SILVA; PAREJO; 2011). Para Willems (PAREJO, 2011, p.

103) “[...] As canções constituem o que denominou de uma atividade sintética: agregando em

torno da melodia, o ritmo e a harmonia subentendida; são, portanto, meios sensíveis e eficazes

para desenvolver a musicalidade e a audição interior. [...].” Segundo Kodály (SILVA, 2011, p.

66) “[...] o uso da voz como ponto de partida para a musicalização permite que o ensino

aconteça em grupo e possibilita a inclusão de participantes, independente de seu poder

aquisitivo, pois não há necessidade de adquirir um instrumento.”
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 Parâmetros do som: duração, intensidade, altura e timbre

Esse critério está presente nas atividades de Educação Musical, seja com ANEE ou

não e esteve presente na aula, pois suas qualidades foram trabalhadas nas atividades de canto,

com diferentes alturas, intensidade e duração, por exemplo. Também, na apreciação de

timbres diversos como a voz da professora, dos colegas, dos instrumentos e sons do ambiente.

 Andamento, ritmos, tonalidade

Esses critérios foram destacados na tentativa de observá-los durante a aula, analisando

se suas modificações nas atividades de vivência musical são ou não percebidas e respondidas

pelos alunos.

 Criação/improvisação e imitação

O critério criação/improvisação fundamenta-se no modelo T(E)C(L)A de Swanwick

(2002). Na improvisação de Orff (BONA, 2011, p. 141) observa-se a “[...] improvisação

melódica (vocal ou instrumental), improvisação rítmica (métrica e amétrica), improvisação

idiomática (criação de texto, invenção de palavras) e improvisação de movimentos. [...].”

Também, a improvisação conforme Dalcroze (MARIANI, 2011) é o momento da aula onde o

sujeito poderá demonstrar suas ideias musicais de diferentes formas – atividades com a voz,

com os instrumentos e o corpo.

 Repertório musical

A escolha do repertório trabalhado baseou-se novamente em Dalcroze, Orff, Kodály e

Willems, como já mencionado, priorizando canções da língua materna, canções infantis e

populares.

 Exploração de instrumentos – teclado, violão e percussão

Esse critério foi selecionado fundamentado em Gainza (1988, p.109), pois “[...] todo

conceito deverá ser precedido e apoiado pela prática e manipulação ativa do som: a

exploração do ambiente sonoro, a invenção e construção de instrumentos, o uso sem

preconceitos dos instrumentos tradicionais, a descoberta e a valorização do objeto sonoro.

[...]” (vide p. 29).

 Corpo, expressão e movimentação

Faz-se aqui uma relativização da rítmica. De acordo com Dalcroze (MARIANI, 2011,

p. 41) “[...] As lições de Rítmica visam estabelecer as relações entre música e gesto, entre

ritmo musical e expressividade do corpo.” Também, para Dalcroze (MARIANI, 2011, p. 45)

“O corpo, uma vez convertido em instrumento musical, deve poder expressar os elementos da
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música, como ritmo, melodia, harmonia, fraseado e dinâmica, por meio do movimento e da

expressão corporal.”

Conforme Orff (BONA, 2011, p. 141) “[...] As atividades com movimento propiciam

experiências corpóreas de espaço e tempo, individuais e grupais, com diferentes dinâmicas,

favorecendo a percepção do próprio corpo no espaço e em relação ao grupo. [...].”

B. Aspectos interpessoais: aluno x aluno; aluno x professora pesquisadora; aluno, professora

pesquisadora x equipe.

Os aspectos abaixo foram selecionados como critérios, pois trabalhar com os ANEEs

demanda uma percepção direcionada para em muitos casos para o não dito, mas percebido e

sentido. O fazer musical irá revelar por meio de seu comportamento os vínculos que

estabeleceu ou não e como os estabelece.

 Interação, socialização e afetividade

 Toque/contato físico

 Participação, prontidão de resposta

 Gesto e Olhar

Desse modo, conforme Berthoud (1998) a psicologia aborda sobre a Teoria do Apego

de John Bowlby, que traz a questão do apego em diferentes fases da vida. Para a autora “falar

de vínculos afetivos é, de certa forma, falar da essência da vida humana no sentido em que o

ser humano, social por natureza, se relaciona e se vincula a outras pessoas desde sempre,

sendo feliz e sofrendo em decorrência destas inter-relações” (BERTHOUD, 1998, p. 15).

Deste modo, os aspectos emocionais propiciados pela prática musical e também a

cognição devem ser estudados e levados em consideração durante o aprendizado. Logo, “[...]

a experiência musical é uma experiência psicológica, afetiva e ativa, sem que se exclua a

participação da razão” (SEKEFF, 2002, p. 60).

C. Aspectos: Processos cognitivos na aprendizagem

Consideram-se neste estudo, quatro aspectos cognitivos que levam à aprendizagem,

que são descritos abaixo:

 Atenção e Consciência

A atenção selecionada como critério “[...] é o fenômeno pelo qual processamos

ativamente uma quantidade limitada de informações do enorme montante de informações
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disponíveis através de nossos sentidos, de nossas memórias armazenadas e de outros

processos cognitivos. [...]” (STEMBERG, 2000, p. 78).

Em relação à consciência, segundo Stemberg (2000) “[...] Os processos automáticos

não envolvem o controle consciente. [...]. Em comparação, os processos controlados não

somente são acessíveis ao controle consciente, mas também o exigem [...]” (p. 81).

“A primeira evidência de consciência musical é alguma forma de diferenciar

sequências musicais – distinguindo-as de outras sequências musicais ou de sequências de sons

não musicais. [...]” (SLOBODA, 2008, p. 262).

 Percepção

A percepção é o “[...] conjunto de processos pelos quais reconhecemos, organizamos e

entendemos as sensações recebidas dos estímulos ambientais. A percepção abrange muitos

fenômenos psicológicos. [...]” (STEMBERG, 2000, p. 110). De acordo com Sloboda (2008, p.

203) “[...] Para que a percepção musical possa ‘decolar’, os ouvintes precisam começar a

perceber as relações e identificar agrupamentos significativos. [...].”

 Memória

“[...] Especificamente os psicólogos cognitivos identificaram três operações comuns

da memória: codificação, armazenamento e recuperação. Cada operação representa um

estágio no tratamento da memória. Na codificação, você transforma dados sensoriais numa

forma de representação mental; no armazenamento, você conserva a informação codificada na

memória; e na recuperação, você extrai ou usa a informação armazenada na memória. [...]”

(STEMBERG , 2000p. 204). Desse modo, baseado em Sloboda (2008, p. 229) “a maneira

como alguém ouve música depende crucialmente daquilo que é capaz de lembrar de eventos

musicais passados. [...].”

D. Aspectos observados na Aprendizagem

As varáveis abaixo consistem de aspectos observados na aprendizagem, que são:

 A aprendizagem foi observada com o professor, com o colega ou equipe?

 Houve aprendizado?

O aprendizado nesse contexto será definido de acordo Relvas (2009, p. 35) como

“[...] uma modificação biológica na comunicação entre os neurônios, formando uma rede de

interligações que podem ser evocadas e retomadas com relativa facilidade e rapidez. Todas as

áreas cerebrais estão envolvidas no processo de aprendizagem, inclusive a emoção [...].”
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“A aprendizagem é um fenômeno extremamente complexo, envolvendo aspectos

cognitivos, emocionais, orgânicos, psicológicos sociais e culturais. A aprendizagem é

resultado do desenvolvimento de aptidões e de conhecimentos, bem como da transferência

destes para novas situações” (RELVAS, 2009, p. 91).

 Como o sujeito aprende?

Conforme Relvas (2009, p. 36) será considerado que houve aprendizado quando

houver “[...] a modificação do comportamento, como resultado da experiência ou aquisição de

novos conhecimentos acerca dos meios, e a memória é a retenção deste conhecimento por um

tempo determinado” (RELVAS, 2009, p. 36).

Além disso, baseado em Gainza (1988, p. 34) “A aprendizagem se concretiza com a

aquisição – consciente ou não – de uma série de capacidades ou destrezas no campo sensorial,

motor, afetivo e mental.”

 O que foi aprendido? Quais os aspectos?

Para Gainza (1988, p.33) “O aprendizado musical seria a síntese ou produto das condutas

receptivo-expressivas que envolvem o processo de musicalização.”

E. Aspectos: elementos surpresa

Considera-se Elementos Surpresa as respostas não esperadas, tanto do ANEE como

dos participantes que contribuíram para o corpo de dados (comentários do júri, equipe e

responsáveis). E como Elementos surpresa serão utilizados na análise dos dados.

 Mudanças nas manifestações dos comportamentos em aula não esperados (que podem

consistir em aprendizagem);

 Comparações sobre o que deu certo na atividade (resposta esperada) com o que não

deu (resposta não esperada). Estes elementos surpresa podem levar à comparação dos

procedimentos metodológicos que foram adequados ou não.

Além disso, evidenciar novos elementos surgidos nas análises dos dados que são

relevantes a discussão na pesquisa que podem favorecer o trabalho musical com ANEE.
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3.5 CRITÉRIO DO JÚRI

O júri foi composto por três professores convidados para a observação de vídeos com

duração de 4h21m13s. Os vídeos selecionados constam de uma amostragem de recortes

significativos das ações dos sujeitos nas atividades. Foi definido ao júri que os procedimentos

de observação obedeceriam aos critérios subjetivos de cada participante, uma vez que o

objetivo desta coleta de dados é a obtenção de critérios evidenciados durante as observações

que poderiam ser utilizados na comparação/cruzamento com os outros dados coletados (ou

seja, os protocolos, os questionários dos responsáveis e da equipe e as fichas de descrição dos

sujeitos).

Os recortes foram organizados por cenas das aulas em minutos e segundos, para a

edição dos vídeos que foram assistidos pelo júri, composto por professores com formação no

ensino especial e prática profissional com ANEE, sendo dois musicistas e o outro da área

Matemática.

Vale ressaltar que as considerações do júri acerca das filmagens das aulas foram

particulares, não sendo informados sobre os critérios de análise estabelecidos pela professora

pesquisadora na metodologia. As informações fornecidas pela professora pesquisadora

respondiam perguntas do júri referente aos alunos, acerca de sua condição clínica, vida

familiar e escolar, e em relação ao Espaço das Oficinas, mas não sobre os planejamentos das

aulas e os critérios de análise.

3.6 PROTOCOLOS E ANÁLISES

Abaixo serão disponibilizados todos os protocolos que resultaram da observação,

seguidos de suas análises, que foram definidas como os recortes que a professora

pesquisadora considerou essencial para a análise dos dados.

Os protocolos foram selecionados a partir dos critérios de análise apresentados acima.

QUADRO 26 - Protocolo 1

Protocolo 1 – Plano de Aula 1 – 18/11/2011
Parte 1

Turma A
Atividade 1 – Canto de entrada

Pa. – cantou junto, estalou os dedos.
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Br. participou, mas estava sonolento.
Ga. sorriu muito e ficou olhando para mim.
Nat. participou automática.
Mat. participou, pegou na minha mão, mas estava com ecolalia (repetição do que ouviu

anteriormente em casa ou em outro local).
Ga. Tímida.

Atividade 2: Canto “Caranguejo não é peixe” e “Peixe vivo”
Na canção Caranguejo Pa. e Br. foram os mais participativos – bateram palma e pés no chão.

Os outros Mat. F. e Nat. dispersos. Vi. atenta; Ga. parecia estar prestando atenção. Na canção Peixe
Vivo Pau. e Br. foram os mais participativos.

Essa é a nossa banda – Pa. já estava cantando junto. Ga. observava.

Atividade 3: exploração do violão
Vi. ficou tímida; explorou pouco.
Mat. estava rejeitando o violão, tive que insistir.
Nat. aceitou explorar um pouco.
Br. muito interessado; descobriu que com as duas mãos consegue tocar.
Ga. se aproximou ao ver o Br. tocar. Ele a ajudou tirar o som do violão segurando a sua mão.
Pa. explorou com uma mão; depois segurou na posição e cantou “Eu to apaixonado...” [de

Luan Santana].
Atividade 4: Canto popular

Paula Fernandes – Não precisa
Pa. cantou junto; Br. atento; Ga. observava; Vi. e Mat. se olhavam.
Obs. neste dia não tive a turma B porque no início da aula a Na. teve uma crise convulsiva, o

que deixou os outros agitados. A pedido da psicopedagoga foram deixados quietos.

Parte 2
Ensaio turma A e B (separadas)

Neste 1º ensaio (turma A) foram divididos quais alunos ou aluno iria tocar o instrumento. In.
e Mat. ficou com a flauta. Br. pau de chuva. Vi. ficou com o ganzá adaptado com latinha de nescau de
metal. Pa. ficou tímida. Ga. ficou com o kabuletê – precisa de ajuda para percutir. Nat. ficou com a
gaita e para minha surpresa tocou. Obs. Incentivo da Lili [pedagoga]. Ed. no tamborzinho precisa de
ajuda/estímulo. Mat. D. sorria muito, estava inquieto – chocalho. Hu. chocalho.

Turma B
Foram divididos os alunos e os instrumentos. Pat. ficou com o afoxé. Na. aceitou tocar o

chocalho com a Lili; comigo ela não aceita. Ma. no pandeiro (condução)- enquanto não tem música,
chora e resmunga o tempo todo. Na.- quando começamos a cantar, começou a emitir sons e risadas
altas. Lu. ficou no kabuletê com a ajuda da Lili. Luc. no chocalho - tem que ser adaptado – sorria. Gu.
no chocalho-conduzido.

Obs. Neste fizemos de modo individual para testar com os alunos.

Análise 1 – Protocolo 1 – Plano de Aula 1 – 18/11/2011

Parte 1

Turma A

Atividade 3: exploração do violão

[...] Pa. Explorou com uma mão; depois segurou na posição e cantou “Eu to

apaixonado...” [de Luan Santana].
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QUADRO 27 - Protocolo 2

Protocolo 2 – Plano de Aula 2 – 25/11/2011
Parte 1

Turma A
Atividade 1: canto de entrada

In. esteve participativa, cantou e movimentou. Nat. estava muito apática (remédios) –
respondeu mecanicamente. Pa. cantou como sempre. Ma. D. aceitou o toque, mas desviou o olhar.
Ga. sorria e aceitou o toque. Hu. bateu palmas e interagiu. Br. muito participativo.

Atividade 2: canto “Peixe vivo”, “Caranguejo” e “Nossa Banda”
Na canção do nome – Peixe vivo, apenas Ga. e Nat. estavam distantes; os outros participaram

por meio do canto, palmas, olhar ou gestos.
Nas outras canções participaram exceto os 2 citados. Na canção Caranguejo com o som a Vi.

e a Pa. levantaram para dançar.
Atividade 4: exploração do violão e teclado

Vi. explorou o violão – tentou tirar som com os dedos nas cordas. Pa. escolheu o teclado. In.
escolheu o violão, explorou muito bem. Br. escolheu o teclado – explorou todo. Hu. explorou o
violão, tirava som com os dedos e olhava para mim. Ga. só colocou a mão nas cordas, mas não tirou
som. Mat. D. explorou o violão, olhava. Mat. explorou colocando a mão nas cordas tirando o som a
retirava as mãos.

Atividade 5: relaxamento
A atividade atingiu os objetivos.

Turma B
Atividade 1: canto de entrada

Luc. sorridente e participativo. De. estava distante. Pat. distante. Ig. bateu palmas. Gu. sorriu.
Atividade 2: canto “Peixe vivo”, “Caranguejo”, “Nossa banda”

Gu. na canção do nome queria pegar o violão (cantar em pé). Ig. sorria. Pat. observou. De.
prestava atenção. Luc. muito participativo.

Não precisa (Paula F.) apenas Luc. e De. demonstraram a atenção. Gu. queria pegar o violão.

Atividade 3: exploração do violão
Gu. com muita vontade, mas tenho que segurar sua mão para não arrebentar as cordas. Ig.

apenas ouvia (olhar). Pat. se interessou em tocar o violão. De. tentou tocar com um dedo e conseguiu.
Luc. fazia força para conseguir tocar.

Deus e eu no sertão (Vítor e Léo)-apenas o Luc. e o De. prestaram atenção.

Atividade 5: relaxamento
A atividade atingiu os objetivos.
Obs. Nesta aula teve mais interesse no “Caranguejo” – dançar. Na turma A terei mais

resultados visíveis em relação a atenção, expressão vocal e corporal, ao gesto, interação com o grupo
e comigo, e aprendizado. Na turma B acredito que a análise talvez se concentre mais nos processos
cognitivos na maioria dos alunos.

Parte 2
Ensaio turma A e B juntas

Nesse ensaio estavam mais profissionais e uma ajudante. Neste dia passamos na ordem
estabelecida e com os grupos de instrumentos. Ed. – tamborzinho foi conduzido pela Lili. Mateus D.,
Ig. – pandeiro. Luc. e Ma. – chocalho. Pat. –afoxé – o instrumento precisa esfregar na mão dela no
momento de tocar. Pa. tímba. Br. pau de chuva. Lu. e Ga. kabuletê.

Neste dia ficou decidido que ao final iremos cantar Essa é a nossa turma com a equipe duas
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vezes para encerrar.
Obs. Nestes ensaios percebi que preciso trabalhar mais a exploração dos instrumentos de

percussão.

Análise 2 - Protocolo 2 – Plano de Aula 2 – 25/11/2011

Parte 1

Turma A

Atividade 1: canto de entrada

In. esteve participativa, cantou e movimentou. Nat. estava muito apática (remédios) –

respondeu mecanicamente. Pa. cantou como sempre. Ma. D. aceitou o toque, mas desviou o

olhar. Ga. sorria e aceitou o toque. Hu. bateu palmas e interagiu. Br. muito participativo.

Atividade 2: canto “Peixe vivo”, “Caranguejo” e “Nossa Banda”

Na canção do nome – Peixe vivo, apenas Ga. e Nat. estavam distantes; os outros

participaram por meio do canto, palmas, olhar ou gestos.

Nas outras canções participaram exceto os 2 citados. Na canção Caranguejo com o som a Vi.

e a Pa. levantaram para dançar.

Atividade 4: exploração do violão e teclado

Vi. explorou o violão – tentou tirar som com os dedos nas cordas. Pa. escolheu o

teclado. In. escolheu o violão, explorou muito bem. Br. escolheu o teclado – explorou todo.

Hu. explorou o violão, tirava som com os dedos e olhava para mim. Ga. só colocou a mão nas

cordas, mas não tirou som. Mat. D. explorou o violão, olhava. Mat. explorou colocando a mão

nas cordas tirando o som a retirava as mãos.

Parte 2

Ensaio turma A e B juntas

Nesse ensaio estavam mais profissionais e uma ajudante. Neste dia passamos na

ordem estabelecida e com os grupos de instrumentos. Ed. – tamborzinho foi conduzido pela

Lili. Mat. D., Ig. – pandeiro. Luc. e Ma. – chocalho. Pat. –afoxé – o instrumento precisa

esfregar na mão dela no momento de tocar. Pa. tímba. Bruno pau de chuva. Lu. e Ga.

cabolotê.

Neste dia ficou decidido que ao final iremos cantar Essa é a nossa turma com a equipe

duas vezs para encerrar.

Obs. Nestes ensaios percebi que preciso trabalhar mais a exploração dos instrumentos

de percussão.
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QUADRO 28 - Protocolo 3

Protocolo 3 – Plano de Aula 3 – 02/11/2011
Parte 1

Turma A
Atividade 1: canto de entrada

Ga. estava sorridente. Mat. D. aceitou o canto um pouco, pegou na minha mão, mas tirou
rápido. Br. sorriu e pegou em minhas mãos. Nat. cantou e pegou na minha mão porque insisti
(robótica). Paula participativa.

Atividade 2: canto “Peixe vivo”
Caranguejo – voz e violão e aparelho de som.

Na canção do nome Ga. observava. Br. participou sorrindo. Mat. D. percebeu que era para
ele. Nat. apática. Pa. cantou junto. Hu. bateu palmas.
Caranguejo: quando foi executado na voz e violão Pa. cantou junto, Br. interagiu. Quando foi
executado no aparelho de som Pa. levantou e começou a dançar, Hu. batia palma; chamei o Mat. D.
para dançar – ele levantou mas não quis e sentou.

Atividade 3: exploração do caxixi
Ga. cheirou o caxixi. Br. tocou com as duas mãos. Mat. tocou uma vez e colocou no colo;

insisti e ele tocou novamente. Mat. D. se interessou mas em olhar. Nat. explorou porque insisti. Pa.
explorou e não queria largar. Hu. se interessou e tocou.

Atividade 4: canto popular
Paula Fernandes – Não Precisa e Pássaro de Fogo.
Mat. D. sempre se interessa nessas músicas; ficou olhando para mim, sorria. Coloquei ele

sentado perto de mim e cantei olhando para ele. Br. gostou. Ga. observava. Mat. e Nat. distantes. Pa.
cantou junto. Hu. batia palma.

Atividade 5: relaxamento
A atividade atingiu os objetivos.

Turma B
Atividade 1: canto de entrada

De. Estava com dificuldade em comunicar, mas estava presente. Pat. distante; estava invertida
com objetos na mão, que apertava. Gu. estava presente. Luc. participativo.

Atividade 2: “Peixe vivo”, “Caranguejo” e “Nossa Banda”
Na canção do nome Luc. Estava sorridente, Pat. distante; De. e Gu. perceberam que era para

eles. Caranguejo e Nossa banda apenas Luc. Participou atento.

Atividade 3: exploração do caxixi
De. se interessou, mas não conseguiu balançar (não estava muito bem naquele dia).

Pat. não se interessou pelo caxixi. Fiquei surpresa! Gu. estava com tanta “gana” para pegar que
apenas percutiu perto dele. Luc. Sorridente tentava pegar com a mão.

Atividade 4: canto popular
Paula Fernandes: Não precisa e Pássaro de Fogo.
Luc. e De. estavam mais atentos.

Atividade 5: relaxamento
A atividade atingiu os objetivos.
Obs. Na turma B às vezes fico frustrada por não ter o interesse deles e por não conseguir



122

chamar a atenção deles.
Parte 2

Este ensaio foi mais organizado; colocamos os alunos dispostos na sequência dos
instrumentos. Desse modo, os instrumentos foram entregues na ordem da meia-lua. Entrega, eles
tocam e retira. Ao final entregamos novamente pra cantar a canção 2 vezes completa. Encerramos
com a canção Bate o Sino (passamos incompleta). Neste ensaio os alunos estão respondendo mais
para tocar os instrumentos; faltaram Br., Pat. e Na. Obs. Sem vídeo.

Análise 3 - Protocolo 3 – Plano de Aula 3 – 02/11/2011

Parte 1

Turma A

Atividade 2:

Caranguejo – voz e violão e aparelho de som.

[...]

Caranguejo: quando foi executado na voz e violão Pa. cantou junto, Br. interagiu.

Quando foi no aparelho de som Pa. levantou e começou a dançar, Hu. batia palma; chamei o

Mat. D. para dançar – ele levantou mas não quis e sentou.

QUADRO 29 - Protocolo 4

Protocolo 4 – Plano de Aula 4 – 27/01/2012

Turma A
Atividade 1: canto de entrada

Pa. interagiu e cantou junto enquanto o canto era direcionado a ela e aos colegas. Me. e Isa.
não freqüentam a sexta-feira, mas participaram, interagiram. Ga. enquanto cantava sorria, se
aproximou com o corpo. Mat. participou, pegou na minha mão; estava receptivo. Vi. tímida à
princípio, foge o olhar; mas depois interagiu.

Atividade 2: canto “Nós vamos agora cantar” e do nome “Faço Assim”
A canção “Nós vamos agora...” a Pa. lembrou porque havia cantado quando comecei a

trabalhar com eles; os outros ficaram atentos, exceto Mat. que ficava de costas. Na canção do nome,
de modo geral ficaram atentos.

Atividade 3: instrumento teclado
Inicialmente na audição da faixa 42 (piano) Que som é esse ... Os alunos ficaram atentos; foi

interessante mostrar a figura do teclado. Pa. e Vi. foram as que mais ficaram observando atentas.
Na exploração do teclado Pa. disse que estava com saudades [devido as férias], demonstrou

afeto, memória e interação. Me. e Isa. exploraram bem, se interessaram. Ga. estava tranquila, aceitou
explorar o teclado.

Mat. apertou primeiro o ritmo para não ter que tocar nas teclas; mas insisti e peguei em suas
mãos – explorou rápido. Vi. nos primeiros segundos recua, mas depois aceitou.

Atividade 4: canto Paula Fernandes (Não Precisa)
Parece que eles reconheceram a canção; principalmente a Pa.
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Atividade 5: relaxamento
Faixa 11 – Ratimbum. Tudo normal, sem agitação.

Turma B
Atividade 1: canto de entrada

Luc. sorridente e participativo. Gu. atento. Ig. participativo e estava acordado.
Ed. estava sem o aparelho de audição, portanto estava mais tranquilo, mas distante.
Lu. ficou atento. Pat. participou e esticou a mão para bater na minha.

Atividade 2: canto “Nós vamos agora cantar” e nome “Faço assim”
Na canção “Nós vamos...” Luc. e Ig. reagiram corporalmente, sorriam. Pat. estava

atenta/pouco. Lu. observava. Ed. sem interagir. Gu. observava.
Na canção do nome Luc. e Ig. reagiram, sorriam. Pat. estava atenta. Gu. também. Lu.

percebeu que era com ele e Ed. ausente, mas pedi para a ajudante Marlene mexer com ele para
chamar sua atenção.

Atividade 3: instrumento teclado
Na audição da faixa 42 (piano) Que som é esse... de modo geral ficaram atentos. Interessante

que a Marlene (ajudante) interessou na audição.
Quando passei a figura do teclado de uma a um, todos observaram e interessante que a Pat.

acompanhava com os olhar quando mexia para o lado a figura.
Na exploração do teclado o instrumento deu problema!! Aff!! Luc. ficou contente e fazia

força para tocar a mão nas teclas. Gu. sempre muito afoito por isso tenho que segurar. Ig. – com ele
tenho que insistir, mas ele levou a mão algumas vezes até as teclas. Ed. parecia sentir a vibração. Lu.
se interessou. Pat. gosta de alisar as teclas; explorou com um dedo.

Obs. Não cantei a música da Paula Fernandes porque o tempo estava esgotado.

Atividade 4: relaxamento
A atividade atingiu os objetivos.
Obs. Minha postura influencia muito! Preciso estar disposta, alegre; incentivá-los e ter afeto!!

Foi bom acrescentar atividade nova para mim e para eles, estimula de outra forma.

Análise 4 - Protocolo 4 – Plano de Aula 4 – 27/01/2012

Turma A

Atividade 3: instrumento teclado

[...] Mat. apertou primeiro o ritmo para não ter que tocar nas teclas; mas insisti e

peguei em suas mãos – explorou rápido. [...].

QUADRO 30 - Protocolo 5

Protocolo 5 – Plano de Aula 5 – 03/02/2012
Turma A

Obs. As participantes An. e Ma. J. são novatas e não confirmaram a aula de sexta-feira.
Atividade 1: canto de entrada

Al. ficou atenta, observava e interagiu me dando a mão. Nat. estava mais participativa, bateu
palma. An.  demonstrou insegurança, dizendo que não queria, que não conseguia. Não insisti. Pa.
ficou atenta! Quando cantei para ela, não cantou comigo, mas depois que estimulei dizendo que
estava calada, cantou toda a aula. Vi. sempre atenta e me deu a mão para o cumprimento. Ga. ficou
sorridente. Br. bateu palmas, participativo. Mat. interagiu mais, estalou os dedos e olhou mais para
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mim. Ma. J. muito participativa!!

Atividade 2: canto “Nós vamos agora cantar...” e nome “O pião (nome) entrou na roda...”
Na primeira música Pa. cantou. Br. e Vi. reconheceram a canção. Al. observava. An. J. dizia

que o ouvido estava doendo (insegura, autoestima baixa).
Na canção do nome apenas An. teve não aceitação. Ma. J. indicava qual era o próximo

colega. Os outros ficaram atentos. Pa. cantou o tempo todo.

Atividade 3: instrumento teclado
Audição “Que som é esse” – teclado faixa 42 – eles ficaram atentos, prestando atenção.
Na exploração do teclado Al. começou a mexer nos botões, a tocar as teclas pretas sem

timidez. An. não quis. Nat. recusou inicialmente, mas foi – colocava as mãos nas teclas e tirava.
Insisti para experimentar mais, então apertou comigo o ritmo.

Pa. explorou muito bem. Vi.  ficou tímida no início, mas apertou as teclas. Ga. explorou
pouco. Br. entusiasmado explorou as teclas tentando fazer o glissando.

Mat. ligou o ritmo; tocou as teclas porque insisti. Ele dá o seu tempo e logo encerra.

Atividade 4: relaxamento
Cd Silvana Gasques. Os alunos estavam tranquilos, exceto a Al. que não ficava quieta; mexia

com a An.  e outros colegas.
Obs. A máquina deu problema no final.

Turma B
Atividade 1: canto de entrada

Gu. ficou atento. Mar. (1º dia – novata, mas ainda incerto) parecia distante. Luc. sorriu atento.
Ig. estava mais sonolento que na aula passada. De. estava bem atento, me observava. Na. emitiu
risadas altas, esganiçadas e não me deu a mão. Até hoje não consegui isso com ela! Ed. logo pegou na
minha mão. (Está sem o aparelho). Pat. me deu a mão para bater. Lu. observava.

Atividade 2: canto “Nós vamos agora...” e nome “O pião entrou na roda...”
Mat. estava prestando atenção na Marlene (ajudante) em outra sala. Ma. parece que

observava. Luc. atento, consciente que era com ele. Ig. também. Nat. sabia que era com ela. Ed. não
percebeu. Obs. Na próxima aula vou chegar perto dele.

Pat. – pedi ara He. (ajudante) mexer com ela, pois estava distante, mas sua atenção foi para
ela. Lu. observava atento e percebeu que era com ele.

Atividade 3: instrumento teclado
Na audição “Que som é esse” – faixa 42 – piano Luc., Mar., Ig. e Na. estavam ouvindo

atentos. Ed. sem aparelho. Lu. estava um pouco irritado. De. atento/participativo. Na figura do
teclado Luc., Ig. e De. observaram mesmo, os outros acompanharam com o olhar.

Atividade 4: relaxamento
A atividade atingiu os objetivos.

Obs. Com a turma B não foi possível explorar os teclado pelo tempo.
Atividade 3 na turma A – na observação da figura todos olharam. Nat., Ga. e Mat. pareciam

estar distantes.
A turma B não filmou; problema na pilha.
Essa aula foi tumultuada porque havia muitos e pelos novatos que modificam a dinâmica.

Fiquei um pouco preocupada. É preciso me adaptar.
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Análise 5 - Protocolo 5 – Plano de Aula 5 – 03/02/2012

Turma A

[...]

Atividade 1: canto de entrada

Al. ficou atenta, observava e interagiu me dando a mão. Nat. estava mais participativa,

bateu palma. An. demonstrou insegurança, dizendo que não queria, que não conseguia. Não

insisti. Pa. ficou atenta! Quando cantei para ela, não cantou comigo, mas depois que estimulei

dizendo que estava calada, cantou toda a aula. Vi. sempre atenta e me deu a mão para o

cumprimento. Ga. ficou sorridente. Br. bateu palmas, participativo. Mat. interagiu mais,

estalou os dedos e olhou mais para mim. Ma. J. muito participativa!!

Atividade 2:[...]  nome “O pião (nome) entrou na roda...”

[...]. An. dizia que o ouvido estava doendo (insegura, autoestima baixa).

Na canção do nome apenas An. teve não aceitação.

QUADRO 31 - Protocolo 6

Protocolo 6 – Plano de Aula 6 – 10/02/2012
Turma  A
Atividade 1: canto de entrada

In. ficou observando, talvez porque a música era nova; ao final me deu as mãos e sorriu.
Nat. já estava muito sonolenta – participou mecanicamente. Ga. observava, deu a mão, mas

parecia distante. Vi. estava atenta, mas não muito participativa. Aula participativa; quieta no início,
mas quando disse para cantar, cantou.

Mat. está mais receptivo comigo, respondeu mais, apesar da rapidez. Br. estava com sono,
mas participou esforçando para me dar a mão. Atento! Ma. parecia prestar atenção, apesar de não
olhar no meu olho.

Atividade 2: canto “Nós vamos agora cantar”, nome  “Roda pião...”, Cantigas de roda
Na primeira canção, demonstrou conhecê-la, a In. respondeu com o corpo e o Br. também.

(Memória)
Na canção do nome a In.ficou atenta já esperando que fosse ela. Nat. dormia. Vi. olhou para

mim. Pa. sorriu e cantou junto. Br. atento e participativo. Ma. parecia estar entendendo.

Atividade 3: instrumento pau de chuva
In. ficou entusiasmada para tocar. Ga. explorou pouco, não se interessou. Nat. dormia. Vi.

ficou tímida, explorou pouco. Mat. explorou rápido, aceitou o toque. Progresso!! Pa. entusiasmada
explorou de formas diferentes. Br. também interessado tentava virar para os lados. Ma. se interessou,
tentou colocar as mãos, tive que ajudá-la.

Atividade 4: relaxamento
Cd-Heloísa Mirzejam do conservatório faixa (9).
Tudo tranquilo nessa aula, a semana toda foi calma segundo a Lili (pedagoga). Preciso falar

com a voz mais firme, sem ser brava!
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Turma B
Atividade 1: canto de entrada

Lu. estava calmo (deitado no colo da Lili – devia ter pedido para sentar) – ficou atento, me
olhava nos olhos. Ed. deu a mão para pegar, parecia estar mantendo mais contato comigo. Ig.
sonolento, mas respondeu com o olhar; estava percebendo. Luc. sorridente. Gu. atento, mas parece
que o assustei. De. estava sonolento e tendo crises convulsivas durante a aula. Obs. Braço repuxando
[o pai sempre avisa quando ele está assim].

Atividade 2: canto “Nós vamos agora cantar”,  nome e cantigas de roda
Na canção “Nós vamos ...” Luc., Ig.  e Lu. estavam atentos.
Na canção do nome Lu. percebeu que era para ele. Ed. – pedi para Lili chamar sua atenção.
Ig. movimentava o olho em resposta. Luc. sorria!! Gracinha!
Gu. parecia me olhar. De. me olhou.

Atividade 3: instrumento pau de chuva
Lu. aproveitou! Explorou, chocalhou, bateu palma e sorriu de estar gostando. Ed. – eu e a Lili

colocamos perto do seu ouvido e percebemos que ele ouve algo sim, pois indicava com a cabeça. Ig.
dormia; sempre empurra o instrumento. Luc. muito esforçado! Gu. quando pegou colocou no ouvido
como fizemos com o Ed.; parece que ele quis imitar. De. estava com crise; não foi possível.

Atividade 4: canto popular “É preciso saber viver”
No questionário a mãe do Luc. respondeu que ele gosta de Roberto Carlos. Então cantei essa

música para ele, que ficou muito feliz, demonstrando com o corpo.

Atividade 5: relaxamento
Cd Heloísa M. – faixa 9
Obs. As cantigas de roda agradam de modo geral. De. lembrou que cantava Atirei o pau no

gato quando era mais novo (memória) com a mãe (afetividade).

Análise - Protocolo 6 – Plano de Aula 6 – 10/02/2012

Turma A

Atividade 3: instrumento pau de chuva

In. ficou entusiasmada para tocar. Ga. explorou pouco, não se interessou. Nat. dormia.

Vi. ficou tímida, explorou pouco. Mat. explorou rápido, aceitou o toque. Progresso!! Pa.

entusiasmada explorou de formas diferentes. Br. também interessado tentava virar para os

lados. Ma. se interessou, tentou colocar as mãos, tive que ajudá-la.

Turma B

Atividade 1: canto de entrada

Lu. estava calmo (deitado no colo da Lili – devia ter pedido para sentar) – ficou atento,

me olhava nos olhos. Ed. deu a mão para pegar, parecia estar mantendo mais contato comigo.

Ig. sonolento, mas respondeu com o olhar; estava percebendo. Luc. sorridente. Gu. atento,
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mas parece que o assustei. De. estava sonolento e tendo crises convulsivas durante a aula.

Obs. Braço repuxando [o pai sempre avisa quando ele está assim].

Atividade 3: instrumento pau de chuva

Lua. aproveitou! Explorou, chocalhou, bateu palma e sorriu de estar gostando. Ed. –

eu e a Lili colocamos perto do seu ouvido e percebemos que ele ouve algo sim, pois indicava

com a cabeça. Ig. dormia; sempre empurra o instrumento. Luc. muito esforçado! Gu. quando

pegou colocou no ouvido como fizemos com o Ed.; parece que ele quis imitar. De. estava com

crise; não foi possível.

Obs. As cantigas de roda agradam de modo geral. De. lembrou que cantava Atirei o

pau no gato quando era mais novo (memória) com a mãe (afetividade).

Atividade 4: canto popular “É preciso saber viver”

No questionário a mãe do Luc. respondeu que ele gosta de Roberto Carlos. Então

cantei essa música para ele, que ficou muito feliz, demonstrando com o corpo.

QUADRO 32 – Protocolo 7

Protocolo 7 – Plano de Aula 7 – 17/02/2012

Comemoração Carnaval
Definimos eu e a pedagoga que iríamos fazer a aula junta para comemorar o carnaval.

Pintamos os alunos/ eu filmei e fotografei. Depois fomos para outra sala festejar. Quatro marchinhas
– eu ao teclado enquanto a equipe brincava e cantava com os alunos.

Obs. Percebi que preciso estar mais atuante nas aulas interdisciplinares.

Análise 7 - Protocolo 7 – Plano de Aula 7 – 17/02/2012

Comemoração Carnaval

Definimos eu e a pedagoga que iríamos fazer a aula junta para comemorar o carnaval.

Pintamos os alunos/ eu filmei e fotografei. Depois fomos para outra sala festejar. Quatro

marchinhas – eu ao teclado enquanto a equipe brincava e cantava com os alunos.

Obs. Percebi que preciso estar mais atuante nas aulas interdisciplinares.

QUADRO 33 - Protocolo 8

Protocolo 8 – Plano de Aula 8 – 24/02/2012

Turma A
Atividade 1: canto de entrada

An. aceitou o canto, porém ficava prestando atenção em outras coisas para desviar a atenção para o
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canto que era para ela. In. cantou junto e gesticulou. Pa. cantou junto.
Ga. sorriu. Vi. – atenta e me deu as mãos tímida. Nat. só participa por comando. Mat. estalou os dedos

comigo e me deu as mãos. Bruno feliz e participativo. Ma. chorava.

Atividade 2: canto “Roda pião” e Cantigas de roda
Todos estavam atentos, percebendo que o canto era individual, exceto Nat. e Ga.
Nas cantigas de roda entreguei os chocalhos para os alunos e a maioria percutiu.

Atividade 3: instrumento violão
An. inicialmente não quis tocar. Dizia que tinha vergonha, que não conseguia. Obs. Problemas de

autoestima. Disse que ao final ela tocaria. Depois a Lili chegou e com sua “figura” e estímulo conseguimos que
tocasse. Preparou, esticou os braços e explorou. Elogiamos e ela ficou contente.

Pa. explorou pouco hoje. In. ficou para o final e quis colocar a alça para tocar na postura. Ga. não se
interessou. Vi. explorou um pouco. Nat. explorou somente por comando. Mat. explorou sem resistência. Br.
entusiasmado. Ma. não quis, resmungava.

Atividade 4: relaxamento
Cd Heloísa M.- faixa 9

Turma B
Atividade 1: canto de entrada

Lu. atento me observava. Pat. distante. Ed. com “manha”. Ig. sorria, estava percebendo que o canto era
para ele. Na. – risadas altas e não aceita o toque. Luc. sorria. De. consciente me deu a mão para o cumprimento.

Atividade 2: canto “Roda pião” e cantigas de roda
Na canção do nome “Roda pião” Ed. e Pat. distantes; os outros prestaram atenção.

Nas cantigas, entreguei os chocalhos recicláveis, mas era necessário ter uma pessoa ajudando para cada um,
como a Lili ficou com o Lu.

Atividade 3: instrumento violão
Ed. explorou alisando as cordas e Pat. também. Lu. se interessou, tocou com as duas mãos com o nosso

estímulo. Ig. não tocou (força – motora). Na. foi retirada da sala porque começou a passar mal.
Luc. muito esforçado. De. também tocou uma corda de cada vez.
Obs. De. questionou porque não participou com a turma A.

Atividade 4: relaxamento
Cd Heloísa M. – faixa 9

Análise 8 - Protocolo 8 – Plano de Aula 8 – 24/02/2012

Turma A

Atividade 2: [...] Cantigas de roda

[...] Nas cantigas de roda entreguei os chocalhos para os alunos e a maioria percutiu.

Atividade 3: instrumento violão

An. inicialmente não quis tocar. Dizia que tinha vergonha, que não conseguia. Obs.

Problemas de autoestima. Disse que ao final ela tocaria. Depois a Lili chegou e com sua

“figura” e estímulo conseguimos que tocasse. Preparou, esticou os braços e explorou.

Elogiamos e ela ficou contente.

[...]
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Turma B

Atividade 3: instrumento violão

Ed. explorou alisando as cordas e Pat. também. Lu. se interessou, tocou com as duas

mãos com o nosso estímulo. Ig. não tocou (força – motora). Na. foi retirada da sala porque

começou a passar mal.

Luc. muito esforçado. De. também tocou uma corda de cada vez.

QUADRO 34 - Protocolo 9
Protocolo 9 – Plano de Aula 9 – 02/03/2012

Turma A
Atividade 1: canto de entrada

Nat. respondeu automática. An. ficou se arrumando, preparando para interagir ... A canção
acabou. Pa. cantou só no final. Ga. distante.

Ma. e Le. Estavam na aula para conhecer – novata. Ficaram apenas nesse dia, mas não
continuaram.

Hu. bateu palmas. Vi. tímida (olhava para o lado) porém me deu a mão.
Mat. cantou comigo e fez os gestos! Inédito – ele lembrou da canção . Está mais interativo

comigo. Br. afetuoso participativo. Ma. percebe que é com ela, mas parece ainda não se relacionar
comigo.

Atividade 2: canto “Roda pião” - nome  e temática “Sopa  e Comer comer”
Na canção do nome os mais participativos foram An., Pa., Hu., Vi., Br., Mat. Percebem que a

canção é para ele, ficam esperando o momento.
Na canção temática alguns alunos permanecera atentos; Pa. cantou a canção “Que que tem na

sopa” comigo.

Atividade 3: audição Cd Tânia Vaz – faixa 1 Passarinho e 2 Vaca
Essa atividade é interessante, o som é curto, nítido, despertou interesse, curiosidade, chamou

a atenção e alguns disseram que era o passarinho e a vaca – Br., Pa., An., Mar. (novata – assistiu
somente essa aula). Le. – novata não se interessou.

Obs. Memória, atenção. Sons da natureza – animais (metodologia Schafer).

Atividade 4: instrumento caxixi
Apenas Nat., Ma. e Ga. não se interessaram.  Os outros exploraram.

Atividade 5: canto popular
Cantei a canção An. – Los Hermanos para a An., mas ela não se interessou; também estavam

dispersos porque havia chegado alguém.

Atividade 6: relaxamento
Elvis para bebês – faixa 1
Obs. Demonstração de afeto Br. comigo (abraço) e Mar. (novata) com o Hu.

Turma B
Atividade 1: canto de entrada

Na. estava me aceitando mais – sensação. Pat. distante. Ed. me deu as mãos. Lu. não estava
bem, agitado e com os olhos meio moles, parecia crise convulsiva. Ig. sorriu e bateu palma. Luc. me
deu a mão e sorria. Gu. também não estava bem, distante. De. crise convulsiva.
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Atividade 2: canto “Roda pião” - nome  e temática “Sopa  e Comer comer”
Na canção do nome, apenas Na. e Luc. estavam atentos.
Nas canções temáticas também.

Atividade 3: audição Cd Tânia Vaz Faixa 1 e 2
Na audição do passarinho, pareceu que chamou a atenção deles. A Na. se interessou!
Na audição da vaca foi surpreendente porque a Pat. começou a rir, deu gargalhada. Coloquei

três vezes e nas três foi a mesma reação.
Obs. Ela reconhecer o som porque frequenta muito à fazenda – MEMÓRIA – Além disso,

imitou o som da vaca.
Essa atividade me surpreendeu, pois fiquei na dúvida se daria certo. Mas pude perceber que

eles estão atentos aos sons do ambiente. Havia levado a figura, mas achei que deu tão certo só a
audição que nem mostrei.

Obs. Estou mais flexível quanto às mudanças e experimentações no plano de aula. Arriscar –
fracasso - ref. Schafer (Pedagogias em Educação Musical).

Análise 9 - Protocolo 9 – Plano de Aula 9 – 02/03/2012

Turma A

Atividade 3: audição Cd Tânia Vaz – faixa 1 Passarinho e 2 Vaca

Essa atividade é interessante, o som é curto, nítido, despertou interesse, curiosidade,

chamou a atenção e alguns disseram que era o passarinho e a vaca – Br., Pa., An., Mar.

(novata – assistiu somente essa aula).

Let. – novata não se interessou.

Obs. Memória, atenção. Sons da natureza – animais (metodologia Schafer).

Atividade 6: relaxamento

Elvis para bebês – faixa 1

Obs. Demonstração de afeto Br. comigo (abraço) e Mar. (novata) com o Hu.

Turma B

Atividade 3: audição Cd Tânia Vaz Faixa 1 e 2

Na audição do passarinho, pareceu que chamou a atenção deles. A Na. se interessou!

Na audição da vaca foi surpreendente porque a Pat. começou a rir, deu gargalhada.

Coloquei três vezes e nas três foi a mesma reação.

Obs. Ela reconhecer o som porque frequenta muito à fazenda – MEMÓRIA – Além

disso, imitou o som da vaca.
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Essa atividade me surpreendeu, pois fiquei na dúvida se daria certo. Mas pude

perceber que eles estão atentos aos sons do ambiente. Havia levado a figura, mas achei que

deu tão certo só a audição que nem mostrei.

Obs. Estou mais flexível quanto às mudanças e experimentações no plano de aula.

Arriscar – fracasso - ref. Schafer (Pedagogias em Educação Musical).

QUADRO 35 - Protocolo 10

Protocolo 10 – Plano de Aula 10 – 09/03/2012

Turma A
Atividade 1: canto de entrada

An. com o mesmo comportamento de se preparar para bater palma. Mas estava atenta e
participou.

Pa. cantou porque eu pedi; depois participou. Ga. me observou. Br. muito contente e
participativo – atento. Mar. parece que estava me olhando, entendendo...

Mat. estalou os dedos e bateu palmas comigo – não cantou.
Vi. deu as mãos.

Atividade 2: canto de canções temáticas “Alimentos”
- “’Que eu tem na sopa”
- Comer, comer...
- Feijão Maravilha
Na canção da Sopa e Comer comer An.  participava falando das verduras, etc.
Pa. cantou.
Br. participativo. Ga. e Ma. distantes. Mat. – ecolalia.
Na canção Feijão Maravilha foi igual.

Atividade 4: exploração teclado
An. – não quis ticar; resistência. Pa. explorou do mesmo jeito.
Vi. mexeu mais nos botões.
Ga. me surpreendeu! Se interessou, explorou as teclas e botões. [Mudança de

comportamento].
Br, muito empolgado; mexeu mais nos botos; pedi para ver se lembrava do glissando e ele

fez.
Ma. já estava resmungando e explorou pouco. Mat. ligou o ritmo; insisti para ele tocar nas

teclas e ele fez. [Está aceitando mais o toque].

Atividade 5: audição Cd Tânia Vaz – faixa 3 e12 – cachorro e chuva
O cachorro eles identificaram, mas a chuva não.

Atividade 6: relaxamento
Elvis para bebês – faixa 1
Pa. lembrou da versão em português.

Turma B
Atividade 1: canto de entrada

Pat. distante. Ed. pegou minhas mãos. Lu. respondeu atento, batendo as mãos na minha. Gu.
estava olhando o teclado.
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Atividade 2: canto de canções temáticas
Que que tem na sopa
Comer, comer
Feijão Maravilha
Lu. bateu palmas, se interessou.
Parece que não estavam prestando atenção, apenas o Luc.

Atividade 3: exploração teclado
Pat. nesse momento se interessou e explorou as teclas com as duas mãos.
Ed. explorou as teclas e os botões. Quando liguei o ritmo começou a balançar o corpo,

quando desliguei parou. [Mudança de comportamento].
Lu. teve que ser retirado (agitado).
Na.– colocamos ela no teclado e colocamos suas mãos nas teclas – muita resistência
Luc. muito esforçado para tocar. Gu. ficou muito feliz! Abraçou o teclado, ouviu o ritmo.

Atividade 4: audição Cd Tânia Vaz – faixa 3,4 e 12
Chamou a atenção deles exceto Eduardo.
Pararam para escutar. Pat. sorriu.
Esse comportamento mostra a atenção despertada, a memória com a patrícia e a

concentração.
Não se de subestimar a capacidade do outro.

Atividade 5: relaxamento
[sem anotação]

Análise - Protocolo 10 – Plano de Aula 10 – 09/03/2012

Turma A

Atividade 1: canto de entrada

An. com o mesmo comportamento de se preparar para bater palma. Mas estava atenta

e participou.

Pa. cantou porque eu pedi; depois participou. Ga. me observou. Br. muito contente e

participativo – atento. Ma. parece que estava me olhando, entendendo...

Mat. estalou os dedos e bateu palmas comigo – não cantou.

Vi. deu as mãos.

Atividade 4: exploração teclado

An.– não quis ticar; resistência. Pa. explorou do mesmo jeito.

Vi. mexeu mais nos botões.

Ga. me surpreendeu! Se interessou, explorou as teclas e botões. [Mudança de

comportamento].

Br, muito empolgado; mexeu mais nos botos; pedi para ver se lembrava do glissando e

ele fez.
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Ma. já estava resmungando e explorou pouco. Mat. ligou o ritmo; insisti para ele tocar

nas teclas e ele fez. [Está aceitando mais o toque].

Atividade 5: audição Cd Tânia Vaz – faixa 3 e12 – cachorro e chuva

O cachorro eles identificaram, mas a chuva não.

Turma B

Atividade 1: canto de entrada

Pat. distante. Ed. pegou minhas mãos. Lu. respondeu atento, batendo as mãos na

minha. Gu. estava olhando o teclado.

Atividade 2: canto de canções temáticas

[...]

Feijão Maravilha

Lua. bateu palmas, se interessou.

[...]

Atividade 3: exploração teclado

[...]

Ed. explorou as teclas e os botões. Quando liguei o ritmo começou a balançar o corpo,

quando desliguei parou. [Mudança de comportamento].

[...]

Na.– colocamos ela no teclado e colocamos suas mãos nas teclas – muita resistência

Luc. muito esforçado para tocar. Gu. ficou muito feliz! Abraçou o teclado, ouviu o

ritmo.

QUADRO 36 - Protocolo 11

Protocolo 11 – Plano de Aula 11 – 16/03/2012

Nesta aula teve muito entra e sai da porta, alunos atrasados e por isso o relatório será apenas
em casos específicos.
Turma A

An. aceitou tocar o violão (insisti um pouco).
Al. não interagiu – 2º dia.
De. parece que gostou quando tocou violão e produziu som mais alto.
-Canto de entrada
An. ainda recua. Al. responde sem entusiasmo.
-Canto “Feijão ...” “Sopa”
An. interagiu bem, participou.

Turma B
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Luc. muito esforçado para tocar violão. Pat. prestou atenção no som do elefante no início.
Obs. Hoje estava cansada e não estava muito animada, acredito que tenha influenciado para a

aula ter sido mais parada, com poucos resultados.

Análise 11 - Protocolo 11 – Plano de Aula 11 – 16/03/2012

Turma A

[...]

- Canto [...] “Sopa”

An. interagiu bem, participou.

QUADRO 37 - Protocolo 12

Protocolo 12 – Plano de Aula 12 – 23/03/2012
Turma A
Atividade 1: canto de entrada

Neste dia o estagiário de psicologia Re. tirou fotos da aula; os meninos ficaram empolgados e
mais participativos. Obs. Acredito que a presença do estagiário que já frequenta o local e a máquina
fotográfica os motivaram. De bobos não tem nada!

In. muito participativa, cantou, movimentou, muito afetuosa.
Vi. apesar da aparente timidez interagiu comigo, olhou para a câmera.
Br. muito empolgado, bateu palma, beijou a minha mão. Ga. sorriu quando me aproximei

dela e agachei; encostou as mãos na minha. Hu. bateu palmas, mas ficou olhando para a máquina.
Ma. – estou começando a perceber mais que ela acompanha, interage comigo.

An. ficou fazendo “marra” para encostar a mão na minha, se preparando, esticando os braços
... Até que em fim bateu as mãos separadamente. Não gostou do flash da câmera.

De. está na turma A e está mais participativo, quando me aproximei dele, olhou para mim
ouvindo a canção e encostou a mão da minha. Pa. ficou falando da foto, que o estagiário de psicologia
iria tirar foto dela. Cantou comigo ao final de canção.

Atividade 2: canto – canção temática
Na canção Brincar de cantar – Thelma Chan disse para catarmos, perguntando quem

lembrava. Eles demonstraram por meio corporal com palmas, a face, demonstrando o
reconhecimento.

Nas canções de alimentos de modo geral ficaram atentos, em especial Br., Pa., In., An. e Hu.
por meio do cantar, bater palmas, brincando com as verduras da música Que que tem na sopa ...
Tentando adivinhar.
Atividade 3: exploração do instrumento violão

Nesta parte eles também participaram empolgados com a foto.
In. – colocou o violão passando a alça no pescoço e tocou com a mão esquerda tentando

cantarolar algo.
Vi. – levou as mãos até as cordas, porém o rosto ela virou para o lado. Insisti com ela; ela

percutia as cordas e por fim peguei o dedo indicador e passava nas cordas para sair mais som. Logo
ela me dava o dedo novamente. Br. percutiu as cordas com o violão no colo com força para sair som.

Na. fez “marra” de novo. Eu e o estagiário dissemos para tocar, insistimos. Então explorou o
violão de mãos separadas.

Mat. aceitou o violão e percutiu as cordas rapidamente, mas tirando som.
Ga. levou a mão nas cordas, porém tive que pegar na mão para percutir. Hu. percutiu e bateu

a mãos nas cordas para ouvir o som. Ma. – peguei na mão esquerda e passei nas cordas, parece que
ela ficou ouvindo atenta. De. explorou as cordas observando a foto.
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Obs. De.  teve uma convulsão quando estava cantado “Deus e eu no sertão” e foi retirado da
sala. Isso é normal acontecer.

Atividade 4: relaxamento
Cd Loloca – faixa 9
In. veio me dar um beijo e cheiro no pescoço e também quis no dela.

Turma B
Atividade 1: canto de entrada

Pat. – quando comecei a cantar, ela já levou as mãos para bater na minha.
Ed. – pela questão auditiva ficamos no contato físico, apesar de cantar.
Luc. muito sorridente!! Ig. apesar do sono pela medicação sorriu. Na. não aceitou o toque.

Atividade 2: canto – temática
Na canção “Brincar de cantar” Thelma C.! Luc. reconheceu (memória) e sorriu e Na. Ga. me

olhava. Os outros dispersos.
Nas canções de temática – alimentos, da mesma forma.

Atividade 3: exploração violão
Gu. – é necessário segurar a mão dele para percutir as cordas porque se não ele puxa; mas

estava mais interessado na máquina.
Ig. – tive que pegar na mão devido à questão motora.
Luc. – muito esforçado, levava a mão para percutir as cordas sorrindo.
Na. – percebi que devo colocar o instrumento no colo dela sem falar nada e deixar; depois

insisti e ela finalmente deixou que eu pegasse em sua mão e percutisse as cordas. Ótimo! Está
havendo mudança de comportamento!!

Ed. – ficou alisando as cordas assim como a patrícia.

Atividade 3: audição de sons diversos
Cd Tânia Vaz – faixas 2 vaca, 48 carro, 28 piano.
Pat. direcionou o olhar para o som. Luc. e Na. ficaram atentos. Gu. acho que não. Ig.

sonolento.

Atividade 5: relaxamento
Cd Heloísa M. – faixa 9
A atividade atingiu os objetivos.

Obs. Preciso tirar mais fotos!! Minha animação influencia e a postura/voz mais firme
também. Mudar a aula é importante com eles também, apesar de que eles precisam da repetição. É
importante fazer diferente uma mesma atividade. É preciso vários estímulos – Proposta Multimodal.

Análise 12 - Protocolo 12 – Plano de Aula 12 – 23/03/2012

Turma A

Atividade 1: canto de entrada

Neste dia o estagiário de psicologia Re. tirou fotos da aula; os meninos ficaram

empolgados e mais participativos. Obs. Acredito que a presença do estagiário que já frequenta

o local e a máquina fotográfica os motivaram. De bobos não tem nada!

In. muito participativa, cantou, movimentou, muito afetuosa.
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Vi. apesar da aparente timidez interagiu comigo, olhou para a câmera.

Br. muito empolgado, bateu palma, beijou a minha mão. Ga. sorriu quando me

aproximei dela e agachei; encostou as mãos na minha. Hu. bateu palmas, mas ficou olhando

para a máquina. Mar. – estou começando a perceber mais que ela acompanha, interage

comigo.

An.  ficou fazendo “marra” para encostar a mão na minha, se preparando, esticando os

braços ... Até que em fim bateu as mãos separadamente. Não gostou do flash da câmera.

De. está na turma A e está mais participativo, quando me aproximei dele, olhou para

mim ouvindo a canção e encostou a mão da minha. Pa. ficou falando da foto, que o estagiário

de psicologia iria tirar foto dela. Cantou comigo ao final de canção.

Obs. Preciso tirar mais fotos!! Minha animação influencia e a postura/voz mais firme

também. Mudar a aula é importante com eles também, apesar de que eles precisam da

repetição. É importante fazer diferente uma mesma atividade. É preciso vários estímulos –

Proposta Multimodal.

QUADRO 38 - Protocolo 13

Protocolo 13 – Plano de Aula 13 – 30/03/2012
Parte 1

Turma A
Atividade 1: canto de entrada

Al. (novata) interagiu, cantou, sorriu e bateu palmas o tempo todo.
Pa. cantou quando disse para cantar.
Mat. estalou os dedos, bateu palmas. Receptivo – mudança de comportamento!!!
An. mais receptiva bateu a mão na minha. Mudança de comportamento !!!
Ga. sorriu e deu as mãos. Vi. tímida, mas participativa. Ma. parecia e observar atenta. De.

atento observava e ouvia a canção.
Atividade 2: canto

A canoa virou – canto individual. Nesse momento todos estavam atentos, exceto Mat. que
esteve atento quando cantei para ele. Al., Pa., An. e Br. batiam palmas no momento das canções
temáticas Feijão Maravilha, Comer , comer e Que que tem na sopa... (Mostrar cena no vídeo) –
interação, atenção; An. raciocinando com os alimentos.

Atividade 3: exploração do instrumento teclado
An.– mudança de comportamento, mais receptiva e com vontade de tocar sem fazer “marra”.
Os outros exploraram bem; apenas Ga. e Vi. mais introspectivas.

Atividade 4: relaxamento
Elvis para bebês – faixa 4
Os alunos permaneceram sentados, ouvindo a música.

Turma B
Atividade 1: canto entrada
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Ed. brincou comigo com as mãos, batendo nas minhas.
Na. não aceita o toque – rejeição. Pat. estava distante no canto, mas no momento de bater a

mão na mão, porque insisti ela fez. Gu. atento para a foto e não para o canto. Ig. apesar da sonolência
responde com o olhar que está percebendo.

Obs. Ed. explorando o teclado, parecia buscar o som, sentindo a vibração. Muito interessante!

Parte 2
 Interação entre as oficinas Música e Pedagógica

Fizemos a atividade no momento do lanche, na cozinha. Cantando as canções Comer, comer
e Feijão Maravilha. Depois os alunos comeram o tutu de feijão. Eles cantaram foi preciso estimular.

Depois que comeram o feijão foram para a sala e pintar o desenho do feijão (pedagógica).
- As fotos do Re. estão ótimas, os alunos ficaram empolgados com a foto.
- Pegar os momentos de interação, afetividade entre os alunos e eu; momentos de mudança

comportamental.
Obs. Estou animada com as atividades novas, com a máquina fotográfica do Renato

(estagiário); e a interação com a pedagoga.
- Estou percebendo cada vez mais as atitudes dos meninos.

Análise 13 - Protocolo 13 – Plano de Aula 13 – 30/03/2012

Parte 1

Turma A

Atividade 1: canto de entrada

Al. (novata) interagiu, cantou, sorriu e bateu palmas o tempo todo.

Pa. cantou quando disse para cantar.

Mat. estalou os dedos, bateu palmas. Receptivo – mudança de comportamento!!!

An. mais receptiva bateu a mão na minha. Mudança de comportamento!!!

Ga. sorriu e deu as mãos. Vi. tímida, mas participativa. Ma. parecia e observar atenta.

De. atento observava e ouvia a canção.

Turma B

Obs. Ed. explorando o teclado, parecia buscar o som, sentindo a vibração. Muito

interessante!

QUADRO 39 - Protocolo 14

Protocolo 14 – Plano de Aula 14 – 13/04/2012

Turma A
Atividade 1: canto de entrada “Olá como vai você”

In. participativa, cantou, bateu palma, afetuosa comigo. Ga. ficou me olhando, atenta ao
canto; deu as mãos.

Obs. A Ga. esta interagindo mais comigo, do jeito dela, com o olhar, sorriso e quando chega o
corpo para frente.
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Al., em relação à aula passada que estava mexendo em tudo e todos, estava apática, quieta,
sonolenta. Mas no canto interagiu comigo, reagiu e bateu palmas. Vi. interagiu, sorriu, mas resiste em
bater palmas sozinha; mas para bater a mão na minha ela bate.

De. me observava atento e rápido encostou a mão na minha. Ma. parece me ouvir, mas fico
incomoda porque ela não parece me olhar.

Pa. cantou e bateu palmas. Obs. Pa. tem resistência ao toque de afeto da An.
An. cantou, fez sua preparação e bateu palmas comigo. Progresso!!

Atividade 2: canto de canções folclóricas – nome “A canoa virou”
Nesta parte todos gostam do canto com o nome, ficam atentos ao seu momento. Apenas Mat.

estava mais distante.
- Canções temáticas: Romero Brito – cores Thelma Chan (Vermelho, Verde, Amarelo, Azul).
Pa. cantarolou alguns trechos comigo; já conhece de algum lugar.
In. gostou das canções sobre as cores, ficou observando tentado cantar.
Ga., De. e Vi. acompanhando atentos.

Atividade 3: instrumento kabuletê
In. e Al. (down) quiseram explorar, se interessaram.
Ga. também, sorria; disse para In. ajudá-la e ela tentou; também  ajudei.
Mat. pegou sem resistência, girou para tirar som. Progresso!!
Vi. segurou; tive que pegar na mão dela e ajudar.
De. pegou firme e girou com força e conseguiu. Ótimo!
Ma. não gostou do som, resmungou muito.
Pa. também girou com força.
An. não gostou do som e disse que queria sair da sala para ir ao banheiro, mas estava fugindo

para não tentar tocar. Medo de não conseguir.

Atividade 4: audição de sons do ambiente
Carro, vaca, palmas, elefante, pássaro, cachorro.
An. no início disse que já tinha ouvido. Tipo muda professor ... Mas depois eles interagiram,

tentaram adivinhar e falavam aceitando. Apenas as palmas eles não acertaram.
Obs. Não teve o relaxamento com o som porque não estava rodando o CD, então os deixei

um pouco quietos para finalizar.

Turma B
Atividade 1: canto de entrada

A turma estava menor porque alguns faltaram.
Na.  me acompanha com o olhar o tempo todo, mas não deixa tocar nela.
Pat. estava muito distante e não interagiu.
Ig. contente, batia palmas e emitia sons “Ahhh” de alegria.
Luc. sorridente!!
Gu. me observou mais atento.

Atividade 2: canto de canção folclórica “A canoa virou” com o nome
Na. emitiu suas risadas altas. Pat. distante.
Ig. e Luc. atentos; sorriram. Gu. observava.

Atividade 3: instrumento Kabuletê
Na. não quis pegar o instrumento; peguei a mão dela e fiz.
Pat. se interessou; peguei também na mão e girei o instrumento.
Ig. – somente girei para ele ouvir, assim como o Luc.
Gu. ficou com “gana” para pegar, mas tive que segurar a mão dele para não quebrar o

instrumento.
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Obs. Também deixei em silêncio para finalizar a aula.
 Cada vez mais percebo suas reações. Depois que minha orientadora viu o vídeo e a partir de

suas considerações abriu mais a percepção para melhor observar o comportamento individual
e grupal; para a expressão de cada um; para a afetividade entre eles. Estou muito
entusiasmada com o trabalho!!

Obs. Problemas no vídeo.

Análise 14 - Protocolo 14 – Plano de Aula 14 – 13/04/2012

Sem excertos.

QUADRO 40 - Protocolo 15

Protocolo 15 – Plano de Aula 15 – 20/04/2012

Turma A
Atividade 1: canto de entrada “Olá como vai você...”

An. respondeu ao gesto mais rápido, sem ficar se ajeitando.
Ga. estava séria nessa semana, porém me observava. Vi. reagiu mais rápido ao toque.
Mat. também. Hu. demonstra felicidade com o canto e bateu palmas.
Nat. participou um pouco menos mecanizada. Pa. cantou junto; estava contente. In.

participou, cantou e aceita muito bem o toque.

Atividade 2: canto – canção do nome “A canoa virou” e canção temática Romero Brito - cores
Na canção do nome apenas Na. Gu., Mat. e Ga. estavam desatentos. Porém, tentei tocar em

pé o violão e cantar próximo a Nat. para chamar sua atenção. Parece que deu certo.
A In., Pa., An. e Hu. participaram cantando e/ou com palmas.
Nas canções das cores da Thelma Chan, perguntei quais cores queriam a In. e An.

escolheram a ordem. Ao final a An. me pediu para cantar a cor rosa do sapato dela. Fiquei sem reação
e disse que não havia trago, que não tinha música dessa cor. Mas, pensando depois da aula poderia ter
adaptado na hora.

Atividade 3: “Tapete sonoro”
Fiquei surpresa nessa atividade, a resposta deles, o interesse, a atenção.
A Pa., In., An., foram as que todos sons reconheciam o nome e acertavam o desenho.
Nat. sabia mas acho que fez que não sabia. Falta de interesse. Mas insisti e ela acertou a

figura.
Ga., Hu. e Mat. foi preciso insistir, ajudar, ensinar dizendo o nome do som ouvido (ex: som

do cachorro) e ajudar a marcar a figura. A Vi. ajudei, mas foi menos.
Ao final pedi para In. me ajudar a retirar os chocalhos e guardar o tapete; a An.  também quis.

Uma graça a ajuda delas, a interação!!

Atividade 4: relaxamento
Nesse momento as meninas estavam me ajudando. Deixei porque foi espontâneo.

Turma B – (essa turma estava menor, alguns faltaram)
Atividade 1: canto de entrada

Nessa turma a Pat., o Ed. e o Gu. estavam dispersos no momento do canto “A canoa virou” e
das cores. Não insisti, fui para outra parte.

Atividade 2: exploração do instrumento caxixi
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Nesse momento eles interessaram. A Na. me observa; comunica o tempo todo, mas não aceita
explorar o instrumento.

Ressalvo o Ed. que se interessou no caxixi, mexia, girava, observava as sementes...
Gu. com muita “gana” deixei ele pegar. Mas ele segurou e não chocalhou.
Pat. ao final não queria soltar o caxixi.

Atividade 3: audição de sons do ambiente
Coloquei o som do pássaro e da vaca, mas não se interessaram dessa vez.
Obs. Para essa primeira vez que fiz a atividade (turma A) com som e figuras considero

positivo a postura dos meninos, o interesse, a atenção e concentração, a consciência do que está
fazendo ou ausência naquele momento. Também, pensei em chamar a pedagoga para me ajudar, mas
depois decidi fazer sozinha. Isso foi importante, pois percebi que posso conduzir sem receio, fazer
eles ouvirem o som, observar a figura, pegar o chocalho e colocá-lo na figura.

Ressalto a importância de fazer conexões entre uma atividade com a outra. Ouvir o som
várias vezes; depois ouvir o som e ver a figura. Estimulá-los a fazer novas conexões!!

Também é importante mudar a dinâmica da aula, mesmo que os especiais precisam de rotina.
- Vou continuar esse trabalho.
Trabalhar o mesmo conteúdo por diversos canais sensoriais auditivo, visual e tato. Ref.

Marion Verhallen.

Análise 15 - Protocolo 15 – Plano de Aula 15 – 20/04/2012

Turma A

Atividade 2: canto – canção do nome “A canoa virou” e canção temática Romero Brito -

cores

[...]

Nas canções das cores da Thelma Chan, perguntei quais cores queriam a In. e Na.

escolheram a ordem. Ao final a An. me pediu para cantar a cor rosa do sapato dela. Fiquei

sem reação e disse que não havia trago, que não tinha música dessa cor. Mas, pensando depois

da aula poderia ter adaptado na hora.

Atividade 3: “Tapete sonoro”

Fiquei surpresa nessa atividade, a resposta deles, o interesse, a atenção.

A Pa., In., An., foram as que todos sons reconheciam o nome e acertavam o desenho.

Nat. sabia mas acho que fez que não sabia. Falta de interesse. Mas insisti e ela acertou

a figura.

Ga., Hu. e Mat. foi preciso insistir, ajudar, ensinar dizendo o nome do som ouvido (ex:

som do cachorro) e ajudar a marcar a figura. A Vi. ajudei, mas foi menos.

[...].

Obs. Para essa primeira vez que fiz a atividade (turma A) com som e figuras considero

positivo a postura dos meninos, o interesse, a atenção e concentração, a consciência do que

está fazendo ou ausência naquele momento. Também, pensei em chamar a pedagoga para me
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ajudar, mas depois decidi fazer sozinha. Isso foi importante, pois percebi que posso conduzir

sem receio, fazer eles ouvirem o som, observar a figura, pegar o chocalho e colocá-lo na

figura.

Ressalto a importância de fazer conexões entre uma atividade com a outra. Ouvir o

som várias vezes; depois ouvir o som e ver a figura. Estimulá-los a fazer novas conexões!!

Também é importante mudar a dinâmica da aula, mesmo que os especiais precisam de

rotina.

- Vou continuar esse trabalho.

Trabalhar o mesmo conteúdo por diversos canais sensoriais auditivo, visual e tato.

Ref. Marion Verhallen.

QUADRO 41 - Protocolo 16

Protocolo 16 – Plano de Aula 16 – 27/04/2012

Turma A
Atividade 1: canto de entrada

Quando iniciei a atividade a An. e a Al. e primeiro lugar cantaram Olá!
Vi. manteve atenta ao canto, apesar de virar o rosto, timidez. Acompanhou o canto e bateu as

mãos nas minhas.
An. cantou, bateu palmas, sorriu e não se preparou mais como antes. Obs. Teve mudança de

comportamento – aprendizado. A prontidão de resposta foi direta. Ótimo!
Ga. estava séria nesta aula e manteve pouco contato, mas estava presente.
Mat. bateu palmas, segurou na minha mão e sorriu. Eles esta respondendo mais a atividade

sem receio ao toque e ao canto também. Mudou seu comportamento – aprendizado.
Nat. estava tranquila, cantou e estalou os dedos mais espontâneo, menos mecanizada. Ótimo!
De. me olhou prestando atenção no canto e encostou a mão na minha.
Ma. faltou na semana passada e estava um pouco manhosa, resmungando, mas prestou

atenção ao canto.
Br. como sempre afetuoso, participativo; bateu palmas e pegou na minha mão.
Al. cantou, movimentou comigo, muito atenta e concentrada na atividade, sorriu ao final.

Atividade 2: canto de canção folclórica “A canoa virou”
Quando comecei a cantar e An. começou a brincar com as mãos imitando os peixes.
Vi. ficou observando e ouvindo o canto.
An. cantou junto, contente e movimentou as mãos fazendo o peixinho.
Ga. ainda séria, mas estava atenta ao canto para ela.
Mat. ouviu o canto para ele. Mas apresentou ecolalia – repetição de frases antes do canto.
Nat. percebeu que era para ela, mas não cantou. De. sempre atento, ouvindo a canção.
Ma. quando parava de cantar não resmungava, quando voltava cantar ela chorava. Obs.

Conversei com a mulher que cuida dela, que fica esperando no Espaço, ela disse que às vezes ela faz
isso mesmo, que parece ser nostálgico, porque ela gosta da canção “A canoa virou”.

Br. fica feliz, sabe que é seu momento no canto.

Atividade 3: exploração do instrumento teclado
Vi. explora as teclas com timidez, com um dedo; mas ao estimulá-la se solta um pouco mais.
An. se prontificou a tocar, sem resistência, sem preparação. Explorou o teclado direto; disse
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que iria tocar uma música para a professora (eu). Depois, disse para ela tocar no grave e perguntei se
era igual, ela disse que não e voltou para o agudo. Mudança de comportamento – aprendizado.

Mat. sentou ao teclado e ligou o ritmo. Disse para ele tocar com os dedos e com as duas
mãos. Fez separadamente sem receio. Aprendizado!

Nat. veio ao teclado sem restrição; mas ainda explora nota por nota sistematicamente.
Br. entusiasmado explora tentando deslizar os dedos nas teclas, como glissando. Tentei

mostrar para ele cantarolando as notas mi – ré - dó para ele repetir. Não conseguiu fazer na mesma
nota, mas fez o movimento descendente. Obs. Quando cantarolei mi –ré – dó, o Mat. cantou “Pão
quentinho”.  Muito interessante porque ele lembrou dessa canção que havia cantado com o Br. ou
com a In. para fazer no teclado.

De. ficou meio receoso, parece que inseguro com o teclado. Estimulei e disse para colocar o
dedo na tecla; ele fez e logo se soltou, explorou as notas saltadas do grave para o agudo, como os
meninos fazem.

Obs. Nessa parte tirei algumas fotos deles ao teclado. Todos adoram foto, deram sorriso.

Turma B
A turma estava com apenas três; uma havia faltado e dois estavam muito agitados.

Atividade 1: canto de entrada
Pat. estava mais atenta e deu a mão para abater na minha.
Luc. sorridente com o canto.
Ig. bateu palmas.

Atividade 2: canto de canção folclórica “A canoa virou”
Pat. parecia estar distante. Luc. atento ao canto e sorriu, assim como o Ig. que bateu palmas.

Atividade 3: exploração do instrumento teclado
Nesse momento a Pat. interessou e explorou com as duas mãos.
Luc., assim que coloquei o teclado próximo a ele levou a mão para tocar as teclas. Muito

esforçado, leva a mão e faz força o quanto pode para tocar.
Ig. não leva mão até as teclas é preciso colocar sua mãos; mas parece que o fato de ter

colocado o teclado em seu colo, demonstrou feliz, bateu palmas.
Obs. Também tirei fotos ao teclado com eles. Em particular o Ig. sorriu e bateu palmas de

contente olhando para a câmera.
Nesta aula fiquei observando e tive um insight, sobre o quanto sou cartesiana, seguindo a

ordem da canção de entrada, um de cada vez seguindo a ordem do círculo para tocar o instrumento.
Isso ocorreu devido às discussões com a professora Fernanda Albernaz (aula – Docência no Ensino
Superior), que tem nos despertado a reflexão baseada em Morin. A teoria aliada à prática profissional.
É fato que os especiais precisam de rotina, esperar a vez do colega, assim como na educação infantil
também, mas não preciso seguir tanto isso, porque eles já estão acostumados comigo, e mudar é
sempre bem vindo!! Também falamos sobre Morin na disciplina Psicologia da Música – professoras
Célia e Cláudia.

Análise 16 - Protocolo 16 – Plano de Aula 16 – 27/04/2012

Atividade 2: canto de canção folclórica “A canoa virou”

[...]

Br. fica feliz, sabe que é seu momento no canto. [vídeo Bruno tocando violão]

Atividade 3: exploração do instrumento teclado
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Vi. explora as teclas com timidez, com um dedo; mas ao estimulá-la se solta um pouco

mais.

An. se prontificou a tocar, sem resistência, sem preparação. Explorou o teclado direto;

disse que iria tocar uma música para a professora (eu). Depois, disse para ela tocar no grave e

perguntei se era igual, ela disse que não e voltou para o agudo. Mudança de comportamento –

aprendizado.

Mat. sentou ao teclado e ligou o ritmo. Disse para ele tocar com os dedos e com as

duas mãos. Fez separadamente sem receio. Aprendizado!

Nat. veio ao teclado sem restrição; mas ainda explora nota por nota sistematicamente.

Br. entusiasmado explora tentando deslizar os dedos nas teclas, como glissando.

Tentei mostrar para ele cantarolando as notas mi – ré - dó para ele repetir. Não conseguiu

fazer na mesma nota, mas fez o movimento descendente. Obs. Quando cantarolei mi –ré – dó,

o Mat. cantou “Pão quentinho”.  Muito interessante porque ele lembrou dessa canção que

havia cantado com o Br. ou com a In. para fazer no teclado.

De. ficou meio receoso, parece que inseguro com o teclado. Estimulei e disse para

colocar o dedo na tecla; ele fez e logo se soltou, explorou as notas saltadas do grave para o

agudo, como os meninos fazem.

Obs. Nessa parte tirei algumas fotos deles ao teclado. Todos adoram foto, deram

sorriso.

Turma B

Atividade 1: canto de entrada

Pat. estava mais atenta e deu a mão para abater na minha.

Luc. sorridente com o canto.

Ig. bateu palmas.

Atividade 2: canto de canção folclórica “A canoa virou”

Pat. parecia estar distante. Luc. atento ao canto e sorriu, assim como o Ig. que bateu

palmas.

QUADRO 42 - Protocolo 17

Protocolo 17– Plano de Aula 17 – 04/05/2012

Nesta aula tentei ser menos cartesiana, modificando a atividade. Essa foi realizada com as
duas turmas juntas.
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Atividade: Dado Musical
Enquanto a música tocava no aparelho de som, os alunos deveriam passar o dado para o

colega, que havia figuras dos instrumentos; quando desse pausa na canção, quem estava com o dado
deveria jogá-lo para frente e a partir da figura voltada para cima executar o instrumento.

Estavam presente a pedagoga e duas ajudantes.
De modo geral a atividade não funcionou muito porque foi difícil manter a atenção durante

todo tempo e o interesse. Também, nesse momento considero que realizar a atividade com as duas
turmas juntas foi mais difícil conduzir. No entanto a ideia de reuni-las foi porque sendo a Tuma B
mais comprometida poderia ser mais interessante e estimulante.

Outro ponto a ser repensado foi quanto a minha explicação da atividade, poderia ter explicado
melhor no início, mais devagar e fazer com as ajudantes e pedagoga para exemplificar.

Alguns ficaram tímidos no início, mas com a repetição pegavam e jogavam o dado.
Ig. e Nat. estavam sonolentos (remédio).
An. “forjou” quando jogou o dado porque queria o teclado e fez com que caísse nele. Tocou

teclado oferecendo as músicas para as ajudantes. Br. – o dado caiu na tímba; ele apontou para o
instrumento reconhecendo a figura e executou (eu que entreguei para ele) – aluno com paralisia
cerebral.

Pa. também tocou teclado.
Al. pau de chuva.
Lu. o violão – ele foi conduzido para jogar o dado e entreguei o violão.
A Vi. também tocou teclado.

Obs. A pedagoga e as ajudantes ajudaram.
Conversei com a pedagoga para realizara mesma ideia dessa atividade, mas de modo

diferentes. Vamos rever.
Os alunos que são menos comprometidos se dispersaram por ter que esperar a condução dos

mais comprometidos.
Ao terminar a aula enquanto guardava os instrumentos me senti um pouco frustrada por ter

preparado a atividade com tanta empolgação. Mas nesse momento enquanto escrevo esse relato reflito
que estou sendo muito rigorosa, pois a critica que devo fazer é sobre o que não deu certo, o porquê, o
que deve modificar e como. Também, é preciso experimentar para saber o que pode ou não dar certo
com o grupo.

Análise 17- Protocolo 17 – Plano de Aula 17 – 04/05/2012

Enquanto a música tocava no aparelho de som, os alunos deveriam passar o dado para

o colega, que havia figuras dos instrumentos; quando desse pausa na canção, quem estava

com o dado deveria jogá-lo para frente e a partir da figura voltada para cima executar o

instrumento.

Estavam presente a pedagoga e duas ajudantes.

De modo geral a atividade não funcionou muito porque foi difícil manter a atenção

durante todo tempo e o interesse. Também, nesse momento considero que realizar a atividade

com as duas turmas juntas foi mais difícil conduzir. No entanto a ideia de reuni-las foi porque

sendo a Tuma B mais comprometida poderia ser mais interessante e estimulante.
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Outro ponto a ser repensado foi quanto a minha explicação da atividade, poderia ter

explicado melhor no início, mais devagar e fazer com as ajudantes e pedagoga para

exemplificar.

Alguns ficaram tímidos no início, mas com a repetição pegavam e jogavam o dado.

Ig. e Nat. estavam sonolentos (remédio).

An. “forjou” quando jogou o dado porque queria o teclado e fez com que caísse nele.

Tocou teclado oferecendo as músicas para as ajudantes. Br. – o dado caiu na tímba; ele

apontou para o instrumento reconhecendo a figura e executou (eu que entreguei para ele) –

aluno com paralisia cerebral.

[...]

Al. pau de chuva.

[...]

Obs. A pedagoga e as ajudantes ajudaram.

Conversei com a pedagoga para realizara mesma ideia dessa atividade, mas de modo

diferentes. Vamos rever.

Os alunos que são menos comprometidos se dispersaram por ter que esperar a

condução dos mais comprometidos.

Ao terminar a aula enquanto guardava os instrumentos me senti um pouco frustrada

por ter preparado a atividade com tanta empolgação. Mas nesse momento enquanto escrevo

esse relato reflito que estou sendo muito rigorosa, pois a critica que devo fazer é sobre o que

não deu certo, o porquê, o que deve modificar e como. Também, é preciso experimentar para

saber o que pode ou não dar certo com o grupo.

QUADRO 43- Protocolo 18

Protocolo 18– Plano de Aula 18 – 11/05/2012

Turma A
Atividade 1: canto Tindolelê

Inicialmente disse para os alunos que iríamos fazer uma atividade nova, começar diferente a
aula. Imediatamente alguns disseram contentes expressando com sorrisos e ehh!

Cantei a canção pela primeira parte e disse que na hora de bater palmas, pé, sorrir, mãos para
o baixo e para cima era para eles fazerem comigo. E fizeram, a Pau. cantava, batia palma
demonstrando o prazer em cantar a canção conhecida.

In., Br. e Al.  também bateram palmas, pés no chão, seguindo o que era pedido na canção.
Depois disse que a tia He. (ajudante) ia tirar foto enquanto cantávamos. Eles demonstraram

mais entusiasmo e participação para a foto. Eles também gostam de foto; esse é um há do Espaço.

Atividade 2: canção folclórica “Faço assim” – nome



146

Saí da atividade 1 tentando não perder a animação deles e continuar na canção do nome.
Começamos com a In. participativa, atenta, percebendo a atividade, cantando. Depois a Ga. que
observava. Mat. também atento bateu palmas.

Vi. consciente da atividade, porém demonstra timidez. Ma. estava mais tranquila na aula hoje.
Br., Pa. e Al. muito atentos, conscientes e percebendo a vez de cada um.
 Percebi o quanto foi importante manter o andamento mais rápido das canções para não perder

o entusiasmo, mantendo o “clima” para cima; interação entre eles e comigo.
Obs. No plano de aula consta a canção das estações, mas estava tão entusiasmada com a

improvisação no teclado que esqueci.
Atividade 3: improvisação/criação no teclado

Inicialmente expliquei que seria uma atividade nova e que nós iríamos fazer música, criar
uma música, juntos comigo, demonstrando a importância da atividade e para ouvir.

Eles ficaram atentos prestando atenção e conscientes na informação.
In. sentou ao meu lado e disse para ela que eu iria tocar primeiro, ela deveria ouvir. Toquei o

acompanhamento (Verhallen); ela ouvindo. Em seguida, disse que nós duas íamos tocar somente nas
teclas pretas. Então começamos, ela explorando as pretas, disse para ela;

“- Mais rápido!” Ela seguiu junto comigo. Depois mais devagar, ela também seguiu até a
canção acabar.
 Esse processo foi realizado com todos.

Ga., foi preciso a He. (ajudante) conduzir. Enquanto fazia a base a Heloísa segurava em sua
mão e tocava as teclas instigando ela. Aos poucos Ga. estava sorrindo.

Nat. tocou sem a condução, porém foi interessante pois não foi sistematizada em ter que tocar
nota por nota. Não, tocou notas saltadas.

Mat. sentou ao teclado e ligou o ritmo. Desliguei e expliquei a atividade. Nos primeiros
segundos relutou o toque, mas logo explorou as teclas sem dificuldades.

Vi. mais tímida com a atividade nova, a He. conduziu. Ela desviava o olhar do teclado o
tempo todo, eu e a Heloísa insistimos para olhar. Ela e virava novamente.

Ma. não chorou, não resmungou. A He. conduziu enquanto deixou. Melhorar na aceitação.
Br. entusiasmado explorou as teclas, porém a dificuldade é motora para tocar mais rápido,

mas ele não desistiu.
Pa. explora o teclado muito bem. No entanto, por gostar de explorar livre, apresenta um

pouco de resistência quanto a tocar somente nas teclas pretas. Mas executou bem a atividade.
Al., no início queria tocar. Disse para ela ouvir, prestar a atenção. Então, ouviu atenta,

consciente e percebendo o que era a atividade e no momento de tocar começou na hora certa. Ótimo!
Mudança de comportamento está esperando mais a sua vez.

Atividade 4: relaxamento
Mantra de cura
Tranquilo, sem modificações.

Turma B – alguns alunos faltaram
Atividade 1: canto Tindolelê

Quando sentei com o violão Ed. ficou em pé de frente para o violão procurando o som, olhou
as partes do instrumento e percutia as cordas. Foi interessante essa postura mais livre e espontânea.

Cantei a canção da mesma forma como para a turma A, porém sem repetir muitas vezes.
Luc. sorria!!

Atividade 2: canção folclórica “Faço assim”
Cantei a canção para o Ed., Ig., Luc. e De.. Ig. sonolento – medicação. Luc. sorria. De.

observava atento, porém estava com crises convulsivas pequenas, o braço repuxava de leve. O pau
avisou.

Pat. distante.
Enquanto cantava a canção Faço Assim o Ed. levantou e andava em direção ao violão,
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segurava no braço, olhava as cordas, movimentava o corpo (quanto ao movimento fico na dúvida se
era pelo som ou por serem movimentos estereotipados do autismo), mas parecia novamente buscar o
som do instrumento.

Atividade 3: improvisação/criação no teclado
Ed. - as ajudantes conduziram, porém ele ficava colocando os braços nas teclas, colocava o

queixo parecendo sentir a vibração.
Luc., De., Pat. e Ig. levei o teclado até eles, tentei manter a base na mão esquerda, mas o

teclado ainda é exploratório.
Atividade 4: relaxamento

Mantra de cura
A atividade atingiu os objetivos.

Obs. Neste dia percebi a importância de mudar a atividade, ser menos cartesiana; propor
atividade com propósito definido; a importância de explicar bem, certo, direto, a atividade; a palavra
jogo os atrai. Não ter receio em propor o novo bem planejado e aceitar a resposta do aluno!!

Manter o andamento das canções mais animado; explicar o que fazer na canção: bater palmas,
sorrir, etc.

Estimular e elogiar sempre! Corrigir quando necessário, para o bem, pensando em seu
desenvolvimento humano.

Fazer a atividade e quando acabar dar o retorno, dizer que eles realizaram o jogo muito bem.
Acreditar no ser humano, em sua capacidade de desenvolvimento!!

Foi muito relevante o quanto eles ficaram atentos, conscientes e percebendo a explicação
sobre a atividade do teclado e Tindolelê. Também, ouvindo a harmonia, acelerar e diminuir, ouvido o
que eu falava; percebendo o início, desenvolvimento e fim da criação. (Processos cognitivos
evidentes).

Análise 18 - Protocolo 18– Plano de Aula 18 – 11/05/2012

Turma A

Atividade 1: canto Tindolelê

Inicialmente disse para os alunos que iríamos fazer uma atividade nova, começar

diferente a aula. Imediatamente alguns disseram contentes expressando com sorrisos e ehh!

Cantei a canção pela primeira parte e disse que na hora de bater palmas, pé, sorrir,

mãos para o baixo e para cima era para eles fazerem comigo. E fizeram, a Pa. cantava, batia

palma demonstrando o prazer em cantar a canção conhecida.

In., Br. e Al.  também bateram palmas, pés no chão, seguindo o que era pedido na

canção.

Depois disse que a tia He. (ajudante) ia tirar foto enquanto cantávamos. Eles

demonstraram mais entusiasmo e participação para a foto. Eles também gostam de foto; esse é

um há do Espaço.

Atividade 2: canção folclórica “Faço assim” – nome
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Saí da atividade 1 tentando não perder a animação deles e continuar na canção do

nome. Começamos com a In. participativa, atenta, percebendo a atividade, cantando. Depois a

Ga. que observava. Mat. também atento bateu palmas.

Vi. consciente da atividade, porém demonstra timidez. Ma. estava mais tranqüila na

aula hoje.

Br., Pa. e Al. muito atentos, conscientes e percebendo a vez de cada um.

 Percebi o quanto foi importante manter o andamento mais rápido das canções

para não perder o entusiasmo, mantendo o “clima” para cima; interação entre eles e comigo.

[...]

Atividade 3: improvisação/criação no teclado

Inicialmente expliquei que seria uma atividade nova e que nós iríamos fazer música,

criar uma música, juntos comigo, demonstrando a importância da atividade e para ouvir.

Eles ficaram atentos prestando atenção e conscientes na informação.

In. sentou ao meu lado e disse para ela que eu iria tocar primeiro, ela deveria ouvir.

Toquei o acompanhamento (Verhallen); ela ouvindo. Em seguida, disse que nós duas íamos

tocar somente nas teclas pretas. Então começamos, ela explorando as pretas, disse para ela;

“- Mais rápido!” Ela seguiu junto comigo. Depois mais devagar, ela também seguiu

até a canção acabar.

 Esse processo foi realizado com todos.

Ga., foi preciso a He. (ajudante) conduzir. Enquanto fazia a base a He. segurava em

sua mão e tocava as teclas instigando ela. Aos poucos Gabriela estava sorrindo.

Nat. tocou sem a condução, porém foi interessante pois não foi sistematizada em ter

que tocar nota por nota. Não, tocou notas saltadas.

Mat. sentou ao teclado e ligou o ritmo. Desliguei e expliquei a atividade. Nos

primeiros segundos relutou o toque, mas logo explorou as teclas sem dificuldades.

Vi. mais tímida com a atividade nova, a He. conduziu. Ela desviava o olhar do teclado

o tempo todo, eu e a Heloísa insistimos para olhar. Ela e virava novamente.

Ma. não chorou, não resmungou. A He. conduziu enquanto deixou. Melhorar na

aceitação.

Br. entusiasmado explorou as teclas, porém a dificuldade é motora para tocar mais

rápido, mas ele não desistiu.
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Pa. explora o teclado muito bem. No entanto, por gostar de explorar livre, apresenta

um pouco de resistência quanto a tocar somente nas teclas pretas. Mas executou bem a

atividade.

Al., no início queria tocar. Disse para ela ouvir, prestar a atenção. Então, ouviu atenta,

consciente e percebendo o que era a atividade e no momento de tocar começou na hora certa.

Ótimo! Mudança de comportamento está esperando mais a sua vez.

Turma B

Atividade 2: canção folclórica “Faço assim”

Cantei a canção para o Ed., Ig., Luc. e De.. Ig. sonolento – medicação. Luc. sorria. De.

observava atento, porém estava com crises convulsivas pequenas, o braço repuxava de leve. O

pau avisou.

Pat. distante.

Enquanto cantava a canção Faço Assim o Ed. levantou e andava em direção ao violão,

segurava no braço, olhava as cordas, movimentava o corpo (quanto ao movimento fico na

dúvida se era pelo som ou por serem movimentos estereotipados do autismo), mas parecia

novamente buscar o som do instrumento.

Atividade 3: improvisação/criação no teclado

Ed. - as ajudantes conduziram, porém ele ficava colocando os braços nas teclas,

colocava o queixo parecendo sentir a vibração.

Obs. Neste dia percebi a importância de mudar a atividade, ser menos cartesiana;

propor atividade com propósito definido; a importância de explicar bem, certo, direto, a

atividade; a palavra jogo os atrai. Não ter receio em propor o novo bem planejado e aceitar a

resposta do aluno!!

Manter o andamento das canções mais animado; explicar o que fazer na canção: bater

palmas, sorrir, etc.

Estimular e elogiar sempre! Corrigir quando necessário, para o bem, pensando em seu

desenvolvimento humano.

Fazer a atividade e quando acabar dar o retorno, dizer que eles realizaram o jogo muito

bem. Acreditar no ser humano, em sua capacidade de desenvolvimento!!

Foi muito relevante o quanto eles ficaram atentos, conscientes e percebendo a

explicação sobre a atividade do teclado e Tindolelê. Também, ouvindo a harmonia, acelerar e
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diminuir, ouvido o que eu falava; percebendo o início, desenvolvimento e fim da criação.

(Processos cognitivos evidentes).

QUADRO 44 - Protocolo 19

Protocolo 19– Plano de Aula 19 – 18/05/2012

Turma A
Atividade 1: canto Tindolelê

Nesta aula a He. (ajudante) estava presente a meu pedido pata ajudar na condução da
atividade de improvisação no teclado.

No início disse que iríamos fazer uma atividade nova naquele dia para An. e Hu. que haviam
faltado na última aula. An. se interessou.

Mantive o andamento da canção mais acelerado para manter a animação na canção toda. Eles
cantaram (os que falam), bateram palmas e pés, seguindo as indicações da canção. Participativos
instiguei em quais outros movimentos poderíamos fazer, a In. disse mão na boca; fizemos esse e
outros indicados. Foi muito interessante a participação, a prontidão de resposta, a atenção no jogo; a
questão do novo, instigá-los a atenção na atividade que em cada momento o movimento era diferente.

Obs. Ressalto a importância de ter outra pessoa para trabalhar com eles junto, já que estava
no violão.

Também, o quanto é importante para eles uma canção animada, andamento mais rápido;
ficava receosa em desencadear alguma crise, mas hoje isso mudou. Há momentos na aula para todos
os tipos de música.

Atividade 2: canto “Faço assim” – nome e As estações
Neste dia estava com a voz cansada, um pouco rouca, porque na quinta-feira trabalho de

manhã até a noite. Senti muito a voz nessa atividade.
Na canção do nome, continuei no mesmo andamento da canção Tindolelê para não perder a

atenção e a participação deles. Não segui a ordem do círculo, não fui cartesiana, graças ... Fui
perguntado quem será o primeiro, depois, quem é o próximo; a maioria se manifestou eu, ou a
“fulana”; outros eu e a He. indicamos. Participaram cantando e batendo palmas.

Na canção da temática As Estações, minha voz estava falhando e por isso cantei uma só vez.

Atividade 3: improvisação/criação teclado
Também, tentei não ser cartesiana e perguntei quem seria o primeiro, a An. logo se

manifestou levantando para sentar ao teclado. Como era uma atividade nova para ela começou a
esticar o braço, se preparando (isso reflete a insegurança dela); não dei muita importância e segui na
atividade dizendo para ouvir primeiro. Ouviu e depois começou a tocar dizendo que era uma música
para He.; falei para ela que era a canção do barco, então começou a inventar uma história e tocar ao
mesmo tempo; ao final quando acelerei e diminui o andamento ela disse que o barco não ia afundar
porque havia peso nele. Interessante, ela criou sua história musical com o final também.

Depois a In. e a Al. separadas, param para ouvir primeiro o acompanhamento e começam a
tocar quando digo. Entre as duas dá para ver a diferença em que a In. frequente a aula de música
comigo desde o início e responde a música, interagindo comigo; a Al. interage menos, pois ainda esta
na fase de explorar livre, porém realizou a atividade com satisfação.

O Hu. também está na fase da exploração, não acompanhou comigo, por isso deixei ele fazer
do seu jeito.

A Ga. precisou ser conduzida.
Pa. no início leva as mãos cheias nas teclas, como percussão; aceitou eu pegar no dedo dela

para mostrar e depois explorou com o dedo.
Mat. já sentou ao teclado e quis ligar o ritmo. Desliguei e disse que hoje seria diferente.
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Toquei o acompanhamento e disse para ele tocar junto comigo. Ele colocava os dedinhos nas teclas
com três ou quatro dedos ao mesmo tempo e explorava as teclas na região média e aguda.

Nat. estava sonolenta (remédios) e resistiu um pouco, não queria fazer a atividade, mas eu e a
He. insistimos; ela fez, mas sem vontade. Insistimos porque se depender dela não participava de nada,
também devido à medicação e se isolar.

Atividade 4: relaxamento
Utilizei um Cd do Espaço com sons de string e piano, parecendo intergaláctico, porém sem

referência.
Obs. Na atividade Tindolelê e do nome, a gravação deu problema e infelizmente não tenho

esse vídeo.

Turma B
Atividade 1: canto Tindolelê

Estavam presentes Ed., Gu., Ig. e Luc..
Quando comecei a cantar o Ig. e o Luc. sorriam; Ig. sorria, batia palma e gritava.

Atividade 2: canto “Faço assim” – nome
Cantei a canção de modo individual. Enquanto cantava o Ed. olhava o violão, colocava a mão

no braço; parecia sentir a vibração.

Atividade 3: exploração do violão
Decidi fazer essa atividade com o violão devido interesse do Ed.. Ele foi o primeiro; percutiu

as cordas, segurava no braço do violão e ele imitou algumas vezes; depois segurou a minha mão e
colocando nas cordas indicando para eu tocar. Toquei e ele imitou. Por meio do instrumento, Eduardo
está estabelecendo contato direto comigo, dialogando, interagindo e se posicionado nas escolhas.

Luc. explorou; levava a mão direita para percutir as cordas.
Ig. – peguei a mão dele e passei nas cordas; ele me olhava e sorria. Obs. Quando ele chegou

no Espaço e me viu bateu palmas sorrindo e gritando.
Gu. - tenho que segurar a mão dele, porque ele puxa com força e não solta, as cordas vão

arrebentar.
A He. trouxe o Lu. para fazer a atividade no teclado. Toquei para ele o acompanhamento, ele

apertava todas as teclas e não ia nas pretas, então aceitei o que ele queria; pegou na minha mão para
ligar o ritmo; liguei; disse para ele apertar os botões (timbre) ele lembrou e apertou. Mas não estava
muito interessado, não insisti mais.

Atividade 4: relaxamento
Igual da turma A.

Análise 19 - Protocolo 19– Plano de Aula 19 – 18/05/2012

Turma A

Atividade 3: improvisação/criação teclado

Também, tentei não ser cartesiana e perguntei quem seria o primeiro, a An. logo se

manifestou levantando para sentar ao teclado. Como era uma atividade nova para ela começou

a esticar o braço, se preparando (isso reflete a insegurança dela); não dei muita importância e

segui na atividade dizendo para ouvir primeiro. Ouviu e depois começou a tocar dizendo que

era uma música para He. ; falei para ela que era a canção do barco, então começou a inventar
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uma história e tocar ao mesmo tempo; ao final quando acelerei e diminui o andamento ela

disse que o barco não ia afundar porque havia peso nele. Interessante, ela criou sua história

musical com o final também.

Depois a In. e a Al. separadas, param para ouvir primeiro o acompanhamento e

começam a tocar quando digo. Entre as duas dá para ver a diferença em que a In. frequente a

aula de música comigo desde o início e responde a música, interagindo comigo; a Al. interage

menos, pois ainda esta na fase de explorar livre, porém realizou a atividade com satisfação.

O Hu. também está na fase da exploração, não acompanhou comigo, por isso deixei

ele fazer do seu jeito.

A Ga. precisou ser conduzida.

Pa. no início leva as mãos cheias nas teclas, como percussão; aceitou eu pegar no dedo

dela para mostrar e depois explorou com o dedo.

Mat. já sentou ao teclado e quis ligar o ritmo. Desliguei e disse que hoje seria

diferente. Toquei o acompanhamento e disse para ele tocar junto comigo. Ele colocava os

dedinhos nas teclas com três ou quatro dedos ao mesmo tempo e explorava as teclas na região

média e aguda.

Nat. estava sonolenta (remédios) e resistiu um pouco, não queria fazer a atividade, mas

eu e a He. insistimos; ela fez, mas sem vontade. Insistimos porque se depender dela não

participava de nada, também devido à medicação e se isolar.

Turma B

Atividade 2: canto “Faço assim” – nome

Cantei a canção de modo individual. Enquanto cantava o Ed. olhava o violão, colocava

a mão no braço; parecia sentir a vibração.

Atividade 3: exploração do violão

Decidi fazer essa atividade com o violão devido interesse do Ed.. Ele foi o primeiro;

percutiu as cordas, segurava no braço do violão e ele imitou algumas vezes; depois segurou a

minha mão e colocando nas cordas indicando para eu tocar. Toquei e ele imitou. Por meio do

instrumento, Eduardo está estabelecendo contato direto comigo, dialogando, interagindo e se

posicionado nas escolhas.

Luc. explorou; levava a mão direita para percutir as cordas.
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Ig. – peguei a mão dele e passei nas cordas; ele me olhava e sorria. Obs. Quando ele

chegou no Espaço e me viu bateu palmas sorrindo e gritando.

Gu. - tenho que segurar a mão dele, porque ele puxa com força e não solta, as cordas

vão arrebentar.

[...].

QUADRO 45 - Protocolo 20

Protocolo 20– Plano de Aula 20 – 25/05/2012

Neste dia muitos faltaram devido estarem doentes e outros fatores. Também, havia preparado
fazer uma atividade com todos, trabalhando o corpo, mas com o número reduzido decidi fazer na
outra semana.
Turma A
Atividade 1: canto Tindolelê e do nome A Lili

No canto Tindolelê, quando comecei a cantar Br., Al. e Hu. começaram a bater palmas; ação
que demonstra o aprendizado, pois na aula passada trabalhamos essa canção. Também Br. Bateu os
pés, igual fizemos na semana passada.
Propus poucas ações, bater palmas e pés, sorrindo, mãos para o alto. Perguntei qual outra poderíamos
fazer, a Al. Disse “feliz” e fizemos também.

A canção A Lili, onde trabalha com o nome deles o Br., a Al., Hu. e Vi. Apontavam para
quem seria o próximo no canto individual. Br. Muito participativo, atento a tudo. Al. Também, mas
estava um pouco sonolenta já antes da aula. De. acompanhou com o olhar atento; Ma. Parecia
movimenta-se com a música; Nat. Distante; Ga. Observava.

Atividade 2: canto - Canção das estações e Todas as Notinhas
Na primeira canção eles ficaram, ouvindo, apreciando. Na segunda canção, disse que era uma

música nova. Cantei. Eles apreciaram. Quando chega na parte de cantar a escala de C com tá tá
batendo palmas com os dois dedos, na segunda vez que repeti a Al.  e o Br. tentaram bater palmas
juntos. Achei interessante a prontidão de resposta deles para essa primeira vez.

Atividade 3: exploração
Obs. No plano de aula a atividade seguinte é o trabalho com o corpo, devido o número

reduzido e pela Pat. Ter trago de casa uma meia-lua, resolvi fazer a exploração de instrumentos com a
meia-lua e tirar fotos deles com o instrumento.

Todos exploraram e tiramos fotos. A Vi., no início quando perguntei quem queria tocar,
levantou dizendo “eu” e pegou da minha mão.

Atividade 4: relaxamento
Mozart for babies.

Turma B
Com apenas quatro integrantes. Desenvolvi todas as atividades com eles, igual na turma A.
No canto Ig. Sorriu. Na atividade de exploração do instrumento Pat. “resmungou” com a

troca do instrumento. Na. me observou todo o tempo. Ed. estava disperso. Também, tiramos fotos.
Obs. Neste dia pude perceber o quanto é importante ter os alunos mais avançados juntos com

os mais comprometidos, porque eles puxam os outros, animam; através da observação, estimulação e
motivação eles aprendem uns com os outros. Eles aprendem com a professora e entre eles a todo
tempo.

Na semana passada estavam mais três alunas animadas, que interagem mais; elas puxavam a
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turma. Também, a ajuda de outra pessoa é importante, enquanto estou tocando e cantando. Neste dia
estava muito cansada e isso também pode interferir na dinâmica da aula.

Análise 20 - Protocolo 20– Plano de Aula 20 – 25/05/2012

Turma A

Atividade 2: canto - Canção das estações e Todas as Notinhas

[...] Na segunda canção, disse que era uma música nova. Cantei. Eles apreciaram.

Quando chega na parte de cantar a escala de C com tá tá batendo palmas com os dois dedos,

na segunda vez que repeti a Al. e o Br. tentaram bater palmas juntos. Achei interessante a

prontidão de resposta deles para essa primeira vez.

QUADRO 46 - Protocolo 21

Protocolo 21– Plano de Aula 21 – 01/06/2012

A atividade dessa semana foi trabalhada com as duas turmas juntas. Inicialmente cantei
novamente a canção Tindolelê no intuito de gravar, já que o outro vídeo se perdeu. Essa atividade foi
realizada somente com a turma A. de modo geral, eles participaram, cantaram, movimentaram e se
expressaram. Porém, não foi igual a da aula passada – o vídeo que se perdeu; o que fica claro que
cada aula é única, cada momento espontâneo também é único.

Em seguida, reunimos as duas turmas, para realizar a atividade de corpo e dois faltaram
apenas. Caranguejo – Palavra Cantada e O trem de Bia Bedran. A atividade foi realizada na garagem,
devido ao espaço; colocamos as cadeiras em formato de semicírculo para mantê-los no espaço.
Primeiro expliquei como seria a atividade para os alunos. Cabe ressaltar que as ajudantes e a
pedagoga ajudaram na condução da atividade. Assim que coloquei a música comecei a dançar,
executando os movimentos da música e instigando os alunos a levantarem e a se movimentarem,
assim como as ajudantes. Eles foram levantando aos poucos. A Pa. logo buscou seu espaço para
dançar, Hu. pulava, batia palmas e emitia sons de alegria, os cadeirantes participavam a sua maneira,
com sorrisos, olhares e os movimentos que conseguem fazer; a Al.  e a An. que achei que fossem
participar não quiseram muito. Mat. batia palma e pés, andava pelo espaço. Nat. participou menos
automática.

Na segunda atividade O trem, a proposta era eu (Thaís) formar o trem com os meninos.
Assim que a música começou, cantava e passava na frente dos meninos para eles pegarem na minha
cintura. Desse modo eles foram entrando no trem e a equipe, cada uma conduziu um cadeirante. Ob.
Uma mulher que cuida da Ma. também ajudou. Segui movimentando no espaço da garagem até o
trem chegar.

Considero que eles entenderam a atividade, participaram. Em um momento o Mat. saiu do
trem achando que tinha acabado e sentou, disse para ele voltar que não havia acabado e ele voltou.

Além disso, foi realizada uma atividade extra. Introduzi-los na altura do instrumento por
cores. Foram preparadas as fichas com as cores e notas; foi colocada no teclado a escala de Dó M, as
cores com o nome da nota – colocada com fita. A atividade foi realizada com quatro alunos devido o
tempo. Essa será continuada em outras aulas com os que não foram. Comecei com a In. mostrando as
fichas avulsas correspondente a tecla a ser tocada. Ela olhava a ficha, e eu perguntava a cor; ela dizia,
mas se confundia; mas acertava a tecla. Seguimos para a ficha maior com cinco notas e combinações
de notas; ela percebia as cores e eu falava para cantar e/ou falar a nota comigo e ela repetia. Em um
momento quis explorar o teclado livremente, pegou um caderno e simulou que estava tocando algo do
caderno. Deixei ela livre. Ao final insisti mais um pouco.

Essa sequência foi trabalhada com todos. A Vi. apresentou dificuldade em não focar o olhar;
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ela desvia o olhar, parece ser por vergonha, insegurança; quando focava conseguia fazer.
An., no início ficou interessada nos livros da brinquedoteca; mas consegui com que realizasse

a atividade, mesmo um pouco dispersa.
Br., foi uma surpresa, pois logo no início demonstrou interesse em realizar a atividade, muito

entusiasmado, motivado. A cada cor/nota que acertava era uma alegria para ele e sempre queria mais;
fui brincando com ele. “Vamos para outra ficha?” “Essa é mais difícil!” Ele ficou empolgado.
Conseguimos fazer todas as fichas até a canção dó ré mi fá fá fá. Nessa disse para ele que as últimas
bolinhas eram mais rápidas; e ele tentou tocar.

Com essa atividade Br. demonstrou que sua “dificuldade” física não é impedimento para ele;
ele sempre quer participar, fazer de novo, tentar; deixei-o sozinho, sem apontar e ele conseguiu. Isso
demonstra o quanto é importante valorizarmos o indivíduo em seu potencial; dar sentido para ele, ser
útil, interagir com os outros, possibilitar sua dignidade.

Faço aqui, essas observações a partir das discussões realizadas na aula Docência no Ensino
Superior, aonde as professoras conduzem a aula para a Valorização do ser Humano. Se já valorizava
meus alunos, agora estou a respeitar mais em suas particularidades.

Análise 21 - Protocolo 21– Plano de Aula 21 – 01/06/2012

A atividade dessa semana foi trabalhada com as duas turmas juntas. Inicialmente

cantei novamente a canção Tindolelê no intuito de gravar, já que o outro vídeo se perdeu.

Essa atividade foi realizada somente com a turma A. de modo geral, eles participaram,

cantaram, movimentaram e se expressaram. Porém, não foi igual a da aula passada – o vídeo

que se perdeu; o que fica claro que cada aula é única, cada momento espontâneo também é

único.

Em seguida, reunimos as duas turmas, para realizar a atividade de corpo e dois

faltaram apenas. Caranguejo – Palavra Cantada e O trem de Bia Bedran. A atividade foi

realizada na garagem, devido ao espaço; colocamos as cadeiras em formato de semicírculo

para mantê-los no espaço. Primeiro expliquei como seria a atividade para os alunos. Cabe

ressaltar que as ajudantes e a pedagoga ajudaram na condução da atividade. Assim que

coloquei a música comecei a dançar, executando os movimentos da música e instigando os

alunos a levantarem e a se movimentarem, assim como as ajudantes. Eles foram levantando

aos poucos. A Pa. logo buscou seu espaço para dançar, Hu. pulava, batia palmas e emitia sons

de alegria, os cadeirantes participavam a sua maneira, com sorrisos, olhares e os movimentos

que conseguem fazer; a Al.  e a Na. que achei que fossem participar não quiseram muito. Mat.

batia palma e pés, andava pelo espaço. Nat. participou menos automática.

Na segunda atividade O trem, a proposta era eu (Thaís) formar o trem com os

meninos. Assim que a música começou, cantava e passava na frente dos meninos para eles

pegarem na minha cintura. Desse modo eles foram entrando no trem e a equipe, cada uma
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conduziu um cadeirante. Obs. Uma mulher que cuida da Ma. também ajudou. Segui

movimentando no espaço da garagem até o trem chegar.

Considero que eles entenderam a atividade, participaram. Em um momento o Mat.

saiu do trem achando que tinha acabado e sentou, disse para ele voltar que não havia acabado

e ele voltou.

Além disso, foi realizada uma atividade extra. Introduzi-los na altura do instrumento

por cores. Foram preparadas as fichas com as cores e notas; foi colocada no teclado a escala

de Dó M, as cores com o nome da nota – colocada com fita. A atividade foi realizada com

quatro alunos devido o tempo. Essa será continuada em outras aulas com os que não foram.

Comecei com a In. mostrando as fichas avulsas correspondente a tecla a ser tocada. Ela

olhava a ficha, e eu perguntava a cor; ela dizia, mas se confundia; mas acertava a tecla.

Seguimos para a ficha maior com cinco notas e combinações de notas; ela percebia as cores e

eu falava para cantar e/ou falar a nota comigo e ela repetia. Em um momento quis explorar o

teclado livremente, pegou um caderno e simulou que estava tocando algo do caderno. Deixei

ela livre. Ao final insisti mais um pouco.

[...]

Br., foi uma surpresa, pois logo no início demonstrou interesse em realizar a atividade,

muito entusiasmado, motivado. A cada cor/nota que acertava era uma alegria para ele e

sempre queria mais; fui brincando com ele. “Vamos para outra ficha?” “Essa é mais difícil!”

Ele ficou empolgado. Conseguimos fazer todas as fichas até a canção dó ré mi fá fá fá. Nessa

disse para ele que as últimas bolinhas eram mais rápidas; e ele tentou tocar.

Com essa atividade Br. demonstrou que sua “dificuldade” física não é impedimento

para ele; ele sempre quer participar, fazer de novo, tentar; deixei ele sozinho, sem apontar e

ele conseguiu. Isso demonstra o quanto é importante valorizarmos o indivíduo em seu

potencial; dar sentido para ele, ser útil, interagir com os outros, possibilitar sua dignidade.

Faço aqui, essas observações a partir das discussões realizadas na aula Docência no

Ensino Superior, aonde as professoras conduzem a aula para a Valorização do ser Humano.

Se já valorizava meus alunos, agora estou a respeitar mais em suas particularidades.

QUADRO 47 - Protocolo 22

Protocolo 22– Plano de Aula 22 – 15/06/2012

Turma A
Atividade 1: apreciação de ritmos diferentes (três)
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Primeiro, disse para eles que hoje teríamos uma aula diferente. Também, foi trabalhado na
aula da tia Lili (pedagoga) os instrumentos e as músicas. A Lili estava presente na aula. Falei que
iríamos ouvir primeiro uma música clássica com o instrumento Violino; logo a An. comentou após eu
e a Lili falarmos e fazer o movimento para tocar o instrumento. An. e o Br. fizeram o movimento.
Ouvimos um trecho (Bach) e An. dizia que era da Espanha.

Depois coloquei A Banda (C. Buarque) para representar o ritmo Bossa Nova e o Violão.
Disse que o violão todos já conheciam e eles concordaram.

A terceira foi o ritmo Rumba – maracás; nessa trouxe as maracás para eles tocarem; todos
exploraram.

Atividade 2: saco de presente de instrumentos de percussão
Inicialmente, criei um suspense dizendo que tinha um presente para eles; instiguei ele

perguntando o que poderia ter no saco; eles disseram moeda, cofre. Passei o saco de mão em mão
fechado instigando-os. Em seguida, abri e disse que cada um iria pegar o presente no saco. Desse
modo segui cada um pegou um instrumento e deixei eles explorando e tocando.

Mat. pegou o pandeiro e sacudiu e colocou na mesa. Vi. e Ga. Foi preciso segurar na mão e
conduzir para sacudir. Ma. a Lili (pedagoga) a conduziu. Al. explorou só. Nat.. pegou o guizo e se
interessou, sacudiu prestando atenção ao som. Ótimo! Br., An. e Pa. também pegaram os seus. Depois
cada um guardou os instrumentos no saco.

Atividade 3: história sonora
Levei o CD e o livro “Pedro e o Choro” para os alunos ouvirem e verem a história no livro.

Eles se interessaram, prestando atenção na audição e nos desenhos. Enquanto a história era contada e
tocada no CD, mudava os desenhos e mostrava para eles.

Essa atividade foi interessante, pois nunca havia feito. Considero que eles se interessaram,
prestaram atenção e teve concentração. Também ressalto a importância da imagem – a percepção
visual.

Obs. Estou me permitindo ser menos cartesiana em seguir planos fechados. Tive interesse em
levar o saco de instrumentos e a história para eles e levei. Achei que foi muito positivo na aula de
música. Também, o fato de ter deixado o CD com as músicas de ritmos diferentes no local e a
pedagoga trabalhar com ele. Desenhando e colorindo os instrumentos, conversar sobre ele, sobre a
música, exemplificando muito bem o trabalho em equipe, onde a proposta foi construída e
desenvolvida por todos.

- Relaxamento

Turma B
Atividade 1: apreciação de ritmos diferentes (três)

Obs. Nessa aula havia poucos da turma B, somente quatro; três faltaram.
A atividade foi desenvolvida da mesma forma como na turma A. eles ouviram e exploraram

as maracás. Porém Na. e Lu. estavam mais atentos a audição; Gu. se interessou pela exploração das
maracás.

Atividade 2: saco de presente  de instrumentos de percussão
Também, realizei da mesma forma, eles pegaram no saco e depois cada um pegou um

instrumento. Na. não pegou porque tem muita resistência, sempre. Lu. e Ed. se interessaram e
olharam para dentro do saco.

Gu. é preciso que eu entregue na mão dele o instrumento que não quebra, pois ele coloca
muita força.

Atividade 3: história sonora
Com essa turma, a atenção dele parece ter sido mais para as figuras do que para o som.
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- Relaxamento

Em determinado momento da aula, que não me lembro agora, ao me aproximar de Mat.
tocando em suas mãos, ele disse: “-Faz carinho nele!” No momento acariciei a mão dele e pedi para
ele acariciar a minha; ele acariciou. Essa frase dele pode ser porque seus pais tiveram outro filho,
nesse momento bebezinho e tanto ele quanto o irmão estão com ciúmes. Mat. (autista) está agitado,
mais ansioso; Luc. Está mais manhoso, “chorão”.

Obs. Protocolo da aula do dia 22/06/2012 não teve, pois estava fazendo o curso com o
professor Iramar/Dalcroze. Nesse dia foi realizada a Festa Junina do Espaço.

Análise 22 - Protocolo 22– Plano de Aula 22 – 15/06/2012

Turma A

Atividade 1: apreciação de ritmos diferentes (três)

Primeiro, disse para eles que hoje teríamos uma aula diferente. Também, foi

trabalhado na aula da tia Lili (pedagoga) os instrumentos e as músicas. A Lili estava presente

na aula. Falei que iríamos ouvir primeiro uma música clássica com o instrumento Violino;

logo a An. comentou após eu e a Lili falarmos e fazer o movimento para tocar o instrumento.

An. e o Br. fizeram o movimento. Ouvimos um trecho (Bach) e An. dizia que era da Espanha.

Depois coloquei A Banda (C. Buarque) para representar o ritmo Bossa Nova e o

Violão. Disse que o violão todos já conheciam e eles concordaram.

A terceira foi o ritmo Rumba – maracás; nessa trouxe as maracás para eles tocarem;

todos exploraram.

Atividade 2: saco de presente de instrumentos de percussão

Inicialmente, criei um suspense dizendo que tinha um presente para eles; instiguei ele

perguntando o que poderia ter no saco; eles disseram moeda, cofre. Passei o saco de mão em

mão fechado instigando-os. Em seguida, abri e disse que cada um iria pegar o presente no

saco. Desse modo segui cada um pegou um instrumento e deixei eles explorando e tocando.

Mat. pegou o pandeiro e sacudiu e colocou na mesa. Vi. e Ga. Foi preciso segurar na

mão e conduzir para sacudir. Ma. a Lili (pedagoga) a conduziu. Al. explorou só. Nat. pegou o

guizo e se interessou, sacudiu prestando atenção ao som. Ótimo! Br., An. e Pa. também

pegaram os seus. Depois cada um guardou os instrumentos no saco.

Atividade 3: história sonora

Levei o CD e o livro “Pedro e o Choro” para os alunos ouvirem e verem a história no

livro. Eles se interessaram, prestando atenção na audição e nos desenhos. Enquanto a história

era contada e tocada no CD, mudava os desenhos e mostrava para eles.
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Essa atividade foi interessante, pois nunca havia feito. Considero que eles se

interessaram, prestaram atenção e teve concentração. Também ressalto a importância da

imagem – a percepção visual.

Obs. (Turma A) Estou me permitindo ser menos cartesiana em seguir planos

fechados. Tive interesse em levar o saco de instrumentos e a história para eles e levei. Achei

que foi muito positivo na aula de música. Também, o fato de ter deixado o CD com as

músicas de ritmos diferentes no local e a pedagoga trabalhar com ele. Desenhando e colorindo

os instrumentos, conversar sobre ele, sobre a música, exemplificando muito bem o trabalho

em equipe, onde a proposta foi construída e desenvolvida por todos.

Turma B

Atividade 2: saco de presente  de instrumentos de percussão

Também, realizei da mesma forma, eles pegaram no saco e depois cada um pegou um

instrumento. Na. não pegou porque tem muita resistência, sempre. Lu. e Ed. se interessaram e

olharam para dentro do saco.

Gu. é preciso que eu entregue na mão dele o instrumento que não quebra, pois ele

coloca muita força.

Atividade 3: história sonora

Com essa turma, a atenção dele parece ter sido mais para as figuras do que para o som.

[...]

QUADRO 48 - Protocolo 23

Protocolo 23– Plano de Aula 23 – 22/06/2012

Esta foi à última aula em conjunto com a pedagoga e decidimos fazer a festa dos anos 60,
representando a temática do mês de junho – ritmos.

Os alunos já chegaram no Espaço caracterizados com roupa, gel no cabelo, maquiagem e
óculos. Dispomos todos na varanda. A psicóloga, pedagoga e as ajudantes enfeitaram mais os
meninos. O repertório musical foi “tocado” em CD; convidamos os alunos para dançarem e
expressarem. Pa., In. Al. Hu. dançaram livremente; Nat., Vi. e Mat. nós da equipe estimulávamos a
levantarem, interagir, dançar, divertir. Os cadeirantes eram estimulados a participarem e estavam
atentos, batiam palmas, sorriam, “gritavam” de alegria.

A Al. chamou a Pa. para dançar de mãos dadas. Pa. (autista), a Al. (down) conseguiu pegar na
Pa., algo que ela não gosta, tem dificuldade com o toque. Eu havia tentado dançar com ela de mãos
dadas e ela não aceitou. As duas ficaram dançando por um bom tempo. A Pa. cantava todas as
músicas.

Nesse tipo de atividade a equipe também se diverte, interage.
Lu. gostou das músicas – rock com guitarra; a Lili pedagoga dançou com ele, que ficou

alegre.
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Com essa atividade reflito que os alunos especiais podem e devem participar de
comemorações com repertório musical diverso. Fiquei um pouco receosa se o timbre da guitarra iria
incomodá-los, mas não. Também, é preciso valorizar o que o aluno pode fazer e também estimulá-lo.

Eles se divertiram, interagiram entre eles e com a equipe, foi um momento agradável para
eles; a atividade foi trabalhada dentro da temática do mês. Também, em qualquer aula de música
esses momentos podem e devem acontecer, são importantes e significativos, pela socialização, o
trabalho em grupo.

Análise 23 - Protocolo 23– Plano de Aula 23 – 22/06/2012

Esta foi à última aula em conjunto com a pedagoga e decidimos fazer a festa dos anos

60, representando a temática do mês de junho – ritmos.

Os alunos já chegaram no Espaço caracterizados com roupa, gel no cabelo,

maquiagem e óculos. Dispomos todos na varanda. A psicóloga, pedagoga e as ajudantes

enfeitaram mais os meninos. O repertório musical foi “tocado” em CD; convidamos os alunos

para dançarem e expressarem. Pa., In. Al. Hu. dançaram livremente; Nat., Vi. e Mat. nós da

equipe estimulávamos a levantarem, interagir, dançar, divertir. Os cadeirantes eram

estimulados a participarem e estavam atentos, batiam palmas, sorriam, “gritavam” de alegria.

A Al. chamou a Pa. para dançar de mãos dadas. Pa. (autista), a Al. (down) conseguiu

pegar na Pa., algo que ela não gosta, tem dificuldade com o toque. Eu havia tentado dançar

com ela de mãos dadas e ela não aceitou. As duas ficaram dançando por um bom tempo. A

Pau. cantava todas as músicas.

Nesse tipo de atividade a equipe também se diverte, interage.

[...]

Com essa atividade reflito que os alunos especiais podem e devem participar de

comemorações com repertório musical diverso. Fiquei um pouco receosa se o timbre da

guitarra iria incomodá-los, mas não. Também, é preciso valorizar o que o aluno pode fazer e

também estimulá-lo.

Eles se divertiram, interagiram entre eles e com a equipe, foi um momento agradável

para eles; a atividade foi trabalhada dentro da temática do mês. Também, em qualquer aula de

música esses momentos podem e devem acontecer, são importantes e significativos, pela

socialização, o trabalho em grupo.
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3.7 MODELOS DOS QUESTIONÁRIOS

Este questionário e sua aplicação já foram explicados e comentados às páginas 45 e

46, por ocasião da descrição da metodologia.

QUADRO 49 - Modelos dos questionários (responsáveis e equipe)

1 - Modelo de Questionário para a coleta de dados da equipe

Este questionário foi preenchido pela equipe de profissionais responsáveis pelas oficinas:

psicomotricidade, pedagógica, artes e expressão corporal.

Instruções para preenchimento: O questionário a seguir é parte da Pesquisa do Programa de

Mestrado em Música na Escola de Música e Artes Cênicas – Universidade Federal de Goiás, sobre a

Compreensão da vivência musical de alunos com necessidades educativas especiais – uma pesquisa-

ação no Espaço das Oficinas – Espaço Terapêutico e Educacional – Uberlândia, MG. A

pesquisadora se compromete a não divulgar nomes ou informações pessoais sobre os/as participantes.

Sua colaboração é muito importante, por isso solicitamos que, se possível, responda às seguintes

questões abaixo:

1. Quais são suas considerações acerca da aula de música?

2. Qual a função da aula de música para pessoas com necessidades educativas especiais?

3. Como você percebe a equipe interdisciplinar no Espaço das Oficinas?

4. O que você considera relevante ou não para a vivência musical de pessoas com necessidades

educativas especiais?

_______________________________________________________________________

2 - Modelos de Questionários para coleta de dados dos responsáveis pelos sujeitos

Estes 2 (dois) questionários foram preenchidos pelos responsáveis por cada sujeito

participante da aula de música; em duas versões, ou seja, pré e pós-pesquisa, no início e no final dos

procedimentos, respectivamente.

Instruções para preenchimento: O questionário a seguir é parte da Pesquisa do Programa de

Mestrado em Música na Escola de Música e Artes Cênicas – Universidade Federal de Goiás, sobre a

Compreensão da vivência musical de alunos com necessidades educativas especiais – uma pesquisa-

ação no Espaço das Oficinas – Espaço Terapêutico e Educacional – Uberlândia, MG. A

pesquisadora se compromete a não divulgar nomes ou informações pessoais sobre os/as participantes.

Sua colaboração é muito importante, por isso solicitamos que, se possível, responda às seguintes

questões abaixo:
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2. A - Questionário pré-pesquisa

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por

quê?

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?

5. Como você observa esse gosto?

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?

2. B - Questionário pós-pesquisa

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas

especiais?

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
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4. ANÁLISE

4.1 ANÁLISE DOS PROTOCOLOS E EXCERTOS

Este texto de análise será apresentado seguindo o planejamento como a seguir

explicado: Apresenta-se a descrição da atividade da Turma A, seguida da Análise do

protocolo 1. Na sequência, apresenta-se a análise 2, referente ao protocolo 2, e assim

sucessivamente, até alcançarmos a análise 23, do protocolo 23. Observa-se que faz-se

referência às atividades da Turma A e da Turma B, sendo que cada turma tem número

diferentes de atividades. Atenta-se ao fato de que as atividades, análises e turmas

exemplificadas são parte de uma amostragem em que foram levados em conta elementos

importantes para a discussão. Por se tratar de ANEEs, este critério de amostragem foi

necessário, pois dado ao ritmo diferenciado de cada sujeito, algumas atividades que não

ofereceram resultados observáveis, não foram consideradas para fins de análise.

Análise 1

Protocolo 1 – Plano de Aula 1 – 18/11/2011

Parte 1

Turma A

Atividade 3: exploração do violão

[...] Pa. explorou com uma mão, depois segurou na posição e cantou “Eu to

apaixonado...” [de Luan Santana].

Análise A do protocolo 1

Tendo como base as análises dos protocolos, a Análise 1 referente ao sujeito “[...] Pa. ,

vê-se que explorou com uma mão, depois segurou na posição e cantou “Eu to apaixonado...”

[de Luan Santana]”; ações que podem ser evidências do critério Corpo, expressão e

movimentação, em que o sujeito, após a exploração do instrumento violão, livremente

posicionou o instrumento em sua perna, tocou as cordas com a mão direita (no sentido de

cima para baixo, mantendo um padrão rítmico de semínima, semínima e mínima no compasso

quaternário)  e cantou a música. Também, a Análise 1 pode ser referenciada pelos critérios

Aspectos cognitivos: memória, quando o sujeito cantou uma música ouvida em seu cotidiano
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e também na aula de música. E por fim, definem-se estas ações pelos Elementos surpresa,

dada a espontaneidade observada.

Análise 2

Protocolo 2 – Plano de Aula 2 – 25/11/2011

Parte 1

Turma A

Atividade 1: canto de entrada

In. esteve participativa, cantou e movimentou. Nat. estava muito apática (remédios) –

respondeu mecanicamente. Pa. cantou como sempre. Ma. D. aceitou o toque, mas desviou o

olhar. Ga. sorria e aceitou o toque. Hu. bateu palmas e interagiu. Br. muito participativo.

Análise A do protocolo 2

Na Análise 2 (Turma A), na atividade de canto de entrada observou-se a participação

dos sujeitos no momento do canto individual: “In. esteve participativa, cantou e se

movimentou. Nat. estava muito apática (remédios) – respondeu mecanicamente. Pa. cantou

como sempre. Ma. D. aceitou o toque, mas desviou o olhar. Ga. sorria e aceitou o toque. Hu.

bateu palmas e interagiu. Br. muito participativo.”. Todas estas manifestações podem ser

explicadas pelos critérios Aspectos musicais: O canto: canto de entrada, canções folclóricas,

infantis e populares e Corpo, expressão e movimentação, onde o cantar individual convida o

sujeito a interagir com a professora pesquisadora, trabalhando a melodia, o ritmo e a

harmonia, na tentativa de instigar a musicalidade, a audição e a expressão interior por meio do

canto e gesto corporal.

Podem ser também observados os critérios Aspectos interpessoais: a interação,

socialização e afetividade do sujeito com a professora pesquisadora; o critério Toque/contato

físico, a Participação, prontidão de resposta e Gesto e Olhar. Por outro lado, a ausência destes

no sujeito Nat. justifica-se devido à forte medicação.

Atividade 2: canto “Peixe vivo”, “Caranguejo” e “Nossa Banda”

Na canção do nome – Peixe vivo, apenas Ga. e Nat. estavam distantes; os outros

participaram por meio do canto, palmas, olhar ou gestos.
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Nas outras canções participaram exceto os 2 citados. Na canção Caranguejo com o

som a Vi. e a Pa. levantaram para dançar.

Análise B do protocolo 2

A atividade “Na canção do nome – Peixe vivo, apenas Ga. e Nat. estavam distantes; os

outros participaram por meio do canto, palmas, olhar ou gestos.” Observa-se a partir destas

ações os aspectos do critério Corpo, expressão e movimentação e Aspectos interpessoais por

meio do olhar e gesto, com a participação na canção.

Atividade 4: exploração do violão e teclado

Vi. explorou o violão – tentou tirar som com os dedos nas cordas. Pa. escolheu o

teclado. In. escolheu o violão, explorou muito bem. Br. escolheu o teclado – explorou todo.

Hu. explorou o violão, tirava som com os dedos e olhava para mim. Ga. só colocou a mão nas

cordas, mas não tirou som. Mat. D. explorou o violão, olhava. Mat. explorou colocando a mão

nas cordas tirando o som a retirava as mãos.

Análise C do protocolo 2

Na atividade de exploração do instrumento, detecta-se a evidência do critério

Exploração de instrumentos - violão: “Vi. explorou o violão – tentou tirar som com os dedos

nas cordas. Pa. escolheu o teclado. In. escolheu o violão, e o explorou muito bem. Br.

escolheu o teclado – explorou todo. Hu. explorou o violão, tirava som com os dedos e olhava

para mim. Ga. só colocou a mão nas cordas, mas não tirou som. Mat. D. explorou o violão,

olhava. Mat. explorou colocando a mão nas cordas tirando o som a retirava as mãos.” Nessa

atividade é possível observar a exploração do som por meio do instrumento violão e do timbre

as diferentes maneiras de exploração dos sujeitos.

Parte 2

Ensaio turma A e B juntas

Nesse ensaio estavam mais profissionais e uma ajudante. Neste dia passamos na

ordem estabelecida e com os grupos de instrumentos. Ed. – tamborzinho foi conduzido pela

Lili. Mateus D., Ig. – pandeiro. Luc. e Ma. – chocalho. Pat. –afoxé – o instrumento precisa
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esfregar na mão dela no momento de tocar. Pa. tímba. Bruno pau de chuva. Lu. e Ga.

Kabuletê.

Neste dia ficou decidido que ao final iremos cantar Essa é a nossa turma com a equipe

duas vezes para encerrar.

Obs. Nestes ensaios percebi que preciso trabalhar mais a exploração dos instrumentos

de percussão.

Análise D do protocolo 2

Parte 2

Ensaio turma A e B juntas

“Obs. Nestes ensaios percebe-se que é preciso trabalhar mais a exploração dos

instrumentos de percussão.” A partir dessa observação da professora pesquisadora foi possível

constatar a necessidade de continuar o trabalho relacionado ao critério Exploração de

instrumentos: percussão, pois foi perceptível que alguns sujeitos apresentaram condições de

executar o instrumento sozinho, mas naquele momento foi necessária a condução devido à

quantidade de sujeitos pela união das turmas.

Análise 3

Protocolo 3 – Plano de Aula 3 – 02/11/2011

Parte 1

Turma A

Atividade 2:

Caranguejo – voz e violão e aparelho de som.

[...]

Caranguejo: quando foi executado na voz e violão Pa. cantou junto, Br. interagiu.

Quando foi no aparelho de som Pa. levantou e começou a dançar, Hu. batia palma; chamei o

Mat. D. para dançar – ele levantou mas não quis e sentou.

Análise A do protocolo 3

Na atividade “Caranguejo, comenta-se: quando se fez a atividade a voz e violão, Pa.

cantou junto; e Br., interagiu. Quando lidando com o aparelho de som, Pa. levantou e

começou a dançar, Hu. batia palma  [...].”  A partir  da ação dos sujeitos destacam-se os
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critérios Aspectos Interpessoais: participação, socialização, prontidão de resposta na atividade

proposta; e o Corpo, expressão e movimentação por meio do Canto: canções folclóricas.

Observa-se também a expressão corporal do sujeito Pa. quando a canção foi executada no

aparelho de som, levantando para dançar imediatamente.

Análise 4

Protocolo 4 – Plano de Aula 4 – 27/01/2012

Turma A

Atividade 3: instrumento teclado

[...] Mat. apertou primeiro o ritmo para não ter que tocar nas teclas; mas insisti e

peguei em suas mãos – explorou rápido. [...].

Análise A do protocolo 4

Observa-se neste trecho dos dados coletados, o critério Exploração de instrumentos:

teclado por meio do Corpo, expressão e movimentação, como no trecho a seguir: “[...] Mat.

apertou primeiro o ritmo para não ter que tocar nas teclas; mas insisti e peguei em suas mãos

– explorou rápido. [...].” O sujeito apesar da resistência ao toque no instrumento, nesse

período já sabia ligar o ritmo do teclado e com o estímulo conseguiu explorar o instrumento,

embora brevemente. Essa reação pode ser explicada pelo critério Mudança de comportamento

em sala de aula.

Análise 5

Protocolo 5 – Plano de Aula 5 – 03/02/2012

Turma A

Obs. As participantes An. e Ma. J. são novatas e não confirmaram a aula de sexta-

feira.

Atividade 1: canto de  entrada

Al. ficou atenta, observava e interagiu me dando a mão. Nat. estava mais participativa,

bateu palma. An. demonstrou insegurança, dizendo que não queria, que não conseguia. Não

insisti. Pa. ficou atenta! Quando cantei para ela, não cantou comigo, mas depois que estimulei

dizendo que estava calada, cantou toda a aula. Vi. sempre atenta e me deu a mão para o
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cumprimento. Ga. ficou sorridente. Br. bateu palmas, participativo. Mat. interagiu mais,

estalou os dedos e olhou mais para mim. Ma. J. muito participativa!!

Análise A do protocolo 5

“Al. ficou atenta, observava e interagiu me dando a mão. Nat. estava mais

participativa, bateu palma. [...] Pa. ficou atenta! Quando cantei para ela, não cantou comigo,

mas depois que estimulei dizendo que estava calada, cantou toda a aula. Vi. sempre atenta e

me deu a mão para o cumprimento. Ga. ficou sorridente. Br. bateu palmas, participativo. Mat.

interagiu mais, estalou os dedos e olhou mais para mim. Ma. J. muito participativa!!” Nessa

atividade observa-se as diferentes reações dos sujeitos. O cantar com a professora

pesquisadora no critério Canto: canto de entrada, a Expressão e movimentação do corpo seja

por meio do bater palmas, oferecer as mãos para o cumprimento e o estalar de dedos.

Também, identificam-se os critérios Aspectos interpessoais: a Interação, socialização e

afetividade, a aceitação do Toque/contato físico com a professora, a Participação, prontidão

de resposta e Gesto e Olhar. No entanto, apenas o sujeito “An. demonstrou insegurança,

dizendo que não queria, que não conseguia. Não insisti.” O sujeito se comportou desse modo

por ser novata no Espaço, pelas experiências negativas que teve em outras locais e por

encontrar somente um dia com a professora pesquisadora de música.

Atividade 2:[...]  nome “O pião (nome) entrou na roda...”

[...]. An. dizia que o ouvido estava doendo (insegura, autoestima baixa). Na canção do

nome apenas An. não teve aceitação.

Análise B do protocolo 5

Novamente o sujeito mencionada no trecho acima, na mesma aula teve resistência à

atividade de canto, o que evidencia o critério Canto, com o nome demonstrando insegurança e

intolerância ao som, no caso do violão e a voz da professora pesquisadora. O sujeito disse:

“[...]. An. dizia que o ouvido estava doendo (insegura, autoestima baixa). Na canção do nome

apenas An. não teve aceitação.”

Análise 6

Protocolo 6 – Plano de Aula 6 – 10/02/2012
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Turma A

Atividade 3: instrumento pau de chuva

In. ficou entusiasmada para tocar. Ga. explorou pouco, não se interessou. Nat. dormia.

Vi. ficou tímida, explorou pouco. Mat. explorou rápido, aceitou o toque. Progresso!! Pa.

entusiasmada explorou de formas diferentes. Br. também interessado tentava virar para os

lados. Ma. se interessou, tentou colocar as mãos, tive que ajudá-la.

Análise A do protocolo 6

Nessa atividade destaca-se o critério Aspectos: elementos surpresa - mudança na

manifestação do comportamento em aula, pois não foi preciso o estímulo da professora

pesquisadora para a exploração, o sujeito o fez sozinho como segue no trecho: “[...] Mat.

explorou rápido, aceitou o toque. Progresso!! [...]”

Turma B

Atividade 1: canto de entrada

Lu. estava calmo (deitado no colo da Lili – devia ter pedido para sentar) – ficou atento,

me olhava nos olhos. Ed. deu a mão para pegar, parecia estar mantendo mais contato comigo.

Ig. sonolento, mas respondeu com o olhar; estava percebendo. Luc. sorridente. Gu. atento,

mas parece que o assustei. De. estava sonolento e tendo crises convulsivas durante a aula.

Obs. Braço repuxando [o pai sempre avisa quando ele está assim].

Análise B do protocolo 6

“Lu. estava calmo (deitado no colo da Lili – devia ter pedido para sentar) – ficou

atento, me olhava nos olhos. Ed. deu a mão para pegar, parecia estar mantendo mais contato

comigo. Ig. sonolento, mas respondeu com o olhar; estava percebendo. Luc. sorridente. Gu.

atento, mas parece que o assustei. [...]”

Na turma B, observam-se os critérios Aspectos interpessoais: aluno x professor; aluno,

professor x equipe – a Interação, socialização e afetividade com a professora pesquisadora e

com a pedagoga; e a aceitação do Toque/contato físico e a expressão por meio do Gesto e

Olhar quando o sujeito sorri. Também na turma B analisa-se as situações que comprometem a

participação na aula como: “[...] De. estava sonolento e tendo crises convulsivas durante a

aula. Obs. Braço repuxando [o pai sempre avisa quando ele está assim].”
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Atividade 3: instrumento pau de chuva

Lu. aproveitou! Explorou, chocalhou, bateu palma e sorriu de estar gostando. Ed. – eu

e a Lili colocamos perto do seu ouvido e percebemos que ele ouve algo sim, pois indicava

com a cabeça. Ig. dormia; sempre empurra o instrumento. Luc. muito esforçado! Gu. quando

pegou colocou no ouvido como fizemos com o Ed.; parece que ele quis imitar. De. estava com

crise; não foi possível.

Obs. As cantigas de roda agradam de modo geral. De. lembrou que cantava Atirei o

pau no gato quando era mais novo (memória) com a mãe (afetividade).

Análise C do protocolo 6

No trecho: “Lu. aproveitou! Explorou, chocalhou, bateu palma e sorriu de estar

gostando. [...].” A reação do sujeito demonstra os critérios Exploração de instrumentos:

percussão por meio do Corpo, expressão e movimentação, valorizando a manipulação sonora

do instrumento.

No sujeito diagnosticado com surdez: “Ed. – eu e a Lili colocamos perto do seu

ouvido e percebemos que ele ouve algo sim, pois indicava com a cabeça. [...].” Percebemos

que o sujeito reagiu ao som e poderia ser estimulado. A reação dos sujeitos Ed. e Lu. podem

ser justificadas pelo critério Mudança da manifestação do comportamento em aula, pela livre

exploração e a percepção auditiva do aluno, por meio da vibração.

O sujeito “[...] Ig. dormia; sempre empurra o instrumento.” Manifesta-se com base na

medicação e normalmente está sonolento em aula.

No trecho “Obs. As cantigas de roda agradam de modo geral. De. lembrou que

cantava Atirei o pau no gato quando era mais novo (memória) com a mãe (afetividade).” Essa

atividade pode ser explicada pelos critérios Afetividade e Aspectos: Processos cognitivos na

aprendizagem – atenção, percepção e memória, onde o sujeito ao ouvir a canção atento, a

reconheceu e recuperou em sua memória na relação afetiva com a mãe.

Atividade 4: canto popular “É preciso saber viver”

No questionário a mãe do Luc. respondeu que ele gosta de Roberto Carlos. Então

cantei essa música para ele, que ficou muito feliz, demonstrando com o corpo.

Análise D do protocolo 6
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“No questionário a mãe do Luc. respondeu que ele gosta de Roberto Carlos. Então

cantei essa música para ele, que ficou muito feliz, demonstrando com o corpo.” A execução

dessa canção para o sujeito, vai ao encontro do critério Repertório musical, por apresentar

uma música que agrada o sujeito e de seu cotidiano, o que propiciou sua expressão de

felicidade por meio do corpo.

Análise 7

Protocolo 7 – Plano de Aula 7 – 17/02/2012

Comemoração Carnaval

Definimos eu e a pedagoga que iríamos fazer a aula juntas para comemorar o carnaval.

Pintamos os alunos/ eu filmei e fotografei. Depois fomos para outra sala festejar. Quatro

marchinhas – eu ao teclado enquanto a equipe brincava e cantava com os alunos.

Obs. Percebi que preciso estar mais atuante nas aulas interdisciplinares.

Análise A do protocolo 7

Comemoração Carnaval

“Definimos eu e a pedagoga que iríamos fazer a aula juntas para comemorar o

carnaval. Pintamos os alunos/ eu filmei e fotografei. Depois fomos para outra sala festejar.

Quatro marchinhas – eu ao teclado enquanto a equipe brincava e cantava com os alunos.

Obs. Percebi que preciso estar mais atuante nas aulas interdisciplinares.”

Nessa atividade ficou explícito o critério Aspectos interpessoais = aluno, professor x

equipe, a partir da observação de outras ações que explicitaram outros critérios: o da

Interação, socialização e afetividade, o Toque/contato físico, Participação, prontidão de

resposta, e Gesto e Olhar entre os sujeitos, a professora pesquisadora e a equipe do Espaço.

Vale ressaltar, o quanto momentos de atividades como essa são importantes no aprendizado

do sujeito e para a relação interdisciplinar entre os profissionais.

Análise 8

Protocolo 8 – Plano de Aula 8 – 24/02/2012

Turma A

Atividade 2: [...] Cantigas de roda

[...] Nas cantigas de roda entreguei os chocalhos para os alunos e a maioria percutiu.
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Análise A do protocolo 8

No fragmento: “[...] Nas cantigas de roda entreguei os chocalhos para os alunos e a

maioria percutiu.”, a reação dos alunos em percutir os chocalhos demonstra e podem ser

explicados pelos critérios Exploração de instrumentos: percussão de materiais recicláveis, o

de Corpo, expressão e movimentação na ação, e o do Repertório musical com canções

folclóricas.

Atividade 3: instrumento violão

An. inicialmente não quis tocar. Dizia que tinha vergonha, que não conseguia. Obs.

Problemas de autoestima. Disse que ao final ela tocaria. Depois a Lili chegou e com sua

“figura” e estímulo conseguimos que tocasse. Preparou, esticou os braços e explorou.

Elogiamos e ela ficou contente.

[...]

Análise B do protocolo 8

“An. inicialmente não quis tocar. Dizia que tinha vergonha, que não conseguia. Obs.

Problemas de autoestima. Disse que ao final ela tocaria. Depois a Lili chegou e com sua

“figura” e estímulo conseguimos que tocasse. Preparou, esticou os braços e explorou.

Elogiamos e ela ficou contente.” Sua reação explicita sua dificuldade quanto à ação definida

pelo critério Exploração de instrumentos: violão, pela resistência ao novo. Também, observa-

se, no critério Aspectos interpessoais: aluno, professor x equipe, a importância da

contribuição da pedagoga ao conviver todos os dias da semana com o sujeito; o que resulta no

que se pode observar pelo critério Interação e afetividade maiores. Relata-se neste recorte a

importância do trabalho em equipe para favorecer o desenvolvimento e aprendizado do

sujeito. Também, a exploração do sujeito pode ser explicada pelo critério Mudança no

comportamento em aula.

Turma B

Atividade 3: instrumento violão

Ed. explorou alisando as cordas e Pat. também. Lu. se interessou, tocou com as duas

mãos com o nosso estímulo. Ig. não tocou (força – motora). Na. foi retirada da sala porque

começou a passar mal.
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Luc. muito esforçado. De. também tocou uma corda de cada vez.

Análise C do protocolo 8

Turma B

Atividade 3: instrumento violão

Nessa atividade observa-se, no critério Exploração de instrumentos: violão, a

manipulação livre dos alunos através das formas diferentes de manusear o violão seja alisar as

cordas, em uma corda ou com as duas mãos como: “Ed. explorou alisando as cordas e Pat.

também.”; “Lu. se interessou, tocou com as duas mãos com o nosso estímulo.” e “De. também

tocou uma corda de cada vez.” Desse modo, valoriza-se a exploração realizada pelo sujeito a

partir de sua capacidade.

Percebe-se na atividade com a turma B, pelo critério Exploração de instrumentos:

violão, que os sujeitos ainda estão na fase de explorar livremente ao alisar as cordas sentindo

a textura, com uma corda ou mais e com as duas mãos. O sujeito “Luc. muito esforçado”

demonstrando o empenho físico para conseguir tocar as cordas, não conseguindo fazer mais

devido a sequela da paralisia cerebral – tetraplegia.

Análise 9

Protocolo 9 – Plano de Aula 9 – 02/03/2012

Turma A

Atividade 3: audição Cd Tânia Vaz – faixa 1 Passarinho e 2 Vaca

Essa atividade é interessante, o som é curto, nítido, despertou interesse, curiosidade,

chamou a atenção e alguns disseram que era o passarinho e a vaca – Br., Pa., An., Mar.

(novata – assistiu somente essa aula).

Let. – novata não se interessou.

Obs. Memória, atenção. Sons da natureza – animais (metodologia Schafer).

Análise A do protocolo 9

Turma A

Atividade 3: audição Cd Tânia Vaz – faixa 1 Passarinho e 2 Vaca
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Essa atividade é interessante, o som é curto, nítido, despertou interesse, curiosidade,

chamou a atenção e alguns disseram que era o passarinho e a vaca – Br., Pa., An., Mar.

(novata – assistiu somente essa aula).

[...]

Obs. Memória, atenção. Sons da natureza – animais (metodologia Schafer)

Nessa atividade ficaram evidentes os critérios Aspectos: Processos cognitivos na

aprendizagem – atenção, percepção e memória, pois ao se colocar o som dos animais no

aparelho de som ficou claro a atenção e a consciência, no que estavam ouvindo, o

processamento do som ouvido e seu reconhecendo buscando na memória. Desse modo,

considera-se que os sujeitos estão atentos aos sons ouvidos no cotidiano e não importa se são

ANEEs. Também, observa-se, no critério Parâmetros do som, que a duração do som do

animal colocada foi rápida, favorecendo a manutenção da atenção e nem por isso

comprometeu sua compressão; e a intensidade, a altura e o timbre dos animais não

incomodaram os sujeitos.

Atividade 6: relaxamento

Elvis para bebês – faixa 1

Obs. Demonstração de afeto Br. comigo (abraço) e Mari. (novata) com o Hu.

Análise B do protocolo 9

Atividade 6: relaxamento

Elvis para bebês – faixa 1

Obs. Demonstração de afeto Br. comigo (abraço) e Ma. (novata) com o Hu.

Nesse trecho destaca-se, no sujeito Br., o critério Aspectos interpessoais = aluno x

professor, em que a interação, o toque/contato físico, o olhar e a afetividade em especial já

parecem estar consolidados entre o sujeito e a professora pesquisadora.

Turma B

Atividade 3: audição Cd Tânia Vaz Faixa 1 e 2

Na audição do passarinho, pareceu que chamou a atenção deles. A Na. se interessou!

Na audição da vaca foi surpreendente porque a Pat. começou a rir, deu gargalhada.

Coloquei três vezes e nas três foi a mesma reação.
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Obs. Ela reconhecer o som porque frequenta muito à fazenda – MEMÓRIA – Além

disso, imitou o som da vaca.

Essa atividade me surpreendeu, pois fiquei na dúvida se daria certo. Mas pude

perceber que eles estão atentos aos sons do ambiente. Havia levado a figura, mas achei que

deu tão certo só a audição que nem mostrei.

Obs. Estou mais flexível quanto às mudanças e experimentações no plano de aula.

Arriscar – fracasso - ref. Schafer (Pedagogias em Educação Musical).

Análise C do protocolo 9

Turma B

Atividade 3: audição Cd Tânia Vaz Faixa 1 e 2

Na audição do passarinho, pareceu que chamou a atenção deles. A Na. se interessou!

[...]

Essa atividade me surpreendeu, pois fiquei na dúvida se daria certo. Mas pude

perceber que eles estão atentos aos sons do ambiente. Havia levado a figura, mas achei que

deu tão certo só a audição que nem mostrei.

Obs. Estou mais flexível quanto às mudanças e experimentações no plano de aula.

Arriscar – fracasso - ref. Schafer (Pedagogias em Educação Musical).

A partir das observações relatadas pela professora pesquisadora é possível destacar, na

turma B, o critério Aspectos: Processos cognitivos na aprendizagem – atenção, percepção e

memória, ao demonstrarem a atenção na audição, direcionados para a professora pesquisadora

e o aparelho de som. Em especial destaca-se o sujeito Pa.  que: “ [...] Na audição da vaca foi

surpreendente porque a Pat. começou a rir, deu gargalhada. Coloquei três vezes e nas três foi a

mesma reação.

Obs. Ela reconhecer o som porque freqüenta muito à fazenda – MEMÓRIA – Além

disso, imitou o som da vaca.” A partir disso observa-se, a partir do critério percepção, o

reconhecimento do som; o que evidencia também o critério memória, pois que foi capaz de

identificá-lo como um som familiar da sua vivência cotidiana.

Análise 10

Protocolo 10 – Plano de Aula 10 – 09/03/2012
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Turma A

Atividade 1: canto de entrada

An. com o mesmo comportamento de se preparar para bater palma. Mas estava atenta

e participou.

Pa. cantou porque eu pedi; depois participou. Ga. me observou. Br. muito contente e

participativo – atento. Ma. parece que estava me olhando, entendendo...

Mat. estalou os dedos e bateu palmas comigo – não cantou.

Vi. deu as mãos.

Análise A do protocolo 10

Turma A

Atividade 1: canto de entrada

An. com o mesmo comportamento de se preparar para bater palma. Mas estava atenta

e participou.

Observa-se no sujeito, a partir do critério Aspectos: elementos surpresa - Mostrar

mudança na manifestação do comportamento em aula, que manteve seu ritual de preparação

para enfrentar a atividade proposta não desistiu e aceitou participar da atividade. Portanto

demonstra uma modificação em seu comportamento, compreendida nessa pesquisa como

aprendizado.

Atividade 4: exploração teclado

An.– não quis tocar; resistência. Pa. explorou do mesmo jeito.

Vi. mexeu mais nos botões.

Ga. me surpreendeu! Se interessou, explorou as teclas e botões. [Mudança de

comportamento].

Br, muito empolgado; mexeu mais nos botos; pedi para ver se lembrava do glissando e

ele fez.

Ma. já estava resmungando e explorou pouco. Mat. ligou o ritmo; insisti para ele tocar

nas teclas e ele fez. [Está aceitando mais o toque].

Análise B do protocolo 10
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Atividade 4: exploração teclado

“[...] Ga. me surpreendeu! Se interessou, explorou as teclas e botões. [Mudança de

comportamento].

Br, muito empolgado; mexeu mais nos botos; pedi para ver se lembrava do glissando e

ele fez.

[...] Mat. ligou o ritmo; insisti para ele tocar nas teclas e ele fez. [Está aceitando mais o

toque].”

Na outra atividade o mesmo sujeito “An.– não quis tocar; resistência.” ainda não

aceitou a atividade. Os sujeitos Pa., Br., Mat. exploraram o instrumento por vontade própria,

com interesse, mostrando o aprendizado já consolidado ao manusear o instrumento apertando

os botões e fazendo o glissando.

Os sujeitos Ga. e Mat. demonstraram interesse pelo instrumento de modo diferenciado

das aulas anteriores e refere-se aos Aspectos: elementos surpresa - Mostrar mudança na

manifestação do comportamento em aula, onde os sujeitos exploraram o teclado com mais

autonomia em relação às aulas anteriores.

Atividade 5: audição Cd Tânia Vaz – faixa 3 e12 – cachorro e chuva

O cachorro eles identificaram, mas a chuva não.

Análise C do protocolo 10

Atividade 5: audição Cd Tânia Vaz – faixa 3 e12 – cachorro e chuva

O cachorro eles identificaram, mas a chuva não.

No trecho: “O cachorro eles identificaram, mas a chuva não.” A identificação dos

sujeitos ao som do cachorro justifica-se por ser um animal frequente no cotidiano deles e

também por ter no Espaço o trabalho com o cachorro na Pet terapia. Já o não reconhecimento

da chuva indica a não percepção do timbre, talvez pela dificuldade de identificação no

aparelho de som, pois quando a chuva é real os sujeitos mostram apontando seu

reconhecimento.

Turma B
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Atividade 1: canto de entrada

Pat. distante. Ed. pegou minhas mãos. Lu. respondeu atento, batendo as mãos na

minha. Gu. estava olhando o teclado.

Análise D do protocolo 10

Turma B

Atividade 1: canto de entrada

Pat. distante. Ed. pegou minhas mãos. Lu. respondeu atento, batendo as mãos na

minha. Gu. estava olhando o teclado.

A resposta dos sujeitos: “Ed. pegou minhas mãos. Lu. respondeu atento, batendo as

mãos na minha.”, remetem aos critérios Aspectos interpessoais: interação - aluno x professor,

a Afetividade ao responder a canção de entrada, que por meio do que se pode observar do

critério Corpo, expressão e movimentação, pegou nas mãos e bateu palmas com a professora

pesquisadora. O bater palmas para os sujeitos da turma B não é algo simples. Por exemplo, o

sujeito Lu. não sabia bater palmas antes, foi preciso ensinar.

Atividade 2: canto de canções temáticas

[...]

Feijão Maravilha

Lu. bateu palmas, se interessou.

[...]

Análise E do protocolo 10

Atividade 2: canto de canções temáticas

[...]

Feijão Maravilha

Lu. bateu palmas, se interessou.

[...]

Novamente observa-se no sujeito, pelos critérios Aspectos interpessoais: aluno x

professor x equipe - interação e Corpo, expressão e movimentação que, através do bater
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palmas e da participação na música de andamento mais rápido, a ação foi de agrado do

sujeito, com o apoio da monitora.

Atividade 3: exploração teclado

[...]

Ed. explorou as teclas e os botões. Quando liguei o ritmo começou a balançar o corpo,

quando desliguei parou. [Mudança de comportamento].

[...]

Na.– colocamos ela no teclado e colocamos suas mãos nas teclas – muita resistência

Luc. muito esforçado para tocar. Gu. ficou muito feliz! Abraçou o teclado, ouviu o

ritmo.

Análise F do protocolo 10

Atividade 3: exploração teclado

“Ed. explorou as teclas e os botões. Quando liguei o ritmo começou a balançar o

corpo, quando desliguei parou. [Mudança de comportamento].” Sua ação indica, pelo critério

a seguir sublinhado, a reação por meio do Corpo, expressão e movimentação, pois ele moveu-

se com o ritmo do teclado, respondendo a vibração do instrumento.

Obs. Esse sujeito foi diagnosticado com surdez, no entanto pode ser comprovado pelo

critério Exploração de instrumentos: teclado, sua busca pelo som e contato com o mesmo, o

que pode ser explicado pela Mudança na manifestação do comportamento em aula.

“Luc. muito esforçado para tocar. Gu. ficou muito feliz! Abraçou o teclado, ouviu o

ritmo.” O sujeito Luc. demonstra o esforço ao levar o braço para tocar, o que pode ser

observado pelo critério Corpo, expressão e movimentação.

“Na.– colocamos ela no teclado e colocamos suas mãos nas teclas – muita resistência.”

O sujeito tem muitas faltas na aula de música; demonstra muita resistência às aulas, o que

pode ser indicado pelo critério Aspectos interpessoais, que resultam das relações entre ela, a

professora pesquisadora e os instrumentos, em especial quanto ao que se observa pelo critério

toque/contato físico, apesar de ser capaz de observar e acompanhar a aula durante todo o

tempo.
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Análise 11

Protocolo 11 – Plano de Aula 11 – 16/03/2012

Turma A

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções

temáticas do mês

[...]

- Canto [...] “Sopa”

An. interagiu bem, participou.

Análise A do protocolo 11

Turma A

Atividade 2 – Canto de canção folclórica adaptada aos nomes dos alunos e canções

temáticas do mês

“[...]

- Canto [...] “Sopa”

An. interagiu bem, participou.”

A reação do sujeito ao participar da canção refere-se aos critérios O canto: canções

infantis ao cantar; bem como aos Aspectos interpessoais: aluno x professor x música; e aos

aspectos do critério Interação, Participação e prontidão de resposta. Detecta-se nesta análise,

inclusive, os elementos surpresa sob a perspectiva do critério Elementos surpresa: mudança na

manifestação do comportamento em aula.

Análise 12

Protocolo 12 – Plano de Aula 12 – 23/03/2012

Turma A

Atividade 1: canto de entrada

Neste dia o estagiário de psicologia Re. tirou fotos da aula; os meninos ficaram

empolgados e mais participativos. Obs. Acredito que a presença do estagiário que já frequenta

o local e a máquina fotográfica os motivaram. De bobos não tem nada!

In. muito participativa, cantou, movimentou, muito afetuosa.

Vi. apesar da aparente timidez interagiu comigo, olhou para a câmera.



181

Br. muito empolgado, bateu palma, beijou a minha mão. Ga. sorriu quando me

aproximei dela e agachei; encostou as mãos na minha. Hu. bateu palmas, mas ficou olhando

para a máquina. Ma. – estou começando a perceber mais que ela acompanha, interage comigo.

An.  ficou fazendo “marra” para encostar a mão na minha, se preparando, esticando os

braços ... Até que em fim bateu as mãos separadamente. Não gostou do flash da câmera.

De. está na turma A e está mais participativo, quando me aproximei dele, olhou para

mim ouvindo a canção e encostou a mão na minha. Pa. ficou falando da foto, que o estagiário

de psicologia iria tirar foto dela. Cantou comigo ao final de canção.

Obs. Preciso tirar mais fotos!! Minha animação influencia e a postura/voz mais firme

também. Mudar a aula é importante com eles também, apesar de que eles precisam da

repetição. É importante fazer diferente uma mesma atividade. É preciso vários estímulos –

Proposta Multimodal.

Análise A do protocolo 12

Turma A

Atividade 1: canto de entrada

“In. muito participativa, cantou, movimentou, muito afetuosa.

Vi. apesar da aparente timidez interagiu comigo, olhou para a câmera.

Br. muito empolgado, bateu palma, beijou a minha mão. Ga. sorriu quando me

aproximei dela e agachei; encostou as mãos na minha. [...]

An.  ficou fazendo “marra” para encostar a mão na minha, se preparando, esticando os

braços ... Até que em fim bateu as mãos separadamente. Não gostou do flash da câmera.

De. está na turma A e está mais participativo, quando me aproximei dele, olhou para

mim ouvindo a canção e encostou a mão na minha. Pa. ficou falando da foto, que o estagiário

de psicologia iria tirar foto dela. Cantou comigo ao final de canção.”

Observa-se na atividade, o critério O canto: canto de entrada, pela participação dos

sujeitos cantando. O movimenta-ser e o bater palmas são ações observáveis tendo como ponto

de partida o critério Corpo, expressão e movimentação; além de se justificarem pelos

Aspectos interpessoais: aluno x professor a Interação, socialização e afetividade, pelo de

Toque/contato físico, de Participação, prontidão de resposta, e o do Gesto e Olhar.
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Análise 13

Protocolo 13 – Plano de Aula 13 – 30/03/2012

Parte 1

Turma A

Atividade 1: canto de entrada

Al. (novata) interagiu, cantou, sorriu e bateu palmas o tempo todo.

Pa. cantou quando disse para cantar.

Mat. estalou os dedos, bateu palmas. Receptivo – mudança de comportamento!!!

An. mais receptiva bateu a mão na minha. Mudança de comportamento !!!

Ga. sorriu e deu as mãos. Vi. tímida, mas participativa. Ma. parecia observar atenta.

De. atento observava e ouvia a canção.

Análise A do protocolo 13

Turma A

Atividade 1: canto de entrada

“[...]

Pa. cantou quando disse para cantar.

Mat. estalou os dedos, bateu palmas. Receptivo – mudança de comportamento!!!

An. mais receptiva bateu a mão na minha. Mudança de comportamento !!!

Ga. sorriu e deu as mãos. Vi. tímida, mas participativa. Ma. parecia observar atenta.

De. atento observava e ouvia a canção.”

Analisa-se a ação do sujeito Pa. a partir dos critérios Canto: canto de entrada, na aluna

Pa.; a partir do critério Corpo, expressão e movimentação; e do critério Aspectos

interpessoais: aluno x professor. Somado a estes critérios a ação também pode ser indicativa

do critério Interação, socialização e afetividade, quando  bate palmas com a professora. Estas

iniciativas do sujeito são evidências do critério Toque/contato físico, e da Participação e

prontidão de resposta. Também se observa, a partir da participação na atividade ao bater

palmas e estalar os dedos, a mudança na manifestação do comportamento em aula, e o critério

Aspectos: elementos surpresa dos sujeitos An.  e Mat.

Turma B

Atividade 3: exploração do instrumento teclado
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Obs. Ed. explorando o teclado, parecia buscar o som, sentindo a vibração. Muito

interessante!

Análise B do protocolo 13

Turma B

Atividade 3: exploração do instrumento teclado

“Obs. Ed. explorando o teclado, parecia buscar o som, sentindo a vibração. Muito

interessante!”

A reação do sujeito Ed. ao explorar o instrumento, pode ser explicada pelo critério

Exploração de instrumentos: teclado, possibilitada pela manipulação livre, em que o sujeito,

na busca pelo som explorava o teclado, percebendo sua vibração e interagindo com o

instrumento, toma suas decisões.

A cada dia esse sujeito demonstrou o seu manuseio do instrumento musical e sua

relação com a professora pesquisadora, o que pode ser explicado pelo critério Aspectos:

elementos surpresa - mudança na manifestação do comportamento em aula.

Análise 14

Protocolo 14 – Plano de Aula 14 – 13/04/2012

Sem excertos.

Sem Análise da análise 14 do protocolo 14

Análise 15

Protocolo 15 – Plano de Aula 15 – 20/04/2012

Turma A

Atividade 2: canto – canção do nome “A canoa virou” e canção temática Romero Brito -

cores

[...]

Nas canções das cores da Thelma Chan, perguntei quais cores queriam a In. e An.

escolheram a ordem. Ao final a An. me pediu para cantar a cor rosa do sapato dela. Fiquei

sem reação e disse que não havia trago, que não tinha música dessa cor. Mas, pensando depois

da aula poderia ter adaptado na hora.
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Análise A do protocolo 15

Turma A

Atividade 2: canto – canção do nome “A canoa virou” e canção temática Romero Brito -

cores

“[...]

Nas canções das cores da Thelma Chan, perguntei quais cores queriam a In. e An.

escolheram a ordem. Ao final a An. me pediu para cantar a cor rosa do sapato dela. Fiquei

sem reação e disse que não havia trago, que não tinha música dessa cor. Mas, pensando depois

da aula poderia ter adaptado na hora.”

O comportamento dos sujeitos In. e Na. ao escolherem a ordem das músicas podem ser

explicados pelos critérios Canto: canções infantis; e pelos Aspectos cognitivos: atenção e

percepção. Além disso, o pedido do sujeito An. ao solicitar o canto da canção na cor rosa

refletiu o critério Aspectos interpessoais: aluno x professora, na participação e a prontidão de

resposta em sua escolha.

Atividade 3: “Tapete sonoro”

Fiquei surpresa nessa atividade, a resposta deles, o interesse, a atenção.

A Pa., In., An., foram as que todos sons reconheciam o nome e acertavam o desenho.

Nat. sabia mas acho que fez que não sabia. Falta de interesse. Mas insisti e ela acertou

a figura.

Ga., Hu. e Mat. foi preciso insistir, ajudar, ensinar dizendo o nome do som ouvido (ex:

som do cachorro) e ajudar a marcar a figura. A aluna Vi. ajudei, mas foi menos.

[...].

Análise B do protocolo 15

Atividade 3: “Tapete sonoro”

Fiquei surpresa nessa atividade, a resposta deles, o interesse, a atenção.

[...].

Essa atividade demonstra o critério Aspectos cognitivos: atenção, consciência,

percepção e memória. Os sujeitos “[...] Pa., In., An., foram as que todos sons reconheciam o

nome e acertavam o desenho.”, demonstrando os critérios.
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Já os sujeitos “Ga., Hu. e Mat. foi preciso insistir, ajudar, ensinar dizendo o nome do

som ouvido (ex: som do cachorro) e ajudar a marcar a figura. A aluna Vi. ajudei, mas foi

menos.” Isso evidencia que esses sujeitos precisaram ser conduzidos na atividade e

encontram-se ainda na fase inicial de manipulação do instrumento, reconhecimento de sons e

outros.

Análise 16

Protocolo 16 – Plano de Aula 16 – 27/04/2012

Atividade 2: canto de canção folclórica “A canoa virou”

[...]

Br. fica feliz, sabe que é seu momento no canto. [vídeo Bruno tocando violão].

Análise A do protocolo 16

Atividade 2: canto de canção folclórica “A canoa virou”

“[...]

Br. fica feliz e sabe que é seu momento no canto.” Depois que cantei para ele, Br. quis

tocar as cordas do violão com o dedo indicador, enquanto a professora tocava os acordes com

a mão esquerda e cantava novamente. Ao final da canção, Br. sorriu e abraçou a professora.

[vídeo Bruno tocando violão].”

A reação do sujeito Br. ao ouvir a canção cantada para ele explica os critérios

Processos cognitivos: atenção, percepção e memória por meio do Canto:canções folclóricas.

Quando o sujeito decidiu tocar no instrumento com a professora pesquisadora para cantarem

novamente a música, sua ação ilustra os critérios Exploração de Instrumento: violão,

demonstrando o desejo em não apenas ouvir a canção, mas executá-la ao violão; e quando Br.

demonstra felicidade ao término da música, indica os Aspectos interpessoais: gesto/olhar,

toque/contato físico com a professora pesquisadora.

Atividade 3: exploração do instrumento teclado

Vi. explora as teclas com timidez, com um dedo; mas ao estimulá-la se solta um pouco

mais.
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An. se prontificou a tocar, sem resistência, sem preparação. Explorou o teclado direto;

disse que iria tocar uma música para a professora (eu). Depois, disse para ela tocar no grave e

perguntei se era igual, ela disse que não e voltou para o agudo. Mudança de comportamento –

aprendizado.

Mat. sentou ao teclado e ligou o ritmo. Disse para ele tocar com os dedos e com as

duas mãos. Fez separadamente sem receio. Aprendizado!

Nat. veio ao teclado sem restrição; mas ainda explora nota por nota sistematicamente.

Br. entusiasmado explora tentando deslizar os dedos nas teclas, como glissando.

Tentei mostrar para ele cantarolando as notas mi – ré – dó e a letra para ele repetir. Não

conseguiu fazer na mesma nota, mas fez o movimento descendente. Obs. Quando cantarolei

mi –ré – dó, o Mat. cantou “Pão quentinho”.  Muito interessante porque ele lembrou dessa

canção que havia cantado com o Br. ou com a In. para fazer no teclado.

De. ficou meio receoso, parece que inseguro com o teclado. Estimulei e disse para

colocar o dedo na tecla; ele fez e logo se soltou, explorou as notas saltadas do grave para o

agudo, como os meninos fazem.

Obs. Nessa parte tirei algumas fotos deles ao teclado. Todos adoram foto, deram

sorriso.

Análise B do protocolo 16

Atividade 3: exploração do instrumento teclado

“[...] An. se prontificou a tocar, sem resistência, sem preparação. Explorou o teclado

direto. Disse que iria tocar uma música para a professora (eu). Depois, disse para ela tocar no

grave e perguntei se era igual. Ela disse que não e voltou para o agudo. Mudança de

comportamento – aprendizado.

Mat. sentou ao teclado e ligou o ritmo. Disse para ele tocar com os dedos e com as

duas mãos. Fez separadamente sem receio. Aprendizado!

Br. entusiasmado explora tentando deslizar os dedos nas teclas, como glissando.

Tentei mostrar para ele cantarolando as notas mi – ré - dó e a letra para ele repetir. Não

conseguiu fazer na mesma nota, mas fez o movimento descendente. Ob. Quando cantarolei

mi –ré – dó, o Mat. cantou “Pão quentinho”.  Muito interessante porque ele lembrou dessa

canção que havia cantado com o Br. ou com a In. para fazer no teclado.”
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Observa-se nessa atividade o desenvolvimento dos sujeitos que são explicados pelos

critérios Exploração de instrumentos: teclado. Com o sujeito An. percebe-se a aceitação ao

toque no instrumento, o que evidencia os critérios Participação e prontidão de resposta. Esses

critérios também justificam a melhora da exploração do instrumento, no sujeito Mat. o que

pode ser observado nos protocolos anteriores sua resistência. Portanto, houve Aprendizagem

na exploração do teclado quanto a não resistência ao instrumento, o toque, a interação na

criação musical com a professora pesquisadora, que justifica os critérios Interação,

socialização e afetividade e os Aspectos interpessoais = aluno x professor.

Destaca-se como Elementos surpresa no momento em que o sujeito Br. explorava o

teclado e a professora pesquisadora cantarolou a canção Pão quentinho, a reação de Mat. que

não estava explorando o teclado, mas ouvindo, cantou um trecho da canção. Sua reação pode

ser explicada pelo critério Processos cognitivos, onde o sujeito trouxe a canção, que

provavelmente estava em sua memória de aulas anteriores.  Desse modo, pode ser refletida a

importância da repetição de atividades, bem como sua diversificação. Embora pareça que o

ANEE não esteja acompanhando, pois quando menos se espera manifesta o resultado de sua

possível internalização musical.

Turma B

Atividade 1: canto de entrada

Pat. estava mais atenta e deu a mão para bater na minha.

Luc. sorridente com o canto.

Ig. bateu palmas.

Análise C do protocolo 16

Turma B

Atividade 1: canto de entrada

“Pat. estava mais atenta e deu a mão para bater na minha.

Luc. sorridente com o canto.

Ig. bateu palmas.”

O comportamento dos sujeitos da turma B ao participarem da atividade, esclarece os

critérios, Canto, Corpo, expressão e movimentação e os Aspectos interpessoais: aluno x
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professor na participação ao bater palmas, dar a mão e sorrir – gesto/olhar. Nessa turma os

sujeitos apresentam reações diferentes quanto às atividades musicais em relação à turma A.

Os sujeitos demonstram sua interação com a música e com a professora pesquisadora por

meio de expressões corporais diversas, que podem ser observadas pelos canais sensoriais

como: linguagem verbal e não verbal (gritos, balbucios, respiração e risadas); linguagem

corporal com movimentos que indicam sua vontade de participar seja com palmas, apontar o

dedo, inclinação do corpo ao instrumento, a atividade, a professora pesquisadora, sorrisos, o

olhar, pegar na mão da professora para mostrar seu desejo; visão e audição, ao olhar para o

instrumento ou buscar o som movendo a cabeça em busca desse, entre outros. Por outro lado,

as expressões também podem indicar o não interesse através do olhar distante, a indiferença à

atividade, a professora pesquisadora e ao instrumento e o movimento restrito.

Atividade 2: canto de canção folclórica “A canoa virou”

Pat. parecia estar distante. Luc. atento ao canto e sorriu, assim como o Ig. que bateu

palmas.

Análise D do protocolo 16

Atividade 2: canto de canção folclórica “A canoa virou”

“Pat. parecia estar distante. Luc. estava atento ao canto e sorriu, assim como o Ig. que

bateu palmas.”

Novamente é possível destacar na turma B, a não participação do sujeito Pat, que

indica o oposto dos outros sujeitos. Por outro lado, a reação dos sujeitos Luc. e Ig. é

justificada pelos critérios Canto: canções folclóricas, Corpo, expressão e movimentação e os

Aspectos interpessoais: aluno x professor na participação ao bater palmas e sorrir –

gesto/olhar.

Análise 17

Protocolo 17 – Plano de Aula 17 – – 04/05/2012

Enquanto a música tocava no aparelho de som, os alunos deveriam passar o dado para

o colega, que havia figuras dos instrumentos; quando desse pausa na canção, quem estava
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com o dado deveria jogá-lo para frente e a partir da figura voltada para cima executar o

instrumento.

Estavam presente a pedagoga e duas ajudantes.

De modo geral a atividade não funcionou muito porque foi difícil manter a atenção

durante todo tempo e o interesse. Também, nesse momento considero que realizar a atividade

com as duas turmas juntas foi mais difícil conduzir. No entanto a ideia de reuni-las foi porque

sendo a Tuma B mais comprometida poderia ser mais interessante e estimulante.

Outro ponto a ser repensado foi quanto a minha explicação da atividade, poderia ter

explicado melhor no início, mais devagar e fazer com as ajudantes e pedagoga para

exemplificar.

Alguns ficaram tímidos no início, mas com a repetição pegavam e jogavam o dado.

Ig. e Nat. estavam sonolentos (remédio).

An. “forjou” quando jogou o dado porque queria o teclado e fez com que caísse nele.

Tocou teclado oferecendo as músicas para as ajudantes. Br. – o dado caiu na tímba; ele

apontou para o instrumento reconhecendo a figura e executou (eu que entreguei para ele) – P.

C.

[...]

Al. pau de chuva.

[...]

Obs. A pedagoga e as ajudantes ajudaram.

Conversei com a pedagoga para realizara mesma ideia dessa atividade, mas de modo

diferentes. Vamos rever.

Os alunos que são menos comprometidos se dispersaram por ter que esperar a

condução dos mais comprometidos.

Ao terminar a aula enquanto guardava os instrumentos me senti um pouco frustrada

por ter preparado a atividade com tanta empolgação. Mas nesse momento enquanto escrevo

esse relato reflito que estou sendo muito rigorosa, pois a critica que devo fazer é sobre o que

não deu certo, o porquê, o que deve modificar e como. Também, é preciso experimentar para

saber o que pode ou não dar certo com o grupo.

Análise A do protocolo 17
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“De modo geral a atividade não funcionou muito, porque foi difícil manter a atenção

durante todo tempo e o interesse. Também, nesse momento considero que realizar a atividade

com as duas turmas juntas foi mais difícil conduzir. No entanto, a ideia de reuni-las foi porque

sendo a Tuma B mais comprometida poderia ser mais interessante e estimulante.

Outro ponto a ser repensando foi quanto a minha explicação da atividade. Poderia ter

explicado melhor no início, mais devagar e fazer com as ajudantes e a pedagoga para

exemplificar.”

As considerações da professora pesquisadora quanto à realização dessa atividade

justificam o critério Aspectos: elementos surpresa - Comparar o que deu certo com o que não

deu. Pois, a união das duas turmas nessa atividade não favoreceu a execução, porque foi

muito difícil manter a atenção dos sujeitos todo o tempo. Também, por ter desenvolvida em

outro espaço amplo, que não era a sala habitual, pode ter contribuído com a não participação e

desatenção, onde o lugar espaçoso, com um pouco de natureza pode atrair sua atenção.

Análise B do protocolo 17

“Ig. e Nat. estavam sonolentos (remédio).

An. “forjou” quando jogou o dado, queria a figura do teclado e fez com que caísse

nele. Logo identificou a figura e tocou o teclado oferecendo as músicas para as ajudantes. Br.

– a figura do dado caiu na tímba. Ele apontou para o instrumento reconhecendo a figura e

executou (eu que entreguei para ele) – aluno com Paralisia Cerebral.

[...]

Al. pau de chuva.

[...]

Obs. A pedagoga e as ajudantes ajudaram.”

Observa-se que a atitude dos sujeitos An., Br. e Al. nos momentos destinados a eles,

pode ser esclarecida pelos critérios Aspectos cognitivos: pois estavam atentos, percebendo e

respondendo a atividade com consciência jogando o dado, reconhecendo o instrumento no

critério Percepção (visual e auditiva), além da autonomia na execução instrumental.
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Análise 18

Protocolo 18– Plano de Aula 18 – 11/05/2012

Turma A

Atividade 1: canto Tindolelê

Inicialmente disse para os alunos que iríamos fazer uma atividade nova, começar

diferente a aula. Imediatamente alguns disseram contentes expressando com sorrisos e ehh!

Cantei a canção pela primeira parte e disse que na hora de bater palmas, pé, sorrir,

mãos para o baixo e para cima era para eles fazerem comigo. E fizeram, a Pa. cantava, batia

palma demonstrando o prazer em cantar a canção conhecida.

In., Br. e Al.  também bateram palmas, pés no chão, seguindo o que era pedido na

canção.

Depois disse que a tia He. (ajudante) ia tirar foto enquanto cantávamos. Eles

demonstraram mais entusiasmo e participação para a foto. Eles também gostam de foto; esse é

um há do Espaço.

Análise A do protocolo 18

Turma A

Atividade 1: canto Tindolelê

“Inicialmente disse para os alunos que iríamos fazer uma atividade nova, começar

diferente a aula. Imediatamente alguns disseram contentes expressando com sorrisos e ehh!

Cantei a primeira parte da canção e disse que na hora de bater palmas, pé, sorrir, mãos

para o baixo e para cima, era para eles fazerem comigo. E fizeram, a Pa. cantava, batia palma

demonstrando o prazer em cantar a canção conhecida.

In., Br. e Al.  também bateram palmas, pés no chão, seguindo o que era pedido na

canção.

Depois disse que a tia He. (ajudante) ia tirar foto enquanto cantávamos. Eles

demonstraram mais entusiasmo e participação para a foto. Eles também gostam de foto; esse é

um há do Espaço.”

Nessa atividade é possível esclarecer por meio da ação dos sujeitos, a união de vários

critérios, que são: O canto: canções folclóricas que geralmente agradava os sujeitos, no

andamento mais rápido, na tonalidade maior. Além disso, trabalhando o Corpo, expressão e
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movimentação, onde os sujeitos Participaram, interagiram, socializaram por meio do cantar,

do corpo, criando e improvisando movimentos e imitando a professora pesquisadora e a

ajudante. Além disso, realizaram a atividade atentos e percebendo sua dinâmica, o que

justifica os Processos cognitivos.

Atividade 2: canção folclórica “Faço assim” – nome

Saí da atividade 1 tentando não perder a animação deles e continuar na canção do

nome. Começamos com a In. participativa, atenta, percebendo a atividade, cantando. Depois a

Ga. que observava. Mat. também atento bateu palmas.

Vi. consciente da atividade, porém demonstra timidez. Ma. estava mais tranquila na

aula hoje.

Br., Pa. e Al. muito atentos, conscientes e percebendo a vez de cada um.

 Percebi o quanto foi importante manter o andamento mais rápido das canções

para não perder o entusiasmo, mantendo o “clima” para cima; interação entre eles e comigo.

[...].

Análise B do protocolo 18

Atividade 2: canção folclórica “Faço assim” – nome

 “Percebi o quanto foi importante manter o andamento mais rápido das canções

para não perder o entusiasmo, mantendo o “clima” para cima, a interação entre eles e com a

professora.”

Justifica-se a partir da participação dos sujeitos na atividade, a importância na

manutenção do critério Andamento mais rápido da canção, para manter a interação dos

sujeitos, o que pode ser observado na escrita do protocolo.

Atividade 3: improvisação/criação no teclado

Inicialmente expliquei que seria uma atividade nova e que nós iríamos fazer música,

criar uma música, juntos comigo, demonstrando a importância da atividade e para ouvir.

Eles ficaram atentos prestando atenção e conscientes na informação.

In. sentou ao meu lado e disse para ela que eu iria tocar primeiro, ela deveria ouvir.

Toquei o acompanhamento (Verhallen); ela ouvindo. Em seguida, disse que nós duas íamos

tocar somente nas teclas pretas. Então começamos, ela explorando as pretas, disse para ela;
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“- Mais rápido!” Ela seguiu junto comigo. Depois mais devagar, ela também seguiu

até a canção acabar.

 Esse processo foi realizado com todos.

Ga., foi preciso a He. (ajudante) conduzir. Enquanto fazia a base a He. segurava em

sua mão e tocava as teclas instigando ela. Aos poucos Ga. estava sorrindo.

Nat. tocou sem a condução, porém foi interessante pois não foi sistematizada em ter

que tocar nota por nota. Não, tocou notas saltadas.

Mat. sentou ao teclado e ligou o ritmo. Desliguei e expliquei a atividade. Nos

primeiros segundos relutou ao toque, mas logo explorou as teclas sem dificuldades.

Vi. mais tímida com a atividade nova, a He. conduziu. Ela desviava o olhar do teclado

o tempo todo, eu e a He. insistimos para olhar. Ela virava novamente.

Ma. não chorou, não resmungou. A He. conduziu enquanto deixou. Melhorar na

aceitação.

Br. entusiasmado explorou as teclas, porém a dificuldades é motora para tocar mais

rápido, mas ele não desistiu.

Pa. explora o teclado muito bem. No entanto, por gostar de explorar livre, apresenta

um pouco de resistência quanto a tocar somente nas teclas pretas. Mas executou bem a

atividade.

Al., no início queria tocar. Disse para ela ouvir, prestar a atenção. Então, ouviu atenta,

consciente e percebendo o que era a atividade e no momento de tocar começou na hora certa.

Ótimo! Mudança de comportamento está esperando mais a sua vez.

Análise C do protocolo 18

Atividade 3: improvisação/criação no teclado

“Inicialmente expliquei que seria uma atividade nova e que iríamos fazer música, criar

uma música, juntos comigo, demonstrando a importância da atividade e o ouvir.

Eles ficaram atentos prestando atenção e conscientes na informação.”

Observa-se nessa explicação inicial da atividade o critério Aspectos interpessoais, na

relação aluno x professor, onde esses aspectos foram considerados pela professora

pesquisadora, em sua capacidade de compreensão e realização da atividade por parte dos

sujeitos. Avaliou-se a consciência na informação dada, pois em sua maioria os sujeitos
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ficaram atentos na explicação, observando a professora pesquisadora e depois realizaram a

atividade interagindo. Em torno dessa atitude, justifica-se o critério Processos cognitivos:

atenção e consciência.

“In. sentou ao meu lado e disse para ela que eu iria tocar primeiro, ela deveria ouvir.

Toquei o acompanhamento de Marion Verhallen, enquanto ela ouvia. Em seguida, disse que

nós duas íamos tocar somente nas teclas pretas. Então começamos, ela explorando as pretas,

disse para ela;

“- Mais rápido!” Ela seguiu junto comigo. Depois mais devagar, ela também seguiu

até a canção acabar.

 Esse processo foi realizado com todos.”

A desenvoltura do sujeito na atividade evidencia os critérios Processos cognitivos:

atenção e consciência, direcionadas ao que foi proposto, sabendo ouvir primeiro para depois

tocar. Também, percebeu a mudança no critério Andamento, quanto à aceleração e

desaceleração, e a percepção na finalização da canção com a professora pesquisadora. A

reação do sujeito ressalta o critério Exploração de instrumento: teclado, destacando sua

autonomia e controle na execução.

“Ga., foi preciso a He. (ajudante) conduzir. Enquanto fazia a base a He. segurava em

sua mão e tocava as teclas instigando ela. Aos poucos Ga. estava sorrindo.

Nat. tocou sem a condução, porém foi interessante, pois não foi sistematizada em ter

que tocar nota por nota. Pelo contrário, tocou notas saltadas.

Mat. sentou ao teclado e ligou o ritmo. Desliguei e expliquei a atividade. Nos

primeiros segundos relutou ao toque, mas logo explorou as teclas sem dificuldades.

Vi. mais tímida com a atividade nova, a He. conduziu. Ela desviava o olhar do teclado

o tempo todo, eu e a He. insistimos para olhar. Ela virava novamente.

Ma. não chorou, não resmungou. A He. conduziu enquanto deixou. Melhora na

aceitação.

Br. entusiasmado explorou as teclas, porém a dificuldade é motora para tocar mais

rápido, mas ele não desistiu.”
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Os sujeitos descritos acima, também demonstram atenção e percepção na atividade e

força de vontade para realizar o que foi proposto.

“Pa. explora o teclado muito bem. No entanto, por gostar de explorar livre, apresenta

um pouco de resistência quanto a tocar somente nas teclas pretas. Mas executou bem a

atividade.

Al., no início queria tocar. Disse para ela ouvir, prestar a atenção. Então, ouviu atenta,

consciente e percebendo o que era a atividade e no momento de tocar começou na hora certa.

Ótimo! Mudança de comportamento ao esperar mais a sua vez.”

Os sujeitos Pa. e Al. demonstraram o critério Aspectos interpessoais, na interação com

a professora pesquisadora; os Processos Cognitivos, atentos e percebendo a execução da

atividade. Vale ressaltar, que a reação do sujeito Al. em ouvir a condução da atividade pela

professora e conseguir executar a atividade evidencia o critério Mudança na manifestação do

comportamento em aula.

Vale ressaltar, que os sujeitos que tiveram a necessidade de serem conduzidos

demonstram que ainda estão na fase de serem estimulados livremente na exploração do

instrumento. De tal modo, considera-se nessa pesquisa que as respostas e manifestações

musicais podem surgir a qualquer momento.

Turma B

Atividade 2: canção folclórica “Faço assim”

Cantei a canção para o Ed., Ig., Luc. e De.. Ig. sonolento – medicação. Luc. sorria. De.

observava atento, porém estava com crises convulsivas pequenas, o braço repuxava de leve. O

pau avisou.

Pat. distante.

Enquanto cantava a canção Faço Assim o Ed. levantou e andava em direção ao violão,

segurava no braço, olhava as cordas, movimentava o corpo (quanto ao movimento fico na

dúvida se era pelo som ou por serem movimentos estereotipados do autismo), mas parecia

novamente buscar o som do instrumento.

Análise D do protocolo 18
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Turma B

Atividade 2: canção folclórica “Faço assim”

“Enquanto cantava a canção Faço Assim, o Ed. levantou e andou em direção ao

violão. Segurou no braço, olhando para as cordas e movimentou o corpo (quanto ao

movimento fico na dúvida se era pelo som ou por serem movimentos estereotipados do

autismo); o que parecia novamente buscar o som do instrumento.”

A atitude do sujeito Ed. evidencia o critério Elementos surpresa, pois a cada aula

passou a se direcionar até o instrumento, parecendo estar descobrindo o som. Vale ressaltar,

que o sujeito apresenta uma deficiência auditiva e usa implante coclear. Desse modo,

evidencia a Mudança na manifestação do comportamento em aula ao interagir com a vibração

do violão.

Atividade 3: improvisação/criação no teclado

Ed. - as ajudantes conduziram, porém ele ficava colocando os braços nas teclas,

colocava o queixo parecendo sentir a vibração.

Obs. Neste dia percebi a importância de mudar a atividade, ser menos cartesiana;

propor atividade com propósito definido; a importância de explicar bem, certo, direto, a

atividade; a palavra jogo os atrai. Não ter receio em propor o novo bem planejado e aceitar a

resposta do aluno!!

Manter o andamento das canções mais animado; explicar o que fazer na canção: bater

palmas, sorrir, etc.

Estimular e elogiar sempre! Corrigir quando necessário, para o bem, pensando em seu

desenvolvimento humano.

Fazer a atividade e quando acabar dar o retorno, dizer que eles realizaram o jogo muito

bem. Acreditar no ser humano, em sua capacidade de desenvolvimento!!

Foi muito relevante o quanto eles ficaram atentos, conscientes e percebendo a

explicação sobre a atividade do teclado e Tindolelê. Também, ouvindo a harmonia, acelerar e

diminuir, ouvindo o que eu falava; percebendo o início, desenvolvimento e fim da criação.

(Processos cognitivos evidentes).

Análise E do protocolo 18
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Atividade 3: improvisação/criação no teclado

“O aluno Ed. foi conduzido pelas ajudantes, porém ficava colocando os braços nas

teclas e colocava o queixo parecendo sentir a vibração.”

A postura do sujeito ressalta a permanência nos critérios Exploração de instrumentos:

teclado de modo livre e a Percepção do som por meio do Corpo pelas partes consideradas por

ele naquele momento, mais perceptíveis ao som.

Análise 19

Protocolo 19– Plano de Aula 19 – 18/05/2012

Turma A

Atividade 3: improvisação/criação teclado

Também, tentei não ser cartesiana e perguntei quem seria o primeiro, a An. logo se

manifestou levantando para sentar ao teclado. Como era uma atividade nova para ela começou

a esticar o braço, se preparando (isso reflete a insegurança dela); não dei muita importância e

segui na atividade dizendo para ouvir primeiro. Ouviu e depois começou a tocar dizendo que

era uma música para He. (monitora); falei para ela que era a canção do barco, então começou

a inventar uma história e tocar ao mesmo tempo; ao final quando acelerei e diminui o

andamento ela disse que o barco não ia afundar porque havia peso nele. Interessante, ela criou

sua história musical com o final também.

Depois a In. e a Al. separadas, param para ouvir primeiro o acompanhamento e

começam a tocar quando digo. Entre as duas dá para ver a diferença em que a In. frequente a

aula de música comigo desde o início e responde a música, interagindo comigo; a Al. interage

menos, pois ainda esta na fase de explorar livre, porém realizou a atividade com satisfação.

O Hu. também está na fase da exploração, não acompanhou comigo, por isso deixei

ele fazer do seu jeito.

A Ga. precisou ser conduzida.

Pa. no início leva as mãos cheias nas teclas, como percussão; aceitou eu pegar no dedo

dela para mostrar e depois explorou com o dedo.

Mat. já sentou ao teclado e quis ligar o ritmo. Desliguei e disse que hoje seria

diferente. Toquei o acompanhamento e disse para ele tocar junto comigo. Ele colocava os
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dedinhos nas teclas com três ou quatro dedos ao mesmo tempo e explorava as teclas na região

média e aguda.

Nat. estava sonolenta (remédios) e resistiu um pouco, não queria fazer a atividade, mas

eu e a He. insistimos; ela fez, mas sem vontade. Insistimos porque se depender dela não

participava de nada, também devido à medicação e se isolar.

Análise A do protocolo 19

Turma A

Atividade 3: improvisação/criação teclado

“Também, tentei não ser cartesiana e perguntei quem seria o primeiro, a An. logo se

manifestou levantando para sentar ao teclado. Como era uma atividade nova para ela começou

a esticar o braço, se preparando (isso reflete a insegurança dela). Não dei muita importância e

segui na atividade dizendo para ouvir primeiro. Ouviu e depois começou a tocar dizendo que

era uma música para He. (monitora). Falei para ela que era a canção do barco, então começou

a inventar uma história e tocar ao mesmo tempo. Ao final quando acelerei e diminui o

andamento, disse que o barco não ia afundar porque havia peso nele. Interessante, ela criou

sua história musical com o final também.”

Novamente a reação do sujeito An. frente à atividade proposta, demonstra o critério

Participação/prontidão de resposta apesar da inicial insegurança, o que pode ser considerado

como o processo de Aprendizagem, no enfrentamento das resistências e pode ser justificado

pelo critério Mudança no comportamento em sala. Além disso, ao criar a história evidencia o

critério Criação/improvisação musical.

“Depois a In. e a Al. separadas, param para ouvir primeiro o acompanhamento e

começam a tocar quando digo. Entre as duas dá para ver a diferença em que a In. frequenta a

aula de música comigo desde o início e responde a música, interagindo comigo. A Al.

interage menos, pois ainda esta na fase de explorar livremente o instrumento, porém realizou

a atividade com satisfação.”

Os dois sujeitos realizam a atividade de modos diferentes, pois o sujeito In. frequenta a

aula de música desde o ano 2009, interagindo melhor na atividade, é justificada pelo critério
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Exploração de Instrumentos: teclado. Enquanto Al. que ingressou em 2012 interagiu nessa

atividade musicalmente um pouco menos, pois ainda necessita explorar livremente o teclado.

Assim, é possível analisar que o comportamento do sujeito In. na atividade pode evidenciar o

Aprendizado na aula, pela diferença de atitude na proposta, em comparação com o sujeito Al.,

já que as duas alunas tem Síndrome de down.

“O Hu. também está na fase da exploração, não acompanhou comigo, por isso o deixei

fazer do seu jeito.

A Ga. precisou ser conduzida.”

Vale destacar que os sujeitos que não conseguiram realizar a atividade sozinhos, foi

necessário conduzi-los e deixa-los livremente, pois foi respeitada a fase em que se

encontravam. Desse modo, a atividade ilustra os critérios Aspectos interpessoais: socialização

e participação, e o estímulo musical.

“Pa. no início leva as mãos cheias nas teclas, como percussão. Aceitou que eu pegasse

no dedo dela para mostrar e depois explorou com o dedo.

Mat. já sentou ao teclado e quis ligar o ritmo. Desliguei e disse que hoje seria

diferente. Toquei o acompanhamento e disse para ele tocar junto comigo. Ele colocava os

dedinhos nas teclas com três ou quatro dedos ao mesmo tempo e explorava as teclas na região

média e aguda.

Nat. estava sonolenta (remédios) e resistiu um pouco, não queria fazer a atividade, mas

eu e a He. Insistimos. Ela fez, mas sem vontade. Insistimos porque se dependesse dela não

participa de nada, também devido à medicação e o isolamento.”

Vale ressaltar, que é comum no trabalho com o ANEE, a Participação dos sujeitos na

aula pode ser comprometida pela medicação, o que em muitos casos impossibilita desenvolver

um trabalho satisfatório.

Turma B

Atividade 2: canto “Faço assim” – nome
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Cantei a canção de modo individual. Enquanto cantava o Ed. olhava o violão, colocava

a mão no braço; parecia sentir a vibração.

Exploração do violão – som.

Análise B do protocolo 19

Turma B

Atividade 2: canto “Faço assim” – nome

“Cantei a canção de modo individual. Enquanto cantava o aluno Ed. olhava o violão,

colocava a mão no braço e parecia sentir a vibração.”

A professora pesquisadora sentou perto do sujeito Ed. para cantar a canção para o

grupo e novamente sua reação elucida o critério Elementos surpresa na Exploração do

instrumento: violão (som), reafirmando o critério Mudança na manifestação do

comportamento em aula ao direcionar para o instrumento, sentindo a vibração na manipulação

e agitando braços e pernas.

Atividade 3: exploração do violão

Decidi fazer essa atividade com o violão devido interesse do Ed.. Ele foi o primeiro;

percutiu as cordas, segurava no braço do violão e ele imitou algumas vezes; depois segurou a

minha mão e colocando nas cordas indicando para eu tocar. Toquei e ele imitou. Por meio do

instrumento, Eduardo está estabelecendo contato direto comigo, dialogando, interagindo e se

posicionado nas escolhas.

Luc. explorou; levava a mão direita para percutir as cordas.

Ig. – peguei a mão dele e passei nas cordas; ele me olhava e sorria. Obs. Quando ele

chegou no Espaço e me viu bateu palmas sorrindo e gritando.

Gu. - tenho que segurar a mão dele, porque ele puxa com força e não solta, as cordas

vão arrebentar.

[...].

Análise C do protocolo 19

Atividade 3: exploração do violão
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“Decidi fazer essa atividade com o violão devido o interesse do Ed.. Ele foi o

primeiro. Percutiu as cordas, segurava no braço do violão e imitou algumas vezes; depois

segurou a minha mão e colocando nas cordas indicando para eu tocar. Toquei e ele imitou.

Por meio do instrumento, Ed. está estabelecendo contato direto com a professora, dialogando,

interagindo e se posicionado nas escolhas.”

Com a atitude do sujeito ficam evidenciados os critérios Aspectos interpessoais: aluno

x professor, a interação, participação e aceitação ao toque. A manifestação da expressão e

comunicação por meio do corpo na indicação para a professora pesquisadora tocar. Também,

o critério imitação ao percutir as cordas.

“Luc. explorou; levava a mão direita para percutir as cordas.

Ig. – peguei a mão dele e passei nas cordas. Ele me olhava e sorria. Obs. Quando ele

chegou no Espaço e me viu bateu palmas sorrindo e gritando.

Gu. - tenho que segurar a mão dele, porque ele puxa com força e não solta, as cordas

vão arrebentar.

[...].”

Os sujeitos Luc., Ig. e Gu. apesar das dificuldades motoras, cognitivas e a medicação,

ressaltam os critérios Corpo, expressão e movimentação e os Aspectos interpessoais:

socialização, gesto/olhar, seja pelo esforço e a vontade em percutir as cordas, mesmo estando

ainda na fase da exploração livre, o bater palmas e os sorrisos.

Análise 20

Protocolo 20– Plano de Aula 20 – 25/05/2012

Turma A

Atividade 2: canto - Canção das estações e Todas as Notinhas

[...] Na segunda canção, disse que era uma música nova. Cantei. Eles apreciaram.

Quando chega na parte de cantar a escala de C com tá tá batendo palmas com os dois dedos,

na segunda vez que repeti a Al.  e o Br. tentaram bater palmas juntos. Achei interessante a

prontidão de resposta deles para essa primeira vez.
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Análise A do protocolo 20

Turma A

Atividade 2: canto - Canção das estações e Todas as Notinhas

“[...] Na segunda canção, disse que era uma música nova. Cantei. Eles apreciaram.

Quando chega na parte de cantar a escala de C com tá tá batendo palmas com os dois dedos,

na segunda vez que repeti a Al.  e o Br. tentaram bater palmas juntos. Achei interessante a

prontidão de resposta deles para essa primeira vez.”

Essa atividade foi uma tentativa inicial em tratar dos nomes notas musicais.

Inicialmente os sujeitos apreciaram a canção. Depois com o estímulo da professora

pesquisadora, a resposta de Al. e Br. ressaltam o critério Imitação ao bater palmas com os

dedos.

Análise 21

Protocolo 21– Plano de Aula 21 – 01/06/2012

A atividade dessa semana foi trabalhada com as duas turmas juntas. Inicialmente

cantei novamente a canção Tindolelê no intuito de gravar, já que o outro vídeo se perdeu.

Essa atividade foi realizada somente com a turma A. De modo geral, eles participaram,

cantaram, movimentaram e se expressaram. Porém, não foi igual a da aula passada – o vídeo

que se perdeu; o que fica claro que cada aula é única, cada momento espontâneo também é

único.

Em seguida, reunimos as duas turmas, para realizar a atividade de corpo e dois

faltaram apenas. Caranguejo – Palavra Cantada e O trem de Bia Bedran. A atividade foi

realizada na garagem, devido ao espaço; colocamos as cadeiras em formato de semicírculo

para mantê-los no espaço. Primeiro expliquei como seria a atividade para os alunos. Cabe

ressaltar que as ajudantes e a pedagoga ajudaram na condução da atividade. Assim que

coloquei a música comecei a dançar, executando os movimentos da música e instigando os

alunos a levantarem e a se movimentarem, assim como as ajudantes. Eles foram levantando

aos poucos. A Pa. logo buscou seu espaço para dançar, Hu. pulava, batia palmas e emitia sons

de alegria, os cadeirantes participavam a sua maneira, com sorrisos, olhares e os movimentos

que conseguem fazer; a Al.  e a Na. que achei que fossem participar não quiseram muito. Mat.

batia palma e pés, andava pelo espaço. Nat. participou menos automática.
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Na segunda atividade O trem, a proposta era eu (Thaís) formar o trem com os

meninos. Assim que a música começou, cantava e passava na frente dos meninos para eles

pegarem na minha cintura. Desse modo eles foram entrando no trem e a equipe, cada uma

conduziu um cadeirante. Obs. Uma mulher que cuida da Ma. também ajudou. Segui

movimentando no espaço da garagem até o trem chegar.

Considero que eles entenderam a atividade, participaram. Em um momento o Mat.

saiu do trem achando que tinha acabado e sentou, disse para ele voltar que não havia acabado

e ele voltou.

Além disso, foi realizada uma atividade extra. Introduzi-los na altura do instrumento

por cores. Foram preparadas as fichas com as cores e notas; foi colocada no teclado a escala

de Dó M, as cores com o nome da nota – colocada com fita. A atividade foi realizada com

quatro alunos devido o tempo. Essa será continuada em outras aulas com os que não foram.

Comecei com a In. mostrando as fichas avulsas correspondente a tecla a ser tocada. Ela

olhava a ficha, e eu perguntava a cor; ela dizia, mas se confundia; mas acertava a tecla.

Seguimos para a ficha maior com cinco notas e combinações de notas; ela percebia as cores e

eu falava para cantar e/ou falar a nota comigo e ela repetia. Em um momento quis explorar o

teclado livremente, pegou um caderno e simulou que estava tocando algo do caderno. Deixei

ela livre. Ao final insisti mais um pouco.

[...]

Br., foi uma surpresa, pois logo no início demonstrou interesse em realizar a atividade,

muito entusiasmado, motivado. A cada cor/nota que acertava era uma alegria para ele e

sempre queria mais; fui brincando com ele. “Vamos para outra ficha?” “Essa é mais difícil!”

Ele ficou empolgado. Conseguimos fazer todas as fichas até a canção dó ré mi fá fá fá. Nessa

disse para ele que as últimas bolinhas eram mais rápidas; e ele tentou tocar.

Com essa atividade Br. demonstrou que suas “dificuldades” físicas não são

impedimentos para ele; ele sempre quer participar, fazer de novo, tentar; deixei ele sozinho,

sem apontar e ele conseguiu. Isso demonstra o quanto é importante valorizarmos o indivíduo

em seu potencial; dar sentido para ele, ser útil, interagir com os outros, possibilitar sua

dignidade.

Faço aqui, essas observações a partir das discussões realizadas na aula Docência no

Ensino Superior, aonde as professoras conduzem a aula para a Valorização do ser Humano.

Se já valorizava meus alunos, agora estou a respeitar mais em suas particularidades.
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Análise A do protocolo 21

“A atividade dessa semana foi trabalhada com as duas turmas juntas. Inicialmente

cantei novamente a canção Tindolelê no intuito de gravar, já que o outro vídeo se perdeu.

Essa atividade foi realizada somente com a turma A. De modo geral, eles participaram,

cantaram, movimentaram e se expressaram. Porém, não foi igual a da aula passada (o vídeo

que se perdeu), o que fica claro é que cada aula e momento espontâneo são únicos.”

Observa-se novamente nessa atividade a evidência dos critérios O canto: canções

folclóricas, a resposta dos sujeitos por meio do Corpo, expressão e movimentação e os

Aspectos interpessoais = aluno x aluno; aluno x professor; aluno, professor x equipe.

“Em seguida, reunimos as duas turmas, para realizar a atividade de corpo (dois alunos

faltaram apenas). Caranguejo – Palavra Cantada e O trem de Bia Bedran. A atividade foi

realizada na garagem, devido o tamanho do espaço. Colocamos as cadeiras em formato de

semicírculo para adequá-los ao espaço. Primeiro, expliquei como seria a atividade para os

alunos. Cabe ressaltar que as ajudantes e a pedagoga ajudaram na condução da atividade.

Assim que coloquei a música comecei a dançar, executando os movimentos da música e

instigando os alunos a levantarem e a se movimentarem, da mesma forma como as ajudantes.

Eles foram levantando aos poucos. A Pa. logo buscou seu espaço para dançar, Hu. pulava,

batia palmas e emitia sons de alegria. Os cadeirantes participavam a sua maneira, com

sorrisos, olhares e os movimentos que conseguem fazer. A Al.  e a Na. que achei que fossem

participar não quiseram muito. Mat. batia palma e pés, andava pelo espaço. Nat. participou

menos automática.

Na segunda atividade O trem, a proposta era eu (Thaís) formar o trem com os

meninos. Assim que a música começou, cantava e passava na frente dos meninos para eles

pegarem na minha cintura. Desse modo eles foram entrando no trem e a equipe, cada uma

conduziu um cadeirante. Obs. Uma mulher que cuida da Ma. também ajudou. Segui

movimentando no espaço da garagem até o trem chegar. [...]”

Análise B do protocolo 21
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Nessas atividades, apesar da união das turmas ressaltarem os critérios

Participação/prontidão de resposta, a Movimentação e expressão corporais e nos Aspectos

interpessoais: gesto/olhar. Ao contrário da atividade anterior que não funcionou a união das

duas turmas, nessa pelo trabalho com o corpo, por ser mais movimentada possibilitou uma

maior interação e participação.

“Além disso, foi realizada uma atividade extra. Introduzi-los na altura do instrumento

por cores. Foram preparadas as fichas com as cores e notas; foi colocada no teclado a escala

de Dó M, as cores com o nome da nota – colocada com fita. A atividade foi realizada com

quatro alunos devido o tempo. Essa será continuada em outras aulas com os que não foram.

Comecei com a In. mostrando as fichas avulsas correspondentes a tecla a ser tocada. Ela

olhava a ficha, e eu perguntava a cor; ela dizia, mas se confundia; mas acertava a tecla.

Seguimos para a ficha maior com cinco notas e combinações de notas; ela percebia as cores e

eu falava para cantar e/ou falar a nota comigo e ela repetia. Em um momento quis explorar o

teclado livremente, pegou um caderno, colocou no suporte de partitura do teclado e simulou

que estava tocando algo dele. Deixei ela livre. Ao final insisti mais um pouco.”

[...]

Análise C do protocolo 21

Vale ressaltar a importância dessa atividade quanto à mudança do critério Exploração

do instrumento: teclado para a execução e reconhecimento do mesmo. A reação do sujeito In.

justificou os critérios Aspectos interpessoais: aluno x professor, a interação, a participação e o

interesse na atividade. Também, nos Processos cognitivos a atenção direcionada para o que

lhe era solicitado, controlando suas ações, reconhecendo e organizando o que lhe era

proposto. Cabe mencionar, que essa atividade indica a possibilidade de introduzir alguns dos

sujeitos no trabalho com as alturas das notas no instrumento teclado.

“Br., foi uma surpresa, pois logo no início demonstrou interesse em realizar a

atividade, muito entusiasmado e motivado. A cada cor/nota que acertava era uma alegria para

ele e sempre queria mais. Fui brincando com ele: “Vamos para outra ficha?” “Essa é mais

difícil!” Ele ficava empolgado. Conseguimos fazer todas as fichas até a canção Dó ré mi fá fá

fá. Nessa, disse para ele que as últimas bolinhas eram mais rápidas e ele tentou tocar.
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Com essa atividade Br. demonstrou que sua “dificuldade” física não é impedimento

para ele. Sempre quer participar, fazer de novo, tentar. Depois deixei ele sozinho, sem apontar

e ele conseguiu. Isso demonstra o quanto é importante valorizarmos o indivíduo em seu

potencial! Dar sentido para ele, ser útil, interagir com os outros e possibilitar sua dignidade.

Faço aqui, essas observações a partir das discussões realizadas na aula Docência no

Ensino Superior, onde as professoras conduzem a aula para a Valorização do ser Humano. Se

já valorizava meus alunos, agora estou atenta a respeitar mais em suas particularidades.”

Análise D do protocolo 21

A reação do sujeito Br. ressalta os critérios Aspectos interpessoais: Interação,

socialização, afetividade, participação, prontidão de resposta, toque/contato físico e gesto e

Olhar. Além disso, os Processos cognitivos: atenção e consciência, percepção e memória e

Aprendizagem, por meio de uma enorme força de vontade em ser útil e conseguir realizar o

que lhe foi proposto.

Análise 22

Protocolo 22– Plano de Aula 22 – 15/06/2012

Turma A

Atividade 1: apreciação de ritmos diferentes (três)

Primeiro, disse para eles que hoje teríamos uma aula diferente. Também, foi

trabalhado na aula da tia Lili (pedagoga) os instrumentos e as músicas. A Lili estava presente

na aula. Falei que iríamos ouvir primeiro uma música clássica com o instrumento Violino;

logo a An. comentou após eu e a Lili falarmos e fazer o movimento para tocar o instrumento.

An. e o Br. fizeram o movimento. Ouvimos um trecho (Bach) e An. dizia que era da Espanha.

Depois coloquei A Banda (C. Buarque) para representar a Bossa Nova e o Violão.

Disse que o violão todos já conheciam e eles concordaram.

A terceira foi o ritmo Rumba – maracás; nessa trouxe as maracás para eles tocarem;

todos exploraram.

Análise A do protocolo 22

Turma A

Atividade 1: apreciação de ritmos diferentes (três)
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“Primeiro, disse para eles que hoje teríamos uma aula diferente. Também, foi

trabalhado na aula da tia Lili (pedagoga) os instrumentos e as músicas. A Lili estava presente

na aula. Falei que iríamos ouvir primeiro uma música clássica com o instrumento Violino.

Logo a An. comentou após eu e a Lili falarmos e fazer o movimento para tocar o instrumento.

An. e o Br. fizeram o movimento. Ouvimos um trecho (Bach) e An. dizia que era da

Espanha.”

Essa atividade explica o critério Aspectos interpessoais: aluno x aluno; aluno x

professor; aluno, professor x equipe e a interação entre as aulas música e pedagógica. Além

disso, os Processos cognitivos:atenção, consciência, percepção e memória na atividade, onde

após ter trabalhado o instrumento violino na aula pedagógica, foi relembrado na aula de

música pelos sujeitos, fazendo o movimento corporal de sua execução, o que refleti que houve

Aprendizado.

Atividade 2: saco de presente de instrumentos de percussão

Inicialmente, criei um suspense dizendo que tinha um presente para eles; instiguei ele

perguntando o que poderia ter no saco; eles disseram moeda, cofre. Passei o saco de mão em

mão fechado instigando-os. Em seguida, abri e disse que cada um iria pegar o presente no

saco. Desse modo segui cada um pegou um instrumento e deixei eles explorando e tocando.

Mat. pegou o pandeiro e sacudiu e colocou na mesa. Vi. e Ga. Foi preciso segurar na

mão e conduzir para sacudir. Ma. a Lili (pedagoga) a conduziu. Al. explorou só. Nat. pegou o

guizo e se interessou, sacudiu prestando atenção ao som. Ótimo! Br., An. e Pa. também

pegaram os seus. Depois cada um guardou os instrumentos no saco.

Análise B do protocolo 22

Atividade 2: saco de presente de instrumentos de percussão

“Mat. pegou o pandeiro e sacudiu e colocou na mesa. Vi. e Ga. Foi preciso segurar na

mão e conduzir para sacudir. Ma. a Lili (pedagoga) a conduziu. Al. explorou só. Nat. pegou o

guizo e se interessou, sacudiu prestando atenção ao som. Ótimo! Br., An. e Pa. também

pegaram os seus. Depois cada um guardou os instrumentos no saco.”
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Observa-se nessa atividade que apesar de alguns sujeitos terem que ser conduzidos,

elucida os critérios Aspectos interpessoais na participação, interação e afetividade na

Exploração de instrumentos: percussão de todos.

Atividade 3: história sonora

Levei o CD e o livro “Pedro e o Choro” para os alunos ouvirem e verem a história no

livro. Eles se interessaram, prestando atenção na audição e nos desenhos. Enquanto a história

era contada e tocada no CD, mudava os desenhos e mostrava para eles.

Essa atividade foi interessante, pois nunca havia feito. Considero que eles se

interessaram, prestaram atenção e teve concentração. Também ressalto a importância da

imagem – a percepção visual.

Obs. (Turma A) Estou me permitindo ser menos cartesiana em seguir planos

fechados. Tive interesse em levar o saco de instrumentos e a história para eles e levei. Achei

que foi muito positivo na aula de música. Também, o fato de ter deixado o CD com as

músicas de ritmos diferentes no local e a pedagoga trabalhar com ele. Desenhando e colorindo

os instrumentos, conversar sobre ele, sobre a música, exemplificando muito bem o trabalho

em equipe, onde a proposta foi construída e desenvolvida por todos.

Análise C do protocolo 22

Atividade 3: história sonora

“Levei o CD e o livro “Pedro e o Choro” para os alunos ouvirem e verem a história no

livro. Eles se interessaram, prestando atenção na audição e nos desenhos. Enquanto a história

era contada e tocada no CD, mudava os desenhos e mostrava para eles.

Essa atividade foi interessante, pois nunca havia feito. Considero que eles se

interessaram, prestaram atenção e teve concentração. Também ressalto a importância da

imagem, o que evidencia a Percepção visual.

Nessa atividade foi possível notar a importância de materiais visuais para atrair a

atenção dos sujeitos, relacionados à Percepção auditiva e visual.

Análise D do protocolo 22

Turma B
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Atividade 3: história sonora

“Levei o CD e o livro “Pedro e o Choro” para os alunos ouvirem e verem a história no

livro. Eles se interessaram, prestando atenção na audição e nos desenhos. Enquanto a história

era contada e tocada no CD, mudava os desenhos e mostrava para eles.

Essa atividade foi interessante, pois nunca havia feito. Considero que eles se

interessaram, prestaram atenção e teve concentração. Também ressalto a importância da

imagem, o que evidencia a Percepção visual.

Nessa atividade foi possível notar a importância de materiais visuais para atrair a

atenção dos sujeitos, relacionados à Percepção auditiva e visual.

Atividade 2: saco de presente  de instrumentos de percussão

Também, realizei da mesma forma, eles pegaram no saco e depois cada um pegou um

instrumento. Na. não pegou porque tem muita resistência, sempre. Lu. e Ed. se interessaram e

olharam para dentro do saco.

Gu. é preciso que eu entregue na mão dele o instrumento que não quebra, pois ele

coloca muita força.

Análise E do protocolo 22

Turma B

Atividade 2: saco de presente  de instrumentos de percussão

“Também, realizei da mesma forma, eles pegaram no saco e depois cada um pegou um

instrumento. Na. não pegou porque tem muita resistência, sempre. Lu. e Ed. se interessaram e

olharam para dentro do saco.

Gu. foi preciso eu entregar na mão dele o instrumento, pois ele coloca muita força.”

Com a reação dos sujeitos a atividade é possível constatar nos critérios Exploração de

Instrumento: percussão o interesse, exceto o sujeito Na, e a Interação com a professora

pesquisadora e os instrumentos.

Atividade 3: história sonora
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Com essa turma, a atenção deles parece ter sido mais para as figuras do que para o

som.

[...]

Análise F do protocolo 22

Atividade 3: história sonora

Com essa turma, a atenção deles parece ter sido mais para as figuras do que para o

som.

[...]

Na turma B a atitude dos sujeitos justifica o critério Processos cognitivos: atenção,

porém mais direcionou a Percepção visual em relação a audição da história.

Análise 23

Protocolo 23– Plano de Aula 23 – 23/06/2012

Esta foi à última aula em conjunto com a pedagoga e decidimos fazer a festa dos aos

60, representando a temática do mês de junho – ritmos.

Os alunos já chegaram no Espaço caracterizados com roupa, gel no cabelo,

maquiagem e óculos. Dispomos todos na varanda. A psicóloga, pedagoga e as ajudantes

enfeitaram mais os meninos. O repertório musical foi “tocado” em CD; convidamos os alunos

para dançarem e expressarem. Pa., In. Al. Hu. dançaram livremente; Nat., Vi. e Mat. nós da

equipe estimulávamos a levantarem, interagir, dançar, divertir. Os cadeirantes eram

estimulados a participarem e estavam atentos, batiam palmas, sorriam, “gritavam” de alegria.

A Al. chamou a Pa. para dançar de mãos dadas. Pa. (autista), a Al. (down) conseguiu

pegar na Pa., algo que ela não gosta, tem dificuldade com o toque. Eu havia tentado dançar

com ela de mãos dadas e ela não aceitou. As duas ficaram dançando por um bom tempo. A

Pa. cantava todas as músicas.

Nesse tipo de atividade a equipe também se diverte, interage.

[...]

Com essa atividade reflito que os especiais podem e devem participar de

comemorações com repertório musical diverso. Fiquei um pouco receosa se o timbre da
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guitarra iria incomodá-los, mas não. Também, é preciso valorizar o que o aluno pode fazer e

também estimulá-lo.

Eles se divertiram, interagiram entre eles e com a equipe, foi um momento agradável

para eles; a atividade foi trabalhada dentro da temática do mês. Também, em qualquer aula de

música esses momentos podem e devem acontecer, são importantes e significativos, pela

socialização, o trabalho em grupo.

Análise A do protocolo 23

“Esta foi à última aula e em conjunto com a pedagoga decidimos fazer a festa dos aos

60, representando a temática do mês de junho – ritmos.

Os alunos já chegaram no Espaço caracterizados com roupa, gel no cabelo,

maquiagem e óculos. Dispomos todos na varanda. A psicóloga, pedagoga e as ajudantes

enfeitaram mais os meninos. O repertório musical foi “tocado” em CD. Convidamos os

alunos para dançarem e se expressarem. Pa., In. Al. Hu. dançaram livremente; Nat., Vi. e Mat.

foram estimulados pela equipe a levantarem, interagir, dançar, divertir. Os cadeirantes eram

estimulados a participarem e estavam atentos, batiam palmas, sorriam, “gritavam” de alegria.

A Al. chamou a Pa. para dançar de mãos dadas. Pa. (autista), a Al. (down) conseguiu

pegar na Pa., algo que ela não gosta, tem dificuldade com o toque. Eu havia tentado dançar

com ela de mãos dadas e ela não aceitou. As duas ficaram dançando por um bom tempo. A

Pa. cantava todas as músicas.

Nesse tipo de atividade a equipe também se diverte, interage.

[...]

Com essa atividade reflito que os especiais podem e devem participar de

comemorações com repertório musical diverso. Fiquei um pouco receosa se o timbre da

guitarra iria incomodá-los, mas não. Também, é preciso valorizar o que o aluno pode fazer e

também estimulá-lo.

Eles se divertiram, interagiram entre eles e com a equipe, foi um momento agradável

para eles. A atividade foi trabalhada dentro da temática do mês. Também, em qualquer aula

de música esses momentos podem e devem acontecer, é importante e significativo, pela

socialização e o trabalho em grupo.”

Essa atividade elucida os critérios Aspectos interpessoais: aluno x aluno; aluno x

professor; aluno, professor x equipe, o que deve ser ressaltada a importância de momentos
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como este de interação, socialização e afetividade entre os alunos e a equipe. Além disso, não

houve rejeição aos critérios Andamento, ritmos, tonalidade do Canto: popular rock, o que foi

uma surpresa. Os Parâmetros do som: duração, intensidade, altura e timbre.

Cabe ressaltar os critérios Corpo, expressão e movimentação e gesto/olhar dos sujeitos

manifestados na atividade. Além disso, a interação entre os sujeitos Al. (sujeito com síndrome

de down) e Pa. (sujeito com autismo), que aceitou o toque da colega, que segurava suas mãos

para dançarem. Permaneceram dançando por um longo período. Com isso, vale observar a

relevância desse momento pela resistência no critério Interação entre os sujeitos e a quebra ao

critério Toque/contato físico, o que pode ser justificada pelo critério Elementos surpresa –

Mudança na manifestação de comportamento em aula, pois sempre apresentou muita

resistência ao contato físico.  Portanto, pode ser considerado como uma possibilidade para

favorecer o Aprendizado do sujeito.

4.2 ANÁLISES DOS DADOS JÚRI E DOS PROFISSIONAIS

RESPONSÁVEIS PELAS OFICINAS: PEDAGÓGICA,

PSICOMOTRICIDADE, EXPRESSÃO CORPORAL E ARTES

As análises serão apresentadas na ordem designada no titulo.

I - ANÁLISES DOS DADOS DO JÚRI

O texto resultante desta coleta de dados foi subdividido em 17 partes, o que resultou

em 17 pequenos textos e as correspondentes 17 análises preliminares e/ou parciais, como se

segue. Observe-se que a fala do entrevistado está em letra inclinada. Vale ressalvar que os

nomes dos professores (júri) são fictícios.

PROFESSOR 1

Nome: Vera

Idade: 47 anos

Formação Acadêmica: Educação Artística – Habilitação em Música.
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Período analisado: 23 aulas; de novembro 2011 a junho de 2012. As cenas mais

significativas foram selecionadas para a observação por um júri composto de professores que

em suas profissões convivem com ANEEs.

___________________________________________________________________________

“...Das cenas observadas pude verificar que o trabalho foi voltado com mais intensidade para
o aspecto melódico explorando o trabalho vocal. Nessa perspectiva o canto de cumprimento atuando
como a atividade preparatória para atingir os alunos para o início da aula e guardadas as
proporções do comprometimento de cada aluno e de seu grau de deficiência tornou-se uma estratégia
eficaz para a socialização”.

Análise 1

A observação do professor 1 destaca o critério O canto: canto de entrada como uma

alternativa eficaz para trabalhar o sujeito musicalmente - melodicamente por meio do canto,

considerando a etapa de desenvolvimento de cada um. Também, o canto de entrada contribuiu

para a socialização, que se refere ao critério Aspectos interpessoais.

___________________________________________________________________________

“...Na participação de todos alguns dos alunos se destacam pelo nível de envolvimento e
também por demonstrarem já dominarem uma técnica eficiente para realização de percussão
corporal com palmas como por exemplo, o aluno Hu.”

Análise 2

Essa consideração vai ao encontro dos critérios Aspectos interpessoais: participação

e Corpo, expressão e movimentação observado no sujeito Hu. compreendendo sua

desenvoltura ao bater palmas e indicando a capacidade de Br. a realizar a atividade percussão

corporal de modo mais específico.

“...Achei interessante a abordagem de instrumentos como o violão e teclado pela natureza do
trabalho pedagógico voltado ao aspecto melódico e harmônico, ao invés da exploração rítmica
apenas”.

Análise 3

A consideração do professor 1 quanto a exploração de instrumentos pode ser

justificada pelo critério Exploração de instrumentos: teclado e violão, por trabalhar ao

mesmo tempo o sujeito melodicamente e harmonicamente. Desse modo, o professor 1

considerou relevante essa exploração livre e direcionada como sendo um trabalho pedagógico.

__________________________________________________________________________
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“...Nas atividades de exploração do timbre e da qualidade sonora dos instrumentos me
chamou atenção o aluno Br. nos exercícios nos quais ele fez glissandos e movimentos contrários no
teclado; percebe-se a clara intenção do aluno para a realização musical nas diferentes regiões do
teclado onde ele, de maneira deliberada estava concentrado para a tarefa solicitada, para a obtenção
do som – sentou-se, ligou o teclado e, pelo tempo que observei na cena, realizou a atividade bastante
envolvido e com sua atenção dirigida para o exercício em questão”.

Análise 4

As considerações que o professor 1 fez acerca do sujeito Br. pode ser claramente

elucidada por quatro critérios, que são: Processos Cognitivos, destacando que o sujeito estava

atento, concentrado, percebendo o que lhe era solicitado conscientemente e a memória na

recuperação do movimento executado. Também, na Exploração do instrumento: teclado, o

aluno demonstrou desenvoltura na exploração das regiões do instrumento e autonomia no

fazer musical; os Parâmetros do som: altura e o movimento glissando, em resposta ao

Aprendizado desse movimento realizado em outras aulas.

“...Nas atividades em que os alunos estiveram reunidos para as apresentações para os pais é
comum que alguns interajam diferente e em níveis de envolvimento diferentes de aulas comuns mas
pude observar que a condução das atividades foi feita de maneira tranquila pela professora Thaís, um
dado que considero importante pois o professor de alunos especiais com deficiência intelectual tem
que ter no seu perfil profissional esta habilidade – a de não ser uma pessoa ansiosa e se manter
tranquilo e equilibrado boa parte do tempo.

É evidente que variáveis interferem o tempo todo nas aulas com esse tipo de clientela mas
manter-se equilibrado e focado em seus objetivos facilita sobremaneira o desenrolar do trabalho
pedagógico.

A ansiedade quando intervém atrapalha no discernimento e nos níveis de observação do
professor para a avaliação pedagógica diária”.

Análise 5

O professor 1 avaliou a postura tranquila da professora pesquisadora, como sendo um

perfil de profissional para trabalhar com sujeitos especiais, além de  não ser ansioso e sim

manter-se tranquilo na condução das atividades, sem ter pressa para alcançar o resultado. Essa

análise pode ser evidenciada quanto à maneira da professora pesquisadora, que evidencia o

critério Elementos surpresa como sendo uma nova observação ainda não refletida na

pesquisa, o que agregou mais uma consideração sobre a aula de música para ANEEs. Além

disso, pode ser ressaltada compreendendo que se o professor que atua com esse público tiver

essa postura, pode favorecer o Aprendizado dos sujeitos.
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“...Me chamou atenção o fato do trabalho ter sido realizado no âmbito do ensino e
aprendizagens com música e não que o foco tenha sido em área terapêutica. Nesse sentido creio que a
professora Thaís não corrompeu seus objetivos previamente traçados.”

Análise 6

A observação do professor 1 ressalta o critério Aprendizagem, pois considera que o

trabalho desenvolvido foi seguido em seus objetivos direcionados a aprendizagem musical e

não a terapia. O que é comum acontecer o Educador Musical trabalhar com ANEEs,

direcionado a área musicoterapia, em oposição a sua formação, assumindo assim uma postura

antiética.

“...A exploração do material musical voltado para canções com estrutura bastante regular, de
memorização acessível, com tessituras compatíveis à clientela envolvida. Nesta parte do trabalho de
apreciação musical notei a ausência de recursos didáticos que pudessem agregar valor à aula tais
como aparelhos eletrônicos que pudessem ser usados para estimular ainda mais os alunos. A
ausência desses equipamentos impossibilitou que a Thaís pudesse explorar os estímulos visuais nas
atividades tais como a música “Caranguejo”. A aluna An., por exemplo, poderia ser bastante
beneficiada pedagogicamente falando pela utilização desses recursos.

Essa aluna em especial me chamou atenção pois a conheci em outra situação, em uma outra
escola, fiquei surpresa e feliz que ela tenha iniciado um processo de superação a sua intolerância a
ruídos”.

Análise 7

Cabe mencionar que o professor 1 ao questionar a falta de recursos no local, alegando

que poderia favorecer o aprendizado do sujeito, pode ser elucidado ao critério Aprendizado,

em relação a uma das questões: Como o aluno aprende? Desse modo, segundo o professor 1

ele pode aprender também por meio de “aparelhos eletrônicos” possibilitando a percepção

visual.

O professor 1 destacou o trabalho com as canções, que justifica o critério O canto:

canto de entrada, canções folclóricas, infantis e populares, como sendo adequados aos

sujeitos, dentro dos aspectos tessitura e estrutura, possíveis de serem memorizadas. O que

destaca o critério Processos Cognitivos.

Outra observação do professor 1 referente ao sujeito An., manifesta sua surpresa ao

ver o sujeito desenvolvendo sua intolerância a ruídos. O que pode ser avaliado como o critério

Aprendizado, já que foi observado ao longo dos vídeos das aulas.

“...Apesar das turmas serem bastante heterogêneas e terem um número de alunos elevado
para os objetivos traçados pude perceber um fato importante da rotina da professora Thaís: a todos
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os alunos foi dada igual oportunidade de exploração e manusearem os instrumentos trabalhados em
cada situação. Esse fato demonstra o zelo no planejamento das atividades".

Análise 8

O professor 1 destacou a posição da professora pesquisadora em relação à

oportunidade possibilitada de modo igual aos sujeitos, apesar da diversidade. Essa observação

refere-se à visão humanista da professora em considerar e respeitar os sujeitos em sua

particularidade e o crédito no desenvolvimento do sujeito.

___________________________________________________________________________

“...Creio que se fosse possível dividir as turmas em grupos de menor número o trabalho iria
fluir de maneira diferente; alguns alunos observados já alcançaram um estágio de envolvimento com
a música que lhes permitiria um aprendizado voltado para algum instrumento em particular.
Exemplo: Br., Hu., In.”.

Análise 9

O professor 1 vislumbrou a divisão das turmas para a continuação do trabalho, em

grupos mais homogêneos. Destacou ainda os sujeitos Br., Hu. e In. com possibilidades que

ilustram o critério Aprendizado de algum instrumento musical.

“...Dentre os alunos da turma B com um grau de deficiência mais comprometido ficam claras
as dificuldades em decorrência dos medicamentos e da situação geral do aluno que acarreta na pouca
participação às aulas ou em nenhuma participação”.

Análise 10

A observação do professor 1  na turma B,  quanto a pouca participação dos sujeitos

devido à gravidade da síndrome ou doença e medicação, vale ser discutida pois o professor

que trabalha com o ANEE deve ter conhecimento sobre suas condições clínicas, mas o

direcionamento do trabalho musical e educacional deve seguir em suas potencialidades e

individualidades, e não focalizar nas dificuldades.

“...Quanto às estratégias didáticas utilizadas pela professora Thaís eu notei cautela,
planejamento e um ingrediente que faz toda a diferença em aulas de música com especiais: a
paciência.

A situação em que a aluna An. precisa ser motivada insistentemente para a realização da
exploração sonora com o violão é um ótimo exemplo. A insistência, a paciência exercida pela
professora foi importante para que a aluna ganhasse a confiança e executasse o exercício. A frase
dita pela aluna Ana Júlia “o medo foi pro espaço” demonstra bem como é tênue a linha que separa a
musicoterapia e as atividades de ensino em música. Muitos profissionais se perdem nesses dois
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universos e não conseguem ser eficazes nem como terapeutas e nem como professores, educadores de
música”.

Análise 11

Novamente o professor 1 menciona a postura da professora pesquisadora,

considerando o cuidado na organização das questões didáticas. Destaca também a insistência

da professora pesquisadora no trabalho com o sujeito An., alcançando assim o critério

Aprendizado, destacando que o sujeito conseguiu manipular o violão por meio da

persistência da professora, motivação e por acreditar no desenvolvimento do sujeito. Desse

modo, conseguiu explorar o instrumento e manter nas aulas seguidas, o que ressalta o critério

Mudança na manifestação do comportamento em aula.

“...Durante minha vida profissional pude estar em contato com as mais variadas formas de
deficiência mental. As que considero mais limitantes são as que estão associadas a doenças tais como
a doença desmielinizante. Não pude deixar de observar que uma das aluna em particular tem um
comportamento muito parecido com alguns alunos que conheci e que tinham essa doença. (Ga.) Para
os que tem este agravante em seu quadro geral é muito improvável que um professor de música
obtenha êxito em suas rotinas pedagógicas pois nessas pessoas o cérebro é pouco irrigado pela
substância que o abastece para que os neurônios sejam estimulados a fazerem conexões nervosas que
resultem em respostas motoras, físicas e intelectuais e de natureza cognitiva e até mesmo sensoriais.
Essa doença acomete as pessoas em níveis diferentes e as mesmas já nascem com ela.”

“...É um fato que cada vez mais as pessoas com deficiência mental tem possibilidades de
interação social, em ambientes sociais diversos e em situações as mais variadas. Cada vez mais se
amplia a concepção de que pessoas com deficiência mental tem possibilidades e podem adquirir
habilidades que as “credenciam” para uma vida social e comunitária de qualidade. Pude observar
que as aulas tiveram esse cuidado em conduzir o aluno a alguns aprendizados que geraram
habilidades importantes no fazer musical”.

Análise 12

A observação do professor 1 em relação ao sujeito Ga. apontando uma possível

doença, pode ser discutível, pois ao afirmar que “[...] é muito improvável que um professor de

música obtenha êxito em suas rotinas pedagógicas [...]”, não estaria o educador musical

desistindo do aluno? Além disso, o diagnóstico dos sujeitos no Espaço das Oficinas contido

nas fichas não é completo, bem como as informações oferecidas pelos responsáveis. Então, é

arriscado fazer essa consideração. Desse modo, a avaliação do professor pode ser evidenciada

ao critério Elementos surpresa como uma discussão necessária em torno da situação.

A importância destacada pelo professor 1 em propiciar a interação social de ANEEs

refere-se ao critério Aspectos interpessoais e Aprendizagem, pois considera que houve o

aprendizado de habilidades gerais que favoreceram na prática musical.
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“...A forma como os alunos conseguiram participar com disciplina, esperando a vez do outro
e, guardadas as proporções, interagindo demonstra que houve aprendizado e gerou esta habilidade
observada em cada um com um nível diferente”.

Análise 13

A consideração do professor 1 destaca o critério Aspectos interpessoais, na interação

e também na disciplina, ponderada pelo jurado como Aprendizado por parte dos sujeitos,

respeitando o desenvolvimento de cada um.

Deu para perceber que houve no planejamento pedagógico; a observação cuidadosa do grau
de limitação intelectual e adaptativa dos alunos; que foram feitas adaptações metodológicas e
didáticas observando a clientela envolvida; que houve introdução de atividades complementares para
que alguns pudessem alcançar os objetivos comuns aos demais alunos; que os objetivos traçados
foram acessíveis àquela realidade o que demonstra maturidade profissional.

Análise 14

A observação do professor 1 em destacar o “planejamento pedagógico” da professora

pesquisadora, considerando nos sujeitos suas  dificuldades, facilidades e necessárias

adaptações, como sendo positivo reforça a visão humana dessa pesquisa. É preciso considerar

e respeitar os sujeitos que temos e possibilitar seu desenvolvimento a partir do que são e não

do poderiam ser e/ou o que gostaríamos que fossem. Desse modo, sua observação nota o

critério na Aprendizagem uma discussão em torno de Como o aluno aprende.

“...Alguns alunos estão num estágio onde se estivessem numa escola como o conservatório,
por exemplo; seriam encaixadas no quadro de alunos onde a sondagem de aptidões estivesse sendo
realizada com o objetivo de encaminhamento para aprendizagem de competências que iriam lhe
promover o desenvolvimento de habilidades inerentes à prática de instrumentos e futuramente em
outros estágios fossem levados a fases onde pudessem utilizar saberes organizados pela aprendizagem
das competências através do aprimoramento das habilidades adquiridas na prática instrumental.

A estes alunos em questão irá depender do grau de comprometimento dos pais, se eles
realmente tem noção de que seus filhos podem mergulhar no universo da música da forma como nós,
professores,acreditamos ser possível”.

Análise 15

O professor 1 considera a possibilidade de alguns sujeitos frequentarem o

conservatório de música para continuar o trabalho de modo direcionado à prática

instrumental. Para tal, pode ser notado que o trabalho de vivência musical dos sujeitos foi
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satisfatório (que indica aprendizagem) a ponto de alguns continuarem o processo de

desenvolvimento musical e inseri-los no aprendizado musical.

“...Um outro fator é se a escola onde foram captadas as imagens têm interesse em aprimorar
este trabalho didático na área de música (ensino e aprendizagem) equipando seus espaços de aula
com recursos tecnológicos pertinentes ao ensino de música e organizando tempos escolares com
turmas menores com os alunos agrupados segundo níveis de desenvolvimento musical compatíveis.

Sem dúvida enquanto observava as cenas selecionadas pude me deparar com os relatos feitos
pela professora Thaís a respeito das histórias da vida de cada aluno. Esse comportamento demonstra
a preocupação para conhecer um pouco cada um deles pois isto influencia de alguma maneira nas
estratégias de abordagem pedagógica além de evidenciar o respeito que ela teve à individualidade de
cada um”.

Análise 16

O professor 1 destaca a postura da professora pesquisadora pelo interesse em conhecer

a história de vida dos sujeitos, o que contribui no processo educacional e respeita o indivíduo

em sua particularidade. Dessa maneira pode ser elucidado os critérios Elementos surpresa,

como um aspecto a ser considerado no trabalho com o ANEE e Aprendizagem: como o

sujeito aprende.

“...Considero 2 os ingredientes principais da essência pessoal de quem trabalha com pessoas
especiais: respeito e amor. Sem esses 2 temperos é humanamente impossível lidar com essa
clientela”.

Análise 17

O professor 1 expressa seus conceitos acerca do perfil do professor que trabalha com

ANEEs, o “respeito e amor”. Essa avaliação vem ao encontro da visão humanista considerada

na pesquisa.

___________________________________________________________________________

Análise Global do professor 1

Cabe ressaltar os critérios utilizados pelo professor 1 para analisar as aulas, a partir da

análise da professora pesquisadora: planejamento das aulas - objetivos, parte pedagógica e

didática, conteúdos musicais trabalhados, o professor – perfil, postura na aula com os sujeitos,

recursos e o espaço – infraestrutura. Alcançou, com suas observações, a indicação da

aprendizagem dos sujeitos que demonstraram vivência musical satisfatória, uma vez que
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anotou esta mudança no sujeito. Indica a visão humanista como habilidade necessária ao

professor que trabalha com o ANEE.

O texto resultante desta coleta de dados foi subdividido em 9 partes, o que resultou em

9 pequenos textos e as correspondentes 9 análises preliminares e/ou parciais, como se segue.

Observe-se que a fala do entrevistado está em letra inclinada.

PROFESSOR 2

Nome: Marina

Idade: 43 anos

Formação Acadêmica: Licenciatura plena em matemática; Especialista em Orientação

Sexual e Neuropedagogia em Educação Inclusiva.

“...Uma das coisas que me impressionou no trabalho da Thais foi o modo como ela conseguiu
que os alunos interagisse com a música. No trabalho ao qual foi proposto que associasse som e
imagem a interação que houve com alguns alunos foi fantástico. Mesmo com a limitação de alguns
todos esperaram a sua vez”.

Análise 1

A observação do professor 2 pode ser relacionada ao critério Aspectos interpessoais,

onde segundo suas considerações a professora pesquisadora propiciou a interação e a

participação dos sujeitos com a música na atividade proposta.

___________________________________________________________________________

“Outra situação que chamou minha atenção foi a tolerância para o som. Muito bem
trabalhado e explorado o aprendizado”.

Análise 2

Segundo o professor 2, a tolerância para o som foi aprendida pelos sujeitos,

destacando aqui o critério Elementos surpresa: mudança na manifestação do

comportamento em sala, o que proporcionou o Aprendizado dessa capacidade.

“...Trabalhar a ansiedade deles para esperar o momento da participação de cada um, deixar
que o outro participe é fundamental para obter um resultado satisfatório e cognitivo.

Na educação especial é um trabalho lento conseguir um resultado na aprendizagem. Leva-se
tempo para isso. Em relação aos alunos atendidos por ela fiquei impressionada com o Br. pois é um
aluno perceptivo e apesar do comprometimento pode explorar muito cognitivamente dentro de suas
limitações”.
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Análise 3

O professor 2 faz uma observação quanto ao sujeito Br., que contempla o critério

Processos cognitivos: Percepção, por acompanhar toda a aula, atento, compreendendo o que

é proposto, sempre participativo e se esforçando para realizar a atividade. Além disso, esse

aluno possui sim possibilidades futuras de Aprendizado musical mais específico.

“...Uma das coisas que chamou minha atenção foi o modo com os alunos interagiram bem
com a professora Thaís, pois a segurança para o aluno é fundamental neste laço. A aprendizagem só
acontece com esta aproximação. E em todos os momentos ao longo do trabalho este laço foi
aumentando, ou seja, fortaleceu.

Foi muito bem explorado dentro do trabalho proposto pela professora Thaís a interação entre
os alunos, aluno e equipe do Espaço”.

Análise 4

A observação do professor 2 pode ser referenciada aos critérios Aspectos

interpessoais na relação professor x aluno e a equipe do local, onde foi percebido  a

interação e afetividade, que contribui no processo de Aprendizagem.

___________________________________________________________________________

“...No inicio quando comecei a ver os vídeos fiquei ansiosa, pois sei o quanto é difícil levar o
aluno da educação especial gostar, sentir prazer no que esta fazendo. E levando em consideração as
síndromes de alguns alunos foi árduo. O resultado foi muito bom por que a Thais conseguiu com que
eles algo muito importante que é controlar a ansiedade de modo voluntário, esperar a vez do colega
participar”.

Análise 5

O professor 2 destaca novamente o aspecto ansiedade como sendo um aprendizado na

aula de música e refere-se ao critério Elementos surpresa, como sendo um elemento novo a

discussão. Também, a aquisição dessa capacidade que pode ser considerada como

Aprendizagem, pois para que a atividade musical aconteça, foi necessário inicialmente

trabalhar a questão da tolerância e paciência para esperar a vez do colega (primeiro ele depois

eu). Também, o prazer na aula de música observado pelo professor 2, destaca que a vivência

musical também contempla esse aspecto e favorece na aprendizagem.

___________________________________________________________________________

“...A questão do som é muito trabalhoso pois muitos é intolerante ao barulho. Nas filmagens
ficou muito claro que estavam gostando de participar e mesmo alguns alunos que não participava de
forma efetiva, é percebível que estava sob efeito de medicação. Mas nem por isso desarmonizou o
grupo”.
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Análise 6

A consideração do professor 2, quanto a participação evidencia o critério Aspectos

interpessoais: participação, que apesar do efeito da medicação de alguns sujeitos ser

acentuado, não comprometeu o critério destacado.

“...A música é algo que muda interiormente uma pessoa, e durante as aulas percebi o quanto
eles manifestaram de forma prazerosa esse momento. A expressão do rosto, do corpo os gestos em si
falam muito esta linguagem do aprendizado”.

Análise 7

A consideração do professor 2 pontua os critérios Aprendizagem, Corpo, expressão

e movimentação e Aspectos interpessoais na interação manifestada por meio da expressão

corporal, o gesto e a face, demonstrando o gostar da aula de música.

“...Como observadora a mudança que acontece aula pós aula é muito grande . Um dos
aspectos relevante para mim foi à socialização entre eles, a forma como interagiram, comportamental
que é de grande relevância quando se trabalha como alunos do AEE. E no caso de aluno autista levar
ele há uma participação efetiva é um longo caminho. A Thaís conseguiu de forma brilhante uma
comunicação fantástica na exploração com o instrumento, movimentar o corpo de forma a sentir a
música”.

Análise 8

No início da observação do professor 2, esse destaca uma modificação ocorrida no

decorrer das aulas justifica o critério Aprendizagem, que foi aprendido dentro do critério

Aspectos Interpessoais a interação, a questão comportamental, a participação do sujeito

autista em evidência. Também, dentro do critério Exploração do instrumento, o aprendizado

da comunicação por meio desse; e o Aprendizado por meio do Corpo, levando o sujeito a

“sentir música”, vivenciar a música de modo interno e externo.

“...Isso é aprendizagem e como dizia Jean Piaget, ‘Quando olho uma criança ela me inspira
dois sentimentos, ternura pelo que é, e respeito pelo que posso ser’. ”

Análise 9

Essa citação do professor vai ao encontro da visão humanista que sustenta a pesquisa,

considerando o sujeito em sua totalidade e capacidades acerca do que pode vir a ser.
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Análise Global do professor 2

A partir da análise detecta-se que o jurado 2 teve alguns critérios para considerar as

aulas, que podem ser mencionados segundo a análise da professora pesquisadora, como:

interação entre sujeitos, participação na aula de música, socialização, comunicação por meio

da música,  professora pesquisadora e equipe, processos cognitivos, o trabalho com ANEEs e

a aprendizagem, o comportamental – disciplina, o controle da ansiedade  e o prazer em

manipular o instrumento e a expressão corporal no fazer musical.

___________________________________________________________________________

O texto resultante desta coleta de dados foi subdividido em 10 partes, o que resultou

em 10 pequenos textos e as correspondentes 10 análises preliminares e/ou parciais, como se

segue. Observe-se que a fala do entrevistado está em letra inclinada.

PROFESSOR 3

Nome: João

Idade: 41 anos

Formação Acadêmica: Graduado em Música – Percussão; Especialista em “Psicopedagogia

escolar (Institucional).

___________________________________________________________________________

“...Nota-se que o intuito inicial se baseia na interação sem se preocupar com a música em si.
A momentos musicais folclóricos em que alguns se manifestam através do canto, mesmo não se
expressando de modo correto.

Análise 1

Nessa observação do professor 3, observa-se a deficiência de embasamento teórico em

relação as atividades de Canto: canções folclóricas, pois apoiam-se teoricamente em

Willems e Kodály (2011), por trabalhar ao mesmo tempo melodia, ritmo e harmonia; por

serem canções adequadas aos alunos quanto a letra pequena o que favorece uma maior

atenção; melodia e harmonia simples propiciando a internalização e a estimulação musical

através do cantar; a expressão corporal; a valorização de canções que são do agrado dos

alunos do Espaço das Oficinas; a valorização do sujeito, no momento em que seu nome é

adequado ao canto; além da relação aluno x professor predominando a afetividade.
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“...Fica bem notório que no momento de exploração musical no instrumento o rendimento
tanto emocional como interativo. Na turma A, possui um aluno que naturalmente participa de toda a
atividade. Num situação que me deixou impressionado que cada indivíduo respeita seu momento de
exploração”.

Análise 2

A observação do professor 3 pode ser evidenciada pelo critério Aprendizado, onde os

alunos aprenderam a respeitar o momento de cada um e saber esperar a sua vez para explorar

o instrumento, o que é justificado pelo critério Exploração de instrumentos.

“...Na turma B a complexidade motora é notória em alguns e dois alunos têm
particularidades diferenciadas, ex: 01 tem laudo de auditivos mas na minha visão, isso ainda precisa
ser melhor analisado”.

Análise 3

Muito relevante essa observação, pois o sujeito destacado que possui laudo de surdo,

antes de fazer o implante coclear direcionava o ouvido para os instrumentos e movimentava-

se até eles, para sua exploração, o que ressalta o critério Percepção: auditiva. No caso,

possíveis resíduos auditivos e por meio da vibração. Portanto, sua questão auditiva não pode

impedir seu desenvolvimento. É fato que após o implante coclear essa percepção melhorou

gradativamente.

“...Muito importante é que a insistência fica clara para a melhora de cada um, pois como
cada um vive no seu mundo, a motivação no aspecto interativo tem que estar em primeiro lugar”.

Análise 4

A observação do professor 3 refere-se ao critério Aspectos interpessoais: interação,

ressaltando a postura da professora pesquisadora em sua obstinação e motivação para o

desenvolvimento dos sujeitos, o que pode ser ilustrada pelo Elementos surpresa e

Aprendizagem: Como o aluno aprende? Sua avaliação pontua a visão humanista presente

na pesquisa.

“...Nota-se também que com o tempo de trabalho de investigação e curiosidade se torna mais
visível em todos, tanto os aspectos cognitivos: memorização, concentração, imitação e
sensibilização”.

Análise 5
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Na consideração do professor 3 é possível destacar os critérios Processos cognitivos:

concentração e memorização presente na vivência musical; a Imitação por parte dos

sujeitos e o processo de sensibilização no decorrer das aulas. Desse modo, a posição do

professor 3 destaca o critério Aprendizagem, ocorrida ao longo da vivência nos aspectos

mencionados como: concentração, memorização, imitação e sensibilização.

“...Depois da oitava aula o processo perceptivo auditivo é trabalhado, tanto que em um dele
(considero deficiente auditivo) é notório que o mesmo não demonstra essa deficiência. A alegria em
manipular um instrumento musical se torna além de prazerosa, se mostra como uma válvula de
escape de ser feliz”.

Análise 6

A observação referente à alegria e prazer dos sujeitos na manipulação dos

instrumentos destaca os critérios Exploração dos instrumentos: teclado, violão e

percussão, como sendo um momento de possibilidade de Expressão, inclusive para o sujeito

diagnosticado com surdez, considerado pelo professor 3 como deficiente auditivo.

______________________________________________________________________

“...Uma observação negativa que é muito mostrado são situações tanto com (objetos, roupa e
acessórios) que não deveriam ser levados no instituto.

Em algumas aulas na turma A, a monitora trabalha nas atividades que se avalia a percepção
musical, e nota-se claramente uma pronta resposta nas atividades.

Na aula (19) consegue perceber através de um trabalho rítmico e melódico e percebe-se a
diversidade entre os participantes tanto os que gostam da parte melódica, como os que apreciam a
parte rítmica!”.

Análise 7

Nesta aula o professor 3 considerando os aspectos rítmico e melódico trabalhados

destaca os sujeitos que são mais melódicos e os que são mais rítmicos, podendo a partir dessa

observação serem melhor enfatizados na vivência musical. Sua consideração trouxe outro

aspecto a ser observado no trabalho com os ANEEs, que ilustra o critério Elementos

surpresa.

“...Uma observação geral seria que se possível às atividades com A e B juntas fossem
pensadas futuramente para o bem individual dos alunos, pois o rendimento cai visivelmente, (tanto
perceptível como musical e até motor)”.

Análise 8
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A consideração do professor 3 vai ao encontro de alguns protocolos redigidos pela

professora pesquisadora, pois essa também já considerou que a união das turmas A e B não

favoreceu o trabalho, e sim dispersou os sujeitos, não conseguindo realizar a atividade de

modo satisfatório. Sua observação justifica o critério Elementos surpresa, como um

elemento a ser discutido no trabalho com o ANEE.

“...Para finalizar, acontece uma atividade musical individual, onde os alunos tocam nas
teclas através das cores.

Para minha surpresa, e muito agradável, foi a desenvoltura nos aspectos cognitivos:
memorização, concentração, atenção e coordenação motora, na parte musical.”

Análise 9

Nessa atividade do teclado com as cores – notas musicais, a consideração do professor

3 acerca dos aspectos: “memorização, concentração, atenção e coordenação motora, na parte

musical” ressaltam aos critérios Processos cognitivos, Corpo, expressão e movimentação,

sendo trabalhados durante  a vivência musical, o que indica a capacidade dos sujeitos nesses

elementos, diante da atividade proposta.

“...Finalizando, para mim ficou bem claro três etapas no trabalho musical:
1ª seria de exploração sonora, visualização e manipulação dos instrumentos;
2ª etapa já se inicia os aspectos de percepção, audição e reconhecimentos dos sons dos

mesmos;
3ª etapa acontece a meu ver a verdadeira aula musical tanto rítmica, melódica e

reconhecimento dos instrumentos musicais”.
___________________________________________________________________________

Análise Global do professor 3

As três etapas acima consideradas pelo professor 3 são os critérios e observações

pessoais, avaliados durante as aulas de música assistidas em vídeo. Desse modo, o professor

considerou três etapas na aula de música, que são: exploração de instrumentos e sons,

percepção auditiva e o trabalho rítmico melódico e novamente os instrumentos. Além disso,

destacou a motivação da professora pesquisadora quanto à interação dos sujeitos e a melhora

na capacidade de esperar a vez do colega para explorar os instrumentos. No entanto,

considerou que somente na 3ª etapa ocorreu “verdadeira aula musical tanto rítmica, melódica

e reconhecimento dos instrumentos musicais”.
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Pode-se discutir a partir da análise do professor 3, sua desconsideração em relação ao

fazer, experimentar e vivenciar música de modos diversos e o embasamento teórico

referente a essas atividades presente nos teóricos e pedagogos da Educação Musical (ver

fundamentação teórica das atividades no capítulo Metodologia à p. 52-54). Também, a não

compreensão do trabalho com as atividades de Canto no início das aulas, a Exploração dos

instrumentos de forma livre e direcionada, a Exploração e manipulação do objeto sonoro, a

Percepção auditiva e visual, e outras, como sendo musicais. Portanto, a professora

pesquisadora discute que vivenciar e fazer música é desenvolver o trabalho com esses

conteúdos e outros também! O que importa no planejamento das atividades é que o professor

mantenha o foco no processo de vivência musical, independente da etapa em que o sujeito

esteja. Mesmo que para isso seja necessário trabalhar aspectos como, por exemplo, a atenção

e a tolerância, simultaneamente ao trabalho musical.

___________________________________________________________________________

II - ANÁLISES DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELAS

OFICINAS: PEDAGÓGICA, PSICOMOTRICIDADE, ARTES E EXPRESSÃO

CORPORAL

Foram aplicados quatro questionários a equipe.

EQUIPE 1

Nome: A.

Função: Psicóloga, Gestora do Espaço das Oficinas – Oficina de Psicomotricidade

As perguntas serão apresentadas, com as respostas dadas, seguidas das análises

referentes; e acata-se tais procedimentos para proceder as análises das respostas de cada

entrevistado (a).   Portanto, tem-se 4 perguntas e 4 análises.

1. Quais são suas considerações acerca da aula de música?
“Todos os alunos do Espaço das Oficinas adoram a aula de música. Ficam ansiosos durante

toda a semana para esta oficina. A música é muito importante para o desenvolvimento global de todo
ser humano, trabalhando a coordenação, sensibilidade, paciência, concentração, memorização e
autodisciplina. Além disso, é uma fonte de alegria, bem-estar e muito importante para a socialização
e realização do trabalho em equipe”.
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Análise 1

Pela resposta é possível observar que sua consideração elucida o desenvolvimento

integral do sujeito, contemplando os critérios Corpo: coordenação, Processos Cognitivos:

memória e concentração e os Aspectos interpessoais: socialização e trabalho em equipe.

Além disso, o critério Elementos surpresa “paciência”, “autodisciplina” e “sensibilidade”.

2. Qual a função da aula de música para pessoas com necessidades educativas especiais?
“A música proporciona um importante modo de expressão. É uma estimulação sensorial

como nenhuma outra atividade. Para as crianças ou adultos com deficiência, trabalha como citado
anteriormente o desenvolvimento global, afetivo, cognitivo, motor, social e espiritual”.

Análise 2

A função da música destacada pela equipe 1 evidencia o critério Corpo, expressão e

movimentação, além de estimular os aspectos biopsicossociais valorizados na pesquisa.

3. Como você percebe a equipe interdisciplinar no Espaço das Oficinas?
“Acredito que hoje a equipe do Espaço das Oficinas é muito integrada, disponível,

participativa e envolvida com o desenvolvimento de nossos alunos, bem como com os profissionais
que vem até o espaço para dar uma oficina”.

Análise 3

Em relação à equipe sua consideração destaca o critério Aspectos interpessoais, na

relação aluno, professor x equipe como sendo uma equipe que trabalha em prol dos sujeitos.

4. O que você considera relevante ou não para a vivência musical de pessoas com
necessidades educativas especiais?

“Sou 100% a favor do estímulo musical em qualquer pessoa, principalmente aquelas com
alguma limitação, deficiência. A música conforme falado acima, estimula o cognitivo, fortalece e
melhora a coordenação motora final e global, melhora a concentração e raciocínio, melhora o
comportamento, provoca um bem-estar e eleva a autoestima, diminui a ansiedade, reforça o
sentimento, emoções e o convívio social, melhorando o relacionamento”.

Análise 4

A equipe 1 destaca seu crédito quanto à prática musical com pessoas com alguma

necessidade especial, enfatizando o trabalho musical como sendo estimulador no

desenvolvimento de diferentes capacidades que vão ao encontro dos critérios Processos

Cognitivos: concentração e raciocínio, Corpo, expressão e movimentação, no aspecto

coordenação, Aspectos interpessoais: interação e socialização. Também, O ressalta o

critério Elemento surpresa na melhora da ansiedade, a parte emocional e o bem estar.
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___________________________________________________________________________

EQUIPE 2

Nome: E.

Função: Pedagoga/Psicopedagoga-Oficina pedagógica

As perguntas serão apresentadas, com as respostas dadas, seguidas das análises

referentes; e acata-se tais procedimentos para proceder a análises das respostas de cada

entrevistado (a).   Portanto, tem-se 4 perguntas e 4 análises.

1. Quais são suas considerações acerca da aula de música?
“As considerações para com os alunos com necessidades educativas especiais com relação à

aula de música são:
 Equilíbrio
 Calma
 Concentração
 Interação
 Estimulação da linguagem oral
 Estimulação da discriminação auditiva
 Interação com o grupo e promover o desenvolvimento de cada um.”

Análise 1

As considerações da equipe 2 destacam os critérios Processos Cognitivos:

concentração, Aspectos interpessoais: interação, os Processos cognitivos: Percepção

auditiva e Elementos surpresa como estimulo a “linguagem oral”.

2. Qual a função da aula de música para pessoas com necessidades educativas especiais?
“A função é de entretenimento, relaxamento, observar qual o instrumento que sensibiliza o

indivíduo, promovendo o prazer, alegria e a sensibilidade.
É interessante perceber o quanto cada um se sente feliz e interagindo, quando acontece a aula

de música.
Obs. Muitos sorrisos, palmas, gritos (as vezes olhares) muitos carinhosos, o momento é

deles.”

Análise 2

Destacam-se na resposta os critérios Exploração de instrumentos, visando à busca

em saber qual instrumento sensibiliza o sujeito; o Corpo, expressão e movimentação

refletindo o gostar da aula de música e Aspectos interpessoais: interação proporcionada pela

aula de música.
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3. Como você percebe a equipe interdisciplinar no Espaço das Oficinas?
“Percebo que se interagem de acordo com o que é proposto.
Sempre todos mantêm a mesma conduta e a mesma forma de conduzir seus trabalhos com

seus alunos.
Trabalham sempre as diferenças, igualdades, possibilidades, dificuldades de cada um,

fazendo com que tudo se torne agradável.”

Análise 3

Sua observação ressalva o critério Aspectos interpessoais no trabalho em equipe por

meio da interação, e destaca a visão humanista que também é valorizada na pesquisa,

trabalhando as possibilidades de cada sujeito e não focalizar na doença ou síndrome.

4. O que você considera relevante ou não para a vivência musical de pessoas com
necessidades educativas especiais?

“É preciso considerar que cada um tem suas limitações, porém são indivíduos sensíveis,
alegres, que aprendem a amar a música. Eles amam cantarolar uma simples melodia, e não podemos
esquecer que é preciso conhecer cada aluno e respeitar o potencial de cada um.”

Observações

“Considerando sempre as possibilidades de cada um, devemos valorizar a autoestima de cada
aprendiz, motivando-o a reconhecer sua contribuição frente ao grupo em que está inserido.

Obs. Por meio das atividades musicais pode-se possibilitar ao indivíduo sair de ‘possíveis
isolamentos’.”

Análise 4

A equipe 2 destacou a possibilidade que a vivência musical proporciona a

comunicação dos ANEEs, o que indica o Elementos surpresa a ser discutido na pesquisa.

Também, trabalhar a autoestima, motivá-los e apoiar sua função no grupo inserido favorece

sua interação e socialização com a música, os instrumentos, os sons, a professora

pesquisadora e os colegas, justifica o critério Aprendizagem em relação a Como o aluno

pode aprender.

EQUIPE 3

Nome: M.

Função: Psicóloga, Gestora do Espaço das Oficinas - Oficina de Artes
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As perguntas serão apresentadas, com as respostas dadas, seguidas das análises

referentes; e acata-se tais procedimentos para proceder a análises das respostas de cada

entrevistado (a).   Portanto, tem-se 4 perguntas e 4 análises.

1. Quais são suas considerações acerca da aula de música?
“Uma aula de extrema importância, onde vemos a receptividade de alguns alunos,

principalmente daqueles que desenvolvem melhor com o estímulo da música.
É uma das “oficinas” (aula) que os alunos mais gostam e vemos mais atenção e

concentração.”

Análise 1

Novamente destaca-se a música como meio estimulador. Refere-se ao critério

Processos Cognitivos e o gostar da aula de música.

2. Qual a função da aula de música para pessoas com necessidades educativas especiais?
“Na minha opinião entre como um suporte para o desenvolvimento cognitivo, como um

complemento que tem sua importância, somando à outras terapias e aulas.”

Análise 2

A consideração da equipe 3 ressalta o critério Processos Cognitivos.

3. Como você percebe a equipe interdisciplinar no Espaço das Oficinas?
“Uma equipe que já está treinada em lidar com as pessoas que fazem parte dela. Por isso vejo

como uma equipe nota 10, que é uma pela outra, com um só objetivo, nas várias formas na
estimulação.”

Análise 3

A observação da equipe 3 refere-se ao critério Aspectos interpessoais na interação

entre as profissionais, visando o desenvolvimento dos sujeitos.

4. O que você considera relevante ou não para a vivência musical de pessoas com
necessidades educativas especiais?

“- Trabalhar os nomes de cada um, “encaixando” em músicas consideradas de fácil
entendimento.

- Estimulá-los a cantar, emitir sons (de acordo com cada limitação) junto dos colegas ou
sozinhos, ou ainda com a professora.

- A exploração instrumental vejo também que é muito importante.”

Análise 4
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A equipe 3 ao considerar o que é importante na vivência musical pode ser evidenciado

os critérios O canto: canto de entrada, canções folclóricas, infantis e populares, Aspectos

interpessoais: aluno x aluno; aluno x professor e Exploração de instrumentos: violão,

teclado e percussão, como atividades relevantes para a vivência musical de ANEEs.

___________________________________________________________________________

EQUIPE 4

Nome: L.

Função: Enfermeira e Bailarina – Oficina Expressão Corporal

As perguntas serão apresentadas, com as respostas dadas, seguidas das análises

referentes; e acata-se tais procedimentos para proceder a análises das respostas de cada

entrevistado (a).   Portanto, tem-se 4 perguntas e 3 análises.

1. Quais são suas considerações acerca da aula de música?
“As considerações que acercam as aulas de música são inúmeras que envolvem o prazer, a

alegria, concentração, paz, equilíbrio.
Também podemos citar o desenvolvimento do tônus muscular e da coordenação psicomotora

que é estimulada por meio de atividades que envolvem o movimento associado à música.”

2. Qual a função da aula de música para pessoas com necessidades educativas especiais?
“Para trazer alegria, entretenimento, ritmo, apresentar pequenas canções e exercícios de

acuidade rítmica e melódica que podem desenvolver vários aspectos entre eles a capacidade auditiva,
intelectual e o desenvolvimento da memória.”

Análise 1

Em relação à função da aula de música para ANEEs observa-se na fala da equipe 4 os

critérios O canto: canto de entrada, canções folclóricas, infantis e populares, o ritmo e a

melodia, a percepção auditiva e os Processos Cognitivos.

3. Como você percebe a equipe interdisciplinar no Espaço das Oficinas?
“São vários profissionais que se interagem de forma muito bacana, mantém a mesma postura

com todos os alunos e pais. Trabalham as diferenças e possibilidades.”

Análise 2

A partir da consideração da equipe 4 é possível destacar o critério Aspectos

interpessoais na interação entre os profissionais e o direcionamento do trabalho  nas

capacidades do sujeitos, o que ressalta novamente a visão humanista da pesquisa.
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4. O que você considera relevante ou não para a vivência musical de pessoas com
necessidades educativas especiais?

“É relevante estar atento às exigências do ambiente, assegurando senso de ordem e uma
rotina previsível. Muitas crianças com algum tipo de limitação física ou mental ficam privadas da
alegria, do prazer proporcionado por atividades de movimento, portanto, incluir a dança, jogos de
movimentos e expressão corporal como parte da aula de música, torna bem alegre esta prática.”

Análise 3

A observação da equipe 4 ilustra o critério Corpo, expressão e movimentação em

aconselhar atividades de dança e jogos corporais como parte da aula. A partir disso é

relevante discutir que esse conteúdo esteve presente nas aulas de música. No entanto, cabe

discutir as atividades musicais corporais que seriam adequadas ao grupo, sem direcionar o

trabalho apenas a estimulação corporal.

Observações
“Nas minhas aulas de Expressão Corporal inclui-se música no início e final, planejamos os

exercícios de forma que cada um ao seu modo interaja com o grupo. Porém é preciso lembrar que
sempre é preciso haver o relaxamento após as atividades, pois visa o equilíbrio e a calma.”

Análise 4

A consideração da equipe 4 evidencia que em suas aulas a presença da música é

constante e destaca a importância do relaxamento para os sujeitos. Além disso, o

planejamento das aulas para favorecer a interação pode ser explicado pelo critério Aspectos

interpessoais: interação.

4.3 ANÁLISE DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS

Este texto de análise será apresentado seguindo o planejamento como a seguir

explicado: apresenta-se as perguntas com as respostas na íntegra dos responsáveis nos

questionários pré e pós – pesquisa. Em cada questionário foi retirado os excertos das respostas

para complementação de dados seguidos das análises.

Questionário pré-pesquisa
Nome: Al.
Tutela: R.

1. O (a) que o (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por quê?
“Sim. Ela ama a música. Pega o violão do irmão e fica tocando e cantando.”
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2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
“Adora! Quando acorda a primeira coisa que faz é pegar CDs e coloca para ouvir.”

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
“Sim. Boa parte do tempo. Evangélica, sertaneja, românticas (músicas antigas).”

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
“Todos os estilos.”

5. Como você observa esse gosto?
“Quando começa a tocar, ela larga tudo que está fazendo e corre para dançar. Quando a

música é lenta ela fica quieta apenas ouvindo.”

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
“Ela aprende a letra muito rápido. Quando a música é calma, ela fica mais tranquila; quando

é agitada, ela fica mais elétrica.”

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Ainda não deu para avaliar. (creio que deva ser música e culinária).

Excertos pré-pesquisa

“[...] Ela ama a música. Pega o violão do irmão e fica tocando e cantando.

[...] Boa parte do tempo. Evangélica, sertaneja, românticas (músicas antigas).

Quando começa a tocar, ela larga tudo que está fazendo e corre para dançar. Quando

a música é lenta ela fica quieta apenas ouvindo.

Ela aprende a letra muito rápido. Quando a música é calma, ela fica mais tranquila;

quando é agitada, ela fica mais elétrica.”

Análise pré-pesquisa

Quanto à resposta do responsável, observam-se alguns dos critérios. Quando o

responsável cita os gêneros musicais ouvidos em casa, evidencia o critério Repertório

musical. Vale ressaltar que na aula de música foi trabalhada a música sertaneja em alguns

momentos considerando o gosto musical dos sujeitos.

O comportamento do sujeito de acordo com a música pode ser justificado pelos

critérios Andamento, que determina sua ação para agitação ou tranquilidade, por meio do

critério Corpo, expressão e movimentação.

Questionário pós-pesquisa
Nome: Al.
Tutela: R.
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1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
A participação do aluno, e o prazer.

1. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Ama a música, qualquer ritmo.

2. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim. Preferimos as gospel e MPB.

3. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Incentivo, penso que ela é bem participativa!

4. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim.

5. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Penso que em todas, ela tem muito prazer em cantar e dançar, em todo tempo.

Excertos pós-pesquisa

“A participação do aluno, e o prazer.

[...] Preferimos as gospel e MPB.

Penso que em todas, ela tem muito prazer em cantar e dançar, em todo tempo.”

Análise pós-pesquisa

De acordo com a resposta percebe-se que permaneceu o gostar do sujeito pela aula de

música e as outras oficinas. Também, manteve os critérios Repertório musical, Corpo,

expressão e movimentação e o Canto.

Questionário pré-pesquisa
Nome: An.
Tutela: M.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Sim. Porque é um fator muito importante no processo ensino aprendizagem. É um rico

instrumento que faz diferença no indivíduo, contribuindo para a socialização, para a criatividade,
raciocínio, oferecendo mais prazer na vida da pessoa.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Nas minhas observações, concluo que algumas não. Em todas tentativas que fiz foram

frustrantes para mim, salvo, às músicas clássicas, a qual a An. mostra tolerância.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Raros momentos. Quando ela era bebê colocávamos todas as noites música clássica ou só

instrumental, cantigas de ninar.
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4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Clássica.

5. Como você observa esse gosto?
Fico feliz em perceber esta preferência, considero um gosto apurado. Talvez seja influência

de nós os pais, até porque quando eu estava grávida colocava para ela as “Bachiamas – Villa
Lobos.”

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Como disse anteriormente, percebo que a música clássica, ou música instrumental, New

Wave, contribui para a serenidade de An. Outros estilos de música, traz muita irritação, e
principalmente se o volume do som estiver alto aumenta consideravelmente o estado de irritabilidade,
chegando a colocar as mãos nos ouvidos.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Arte – terapia (pintura).
Ela sempre diz que é “Uma artista”.

Excertos pré-pesquisa

“[...] Porque é um fator muito importante no processo ensino aprendizagem. É um

rico instrumento que faz diferença no indivíduo, contribuindo para a socialização, para a

criatividade, raciocínio, oferecendo mais prazer na vida da pessoa.

Clássica.

Fico feliz em perceber esta preferência, considero um gosto apurado. Talvez seja

influência de nós os pais, até porque quando eu estava grávida colocava para ela as

“Bachianas – Villa Lobos.”

Como disse anteriormente, percebo que a música clássica, ou música instrumental,

New Wave, contribui para a serenidade de An. Outros estilos de música, traz muita irritação,

e principalmente se o volume do som estiver alto aumenta consideravelmente o estado de

irritabilidade, chegando a colocar as mãos nos ouvidos.”

Análise pré-pesquisa

A consideração do responsável acerca da participação da filha demonstra os critérios

Aspectos interpessoais: “socialização” e os Processos Cognitivos: “raciocínio”,

contribuindo no desenvolvimento global do aluno.

A preferência pela música “Clássica” destaca o critério Repertório musical. A

escolha dos responsáveis em influenciar e priorizar a filha com esse gênero musical reflete a

interferência que a música/som tem no sujeito. No entanto, a intolerância ao som do sujeito
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foi melhorada gradativamente, aumentando sua participação nas atividades de canto,

apreciação e manuseio dos instrumentos.

Questionário pós-pesquisa
Nome: An.
Tutela: M.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Acho que a música ajuda no desenvolvimento da criança, colaborando na criatividade,

concentração, no social, emocional e desta maneira há uma maior interação da criança com todos à
sua volta.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Raramente.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Não.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Considerando as aulas ministradas no Espaço das Oficinas? Se for, não tem como avaliar,

pois até o momento não foi passado nenhum relatório para mim.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Até o momento não foi enviando para mim nenhuma informação.

Excertos pós-pesquisa

“Acho que a música ajuda no desenvolvimento da criança, colaborando na

criatividade, concentração, no social, emocional e desta maneira há uma maior interação da

criança com todos à sua volta.”

“Raramente.”

Análise pós-pesquisa

Novamente o responsável considera a participação da filha na aula de música como

positiva, o que pode ser justificada pelos critérios Aspectos interpessoais: “socialização”,

“interação” e “emocional” e os Processos Cognitivos: “concentração”, contribuindo na

Aprendizagem global do sujeito.

A resposta “Raramente” do responsável quanto ao gostar de música da aluna, está em

oposição ao seu comportamento no decorrer das aulas, pois sua participação e tolerância ao
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som aumentaram consideravelmente, por meio do canto e na criação de letras enquanto

explorava os instrumentos, em especial teclado e violão.

Vale ressaltar que foi desenvolvido um trabalho de motivação e persistência por parte

da professora pesquisadora de música e alguns momentos em parceria com a pedagoga, para

que a aluna melhorasse sua intolerância ao som e medos referentes às atividades novas que o

sujeito enfrentava com dificuldades. Esse trabalho teve como intuito possibilitar a experiência

musical de fato do sujeito através das atividades de canto, exploração de instrumentos,

percepção auditiva e na interação com a professora pesquisadora e colegas.

Esta situação elucida o critério Aprendizagem, no aspecto Como o aluno aprende e

O que foi aprendido.

Questionário pré-pesquisa
Nome: Ed.
Tutela: An.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Ótimo. Incentiva a pouca ou nenhuma audição do Ed., na verdade notamos que a percepção

ao som está melhor.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Ele é surdo, mas demonstra alguma sensibilidade ao som.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Sim, o dia todo. Rádio Cultura FM.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Manifesta reação a qualquer tipo de som, desde que esteja com o aparelho.

5. Como você observa esse gosto?
Ótimo, nos motiva muito.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Pelo fato do Ed. ser surdo, notamos que a cada manifestação de ruído ele se senti muito

alegre e feliz.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Tudo. O Ed. é muito ativo e participativo.

Excertos pré-pesquisa

“Ótimo. Incentiva a pouca ou nenhuma audição do Ed., na verdade notamos que a

percepção ao som está melhor.

Ele é surdo, mas demonstra alguma sensibilidade ao som.
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Pelo fato do Ed. ser surdo, notamos que a cada manifestação de ruído ele se senti

muito alegre e feliz.

Tudo. O Ed. é muito ativo e participativo.”

Análise pré-pesquisa

A resposta do responsável considera a melhora no aspecto auditivo do sujeito, pois

realmente sua Atenção e Percepção ao som pela vibração e Interação na aula de música

estão melhorando, seja com o professor, com a música e com os instrumentos, o que ilustra os

critérios Processos Cognitivos e Aspectos Interpessoais. Observou-se pela análise dos

vídeos que o sujeito apresenta algum resquício de audição, pois no decorrer das aulas

direcionou várias vezes ao instrumento para explorá-lo.

A demonstração do sujeito em estar feliz pela percepção da vibração do som justifica o

critério Corpo, expressão e movimentação por meio da alegria manifestada.

A partir da frase “Ele é surdo, mas demonstra alguma sensibilidade ao som.” o

responsável demonstra a compreensão de que apesar da “surdez” o sujeito é sensível ao som,

podendo comunicar-se com o mundo ao seu redor. Desse modo, a comunicação pode ser

evidenciada pelo critério Elemento surpresa, como uma possibilidade do sujeito interagir

com o mundo externo, o que contribui na discussão da pesquisa.

Questionário pós-pesquisa
Nome: Ed.
Tutela: An.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas

especiais?
6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?

Obs. O responsável não respondeu o questionário pós-pesquisa.

Questionário pré-pesquisa
Nome: Gu.
Tutela: M.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
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Sim. Eu acho que a música é um estímulo muito grande e bom para o Gu. Notamos que há
interesse por ele, principalmente se é uma música orquestrada ou sacra.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Sim, mas às vezes percebo que a música o deixa um pouco incomodado como por exemplo

quando estamos andando de carro.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Não muito. Acho que devíamos ouvir mais. Gostamos de ouvir MPB/Sertaneja/Religiosas.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Ele gosta muito das músicas tocadas na missa, gosta de músicas tocadas nos instrumentos (ex.

piano). Ele não interessa muito por música muito barulhenta.

5. Como você observa esse gosto?
Ele observa as pessoas cantando ou faz movimento com o corpo acompanhando a música.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Acho que a música mexe muito com a sua concentração. Ele fica mais calmo e observa mais o

que esta acontecendo a sua volta, ele presta mais atenção, por exemplo se há alguém cantando na TV,
ele observa como se estivesse entendendo aquela música.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Eu acho que todas.

Excertos pré-pesquisa

“Não muito. Acho que devíamos ouvir mais. Gostamos de ouvir

MPB/Sertaneja/Religiosas.

Ele gosta muito das músicas tocadas na missa, gosta de músicas tocadas nos

instrumentos (ex. piano). Ele não interessa muito por música muito barulhenta.

Ele observa as pessoas cantando ou faz movimento com o corpo acompanhando a

música.”

Análise pré-pesquisa

Quanto à resposta, o responsável considera que a audição musical em casa é pouca. No

entanto, pode ser justificada pelo critério Repertório musical a preferência por música

instrumental sacra.

“Ele observa as pessoas cantando ou faz movimento com o corpo acompanhando a

música.” Essa frase pode ser evidenciada pelo critério Corpo, expressão e movimentação,

onde o aluno movimenta-se reagindo à música.
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Questionário pós-pesquisa
Nome: Gu.
Tutela: M.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Nós achamos muito importante as aulas de música, pois ela complementam as outras oficinas.

Acho que traz tranquilidade, leveza, sensação de bem estar nos alunos, sem contar com o ganho
cognitivo.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Sim, o Gu. gosta de música, mas não todas. Percebo que música muito agitada, barulhenta ele

não gosta de ouvir.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Nós ouvimos música em casa, mas ouvimos mais quando estamos no carro. Dentre as músicas

que mais ouvimos está MPB, sertaneja (irmã do Gu), religiosa e ele gosta muito também de
instrumental (sons mais fortes como tambor/pandeiro/piano).

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Nós achamos que ele deve gostar muito, pois através da música ele consegue sentir as

vibrações dos instrumentos, tocá-los e perceber como funciona aquele som que ele está ouvindo.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim, nós achamos que é muito importante a prática musical, pois é através da música que os

sentimentos, as emoções e as percepções são trabalhadas.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Em branco.

Observações:
Esperamos de alguma forma tê-la ajudado em sua pesquisa e que esta ao final possa ajudar

ainda mais os nossos filhos em sua caminhada. Obrigada pela dedicação e por acreditar que é
possível trabalhar com esses anjinhos das “asinhas quebradas.”

Excertos pós-pesquisa

“Nós achamos muito importante as aulas de música, pois elas complementam as

outras oficinas. Acho que traz tranquilidade, leveza, sensação de bem estar nos alunos, sem

contar com o ganho cognitivo.

Nós ouvimos música em casa, mas ouvimos mais quando estamos no carro. Dentre as

músicas que mais ouvimos está MPB, sertaneja (irmã do Gu), religiosa e ele gosta muito

também de instrumental (sons mais fortes como tambor/pandeiro/piano).

Nós achamos que ele deve gostar muito, pois através da música ele consegue sentir as

vibrações dos instrumentos, tocá-los e perceber como funciona aquele som que ele está

ouvindo.
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Sim, nós achamos que é muito importante a prática musical, pois é através da música

que os sentimentos, as emoções e as percepções são trabalhadas.”

Análise pós-pesquisa

A fala do responsável considera a importância da aula de música, como complemento

as outras oficinas. Também, ressalta a melhora na cognição do sujeito, que pode ser explicada

pelo critério Processos Cognitivos.

O critério Repertório musical foi mantido em relação à pré-pesquisa.

Ainda o responsável ressalta a importância da manipulação dos instrumentos, que se

justifica pelo critério Exploração de instrumentos: violão, teclado e percussão, propiciando

três estágios: a sensação da vibração, a proeminência do critério Aspectos interpessoais:

Toque/contato físico e a estimulação da Percepção do sujeito na relação com o som.

Questionário pré-pesquisa

Nome: Ig.

Tutela: V.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Nós consideramos importante a participação do Ig. porque a música estimula, ajuda a

interagir com as outras pessoas, pode acalmar também, mas principalmente que ele fica muito alegre.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Gosta principalmente de Vítor e Léo.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Ouvimos todos os gêneros, mas principalmente as músicas que adolescentes gostam, pois ele

tem uma irmã de 14 anos.
- Justin Bieber
- Bruno Mars
- Taylor Swift.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Principalmente Vítor e Léo.

5. Como você observa esse gosto?
A tranquilidade que a música transmite.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Em branco.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Em branco.
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Excertos pré-pesquisa

“Nós consideramos importante a participação do Ig. porque a música estimula, ajuda

a interagir com as outras pessoas, pode acalmar também, mas principalmente que ele fica

muito alegre.

Gosta principalmente de Vítor e Léo.

Ouvimos todos os gêneros, mas principalmente as músicas que adolescentes gostam,

pois ele tem uma irmã de 14 anos.

- Justin Bieber

- Bruno Mars

- Taylor Swift.”

Análise pré-pesquisa

A consideração do responsável ressalta o critério Aspectos interpessoais: aluno x

aluno; aluno x professor; aluno, professor x equipe, a Interação, socialização, participação e

afetividade.

O critério Repertório musical explica a preferência por canções do gênero popular

sertanejo e músicas internacionais.

Questionário pós-pesquisa

Nome: Ig.
Tutela: V.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Considero de grande importância, pois desperta alegria, paz, contentamento em meu filho.

Desenvolve a capacidade para a contemplação, principalmente quando é a música predileta dos
alunos.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Muito. Em especial Vitor e Léo, que traz muita tranquilidade.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim. Músicas calmas, suaves, que deixam meu filho em sossego. Gostamos muito de Adelle,

Vitor e Léo, clássicas.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Não participo diretamente da aula, mas acredito que ele goste muito, em virtude de suas

atitudes quando escuta músicas conosco, em casa ou no carro.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?



244

Sim. Ajuda no desenvolvimento de outras habilidades e na socialização de todos. Creio que
através da música, eles sejam capazes de demonstrar emoções e percepções do ambiente, como
palmas, sorrisos, gritos e até movimentos de dança.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Não sei, pois não tenho tal conhecimento. Apenas sei que ele faz todas as oficinas do período

da tarde.

Excertos pós-pesquisa

“Considero de grande importância, pois desperta alegria, paz, contentamento em meu

filho. Desenvolve a capacidade para a contemplação, principalmente quando é a música

predileta dos alunos.

Sim. Músicas calmas, suaves, que deixam meu filho em sossego.

Gostamos muito de Adelle, Vitor e Léo, clássicas.

Sim. Ajuda no desenvolvimento de outras habilidades e na socialização de todos.

Creio que através da música, eles sejam capazes de demonstrar emoções e percepções do

ambiente, como palmas, sorrisos, gritos e até movimentos de dança.”

Análise pós-pesquisa

A resposta do responsável refere-se à influência da aula de música na vida do sujeito,

“[...] pois desperta alegria, paz, contentamento em meu filho.” “Desenvolve a capacidade para

a contemplação, principalmente quando é a música predileta dos alunos.” Desse modo, o

critério Elementos surpresa pode ser evidenciado quanto a intervenção da música na vida do

sujeito de modo positivo. De fato, esse elemento contribui na discussão na pesquisa.

O critério Repertório musical permaneceu inalterado.

Quanto à importância da aula de música para o ANEE o responsável considera que

“[...] Ajuda no desenvolvimento de outras habilidades e na socialização de todos. Creio que

através da música, eles sejam capazes de demonstrar emoções e percepções do ambiente,

como palmas, sorrisos, gritos e até movimentos de dança.” Para isso, ressaltam os critérios

Corpo, expressão e movimentação e Aspetos interpessoais: socialização e Processos

Cognitivos.

Questionário pré-pesquisa

Nome: In.
Tutela: L.
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1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Ela gosta muito. Quando não dá pra vim para as aulas fica triste.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Adora.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Sim, ouvem até demais. Todas que for boa para ouvir.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Não tem estilos.

5. Como você observa esse gosto?
O jeito dela ouvir, cantar e se expressa com a música.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Se for música com palavrões não deixo ouvir, porque tem músicas escandalosas quando

estamos no carro gosta que ela escuta música suave. Tem horas que ela não gosta.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Eu acho que é todas as oficinas.

Excertos pré-pesquisa

“Ela gosta muito. Quando não dá pra vim para as aulas fica triste.

O jeito dela ouvir, cantar e se expressa com a música.”

Análise pré-pesquisa

Quanto a resposta, o critério Corpo, expressão e movimentação justifica a reação do

sujeito em relação à música, além de gostar da aula, pois expressa tristeza quando não está

presente.

Questionário pós-pesquisa

Nome: In.
Tutela: L.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
É muito importante ouvir uma música quando você esta estressado ouvir uma música suave

alivia a tensão.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Sim, já acordo com o rádio ligado, com o CD do Michel Teló, louvores.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Nós, continuamos a ouvir muito atualmente estamos ouvindo que são boas para serem

ouvidas.
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4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Ela deve participar muito porque em casa o som é só dela você não pode nem chegar perto

dela já pede licença pra gente.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim, eu como mãe apoio a prática musical.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Em branco.

Observações:
Pra mim, pra ela a prática musical é muito importante, eu gosto quando ela me conta o que

ela fez naquela aula de música e nas outras oficinas. Fico muito feliz por isso e agradecida por isso
por você está dando esse carinho todo pra eles.

Excertos pós-pesquisa

“Sim, já acordo com o rádio ligado, com o CD do Michel Teló, louvores.”

Análise pós-pesquisa

A resposta do responsável é explicada pelo critério Repertório musical, com

preferência sertaneja e religiosa.

Questionário pré-pesquisa

Nome: Lu.
Tutela: Ag.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Sim. Porque quando eu coloco uma música que ele gosta ele se transforma radicalmente.

Principalmente se for DVD ele fica prestando atenção e batendo palmas muito satisfeito. Mas
lembrando  que não fica o tempo todo até o término da música. Mas você nota que ele gosta muito.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Sim. Depende do estilo de cada música.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Sim. Quase todos os estilos.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Ele gosta mais de música de balanço e de internacional dançante. Sertaneja – tem as

preferências dele. Quando você coloca uma que ele não goste ele pede para mudar.

5. Como você observa esse gosto?
Normal de uma pessoa que pelo menos tem noção do que gosta.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
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Em branco.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Em branco.

Excertos pré-pesquisa

“Sim. Porque quando eu coloco uma música que ele gosta ele se transforma

radicalmente. Principalmente se for DVD ele fica prestando atenção e batendo palmas muito

satisfeito. Mas lembrando  que não fica o tempo todo até o término da música. Mas você nota

que ele gosta muito.

Ele gosta mais de música de balanço e de internacional dançante. Sertaneja – tem as

preferências dele. Quando você coloca uma que ele não goste ele pede para mudar.”

Análise pré-pesquisa

A reação do sujeito à música associada à imagem do DVD é justificada pelo critério

Corpo, expressão e movimentação, apesar da Atenção ser restrita, não conseguindo mantê-

la até o final.

Também, o critério Repertório musical demonstra a preferência por músicas de ”[...]

balanço e de internacional dançante. Sertaneja  [...]”.

Questionário pós-pesquisa

Nome: Lu.
Tutela: Ag.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Minhas considerações no momento eu acho muito importante. Porque ele no momento do

nervoso ele pede para colocar música, mas lembrando música que ele goste, principalmente dançante
balanço.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Sim. Gosta muito.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim, bastante. Todos os estilos, principalmente sertaneja universitária e balanço.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Em branco.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim. Eu considero muito.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
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Em branco.

Excertos pós-pesquisa

“Minhas considerações no momento eu acho muito importante. Porque ele no

momento do nervoso ele pede para colocar música, mas lembrando música que ele goste,

principalmente dançante balanço.

Sim, bastante. Todos os estilos, principalmente sertaneja universitária e balanço.”

Análise pós-pesquisa

A resposta do responsável menciona a influência da música no sujeito no momento de

nervosismo, sendo solicitado seu gênero preferido, o que pode ser escolhido o ritmo dançante

por ir ao encontro de seu estado emocional. Desse modo, são ressaltados os critérios

Elemento surpresa em relação a um elemento novo na pesquisa e o Ritmo e Andamento,

que podem ser discutidos quando a sua interferência no sujeito.

O critério Repertório musical permaneceu inalterado.

Questionário pré-pesquisa

Nome: Ma.
Tutela: Ab.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) freqüentar a aula de música? Por
quê?
Sim. A Ma. adora música e as expressões de maior alegria e compreensão, gosto e desgosto,

alegria e tristeza são através dos sons musicais e vídeos.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Adora.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
A Ma. ouve música ou assiste vídeo durante a maior parte do dia. São músicas infantis (as

mais variadas) e um pouco de música sertaneja.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Infantis. Sertanejo.

5. Como você observa esse gosto?
Interno. Às vezes demasiado.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Como relatei anteriormente as maiores expressões da Ma. são através da música.
O gosto e o desgosto. A alegria e a tristeza. O pedir para ligar ou desligar.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
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Acho que a pedagógica e as atividades externas a sala.

Excertos pré-pesquisa

“[...] A Ma. adora música e as expressões de maior alegria e compreensão, gosto e

desgosto, alegria e tristeza são através dos sons musicais e vídeos.

A Ma. ouve música ou assiste vídeo durante a maior parte do dia. São músicas

infantis (as mais variadas) e um pouco de música sertaneja.

Interno. Às vezes demasiado.”

Análise pré-pesquisa

A resposta do responsável destaca a comunicação do sujeito por meio da música

ressaltando os critérios Corpo, expressão e movimentação e Elemento surpresa, por trazer

à discussão a questão da comunicação através da música.

Por meio do estilo musical preferido (infantil e sertanejo) o critério Repertório

Musical é destacado. Também, quanto ao gosto musical do sujeito o responsável considera

“Interno. Às vezes demasiado.”, pois mantém sua preferência musical apresentando

resistência a modificações, além de demonstrar sua insatisfação quando não a agrada.

Questionário pós-pesquisa

Nome: Ma.
Tutela: Ab.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Bastante importante. O estímulo da música nos tem ajudado a melhorar o comportamento e

vivenciar momentos de grande alegria.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
ADORA.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim. Ainda temos o problema do gosto pela repetição e de certa recusa ao novo (apesar de

esse aspecto ter melhorado).

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Bastante proveitosa.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Muito importante.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
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Em branco.

Observações:
Percebo que a música tem o poder de alegrar e acalmar a Ma. Ainda assim o problema é o

gosto restrito ao mesmo som e certa resistência a tudo que é novo.
Muito valiosa a aula de música.

Excertos pós-pesquisa

“Bastante importante. O estímulo da música nos tem ajudado a melhorar o

comportamento e vivenciar momentos de grande alegria.

Sim. Ainda temos o problema do gosto pela repetição e de certa recusa ao novo

(apesar de esse aspecto ter melhorado).”

Observações:

“Percebo que a música tem o poder de alegrar e acalmar a Ma. Ainda assim o

problema é o gosto restrito ao mesmo som e certa resistência a tudo que é novo.

Muito valiosa a aula de música.”

Análise pós-pesquisa

O critério Elementos surpresa pode ser evidenciado pela resposta ao relatar que a

música funciona como estímulo para melhora na questão comportamental do sujeito.

Também, ressalta a dificuldade que o sujeito demonstra em mudanças, preferindo a

reprodução. No entanto, quando o sujeito ingressou no Espaço das Oficinas, sua participação

nas aulas de música foi gradativa, pois foi acostumada com fones de ouvido, com músicas

apenas de seu agrado. Para isso, o critério Aprendizagem em suas indagações Como o aluno

aprende? e O que foi aprendido? explicam o desenvolvimento do sujeito na aula de música.

Inicialmente, o sujeito não aceitava retirá-los. Foi realizado um trabalho junto à

equipe de inserção nas aulas de música, aos poucos e sem o fone. No início por alguns

segundo, minutos, até permanecer durante os 30 minutos de aula. Desse modo, suas

expressões de insatisfação quanto ao repertório eram claramente evidenciadas com

resmungos, choros e por outro lado com balbucios e o bater palmas quando apreciava. Assim,

sua tolerância a mudanças quanto ao repertório musical e as atividades foi aumentando

gradativamente, apesar de ainda apresentar resistências.
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Questionário pré-pesquisa

Nome: Na.
Tutela: R.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Considero mais um estímulo educacional prazeroso, estimulador de novas experiências a

dança, movimentos, sons, etc.
É extremamente importante a ela viver e sentir esses, essas provocações através da música,

ritmos e dos sons.
A música tem para mim e para Na. acredito, significado bem já que renova, provoca o corpo e

mente e as alegrias e as emoções num todo.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Gosta, ouve música em casa no carro quando passeando. Na. gosta de cantigas de roda e

músicas que possuem boa marcação dos sons em que a expressão oral e corporal acompanha os
ritmos.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Ouvimos sim. Na. já ouviu mais quando pequena, cantigas etc. Hoje ou menos, somente em

festas, na TV e raros momentos específicos.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Músicas que possuem ritmos e sons que marcam mais a melodia. Cantigas de roda ela gosta

muito e ritmos atuais também despertam sua alegria e participação.

5. Como você observa esse gosto?
O gosto pela música é a interação dela comigo e a família. Pois ela aceita a brincadeira e o

momento muito bem.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Pela sua alegria, pela sua participação e envolvimento com a música, quando ela desperta o

seu interesse já que não são todas que a agradam. Enfatizando que as músicas com ritmos e sons mais
marcantes ela gosta mais.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Não tenho essa leitura de qual oficina ela gosta mais.

Observações:
Na. possui uma boa seleção de cantigas de rodas e música que contribui para o aprendizado

pedagógico. A disposição para cópia.

Excertos pré-pesquisa

“Considero mais um estímulo educacional prazeroso, estimulador de novas

experiências a dança, movimentos, sons, etc.

É extremamente importante a ela viver e sentir esses, essas provocações através da

música, ritmos e dos sons.



252

A música tem para mim e para Na. acredito, significado bem já que renova, provoca o

corpo e mente e as alegrias e as emoções num todo.

[...] Na. gosta de cantigas de roda e músicas que possuem boa marcação dos sons em

que a expressão oral e corporal acompanha os ritmos.

Músicas que possuem ritmos e sons que marcam mais a melodia. Cantigas de roda ela

gosta muito e ritmos atuais também despertam sua alegria e participação.

O gosto pela música é a interação dela comigo e a família. Pois ela aceita a

brincadeira e o momento muito bem.”

Análise pré-pesquisa

O responsável considera a participação do sujeito nas aulas de música como “[...] mais

um estímulo educacional prazeroso, estimulador de novas experiências a dança, movimentos,

sons, etc.” A resposta evidencia o critério Aprendizagem por meio da música, estimulando a

vivência do sentir o som, o movimento, estímulo ao corpo, o mental e a parte da emocional.

Quanto ao critério Repertório musical o sujeito prefere cantigas de roda e “[...]

músicas que possuem boa marcação dos sons em que a expressão oral e corporal acompanha

os ritmos.” O que é ressaltado pelos critérios Ritmo e Andamento, estimulando o sujeito a

expressão corporal e a melodia para a oral, que podem também ser destacados por meio dos

critérios Corpo, expressão e movimentação e o Canto, em relação à parte melódica no

incentivo a linguagem oral.

Também, o critério Aspectos interpessoais destaca a “interação” possibilitada pela

música entre o sujeito, o responsável e a família.

Questionário pós-pesquisa

Nome: Na.
Tutela: R.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Quanto as aulas especificamente desconheço a didática e as estratégias, bem como as

músicas trabalhadas. Em relação à música como elemento estimulador, provocador de experiências e
vivência de sonoridade, ritmos as crianças às considero importantes no desenvolvimento cognitivo,
sensorial, rítmico e integrador para as aulas.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Na. gosta de música, com ritmos e sons marcantes alem de letra curta, digo, palavras que

possibilitam a repetição e o cantarolar. Porem músicas não muito agressiva com a sonoridade e
altura do som.
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3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim. Ouvimos músicas religiosas, popular brasileira, cantigas de roda e outras. Na. curte

ouvir música no carro diversos ritmos e música de relaxamento.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Em casa gosta, tem concentração limitada quando houve música.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim. Considero fundamental o trabalho com música aos alunos, crianças com necessidades

especiais.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Em branco.

Observações:
Continue o trabalho com a musicalidade no EO, se possível nos repasse algo que possamos

elaborar em casa.
Sugiro ainda a gravação de um CD durante a aula repassando aos pais e repetindo a aula

próxima aula, sucessivamente.

Excertos pós-pesquisa

“[...] Em relação à música como elemento estimulador, provocador de experiências e

vivência de sonoridade, ritmos as crianças às considero importantes no desenvolvimento

cognitivo, sensorial, rítmico e integrador para as aulas.

Na. gosta de música, com ritmos e sons marcantes alem de letra curta, digo, palavras

que possibilitam a repetição e o cantarolar. Porem músicas não muito agressiva com a

sonoridade e altura do som.

[...] Ouvimos músicas religiosas, popular brasileira, cantigas de roda e outras. Na.

curte ouvir música no carro diversos ritmos e música de relaxamento.”

Análise pós-pesquisa

O responsável permaneceu com a mesma consideração “[...] Em relação à música

como elemento estimulador, provocador de experiências e vivência de sonoridade, ritmos as

crianças às considero importantes no desenvolvimento cognitivo, sensorial, rítmico e

integrador para as aulas.” Os critérios Processos cognitivos, o Corpo, o Ritmo e como

Elemento surpresa a parte sensorial.

O critério Canto explica à parte melódica, rítmica e os Parâmetros do som (Duração

e Intensidade). Além disso, o responsável destaca que as canções devem ser com letra
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pequena que favoreça sua reprodução vocal, o que pode ser comprovado nos planos de aula,

onde as canções folclóricas contemplam sua observação.

O critério Repertório musical permaneceu inalterado.

Questionário pré-pesquisa

Nome: Nat.
Tutela: J.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Sim. Porque trabalha a atenção, percepção, coordenação motora, e também porque ela gosta

muito de música.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Sim.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Ouvimos muito. Diferentes estilos “Infantil, Sertaneja, Rock, Anos 60, Clássica”.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Não dá para definir qual ela mais gosta, depende do humor.

5. Como você observa esse gosto?
Pelo sorriso, ela bate as mãos no ar, às vezes pede para colocar a música de novo.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Sim. Muitas vezes já consegui acalmá-la só com música. Ontem mesmo (02-01-12) ela estava

agitada eu coloquei música sertaneja que ela gosta muito e ela ficou mais calma.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Psicomotricidade.
Expressão.

Excertos pré-pesquisa

“[...] Porque trabalha a atenção, percepção, coordenação motora, e também porque

ela gosta muito de música.

Ouvimos muito. Diferentes estilos “Infantil, Sertaneja, Rock, Anos 60, Clássica”.

Pelo sorriso, ela bate as mãos no ar, às vezes pede para colocar a música de novo.”

Análise pré-pesquisa

Os critérios Processos Cognitivos: “atenção, percepção”, o Corpo, expressão e

movimentação no trabalho da “coordenação motora” explicam a resposta. Também, pelo
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“Pelo sorriso, ela bate as mãos no ar, às vezes pede para colocar a música de novo.”,

evidencia novamente o critério Corpo, expressão e movimentação.

Foi mencionada uma variedade quanto ao critério Repertório musical.

Questionário pós-pesquisa

Nome: Nat.
Tutela: J.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Acho importante, pois além de trabalhar vários ritmos estimula a coordenação motora, a

atenção, o lúdico e a “emoção.”

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Sim, muito.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim, principalmente no carro. Quase todos os estilos.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Oscila muito. Tem dia que é tolerante, outro dia não.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim, mesmo porque como eles não conseguem expressar seus sentimentos de forma muito

clara, na música eles se soltam mais.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Psicomotricidade.
Expressão corporal.

Observações:
Geralmente ela escolhe as músicas e tem o gosto bem eclético. Ex: 14 Bis; Lulu Santos,

Chitãozinho e Xororó.

Excertos pós-pesquisa

“Sim, mesmo porque como eles não conseguem expressar seus sentimentos de forma

muito clara, na música eles se soltam mais.”

“Geralmente ela escolhe as músicas e tem o gosto bem eclético. Ex: 14 Bis; Lulu

Santos, Chitãozinho e Xororó.”

Análise pós-pesquisa
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Em relação à consideração do responsável acerca da aula de música para os ANEEs, o

responsável analisa a música como uma possibilidade de comunicação, o que ressalta o

critério Elemento surpresa, como sendo um novo aspecto a ser discutido na pesquisa.

O critério Repertório musical ilustra o gosto variado do sujeito.

Questionário pré-pesquisa
Nome: Pat.
Tutela: L.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Sim.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Sim.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Sim. Variadas: samba, MPB, sertanejo, infantil.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Infantil = DVD com imagens coloridas.

5. Como você observa esse gosto?
A Pat. fica atenta e calma. Às vezes “reclama” se não gosta da música.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Ela fica mais calma, às vezes se concentra, observa as imagens e os sons, percebe a troca dos

ritmos.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Em branco.

Excertos pré-pesquisa

“[...] Variadas: samba, MPB, sertanejo, infantil.

Ela fica mais calma, às vezes se concentra, observa as imagens e os sons, percebe a

troca dos ritmos.”

Análise pré-pesquisa

O critério Repertório musical de agrado do sujeito esclarece a resposta.  Além disso,

destacam-se no critério Processos cognitivos que a “concentração” não é frequente, apesar de

acalmá-la, o que indica uma visão comportamental da música. Também, gosta de associar o

visual com o auditivo e “percebe” a mudança de ritmos, o que evidencia a Percepção.
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Questionário pós-pesquisa

Nome: Pat.
Tutela: L.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
As aulas de música são importantes para socialização e desenvolvimento geral,

principalmente quanto a percepção de sons e formas e quanto a coordenação motora.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Sim.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim. Diversos. Pat. ouve músicas infantis: Xuxa, Galinha Pintadinhas, Patati e outras.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Acho importante, mesmo não observando aptidões específicas para manuseio de instrumentos

musicais.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim. Para desenvolvimento da percepção auditiva e coordenação motora.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Em branco.

Excertos pós-pesquisa

“As aulas de música são importantes para socialização e desenvolvimento geral,

principalmente quanto a percepção de sons e formas e quanto a coordenação motora.

[...] Pat. ouve músicas infantis: Xuxa, Galinha Pintadinhas, Patati e outras.

[...] Para desenvolvimento da percepção auditiva e coordenação motora.”

Análise pós-pesquisa

A resposta do responsável ao considerar as aulas de música como relevantes pode ser

ressaltada pelos critérios Aspectos interpessoais: “socialização”; os Processos cognitivos:

“percepção” e o desenvolvimento global do sujeito. Também, foram mantidas quanto ao

critério Repertório musicais, as canções infantis.

Questionário pré-pesquisa

Nome: Pa.
Tutela: M.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?



258

Acho bom! Porque é a única coisa que ela gosta. Ela sempre gostou de música. Em casa, hoje
em dia, quando vou desligar dá problema. Ela brigava comigo quando ia desligar. Lá em casa só
coloco música evangélica. Ela gosta! Ela escuta só uma vez e já aprende.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Ela gosta de todo tipo de música. Quando ela não sabe toda a letra, ela completa a frase,

rima...

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Evangélica - Régia Danese, Aline Barros. Ela ganhou o Cd da Ludmila Feber e do Régis D.

Música raiz da viola, da fazenda.
Não ouvimos músicas com letra de briga e cerveja.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Todos os estilos que ela gosta.

5. Como você observa esse gosto?
Acho bom.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Acho que ela fica feliz! É bom que ele conhece os cantores, acrescenta na mente.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Música.

Observações:
Na casa de outras pessoas deixamos ela ouvir de tudo. Em programas de TV que tem música

de briga, sensualidade, não deixamos ver, porque não acrescenta.

Excertos pré-pesquisa

“Acho bom! Porque é a única coisa que ela gosta. Ela sempre gostou de música. Em

casa, hoje em dia, quando vou desligar dá problema. Ela brigava comigo quando ia desligar.

Lá em casa só coloco música evangélica. Ela gosta! Ela escuta só uma vez e já aprende.

Ela gosta de todo tipo de música. Quando ela não sabe toda a letra, ela completa a

frase, rima...

Evangélica - Régia Danese, Aline Barros. Ela ganhou o Cd da Ludmila Feber e do

Régis D. Música raiz da viola, da fazenda.

Não ouvimos músicas com letra de briga e cerveja.”

Análise pré-pesquisa

Observa-se o quanto o sujeito gosta de música e quanto o Repertório musical

evidenciado é variado, apesar de a família preferir música evangélica.
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“[...] Lá em casa só coloco música evangélica. Ela gosta! Ela escuta só uma vez e já

aprende. Ela gosta de todo tipo de música. Quando ela não sabe toda a letra, ela completa a

frase, rima...” A partir dessa fala, é possível evidenciar que o critério Processos cognitivos

na função memória, o sujeito armazena com facilidade as músicas que ouve e as recupera,

apesar de não lembrar toda a letra.

Vale ressaltar que esta observação do responsável quanto à facilidade para memorizar

as músicas foi comprovada durante as aulas, pois a aluna sempre demonstrou capacidade,

além da competência rítmica. Esse sujeito sempre demonstrou habilidade musical e o gostar.

Questionário pós-pesquisa

Nome: Pa.
Tutela: M.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Importante e necessária.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Sim.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim – todas.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Em branco.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Em branco.

Obs. Sem excertos

Questionário pré-pesquisa

Nome: Vi.
Tutela: G.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Sim, porque ela adora dançar e a música acalma ela.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Adora uma música.
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3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Sim, adoramos sertaneja porque somos de Goiânia.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
De qualquer música, mas a preferida dela é sertaneja.

5. Como você observa esse gosto?
Pelo fato dela se soltar mais com a música sertaneja.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Quando ela está inquieta colocamos música e ela relaxa mais.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Acho que é de qualquer uma, desde que prenda a atenção dela.

Observações:
Acho que a música ajuda muito a Vi. e a mim também, porque ela se sentindo mais calma me

deixa mais a vontade para realizar atividades com ela.

Excertos pré-pesquisa

“Sim, porque ela adora dançar e a música acalma ela. Sim, adoramos sertaneja

porque somos de Goiânia.

Quando ela está inquieta colocamos música e ela relaxa mais.

Acho que a música ajuda muito a Vi. e a mim também, porque ela se sentindo mais

calma me deixa mais a vontade para realizar atividades com ela.”

Análise pré-pesquisa

O critério Repertório musical foi evidenciado por meio do gostar de toda a família do

estilo sertanejo. Além disso, observa-se nessa fase da pesquisa que a música na família tem a

função de influenciar no comportamento do sujeito. Portanto, a música considerada como

interferência no aspecto comportamental, o que ressalta o critério Elementos surpresa,

como um elemento a ser discutido.

Questionário pós-pesquisa

Nome: Vi.
Tutela: G.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Acho que é muito bom, porque ajuda criança a se desenvolver mais.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Ela adora dançar e escutar música.
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3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim toda a parte da manhã sertaneja.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Avalio que será ótimo pra ela e um estímulo maior.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Importantíssimo porque é um outro modo de comunicação que eles desenvolvem.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Não sei qual foram.

Excertos pós-pesquisa

“Acho que é muito bom, porque ajuda criança a se desenvolver mais.

Avalio que será ótimo pra ela e um estímulo maior.

Importantíssimo porque é um outro modo de comunicação que eles desenvolvem.”

Análise pós-pesquisa

Nessa fase da pesquisa o responsável já considerou as aulas de música como um

estímulo a outra forma de comunicação, que pode ser desenvolvida nos ANEEs, além de

contribuir no desenvolvimento. Isso ressalta o critério Elementos surpresa, por trazer a

discussão essa observação.

Questionário pré-pesquisa

Nome: Br.
Tutela: M.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Acreditamos ser muito bom, pois, ajuda na socialização e estimula vários sentidos. Essa

atividade permite que ele expresse e extravase emoções, propiciando muita alegria e satisfação.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Sim ele adora.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Sim. Vários estilos, MPB, sertaneja, rock, country.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Ele gosta muito de sertanejo.

5. Como você observa esse gosto?
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Acho que ele é muito influenciado pelas letras românticas e que relatam a vida na fazenda,
que ele tanto gosta e por ser praticamente de equoterapia.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Acho que ele fica muito alegre e através de algumas letras ele gosta de expressar algumas

frases embutidas nessas músicas.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Música, pintura e colagem.

Excertos pré-pesquisa

“Acreditamos ser muito bom, pois, ajuda na socialização e estimula vários sentidos.

Essa atividade permite que ele expresse e extravase emoções, propiciando muita alegria e

satisfação.

[...] Vários estilos, MPB, sertaneja, rock, country.”

Análise pré-pesquisa

Os critérios Aspectos interpessoais: “socialização”, o Corpo, Expressão e

Movimentação de suas emoções por meio da aula de música, explicam a resposta do

responsável. Também, ao considerar que a aula de música “[...] estimula vários sentidos.

[...]” evidencia o Elemento surpresa a ser discutido.

Quanto ao Repertório musical é a variedade de estilos.

Questionário pós-pesquisa

Nome: Br.
Tutela: M.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Considero importante para o desenvolvimento motor, rítmico além de ser um momento de

prazer e interação com outras pessoas.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Sim.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sempre. Rock, MPB, sucessos do momento.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Eu nunca assisti uma aula para avaliar.
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5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Não participo das oficinas.

Observações:
O Br. gosta muito de música, disse que adora as aulas e já mostrou em casa movimentos que

aprendeu em suas aulas de música no piano e violão.

Excertos pós-pesquisa

“Considero importante para o desenvolvimento motor, rítmico além de ser um

momento de prazer e interação com outras pessoas.

O Br. gosta muito de música, disse que adora as aulas e já mostrou em casa

movimentos que aprendeu em suas aulas de música no piano e violão.”

Análise pós-pesquisa

A partir da resposta os critérios ressaltados são: os Aspectos interpessoais:

“interação” notada pelo responsável; os aspectos do Ritmo e a parte motora, além do aspecto

emocional.

Na observação descrita, o responsável ressaltou o quanto o sujeito aprecia a aula de

música e o possível aprendizado: “O Br. gosta muito de música, disse que adora as aulas e já

mostrou em casa movimentos que aprendeu em suas aulas de música no piano e violão.”

Com a frase é possível comprovar o critério Aprendizagem, pois o sujeito demonstrou

“movimentos” aprendidos na atividade de exploração dos instrumentos, confirmando assim a

retenção do conteúdo trabalhado.

Questionário pré-pesquisa

Nome: De.
Tutela: Al.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Considero importante porque já foi feita experiência de musicoterapia há alguns anos atrás

com bons resultados; só foi interrompida com a saída da musicoterapeuta de Uberlândia e na época
não encontramos uma substituta.
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2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Gosta muito.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Sim, variadas.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Tem preferência por música sertaneja, mas gosta de estar sempre ouvindo alguma música.

5. Como você observa esse gosto?
Ele procura sintonizar rádios que tocam música sertaneja.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Quando fez musicoterapia ele ficou mais comunicativo, antes tinha fases de muita apatia.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Parece que ele gosta de todos, mas claro, com mais entusiasmos pela música.

Observações:
Nossos agradecimentos pela dedicação, atenção e carinho com o De.

Excertos pré-pesquisa

“Considero importante porque já foi feita experiência de musicoterapia há alguns

anos atrás com bons resultados; só foi interrompida com a saída da musicoterapeuta de

Uberlândia e na época não encontramos uma substituta.

Tem preferência por música sertaneja, mas gosta de estar sempre ouvindo alguma

música.

Quando fez musicoterapia ele ficou mais comunicativo, antes tinha fases de muita

apatia.”

Análise pré-pesquisa

Pela resposta, o responsável considera as atividades musicais como musicoterapia e

não como aula de música, talvez pela experiência anterior, que propiciou uma maior

comunicação do sujeito. Essa consideração, novamente ressalva esse aspecto no critério

Elementos surpresa.

Destaca-se no critério Repertório musical a prioridade por música sertaneja.

Questionário pós-pesquisa

Nome: De.
Tutela: Al.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
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As aulas de música são uma forma muito eficiente de despertar o interesse do excepcional
para o mundo externo e fazê-lo sentir que ele tem capacidades que desconhecia e pode pô-las em
prática.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Gosta muito.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim variadas; às vezes ouvimos o que não gostamos para não decepcioná-lo (não dizemos que

não gostamos).

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Ele me parece muito interessado.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim, por experiência anterior. O De. fez musicoterapia e teve resultados muito bons.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Em branco.

Observações:
Podem continuar que é bom.

Excertos pós-pesquisa

“As aulas de música são uma forma muito eficiente de despertar o interesse do

excepcional para o mundo externo e fazê-lo sentir que ele tem capacidades que desconhecia e

pode pô-las em prática.

Sim, por experiência anterior. O De. fez musicoterapia e teve resultados muito bons.”

Análise pós-pesquisa

Quanto à resposta é perceptível que o responsável considere a aula de música como

uma possibilidade de comunicação do ANEEs, novamente evidenciando o critério Elementos

surpresa e nos Aspectos interpessoais a Interação com o mundo. Além disso, “[...] fazê-lo

sentir que ele tem capacidades que desconhecia e pode pô-las em prática” é uma consideração

pertinente à visão humanista da pesquisa, que se apoia na valorização do ser humano

ponderando suas dificuldades e facilidades.

Vale analisar através da resposta que a diferença entre a Aula de música para alunos

com necessidades educativas especiais e a Musicoterapia, não está definida para o

responsável. No entanto, essa questão não esta em debate na pesquisa. Mas a Educação

Musical para ANEEs, que prioriza o desenvolvimento educacional do sujeito, a vivência
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musical e os processos de ensino e aprendizagem, que não corrompem com os objetivos da

área e não direciona para a terapia, esta em discussão neste estudo.

Questionário pré-pesquisa

Nome: Ga.
Tutela: M.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Momento importante para ela interagir.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
As vezes temos a impressão que sim.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Sertaneja, música raiz.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Na verdade percebemos que ela não tem muito interesse por músicas, gostaríamos que

gostasse.

5. Como você observa esse gosto?
Em branco.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Em branco.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Ela gosta muito de pintar, portanto Oficina de Artes.

Excertos pré-pesquisa

“Momento importante para ela interagir.

Sertaneja, música raiz.

Na verdade percebemos que ela não tem muito interesse por músicas, gostaríamos

que gostasse.”

Análise pré-pesquisa

Apesar de a família considerar que o sujeito demonstra pouco interesse por música, o

responsável pondera que a frequência na aula de música é um “Momento importante para ela

interagir.”, o que ressalta o critério Aspectos interpessoais: interação.

O critério Repertório musical é destacado pela música sertaneja e raiz.



267

Questionário pós-pesquisa

Nome: Ga.
Tutela: M.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Achamos importante e temos fé que a qualquer hora o resultado aparece.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Infelizmente a Ga. não demonstra interesse por música.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Ouvimos sim, só que com frequência nos finais de semana. Quanto aos ritmos só não ouvimos

Rock.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
Achamos ótimo que ela participe, pois quem sabe a qualquer momento pode despertar

interesse.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Sim.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Ainda não consigo perceber qual oficina.

Observações:
Continuem tentando despertar interesse musical nas nossas crianças especiais, todo esforço é

válido.

Excertos pós-pesquisa

“Achamos importante e temos fé que a qualquer hora o resultado aparece.

Achamos ótimo que ela participe, pois quem sabe a qualquer momento pode despertar

interesse.”

Análise pós-pesquisa

Nessa fase da pesquisa o responsável não considera que o sujeito demonstre interesse

por música, mas ainda considera como uma possibilidade de estímulo ao desenvolvimento.

Essa observação elucida o critério Elementos surpresa.

Questionário pré-pesquisa

Nome: Luc.
Tutela: Cl.
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1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Sim. Para mim a música desenvolve no ser suas mais belas emoções, sensibilidade. O ajuda, a

sair de seu mundo, entrando em contato com o externo. Diria que a música é um remédio santo para
aquele que quer se curar de doenças emocionais.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Ele adora música.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Ouvimos muito. Gostamos de clássica, MPB, pop, alguns sambas, porém por conta do Lucas e

do Mateus colocamos também outros estilos.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Percebo que ele adora as mais agitadas, samba, eletrônica, pagode, músicas de roda. Ama

Roberto Carlos.
5. Como você observa esse gosto?

Sua expressão facial e corporal se modificam. Ele balbucia sons, sorri, estica o corpo, quando
gosta. Chora quando não gosta, se entristece.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Percebo que quando escuta o que gosta fica ainda mais feliz, solto, disponível. É como se

naquele momento, toda dificuldades não existisse.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Em branco.

Excertos pré-pesquisa

“[...] Para mim a música desenvolve no ser suas mais belas emoções, sensibilidade. O

ajuda, a sair de seu mundo, entrando em contato com o externo. Diria que a música é um

remédio santo para aquele que quer se curar de doenças emocionais.

Ouvimos muito. Gostamos de clássica, MPB, pop, alguns sambas, porém por conta do

Luc. e do Mat. colocamos também outros estilos.

Percebo que ele adora as mais agitadas, samba, eletrônica, pagode, músicas de roda.

Ama Roberto Carlos.

Sua expressão facial e corporal se modificam. Ele balbucia sons, sorri, estica o corpo,

quando gosta. Chora quando não gosta, se entristece.

Percebo que quando escuta o que gosta fica ainda mais feliz, solto, disponível. É

como se naquele momento, toda dificuldades não existisse.”

Análise pré-pesquisa

A resposta quanto à frequência do sujeito nas aulas e a reação referente ao gosto

podem ser ilustradas por critérios como os Aspectos interpessoais: interação, prontidão de
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resposta e gesto/olhar como forma de reação a música por meio do Corpo como um todo,

das expressões e movimentação. Além disso, as questões emocionais, o estímulo à

sensibilidade do sujeito e a comunicação com o mundo externo, evidenciam o critério

Elementos surpresa, a ser abordado neste estudo.

Destaca-se a variedade do Repertório musical apreciado pelo sujeito.

Questionário pós-pesquisa

Nome: Luc.
Tutela: Cl.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Acho que elas são de suma importância para o desenvolvimento geral do meu filho.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Muito.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim. Todos os tipos.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
A música sensibiliza, exterioriza e cura dificuldades emocionais, ela felicita o ser, ela

promove a autoestima, a segurança, assim eu avalio a participação do Luc.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Acho muito importante.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Todas.

Excertos pós-pesquisa

“Acho que elas são de suma importância para o desenvolvimento geral do meu filho.

A música sensibiliza, exterioriza e cura dificuldades emocionais, ela felicita o ser, ela

promove a autoestima, a segurança, assim eu avalio a participação do Luc.”

Análise pós-pesquisa

O responsável considera que as aulas de música contribuem no desenvolvimento

global do sujeito, o que é justificado pelos critérios Aspectos interpessoais: afetividade, as

questões emocionais, novamente a sensibilidade do aluno, a Expressão, a “autoestima” e a

“segurança”, favorecendo a Aprendizagem.
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Questionário pré-pesquisa

Nome: Mat.
Tutela: Cl.

1. O (a) que o (a) senhor (a) considera para seu (sua) filho (a) frequentar a aula de música? Por
quê?
Sim. Para mim a música desenvolve no ser suas mais belas emoções, sensibilidade. O ajuda, a

sair de seu mundo, entrando em contato com o externo. Diria que a música é um remédio santo para
aquele que quer se curar de doenças emocionais.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música?
Gosta, mas a música parece não lhe tocar muito. É o que observo em casa.

3. Em casa vocês ouvem música? Quais?
Ouvimos muito. Gostamos de clássica, MPB, pop, alguns sambas, porém por conta do Luc. e

do Mat. colocamos também outros estilos.

4. Quais estilos de música que ele (a) gosta?
Cantigas de roda. Mat. não se manifesta em casa em relação a músicas.

5. Como você observa esse gosto?
De vez em quando ele canta alguma cantiga.

6. Como você percebe a influência da música em seu (sua) filho (a). Relate.
Sinceramente, percebo em casa Mat. fechado para música. Muito raramente ele manifesta

gostar de alguma música.

7. Quais oficinas que ele (a) prefere?
Em branco.

Excertos pré-pesquisa

“Ouvimos muito. Gostamos de clássica, MPB, pop, alguns sambas, porém por conta

do Luc. e do Mat. colocamos também outros estilos.

Cantigas de roda. Mat. não se manifesta em casa em relação a músicas.

Sinceramente, percebo em casa Mat. fechado para música. Muito raramente ele

manifesta gostar de alguma música.”

Análise pré-pesquisa

O critério Repertório musical ilustrado pela diversificado de estilos musicais, apesar

do sujeito não demonstrar interesse ou manifestar-se por música, segundo o responsável.

Cabe notar que esse sujeito, tem manifestado gradativamente “interesse” pela música,

demonstrados pela receptividade, interação e participação maior nas atividades de Canto de
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entrada e exploração dos instrumentos (ver protocolos das aulas de número 5,6, 10,13,16, 19 e

outras).

Questionário pós-pesquisa

Nome: Mat.
Tutela: Cl.

1. Quais são suas considerações quanto às aulas de música hoje? O que o (a) senhor (a) analisa?
Acho que elas são de extrema importância para o desenvolvimento do meu filho.

2. Seu (sua) filho (a) gosta de música atualmente?
Muito.

3. Em casa vocês continuam ouvindo música? Quais?
Sim. De todos os tipos.

4. Como você avalia a participação de seu (sua) filho (a) na aula de música?
A música sensibiliza, exterioriza e cura dificuldades emocionais, ela felicita o ser, ela

promove a autoestima, assim eu avalio a participação do Mat.

5. Você considera importante a prática musical para pessoas com necessidades educativas
especiais?
Muito, muito importante.

6. Quais oficinas ele demonstrou a vivência musical?
Todas.

Obs. Sem excertos
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4.4 RELAÇÕES ENCONTRADAS ENTRE PROTOCOLOS, JURADOS,

EQUIPE E RESPONSÁVEIS A PARTIR DOS CRITÉRIOS

ESTABELECIDOS

Para o cruzamento dos dados foi realizada uma relação dos critérios que mais se

destacaram nas análises dos protocolos, jurados, equipe e questionários, com base nos

critérios de análise estabelecidos na metodologia. Essa relação resultou de uma estimativa que

foi organizada a partir da quantidade de vezes que um mesmo critério foi mencionado nos

protocolos e questionários respondidos pelo júri, equipe e responsáveis, como mostra a tabela

abaixo. Além disso, a relevância dos critérios destacados, que surgiram a partir da revisão

bibliográfica, compreende os objetivos da pesquisa e sua importância na discussão proposta.

Cabe ressaltar que surgiram, a partir da análise dos dados, novas possibilidades de critérios,

que também serão discutidos, tendo como base o critério Elementos surpresa.

Os critérios foram descritos nas análises, em diversas situações, já cruzados. Por

exemplo: um responsável relatou a importância da Exploração dos instrumentos por meio do

Corpo, expressão e movimentação e sua contribuição na Percepção.

Vale ressaltar que o valor total da tabela não designa a relevância dos critérios, em

relação a maior ou menor importância, apenas foi organizada uma estimativa para determinar

o caminho que o cruzamento de dados iria seguir, mesmo porque todos os critérios são

importantes. Cabe ainda notar que há uma variação de critérios mencionados de acordo com

cada dado: protocolos jurado, equipe e responsáveis; o que pode ser observado pelas

frequências com que esses foram ressaltados.

TABELA 1 – Estimativa de critérios a partir da frequência

CRITÉRIOS PROTOCOLOS JURADOS EQUIPE RESPONSÁVEIS TOTAL

Frequência Frequência Frequência Frequência Frequência
Canto 13 3 2 1 19
Parâmetros do
som

1 0 0 1 2

Andamento,
ritmos,
tonalidade

2 (andamento e
ritmo)

0 0 3 (andamento e
ritmo)

5
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Criação/impro
visação e
imitação

3 (criação) e 1
imitação

0 0 0 4

Repertório
musical

1 0 0 20 21

Exploração de
instrumentos:
teclado,
violão e
percussão

16 7 2 2 27

Corpo,
expressão e
movimentação

10 3 3 12 28

Interação 6 3 4 9 22
Socialização 6 0 0 4 10
Afetividade 9 0 0 1 10
Toque/contato
físico

1 0 0 2 3

Participação,
prontidão de
resposta

1 2 0 5 8

Gesto e Olhar 2 0 0 1 3

Processos
cognitivos

12 6 4 8 30

Aprendizagem 16 25 2 4 47
Elementos
surpresa

12 5 2 2 21

A partir da tabela, estabeleceu-se a seguinte ordem para a discussão no cruzamento de

dados, com base no valor total acima. Para o cruzamento em cada critério, os dados foram

agrupados por igualdade ou similaridade de assunto, e também, por temas importantes.

1 – APRENDIZAGEM

Esse critério foi mencionado nos quatro conjuntos de dados (protocolos, júri, equipe e

responsáveis) analisados 47 vezes quanto à Aprendizagem. Desse modo, discute a possível

Aprendizagem durante a vivência musical dos sujeitos e aborda o grupo e casos específicos a

partir da Mudança de comportamento em sala de aula com base no critério Elementos

surpresa, observada nas análises dos dados. Serão tratadas as seguintes questões: Houve

aprendizado? A aprendizagem ocorre Com o professor, com o colega ou equipe? Como o

aluno aprende? e O que foi aprendido? Quais aspectos?
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Mudança de comportamento em sala de aula:

No decorrer das aulas, observa-se na análise dos protocolos que o sujeito Mat.

modificou seu comportamento quanto às atividades de exploração de instrumentos, canto de

entrada e na interação com a professora pesquisadora.  Na (análise 4, atividade 3), primeiro o

sujeito apertou o ritmo do instrumento teclado, o que levou a professora pesquisadora a pegar

em suas mãos e apesar da resistência ao toque explorou o instrumento com rapidez. Já na

(análise 6, atividade 3), o sujeito Mat. explorou o instrumento pau de chuva de modo direto,

sem resistência e sem o estímulo da professora pesquisadora.

FIGURA 01 - Sujeito Mat. na atividade de Canto de entrada

Na análise do protocolo (análise 10, atividade 4) os sujeitos Mat. e Ga. exploraram

mais o teclado em sua extensão de modo livre.

Na análise do protocolo (análise 13, atividade 1), na atividade de canto de entrada os

sujeitos  An. e Mat. participaram mais da atividade por meio do estalar de dedos, bater palmas

com a professora pesquisadora, o que demonstra mais aceitação e reação ao canto.

Observa-se o processo de desenvolvimento do sujeito An. nas aulas de música quanto

à melhora na tolerância ao som, a interação no canto, com a professora pesquisadora e na

exploração de instrumentos. Na análise do protocolo (análise 8, atividade 3), o sujeito An.,

para explorar o instrumento violão, disse que não conseguia, tinha vergonha; mas com a

interação e motivação da pedagoga e professora pesquisadora conseguiu realizar a atividade.
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Na análise do protocolo (análise 5, atividade 2), o sujeito demonstra intolerância no canto de

entrada, ao dizer que o som estava doendo o ouvido. Já na análise do protocolo (análise 9,

atividade 3), o sujeito não teve intolerância ao sons dos animais na atividade de discriminação

auditiva de Sons da natureza. Na análise do protocolo (análise 10, atividade 1), o sujeito An.

fez a atividade de canto de entrada com a professora pesquisadora, apesar de  ainda ter que se

preparar esticando os braços. Na análise do protocolo (análise 19, atividade 3),  na

improvisação/criação do teclado o sujeito apesar da inicial insegurança, ao esticar os braços,

realizou a atividade de modo consciente, atenta; e, percebendo o que era solicitado, criou uma

letra no momento da execução, o que evidencia o aprendizado. Em comparação, o jurado 1

(análises 7 e 11) ressaltou a melhora do sujeito An. quanto à tolerância de ruídos. Também,

observou a motivação da professora pesquisadora para que o sujeito conseguisse explorar o

violão.

FIGURA 02 – Sujeito An. na atividade Canto de entrada

De acordo com Louro (2006) “[...] A motivação é a mola propulsora para o

desenvolvimento do ser humano. [...]” (p. 70). Também, “[...] A motivação inerente das

crianças ao aprendizado é de uma natureza artística, sua riqueza é definida parcialmente pela

simultaneidade dos processos cognitivos internos e suas manifestações externas”

(CUSTODERO, 2006, p. 386).

Na análise do protocolo (análise 10, atividade 3), o sujeito Ed. inicialmente explorou

as teclas e os botões. No momento que a professora pesquisadora ligou o ritmo, começou a

balançar o corpo; quando o ritmo foi desligado, parou. Isso demonstra sua reação à percepção

da vibração do ritmo do teclado, podendo ser esse um canal para trabalhar com o sujeito. Na

análise do protocolo (análise 13, atividade 3), o sujeito Ed. buscava o som no instrumento
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teclado em sua extensão, apertando as teclas de modo livre e parecia perceber a vibração.  Na

análise do protocolo (análise 18, atividade 2), enquanto a professora pesquisadora executava

ao violão o canto da canção folclórica, o sujeito Ed. levantou-se em direção ao instrumento e

ficou olhando, agitando braços e pernas. Quando a música acabou, aproximou-se das cordas e

as percutiu no braço e boca do violão. Desse modo, “o desenvolvimento humano se dá pelas

transformações das estruturas do pensamento e do comportamento produzidas em função das

influências biológicas e ambientais. [...]” (LOURO, 2006, p. 70).

O professor 1 (análise 9) vislumbrou a divisão de turmas mais homogêneas para

continuar o trabalho e possibilitar aprendizagem de algum instrumento musical aos sujeitos

Br., Hu. e In..

Na análise do protocolo (análise 23), na festa dos anos 60, foi ressaltada a interação e

aceitação ao toque do sujeito Pa. (sujeito com autismo) com o sujeito Ing. (sujeito com

síndrome de down), que a convidou para dançar. Os sujeitos permaneceram de mãos dadas,

dançando por um longo período.

Houve aprendizado?

Esta pesquisa considera que a aprendizagem abrange os aspectos biopsicossociais dos

sujeitos e sua modificação do comportamento ocorrida nas vivências musicais.

A partir das análises dos vídeos, o professor 1 (análise 6) considerou que o trabalho

foi desenvolvido no campo do ensino e aprendizagem musical e não direcionado `a terapia. O

que configura que a professora pesquisadora não se desviou dos seus objetivos como

educadora musical. Desse modo, para o professor 2 (análise 7) o aprendizado na aula de

música foi mostrado por meio da linguagem corporal, a expressão, o gesto e a apreciação por

aquele momento.

A partir de Louro (2006, p. 66), pode-se indicar que os ANEEs podem adquirir

conhecimento musical:

quanto ao direcionamento pedagógico musical, apesar de surtir, muitas vezes
resultados tão benéficos quanto o de uma terapia que utiliza a música, não
pode ser considerado um processo terapêutico, uma vez os objetivos
pedagógicos musicais diferem, em princípio, dos reabilitacionais. Embora
conheçamos a importância da música para o desenvolvimento do ser como
um todo, podemos afirmar que, dentro de um processo pedagógico musical,
de certo modo, adquirir conhecimento e/ou habilidades específicas é o foco
central, enquanto na terapia, mesmo que adquirido um aprendizado musical
ou uma habilidade instrumental, o foco central é a saúde, a recuperação de
algum déficit físico, mental ou psicológico do indivíduo (LOURO, p.66).
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O professor 1 (análise 4) ressaltou a desenvoltura do sujeito Br. na exploração do

teclado, em que estava consciente da atividade, percebendo, explorando a extensão do

instrumento e realizando o movimento glissando. Em comparação, o responsável pelo sujeito

Br. (pós-pesquisa) relatou que ele gosta de música e das aulas, e já havia demonstrado em

casa movimentos que aprendeu nas aulas no violão e teclado. O que podem ser os

movimentos descritos acima. De acordo com Louro (2006, p. 28),

[...] no decorrer do processo de aprendizagem, o aluno tem a possibilidade
de entrar em contato consigo mesmo, no momento em que se depara com os
obstáculos e conquistas do fazer musical. Dessa maneira, encontra-se diante
de possibilidade de trabalhar de forma objetiva suas dificuldades e
limitações; de descobrir nesse processo suas capacidades e talvez perceber
que o limite pode ser a mola propulsora para sua realização pessoal, seja ela
musical ou de outra natureza. Essa é a grande contribuição da educação
musical no processo de desenvolvimento humano (LOURO, p. 28).

FIGURA 03 - Sujeito Br. na atividade de Exploração de teclado (Movimento glissando – 2ª foto)

A aprendizagem ocorre Com o professor, com o colega ou equipe?

O professor 1 (análise 5) ressalvou a postura da professora pesquisadora como calma,

equilibrada e focada nos objetivos. O professor 3 (análise 4 ) considerou que a motivação da

professora pesquisadora é constante para o desenvolvimento de cada sujeito. Essas

considerações dos jurados também foram detectadas pelo critério Elementos surpresa: houve
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abordagem de temas importantes para a pesquisa, o perfil do profissional que atua com ANEE

e a motivação são importantes, e indicou-se que o aprendizado dos sujeitos ocorreu com a

professora pesquisadora, dado ao fato de ter ela demonstrado estas características.

Em comparação, na análise do protocolo (análise 22, atividade 1) na apreciação de

ritmos diferentes, os sujeitos An. e Br., ao executaram o movimento corporal, imitando o

violino, mostraram o aprendizado da aula pedagógica, na aula de música; isto pôde ocorrer

pois a pedagoga havia trabalhado naquela semana o instrumento violino, antes da aula de

música; além de mostrar o estilo clássico que predominava no violino; e eles construíram o

instrumento de papelão. Isso comprova que a união entre a equipe, trabalhando em prol do

mesmo objetivo contribuiu para o aprendizado dos sujeitos. No caso, foi evidenciada uma

tentativa de relação interdisciplinar entre a professora pesquisadora de música e a pedagoga.

Na análise do protocolo (análise 21), na atividade de introdução da altura de notas, no

teclado com cores, o Br. demonstrou-se motivado e ativo no seu processo de aprendizagem,

percebendo o que lhe era solicitado, sempre querendo tocar mais fichas, gostando do desafio.

Isso comprova que o aprendizado ocorreu também com esse sujeito.

Destaca-se a participação dos sujeitos no processo de aprendizagem. Segundo Santos

(2003, p. 54-55),

[...] o indivíduo é uma organização viva, um sistema aberto, possuidor de
uma estrutura própria de auto-regulação. A construção do conhecimento se
faz a partir do autoconhecimento, do crescimento interno para chegar a
consciência da realidade que o rodeia. O conhecimento se constrói por força
da ação do sujeito sobre o mundo real e pela repercussão deste último sobre
aquele (SANTOS, p. 54-55).

Como o sujeito aprende?

O professor 1 (análise 16) destacou que a professora pesquisadora procurou se

informar sobre a vida dos sujeitos, em respeito `a sua individualidade, o que influencia

diretamente nas estratégias pedagógicas. A partir dessa informação, pode ser refletido o modo

como o sujeito aprende, a partir de sua relação com a família, por exemplo. Para isso Louro

(2006) diz que: “[...] Entendam seus alunos como seres únicos, não apenas biologicamente,

mas também do ponto de vista psico-social. [...]” (p. 38).

O professor 1 (análise 9) considerou necessário dividir as turmas em grupos mais

homogêneos, para favorecer o aprendizado e direcionar alguns desses sujeitos para o

aprendizado de algum instrumento musical. Assim sendo, com essa avaliação é possível
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discutir que, se o professor 1 considerou que os sujeitos podem dividir-se em turmas menores

e que se pode encaminhar alguns sujeitos para a prática instrumental, é possível considerar

que a vivência musical alcançou resultados quanto à sensibilização musical dos sujeitos e,

portanto, houve aprendizagem. Do mesmo modo, o professor 2 (análise 3) ressalvou que o

sujeito Br. pôde aprender muito apesar de suas limitações. Desse modo, baseado em Relvas

(2009, p. 65), constatou-se que a sensação “é o nível mais primitivo do comportamento,

referindo-se unicamente à ativação de estruturas sensoriais. É a partir das sensações pelas

quais o indivíduo pode perceber o mundo que o cerca.”

O professor 1 (análise 14) destacou que a professora pesquisadora fez adaptações

pedagógicas e metodológicas quanto `a capacidade intelectual do sujeito. A equipe 2

(observações) considerou que a aula de música deve trabalhar a autoestima do sujeito, motivá-

los e apoiar sua função no grupo inserido. Com isso, favorece-se sua interação e socialização

com a música, com os instrumentos, os sons, a professora pesquisadora e os colegas.

Para favorecer o desenvolvimento dos sujeitos, o professor 1 (análise 7) destacou a

necessidade de equipar o Espaço das Oficinas com aparelhos eletrônicos para promover o

processo de ensino e aprendizagem.

Apoiado em Louro (2006) “[...] O diferencial entre um aluno com deficiência e um

sem deficiência está no modo e no tempo em que cada um se apropria do conteúdo proposto.

[...]” e “[...] adaptar faz parte do processo natural de aprendizagem e desenvolvimento do ser

humano.” (p. 29). Portanto, frente à dificuldade do sujeito torna-se necessário ao professor

adaptar o conteúdo, o método, sua maneira de ensinar e tratar o mesmo. No entanto, essa

adaptação deveria ocorrer não somente com esse grupo de ANEEs mas, sim, em toda sala de

aula, pois cada indivíduo é único em sua subjetividade e em seu contexto biopsicossocial.

A equipe 2 (pergunta n. 3 e 4 observações ) considera que a equipe do Espaço das

Oficinas trabalha em prol do sujeito, baseando-se no que foi proposto. Também, avalia como

importante, para a vivência musical de sujeitos especiais, focar nas potencialidades e respeitar

as limitações. Deve-se reconhecer sua sensibilidade, pois eles gostam de cantar; além de

valorizar sua autoestima para aprender. Deve-se motivar e reconhecer a função de cada um no

grupo; e, por meio das atividades musicais, ajudar o sujeito a sair de isolamentos. Conforme

Sekeff (2007, p. 107), um dos papéis da música na área da educação é,

[...] estimular, criar necessidades, mobilizar, satisfazer, facultar
condições para o desenvolvimento do educando. Essa é a dimensão
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psicológica, sua força, estendendo-se sua ação a regiões as quais o
simbolismos conceitual não alcança (SEKEFF, p. 107).

O que foi aprendido? Quais aspectos?

Em relação ao que foi aprendido, observa-se certa consistência a partir das análises

dos dados. Em concordância, o professor 1 (análise 13), professor 2 (análises 4, 5 e 8) e

professor 3 (análise 2), consideraram que houve aprendizado da competência disciplina, pela

forma como os sujeitos conseguiram participar da aula, interagindo com os colegas,

esperando a vez de cada um no momento de realizarem as atividades e na exploração de

instrumentos. O professor 2 (análise 5) considerou que houve o aprendizado no controle da

ansiedade.

Do mesmo modo, os professores 1 (análise 7)  e 2 (análise 2 e 6) ressaltaram que

houve aprendizado por parte dos sujeitos, da capacidade de tolerância ao som e ruído, apesar

das diferentes formas de participação. Em particular, o sujeito An., ao longo das aulas

assistidas, modificou sua postura quanto à aceitação ao som do canto. Tolerou o som quando

a professora pesquisadora estava cantando, tolerando também a sonoridade do aparelho, tanto

quanto a sonoridade dos instrumentos; o que contribuiu para sua participação na aula, seja

cantando, movimentando-se, explorando os instrumentos e criando histórias; o que pode ser

confirmado nas análises dos protocolos abaixo. Vale ressaltar, que o professor 1 (análise 11)

conhecia esta intolerância do sujeito An., observada em outro local e se declarou surpresa e

contente ao ver sua melhora nesse aspecto.

Na análise do protocolo (análise 16, atividade 4) na exploração do teclado, os sujeitos

An. e Mat. mostraram, respectivamente,  a melhora na aceitação ao toque de Mat.,  e a

tolerância do sujeito An. ao som. Desse modo, constatou-se a exploração do instrumento com

mais autonomia, com liberdade e com sentido musical. Desse modo, “…como toda relação

humana, terapia e educação propiciam uma experiência, que conduz a um aprendizado, que

mobiliza novas formas de comportamento [...]” (SEKEFF, 2007, p. 93).
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FIGURA 04 - Sujeito An. na atividade de exploração do teclado

FIGURA 05 - Sujeito Mat. na atividade de criação/improvisação do teclado

O responsável pelo sujeito Luc. (pós-pesquisa) considera que sua participação na aula

de música ajuda no desenvolvimento geral e promove sua sensibilização, autoestima e

segurança.

O professor 2 (análise 8 ) analisou que houve aprendizagem da interação e

participação ao longo das aulas. Para o professor 2 (análise 8), houve aprendizado da

comunicação, pelo sujeito com autismo, por meio do instrumento musical.

Para o professor 3 (análise 5), houve aprendizagem a partir da sensibilização. Além

disso, considerou que a curiosidade dos sujeitos e os aspectos memorização, atenção,

concentração e coordenação motora, tornaram-se mais visíveis ao longo das aulas, o que pode

ser considerado como resultado do processo de aprendizagem dos sujeitos.
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O responsável pelo sujeito Na. (pré-pesquisa) considera sua participação nas aulas de

música como um estímulo que possibilita novas vivências com o som e movimentos de modo

agradável. O responsável avalia que Na. necessita dessas vivências.

O responsável pelo sujeito De. (pós-pesquisa) considera que a aula de música, é uma

possibilidade de comunicação para os ANEEs. Além disso, proporciona para o sujeito a

percepção de suas capacidades, ativando-as.

De acordo com Gainza (1988, p. 43),

toda atividade musical é uma atividade projetiva, algo que o indivíduo faz e
mediante a qual se mostra; permite, portanto, que o observador treinado
observe tanto os aspectos que funcionam bem no indivíduo, como aqueles
aspectos mais incompletos ou em conflito, seus bloqueios, suas dificuldades.
Esse dado é de fundamental importância para a educação musical porque, a
partir daí, o professor poderá organizar sua estratégia, elaborar seu plano de
operações. [...] (GAINZA, p.43).

Nota-se que houve aprendizado de aspectos musicais e habilidades diversas. Segundo

Sekeff (2007, p. 149),

O educador musical utiliza-a, objetivando a chamada educação formativa,
profissional e social. Formativa, no sentido do desenvolvimento das
potencialidades do educando pelo viés da sensibilidade, do ouvido, da
musicalidade, da prática e da cognição. Profissional, em razão de que a
preocupação do educador é com o desenvolvimento das inclinações, aptidões
e habilidades específicas do educando: ouvido, senso rítmico e personalidade
com tendência ao cultivo de valores estéticos. E social no sentido de
favorecer disciplina, civismo e arte propriamente ditos [...] (SEKEFF, 2007,
p. 149).

2 – INTERAÇÃO

Neste item foram considerados os elementos Participação, Socialização e Interação,

por estarem presentes nas análises dos dados com sentidos associados e por serem critérios

que se complementam.

Esse critério foi mencionado nos quatro conjuntos de dados (protocolos, júri, equipe e

responsáveis), analisados 8 vezes quanto `a Participação/prontidão de resposta, 10 vezes

quanto à Socialização, e 27 vezes quanto à Interação, totalizando 45 vezes. Serão notados

esses critérios quanto ao trabalho em equipe, com a professora e entre os sujeitos.
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Na análise do protocolo (análise 2, atividades 1 e 2) observa-se, nas atividades de

canto de entrada e canções folclóricas, as diversas manifestações de participação e prontidão

de resposta dos sujeitos, por meio do canto, o movimento, o sorriso, oferecimento das mãos e

o bater de palmas. Por outro lado, a pouca participação e prontidão de resposta do sujeito Nat.

estava comprometida pela medicação.

O professor 1 (análise 2) destacou a participação dos sujeitos na aula de música, em

especial a desenvoltura do sujeito Hu. ao bater palmas. Em comparação o professor 2

(análises 6 e 8) considerou que os sujeitos estavam gostando de participar da aula de música e

avaliou que a não participação de alguns sujeitos de modo ativo, ocorreu porque estavam sob

efeito de remédios. Também, ressaltou que a professora pesquisadora conseguiu conduzir o

sujeito com autismo a participar da aula de modo efetivo, no decorrer das aulas.

O responsável pelo sujeito Ig. (pré-pesquisa) considera sua participação na aula de

música como importante, pois estimula a interação com outras pessoas. O responsável pelo

sujeito Luc. (pré-pesquisa) nota sua prontidão de resposta quanto às aulas de música através

do corpo e possibilita o contato com o mundo externo. O responsável pelo sujeito Na. (pré-

pesquisa) considera que as cantigas de roda e ritmos da atualidade despertam sua participação.

Fundamentado em Santos (2003, p. 55), “…ao assumir o conceito de aprendizagem

como processo de construção interno de cada organismo através de seus órgãos sensoriais na

interação com o meio, o educador otimiza as condições desta aprendizagem. [...]”, seja por

meio de textos, na relação com o professor ou com os colegas (Idem, p. 55).

A interação no trabalho em equipe foi evidenciada nas análises dos dados dos

protocolos e da equipe. Na análise do protocolo (análise 7, atividade de Carnaval), foi

ressaltado o trabalho em equipe e a necessidade de trabalhar interdisciplinarmente com as

outras oficinas.  Igualmente, a equipe 1 (pergunta n. 1) considerou que a aula de música é

importante para o trabalho em equipe, favorecendo essa relação. A equipe 2 (perguntas n. 1 e

3) considerou o momento de interação entre a equipe, proporcionada pela aula de música,

favoreceu o sujeito de acordo com o que foi proposto. Do mesmo modo, a equipe 4 (pergunta

n. 3) considerou que a equipe é integrada para promover o desenvolvimento dos sujeitos. Em

confirmação, na análise do protocolo (análise 8, atividade 3), destaca-se a interação entre a

pedagoga com a professora pesquisadora, no intuito de motivar o sujeito An. na exploração do

instrumento violão. Sobre este tema, Gainza (1988, (p. 89) ressalta que qualquer trabalho
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realizado no “[...] plano educativo e/ou terapêutico musical [...]”, na educação especial requer

uma equipe interdisciplinar, como educadores, psicólogos, musicoterapeutas entre outros.

Segundo Brito (2001) com base no trabalho de Koellreutter,

[…] sua formação e seus campos de interesse levaram-no a traçar um
caminho para a realização de um trabalho interdisciplinar, em que a
música, em constante diálogo com as outras áreas do conhecimento,
privilegiasse o ser humano. [...] (BRITO, p.27).

Na análise do protocolo (análise 23, Festa anos 60), foi observada a interação e a

socialização entre os sujeitos e a equipe, por meio da música, dança, brincadeiras e fotos.

Também, foi ressaltada a interação entre os sujeitos In. (sujeito com síndrome de down) e Pa.

(sujeito com autismo), por dançarem de mãos dadas por um longo período, o que é relevante,

pois o sujeito Pa. não aceitava o toque, mas em se tratando de outra colega, aceitou. Na

análise do protocolo (análise 10 atividade 2), o sujeito Lu., ao interagir com a professora

pesquisadora e a equipe, sentiu-se motivado a bater palmas com a música Feijão Maravilha.

FIGURA 06- Festa anos 60
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FIGURA 07 - Interação entre os sujeitos In. e Pa. na Festa anos 60

De tal modo, o professor 2 (análises 4, 6 e 8), considerou que a aprendizagem

acontece por meio da interação. A interação observada entre os sujeitos, ao longo dos vídeos,

com a professora pesquisadora e a equipe, foi aumentando e sendo fortalecida, apesar da

limitação de alguns sujeitos e os efeitos da medicação. Para o professor 2, a partir da

segurança transmitida pela professora pesquisadora aos sujeitos, ocorreu a aprendizagem.

O professor 1 (análise 5) destacou que na atividade de apresentação para os pais, a

interação de alguns sujeitos ocorreu de maneira e graus de envolvimentos diferentes, pois

cada aluno possuía seu modo de interagir. Para isso, o professor 1 ressaltou a condução

tranquila da professora pesquisadora nas atividades, como sendo uma postura adequada no

trabalho com ANEEs (deficiência intelectual). Da mesma forma, o professor 3 (análise 4)

destacou que a professora pesquisadora motivava os sujeitos a interagir, pois cada um possuía

um mundo particular de agir. Em comparação, o professor 2 (análise 8) observou a mudança

no decorrer das aulas quanto à socialização e interação entre os sujeitos.

Em atividades diversas, nota-se a interação de maneiras diferentes. Nas análises dos

protocolos (análises 18 e 21, atividade 1), na canção ‘Tindolelê’, os sujeitos participaram da

atividade cantando, interagindo com os colegas e a professora pesquisadora, expressando os

movimentos solicitados. Embora, o envolvimento tenha sido maior na análise 18, vale

ressaltar a importância de atividades que trabalham o canto associado ao movimento.

Na análise do protocolo (análise 19, atividade 3), anotou-se a interação dos sujeitos

com a professora pesquisadora na atividade de criação/improvisação ao teclado. Os sujeitos

interagiram durante o fazer musical, dentro de suas capacidades e possibilidades. O que ficou

evidente foi a diferença de interação na atividade musical entre dois sujeitos com síndrome de
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down, distintos por 1 ano de idade (In. frequentava as aulas anteriormente à pesquisa e Al.

ingressou com a pesquisa em andamento).

Na análise do protocolo (análise 16, atividade 2), evidenciou-se a interação do sujeito

Br. tocando violão, enquanto a professora pesquisadora executava os acordes. Esse momento

pode ser avaliado como o anseio de tocar o instrumento, sendo satisfeito em parceria com a

professora pesquisadora pois, ao final, o sujeito sorriu e a abraçou.

Foi observada na análise do protocolo (análise 21, atividade extra) a interação entre

os sujeitos (turma A) In. e Br. e a professora pesquisadora, que intencionava ter sucesso na

atividade proposta. Com essa atividade ficou claro que os alunos podiam ser introduzidos na

prática instrumental.

Na análise do protocolo (análise 9, atividade 6), no relaxamento do sujeito Br., notou-

se que este que abraçou a professora pesquisadora de modo espontâneo, demonstrando uma

interação que parece ter sido concretizada.

Nas atividades de exploração de instrumentos observou-se diferentes interações,

detalhadas nas análises dos protocolos. Observa-se (análise 10, atividade 3) a resistência do

sujeito Na.(turma B) na atividade de exploração do teclado, pois que há falta de interação com

a  professora pesquisadora.  Em comparação, na (análise 16, atividade 3), observa-se a

interação dos alunos An., Mat. e Br. (turma A) na atividade de exploração do instrumento

teclado e, particularmente, com a professora pesquisadora. Destaca-se a interação do sujeito

An. com a professora pesquisadora, ao dizer que iria tocar uma música para ela. Nota-se

(análise 22, atividade 2) o interesse dos sujeitos (turma A e B) em explorar os instrumentos de

percussão no saco de presente, a interação com a professora pesquisadora e com o manuseio

de  outros instrumentos.

No aspecto canto, foram detectadas relações diversas através das análises dos dados.

Na análise do protocolo (análise 6, atividade 1), os sujeitos da turma B demonstraram modos

diversos de interação com a professora pesquisadora na atividade de canto de entrada, por

meio do olhar, sorrisos e oferta  das mãos. Em comparação, o professor 1 (análise 1)

considerou o canto de entrada no início da aula como uma tática eficaz para a socialização,

além da parte melódica trabalhada. Também, a interação dos sujeitos ao saberem esperar a

vez da participação do colega, foi considerada como aprendizado. Na análise do protocolo

(análise 10, atividade 1), é possível verificar as diferentes interações na atividade de canto de

entrada, seja por pegarem na mão da professora pesquisadora, seja pelo bater de palmas ou
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pelo direcionamento do olhar. A equipe 3 (pergunta n. 4) considera importante, para a

vivência musical de ANEEs, o estímulo de cantar com os colegas e com a professora, o que

promove a interação.

Nas análises dos protocolos (análise 5, atividade 1), destacou-se a interação e a

socialização entre os sujeitos e com a professora pesquisadora, quando responderam às ações

solicitadas no canto de entrada. No Canto de entrada (análises 12 e 13, atividade 1),

destacaram-se a socialização e a interação dos sujeitos, que tiveram diferentes manifestações,

como: cantar, bater palmas, dar beijo na professora, sorrisos e olhares. Por outro lado, o

sujeito An. demonstrou dificuldade em interagir com a professora pesquisadora, porque era

recém-chegada nas aulas de música e estava participando de uma vivência nova. Em

comparação, nas (análises 11 e 13, atividades 2 e 1), ressaltam a interação do sujeito An. com

a professora pesquisadora, no canto de canções temáticas do mês (Sopa) e na atividade do

canto de entrada.

Atentando-se ao que foi relatado acima, observa-se a interação construída ao longo das

aulas, entre os sujeitos e a professora pesquisadora, no processo de vivência musical.

Conforme Santos (2003), “[...] educar não é domesticar e sim desenvolver o ser humano em

função dele mesmo, das suas potencialidades e de uma sociedade mais justa, então isto

implica mudança de todo o sistema didático” (SANTOS, p. 75).

Os responsáveis pelos sujeitos consideram a frequência na aula de música como

importante para a interação e socialização. Os responsáveis pelos sujeitos An. (pré-pesquisa)

e Pat. (pós-pesquisa) avaliam que a aula de música contribuiu para a socialização. O

responsável pelo sujeito Ig. (pré-pesquisa) considera importante a aula de música porque

estimula a interação do sujeito com outras pessoas. O responsável pelo sujeito Br. (pré e pós-

pesquisa) analisa que a aula de música contribui na socialização e interação. Os responsáveis

pelos sujeitos De. (pós-pesquisa) e Luc. (pré-pesquisa) consideram que a aula de música é um

modo de estimular a interação do ANEE com o mundo.

Conforme Gainza (1988, p. 87),

[…] a educação musical constitui uma contribuição significativa e
sistemática ao processo integral do desenvolvimento humano. Uma de suas
principais tarefas consiste em estudar para chegar a influenciar
positivamente a conduta do homem em relação ao som e à música, não
apenas ao longo de todo o processo vital, mas também diante da enorme
diversidade de circunstâncias humanas. Tais circunstâncias poderão ser de
caráter externo, como o ambiente social ou cultural, ou interno, na medida
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em que se relacionam com as estruturas psicofísicas do homem. [...]
(GAINZA, p.87).

Assim, considera- se que a participação/prontidão de resposta, socialização e interação

são aspectos que se relacionam e se complementam no processo de vivência musical. Se o

sujeito está ativo na participação, seja socializando com os colegas, com a professora

pesquisadora e vivenciando os conteúdos musicais, resulta que a interação ocorre e

proporciona o desenvolvimento do sujeito.

3 – CORPO, EXPRESSÃO E MOVIMENTAÇÃO/GESTO E OLHAR

Nesse critério foi considerada a relação complementar entre os critérios Corpo,

expressão e movimentação e o Gesto e Olhar. Estes foram mencionados nos quatro

conjuntos de dados (protocolos, júri, equipe e responsáveis), foram analisados 28 vezes

quanto ao Corpo, expressão e movimentação e 3 vezes quanto ao Gesto e Olhar,

totalizando 31 vezes. Desse modo, foi possível identificar relações quanto à possibilidade

proporcionada ao ANEE através da aula de música: expressar-se e movimentar-se

corporalmente; seja por meio das atividades de Canto de entrada, do Canto de canções

folclóricas, da Exploração de Instrumentos e das atividades que priorizaram o movimento em

específico.

Na análise do protocolo (análise 2, atividade 2) observou-se a participação dos

sujeitos no canto de canções folclóricas, seja por meio do olhar e gestos, seja pela não

participação dos sujeitos Na. e Ga., evidenciada pelo distanciamento, o que pôde ser

comprovado pelo olhar.

Na análise do protocolo (análise 19, atividade 3), a compensação das dificuldades

físicas e cognitivas de alguns sujeitos da turma B são notados na atividade de exploração do

violão, em que ao se esforçarem para realizar a atividade manifestaram o contentamento pelo

olhar, gestos e sorrisos. A partir destas observações, pode-se citar Gainza (1988), que ensina

que é necessário considerar que a expressão ocorre em graus e condições diferentes.  Desse

modo, o educador musical deve considerar as diversas manifestações de expressão corporal

que o sujeito possa ter.

É possível comparar, nas análises dos protocolos (análise 2, atividade 2; análise 12,

atividade 1; análise 13, atividade 1), as atividades em que os sujeitos estão sozinhos com as



289

que estão com a professora pesquisadora. Nota-se uma diferença nos sujeitos quando da

manifestação do corpo (turma A), quando participando das atividades de canto, quando

cantando e batendo palmas sozinhos.  Já ao lado da professora pesquisadora, mudam o olhar,

os gestos; beijam a mão dela e conseguem estalar os dedos. Por outro lado, observa-se a

dificuldade na atividade e até a desatenção indicada pelo corpo. Também pode-se observar, na

análise 12, a reação de resistência do sujeito An., em que demonstrou dificuldade, no canto de

entrada, de encostar as mãos na mão da professora pesquisadora. Esta atitude foi modificada

na análise 13, pois o sujeito aceitou bater palmas com a professora. Em Dalcroze segundo

Mariani (2011, p. 45), este ato se torna possível pois “[…] o corpo, uma vez convertido em

instrumento musical, deve poder expressar os elementos da música, como ritmo, melodia,

harmonia, fraseado e dinâmica, por meio do movimento e da expressão corporal.”

Também, nas análises dos protocolos (análise 18, atividade 1;  análise 21; análise 23),

observa-se nos sujeitos (turmas A e B) a expressão dos movimentos solicitados pela

professora pesquisadora na canção ‘Tindolelê’ e a capacidade criativa: bater os pés no chão,

bater palmas, sorrir, colocar as mãos para baixo ou para cima. Nas atividades ‘Caranguejo não

é peixe’ e o ‘Trem’, foram manifestadas expressões corporais diversas, como bater palmas, o

uso da voz, pés no chão, pulos, emissão de sons de alegria, tentativas de expressões e

movimentos corporais; apesar da dificuldade física de alguns e a dificuldade do uso da voz

por outros. Por outro lado, observa-se algumas manifestações de falta de interesse, através da

expressão corporal quando ficaram sentados, sem levantarem para participar das atividades.

Esta menção aos protocolos pode ser comparada com as análises dos jurados da

equipe e responsáveis. O jurado 3 (análise 6) considerou a influência da música ‘no interior

dos alunos’, que manifestaram que fazer aula de música é um momento de prazer expressado

pelo corpo, face e gesto. A equipe 2 (pergunta n. 2) considerou que a aula de música tem

como função proporcionar alegria aos sujeitos, entretenimento, sensibilização por meio do

instrumento; o que também é manifestado através de sorrisos, palmas, gritos e olhares

afetuosos. Além disso, o responsável pelo sujeito Ed. (pré-pesquisa) respondeu que a

influência da música no sujeito é manifestada pelo corpo, que ao perceber ruído sonoro,

demonstra felicidade e alegria. Desse modo, comprova-se que “[...] a relação corpo-

movimento-sentidos é de crucial importância para o amadurecimento global do homem [...]”

(LOURO, 2006, p. 53).
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A expressão do corpo foi considerada pelo professor 3 (análise 6), que destacou a

alegria do sujeito, expressada corporalmente através da exploração do instrumento. Em

comparação, o professor 2 (análise 8) considerou que a professora pesquisadora conseguiu

trabalhar, com o sujeito com autismo, o movimento do corpo; visando que ele sentisse a

música pela exploração do instrumento, o que resultou na comunicação. Também, na análise

do protocolo (análise 4, atividade 3) destaca-se a reação corporal do sujeito Mat., na rápida

exploração do instrumento teclado., em que demonstrou resistência ao toque,.

Em comparação, na análise dos responsáveis, foi possível destacar que os sujeitos

reagiram corporalmente e manifestaram estados emocionais por meio da música. O sujeito

Gu. (pré-pesquisa) se movimentou ao ouvir a música; o sujeito In. (pré-pesquisa) se

expressou ao cantar a música; o sujeito Ma. (pré-pesquisa), expressou alegria ou tristeza,

demonstrando quando gostava ou não de uma música; o sujeito Luc. (pré-pesquisa), mostrou

reação corporal e facial quando apreciava ou não uma música, sorrindo e balbuciando quando

gostava ou chorando quando não apreciava; o sujeito Nat. (pré-pesquisa), quando gostava da

música,  demostrava pelo sorriso e por bater as mãos no ar; e o sujeito Lu. ao expressar seu

contentamento ao bater palmas com a canção ‘Feijão Maravilha’, na análise do protocolo

(análise 10, atividade 2), também demonstrava satisfação com o estímulo musical.

É possível comparar a reação corporal dos sujeitos Hu. e Pa. (turma A) na análise do

professor 1 (análise 2), que considerou a desenvoltura do aluno Hu. (ao bater palmas

acompanhando a canção), com a análise do protocolo (análise 3, atividade 2), onde o sujeito

Pa. destaca-se pela reação corporal (ao levantar imediatamente para dançar a canção

‘Caranguejo não é peixe’). Dessa comparação tem-se que esses dois sujeitos demonstraram

capacidades para trabalhar a expressão e a percussão corporal de modo mais específico.

O estímulo corporal foi mencionado nos dados dos responsáveis e equipe. O

responsável pelo sujeito Na. (pré-pesquisa), considerou relevante o estímulo corporal

(através de músicas com o ritmo marcante e letras curtas para estimular a fala). Em

comparação, a equipe 1 (pergunta n. 4) considerou relevante o estímulo musical para pessoas

com necessidades especiais (em relação a coordenação motora, a cognição, nos aspectos

emocionais e sociais.) De tal modo, a equipe 4 (pergunta n. 4) considera relevante inserir

danças e jogos corporais na aula de música, o que pode e deve ser considerado, mas sem

perder o foco que a vivência musical é o que importa. De certa maneira, esteve-se, na maioria

das vezes tendo como base o compositor Orff, que segundo Bona (2011, p. 141), apregoava
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que “[...] As atividades com movimento propiciam experiências corpóreas de espaço e tempo,

individuais e grupais, com diferentes dinâmicas, favorecendo a percepção do próprio corpo no

espaço e em relação ao grupo. [...].”

Da mesma forma, com base em Gainza (1988, p. 29), aceitou-se para esta pesquisa

que,

a expressão [...] é sinônimo de movimento, de ação. Toda ação expressiva é,
por um lado, efeito, mostra ou representação de algo e, por outro, causa ou
origem de um produto expressivo. Esse produto toma parte também do
processo de expressão, participando das características da ação que o
originou.” (GAINZA, p. 29).

4 - PROCESSOS COGNITIVOS

Esse critério foi mencionado nos quatro conjuntos de dados (protocolos, júri, equipe e

responsáveis) analisados 30 vezes quanto à contribuição da aula de música para o

desenvolvimento cognitivo, a cognição de sujeitos específicos (ANEEs), a melhora da

cognição de alguns casos e a relação de atividades musicais com as funções cognitivas.

Em concordância, a equipe 1 (pergunta n. 4) e 3 (pergunta n. 3) e os responsáveis

pelos sujeitos consideraram a aula de música como importante no apoio ao desenvolvimento

cognitivo dos ANEEs. O responsável pelo sujeito Gu. (pós-pesquisa) destacou o ganho na

cognição; os responsáveis pelos sujeitos Na. (pós-pesquisa) e Nat. mencionaram a

importância no desenvolvimento cognitivo e o trabalho na atenção e percepção; o

responsável pelo sujeito Ig. (pós-pesquisa) considerou importante a vivência musical para os

ANEEs, porque através da música puderam demonstrar as percepções do ambiente por meio

de gritos, palmas e movimentos; o responsável pelo sujeito Ed. (pré-pesquisa), realçou que

incentiva a percepção auditiva e que a percepção ao som tinha melhorado; e o responsável

pelo sujeito An. considerou que a aula de música contribuiu na concentração e raciocínio. Em

comparação, a equipe 2 e 4 (pergunta 1 e 2) consideram que a aula de música ajudou na

estimulação da discriminação e capacidade auditiva. Tendo como base Sekeff (2007, p. 82),

concorda-se com o fato de que,

a música auxilia a maturação intelectual do educando (a despeito de ser uma
linguagem não verbal), no sentido em que sua percepção requer, de algum
modo, um mínimo de participação da inteligência, ainda que o texto musical
abordado seja construído de forma elementar. Mesmo experiências musicais
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as mais elementares solicitam do receptor um estado de prontidão, de alerta,
a fim de que se sustente a escuta da arquitetura sonora, além do que a escuta
envolve também movimento de operações mentais que auxiliam na
apreensão e compreensão de formas e sentidos ouvidos (SEKEFF, p. 82).

Comparam-se as considerações acima quando se trata da cognição de alguns sujeitos.

O responsável pelo sujeito Lu. (pré-pesquisa), destacou que a atenção é restrita, assim como

sua manutenção. Por outro lado, quando a música ouvida e assistida no DVD é de agrado do

sujeito, essa atenção é melhorada. O professor 3 (análises 3 e 6) considera a capacidade do

sujeito Ed. na percepção auditiva, pois analisa sua possibilidade de vivência musical como um

momento prazeroso. Na análise do protocolo (análise 16, atividade 2), a reação do sujeito Br.

tocando violão foi ressaltada, pois ao manifestar que queria tocar o instrumento apontando o

dedo indicador para a “boca” do violão, enquanto a professora pesquisadora executava os

acordes, o sujeito atento e consciente percutia as cordas e percebia a execução da música com

o início, meio e fim. Na análise do protocolo (análise 1, atividade 1),  o sujeito  Pa. ao tocar

no violão a música ‘Eu to apaixonado,’ recuperou em sua memória essa informação. Em

comparação, o responsável pelo sujeito Pa. (pré-pesquisa) evidencia sua capacidade de

memorização para aprender novas músicas. Em comparação, o professor 3 (análise 5)

considerou a melhora dos sujeitos no decorrer das aulas quanto as funções memorização e

concentração.

Na análise do protocolo (análise 16, atividade 3) o sujeito Mat., ao cantarolar a letra

da canção ‘Pão quentinho’ enquanto a professora pesquisadora trabalhava com outro sujeito

no teclado, revelou a recuperação da informação na memória, o que pode ser avaliado como

uma possível internalização musical. Ao mesmo tempo, o professor 1 (análise 7) considerou

que a memória facilitada por meio do canto (entrada, folclóricas e infantis) com canções

adequadas, em sua estrutura, para os sujeitos. Também, a equipe 4 (pergunta n. 2) destacou

que as canções curtas e os exercícios rítmicos e melódicos podem ajudar no desenvolvimento

da memória.

O trabalho em equipe, também foi observado na análise do protocolo (análise 22,

atividade 1), na atividade de apreciação de ritmos e instrumentos musicais, em que os sujeitos

An. e Br., ao executarem o movimento do instrumento violino, que já havia sido trabalhado

pela pedagoga na oficina pedagógica, recuperaram em sua memória a informação retida e

perceberam a relação com a aula de música. Ou seja, favorece-se o desenvolvimento

cognitivo do sujeito quando uma atividade é trabalhada em aulas diferentes, mas com o
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mesmo objetivo. Essa observação ressalta a possibilidade quanto ao trabalho interdisciplinar

entre os profissionais.

Na análise do protocolo (análise 21), na atividade de introdução de altura no teclado

com cores, o professor 3 (análise 9) apontou a desenvoltura dos alunos no aspecto cognitivo

(memorização, concentração e atenção) e na coordenação motora. Desse modo, foi observado

no sujeito Br. a desenvoltura e a familiaridade com o instrumento. Esse aluno, além de

demonstrar sua capacidade cognitiva, evidenciou a manutenção da atenção, consciência e

percepção na relação das cores com as teclas na leitura das fichas e a sua execução no

instrumento. Em comparação e confirmação, as análises dos professores também

evidenciaram esse sujeito. O professor 1 (análises 4) ressaltou que o sujeito Br., na atividade

de exploração do instrumento teclado, manteve-se atento, concentrado e percebendo as

solicitações da professora pesquisadora na atividade proposta. Do mesmo modo, o professor

2 (análise 3) ressaltou que o sujeito Br. possui capacidades perceptivas para serem exploradas,

independentemente de suas circunstâncias físicas (aluno com paralisia cerebral), respeitadas

as suas limitações. Desse modo, tendo como base Stemberg (2000), observa-se no sujeito o

bom funcionamento das operações cognitivas atenção e consciência (processos controlados)

na atividade, e a percepção no reconhecimento e organização dos conteúdos trabalhados (vide

p. 34 e 115).

Na análise do protocolo (análise 9, atividade 3), a atividade de ouvir sons do

ambiente e a tentativa de discriminá-los comprovou que os sujeitos estavam atentos e

conscientes sobre o que estavam ouvindo. O sujeito Pat. ao ouvir o som da vaca começou a

emitir risos e a fazer o som do animal. Primeiro, este som chamou sua atenção por ser um som

familiar; e, segundo, percebeu qual era o tipo de som pois o tinha memorizado antes. Em

comparação, o responsável pelo sujeito Pat. (pré-pesquisa) relatou que a concentração é

pouca, embora consiga perceber a mudança de ritmos. Desse modo, é possível avaliar que as

funções atenção e concentração podem promover a cognição e, que portanto, podem estar

ligadas `a atividades que representem familiaridade com o cotidiano, pois que resgatam as

vivências promovidas em outros contextos e que podem ter sido do agrado do sujeito

envolvido.

Na análise do protocolo (análise 15, atividade 3), detectou-se que não foi necessário

que a professora pesquisadora ajudasse os sujeitos Pa., In. e An., pois estavam atentos e

conscientes, como por exemplo, na atividade ‘Tapete Sonoro’. Perceberam os sons e
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observaram e identificaram a figura durante a atividade de audição; que consistiu em

recuperação da informação pelos mecanismos da memória. Os sujeitos Ga., Mat., Hu. e Vi.,

também estavam atentos, mas foi preciso conduzi-los para a percepção do som e para o

reconhecimento da figura. Em comparação, na análise do protocolo (análise 17), os sujeitos

Br. An. e Al. demonstraram atenção, consciência, percepção e memória ao reconhecer e

comparar a figura do dado com o instrumento musical real e sua exploração; apesar de não ter

favorecido a união das turmas como avaliado na análise. De tal modo, é possível notar que as

atividades que trabalham a percepção auditiva com a visual favorecem a cognição; pois o

processo da aprendizagem requer uma sequência: que se ouça o som, se identifique a figura

do instrumento e que se passe à execução musical no instrumento disponível. Esta sequência

exige, portanto, do aluno a operação de todas as funções cognitivas envolvidas na ação.

FIGURA 08 - Turma A (Atividade Tapete Sonoro)

Com a promoção destas atividades de apreciação e discriminação auditiva, colocou-se

em prática os entendimentos aos conceitos de Willems, que segundo Parejo (1011, p. 97),

define,

[...] ouvir [...] designa a função sensorial do órgão auditivo, escutar [...], a
reação emotiva que se segue ao impacto sonoro exterior e entender [...] se
refere à tomada de consciência dos sons que tocaram o ouvido, de forma
ativa e reflexiva (compreensão) (PAREJO, p. 97).

Desta forma, em se tratando da análise do protocolo (análise 22, atividade 3),

observou-se que a audição da história sonora com o livro foi trabalhada tendo como base estes

conceitos, em que ressaltou-se a importância, em se trabalhar com os ANEEs, a utilização de
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materiais visuais para associar a percepção auditiva com a visual. Notou-se que os sujeitos

apreciaram visualizar as figuras coloridas da história.

Na atividade que associou o canto ao movimento, na análise do protocolo (análise 18,

atividade 1) os sujeitos conseguiram sustentar  a atenção na atividade proposta (canção

‘Tindolelê’), executando os movimentos solicitados, interagindo e demonstrando

contentamento com o momento.

Na análise do protocolo (análises 18 e 19, atividade 3), quanto à cognição dos

sujeitos e ao envolvimento musical na atividade a criação/improvisação no teclado,

possibilitou-se uma compreensão importante para a professora pesquisadora. Observou-se que

os sujeitos In., Br., Al., Pa., Nat., Mat., não foram conduzidos pela monitora, pois estavam

atentos `a explicação, conscientes ao que estava sendo proposto e perceptivos na interação

com a professora pesquisadora, nos momentos de alteração de andamento (acelerar e

desacelerar), acompanhando a criação musical. Os sujeitos Vi., Hu, e Ga., apesar da

necessidade de serem conduzidos pela monitora, também estavam atentos; apenas se

encontravam ainda na fase de exploração livre do instrumento e não atendiam aos objetivos

propostos para a atividade.

Deve-se, neste momento da análise, citar a musicista e educadora musical Louro

(2006), ao ensinar que a ocorrência da maturação neurológica depende do cumprimento de

etapas, que levam o sujeito a qualquer aprendizagem que são:

[...] primeiro passo seria a ATENÇÃO, que possibilita a entrada das
informações através de nossos sentidos; o segundo passo o
PROCESSAMENTO, que só pode ser efetuado depois que as informações
entram e por último a DECODIFICAÇÃO, ou respostas às informações
processadas. Sem atenção nada se fixa. Sem capacidade para decodificar o
que entra não há acesso às respostas e sem respostas, seja ela qual for, não há
aprendizagem ou desenvolvimento (LOURO, p. 55).

As operações das funções cognitivas dos ANEEs operam de modo diversificado, assim

como em qualquer sujeito. Nesse caso, ocorrem variações quanto à duração e a permanência

da atenção, da consciência, da percepção e da memória, que em muitos casos necessitam ser

constantemente exercitadas. Por outro lado, observa-se em alguns sujeitos o bom

funcionamento dessas operações. Também, que em algumas situações, para se conseguir a

atenção do sujeito às atividades, estas devem estar voltadas para seu nível de interesse. Desse
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modo, o professor deve se questionar: - A atenção do ANEEs é restrita ou o professor não

conseguiu estimulá-la com atividades que vão ao encontro dos seus interesses?

Até este ponto do cruzamento dos dados, avalia-se que os sujeitos participaram das

aulas de acordo com as suas capacidades cognitivas disponíveis e que foram estimulados pela

professora pesquisadora, no intuito de que fosse propiciado o envolvimento na vivência

musical; ressaltando-se que a meta principal consistiu na estimulação para a participação.

5 – EXPLORAÇÃO DE INSTRUMENTOS: TECLADO, VIOLÃO E PERCUSSÃO

Esse critério foi mencionado nos quatro conjuntos de dados (protocolos, júri, equipe e

responsáveis), analisados 27 vezes. Foram observados determinados assuntos a serem

apresentados a partir das análises, que são: considerações sobre a atividade; às turmas na

exploração de instrumentos; casos específicos de sujeitos; as atividades de criação e

introdução das alturas no instrumento teclado; e dados relevantes. Vale ressaltar que as

análises dos protocolos no cruzamento desse critério foram abordadas em sua maioria, devido

à importância para a discussão na pesquisa.

Em concordância o júri e a equipe consideraram relevante a atividade de exploração

de instrumentos pelo ANEE. A Equipe 3 (pergunta n. 4) considerou a atividade de exploração

de instrumentos como importante para os ANEEs. Ao mesmo tempo, a Equipe 2 (pergunta n.

2), destacou que uma das funções da aula de música para os sujeitos é analisar qual

instrumento musical sensibiliza e proporcionar a alegria. Em comparação, o professor 1

(análise 3) considerou interessante a atividade de exploração dos instrumentos teclado e

violão, pelo trabalho pedagógico ter sido voltado para a parte melódica e harmônica, e não

apenas para a rítmica. Além disso, o professor 1 (análise 8) ressaltou que a professora

pesquisadora, com base em seus objetivos, possibilitou a todos os sujeitos, de modo

semelhante, a manipulação dos instrumentos em todas as atividades e evidenciou o cuidado

no planejamento, o que comprova a visão humanista da pesquisa. Estas atividades relatadas

estão em sintonia com Gainza (1988, p. 109),

por princípio, todo conceito deverá ser precedido e apoiado pela prática e
manipulação ativa do som: a exploração do ambiente sonoro, a invenção e
construção de instrumentos, o uso sem preconceitos dos instrumentos
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tradicionais, a descoberta e a valorização do objeto sonoro. [...] (GAINZA,
p.109, vide p. 29).

Quanto às análises dos protocolos das turmas A e B, na atividade de exploração de

instrumentos observaram-se diferentes maneiras de manipulação entre os sujeitos. Na (análise

2, atividade 4), na turma A, a aluna Vi. explora o violão com os dedos; Pa., Ing. e Br.

exploraram com desenvoltura, com as duas mãos;  Hu. percutia as cordas com as mãos

espalmadas e olhava para a professora pesquisadora; e Mat. percutia as cordas com rapidez e

retirava as mãos. Os sujeitos da turma A (análise 8, atividade 2) reagiram ao Canto de canções

folclóricas percutindo os chocalhos, na tentativa de acompanharem a música. Na atividade de

manipulação do violão, na turma B (análise 19, atividade 3), o sujeito Luc. (aluno com

paralisia cerebral) esforçava-se, levando a mão para percutir o instrumento. Já Ig. e Gu.

necessitaram que a professora pesquisadora conduzisse a manipulação.

Em comparação, na análise do protocolo (análise 8, atividade 3), percebeu-se que a

turma B, ainda se encontrava na fase de explorar livremente os instrumentos: sentindo e

percebendo o instrumento; tentando as diferentes maneiras de manipularem o instrumento

violão, seja com um dedo, seja com as duas mãos ou no alisar as cordas; o que também pode

ser justificado pelas “dificuldades” motoras, cognitivas e os efeitos da medicação recebida.

De outra forma, na análise do protocolo (análise 16, atividade 3), a turma A apresenta uma

postura mais independente na exploração do teclado, apesar de que alguns alunos ainda

necessitem de estímulos, tais como: exploração com um dedo; primeiro liga o ritmo e depois

explora com as duas mãos; manipulação livre criando uma canção; execução de glissando; e

execução de notas saltadas em toda a extensão do teclado.

Os sujeitos da turma A, na análise do protocolo (análise 22, atividade 2),

demonstraram desembaraço na exploração de novos instrumentos de percussão, apesar de Vi.,

Ga. e Ma. precisarem ser conduzidas. Já os sujeitos Mat., Al. Br., Pa., An. e Nat. manipularam

livremente. Segundo Gainza (1988, p. 31),

um indivíduo que executa um instrumento de forma imperfeita – porque
“martela”, ou erra, ou se contém a nível corporal; porque não fraseia
adequadamente, não comunica afetividade ou não manifesta um grau
aceitável de compreensão mental da obra – está se expressando,
inegavelmente, tanto como aquele que realiza a atividade com um nível
ótimo de qualidade. Expressar-se é, pois, demonstrar tanto as deficiências
como as capacidades (GAINZA, p. 31).
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Em relação a casos específicos de sujeitos, nas análises dos protocolos observa-se: na

(análise 4, atividade 3), o sujeito Mat. ligou primeiro o ritmo para não ter que tocar nas teclas,

devido `a dificuldade ao toque, mas com o estímulo recebido conseguiu explorar; na (análise

6 atividade 3), o sujeito Lu. explorou o instrumento pau de chuva  livremente, com sorrisos e

palmas; com o sujeito Ed., a professora pesquisadora e a pedagoga chocalharam o instrumento

perto de seu ouvido e ele movia a cabeça em direção ao som; e o sujeito Ig., empurrava o

instrumento, não se interessando, o que pode ser justificado pela forte medicação, que o

deixava muito sonolento. Na análise do protocolo (análise 8, atividade 3) o sujeito An.,

apresentou dificuldades para tocar, dizendo que estava com vergonha. A pedagoga e a

professora pesquisadora ajudaram, incentivando e, desse modo, a aluna preparou e esticou os

braços para executar o violão.

A atitude do sujeito Ed. pode ser ressaltada na manipulação do instrumento na análise

do protocolo (análise 10, atividade 3), que mostra a reação do aluno ao balançar o corpo

quando percebeu a vibração do teclado, quando a professora pesquisadora ligou o ritmo; e

parou, quando o ritmo foi desligado. Também, na análise do protocolo (análise 13 atividade

3), o mesmo sujeito explorou o teclado, sentindo a vibração e tomou decisões. Em

comparação, o professor 3 (análise  6) considerou a atividade de exploração de instrumentos

como um momento prazeroso para os alunos, inclusive para o aluno Ed., avaliado que era

deficiente auditivo e, não, surdo.  Na análise do protocolo (análise 18, atividade 3) de criação

no teclado, foi feita uma tentativa de exploração do instrumento teclado com o auxílio da

monitora, que conduziu o sujeito Ed., enquanto a professora pesquisadora executava o

acompanhamento. Entretanto, o sujeito colocava o queixo no teclado para sentir a vibração; e

esta reação foi respeitada. Novamente, na análise do protocolo (análise 19, atividade 2) , na

atividade de ‘Canto de canções folclóricas’, que utilizava o nome do sujeito na criação do

texto, a professora pesquisadora sentou ao lado de Ed. para cantar a canção, de modo a dar-lhe

atenção individual. O sujeito se direcionou ao violão, colocou a mão parecendo sentir a

vibração e agitou braços e pernas. Esse sujeito, no decorrer das aulas apresentou maior

interação com a professora pesquisadora e com os instrumentos, na tentativa de manuseá-los

por meio da percepção da vibração.
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FIGURA 09 - Sujeito Ed. na atividade de exploração do teclado

Na análise do protocolo (análise 16, atividade 2), apesar  da atividade ser o ‘Canto de

canções folclóricas’ com a utilização do nome dos sujeitos, ocorreu que ao seu término, o

sujeito Br. (com paralisia cerebral) manifestou interesse em tocar a música no violão. Devido

às dificuldades físicas, solicitou a ajuda da professora pesquisadora. Enquanto percutia as

cordas com a mão direita, a professora pesquisadora executava os acordes e cantava, para que

juntos fosse possível executarem a canção. Essa ação comprova o anseio do sujeito em tocar o

instrumento, demonstrado também pelo abraço dado na professora pesquisadora e a

manifestação de felicidade do aluno ao seu término. Em comparação, o sujeito Br. foi

ressaltado pelo professor 1 (análise 4) na atividade de exploração do instrumento teclado,

manipulando com desenvoltura, fazendo glissando no teclado com movimentos contrários e

explorando as regiões do instrumento. Ao mesmo tempo, na análise o responsável pelo

sujeito, mencionou nas Observações que Br. mostrou, em sua residência, movimentos que

havia aprendido nos instrumentos piano e violão, através dos quais podem ser constatados os

movimentos acima descritos. Desse modo, constata-se a afirmação “[…] na música, uma

motivação inicial consiste frequentemente no desejo de ser capaz de reproduzir os sons

musicais de uma cultura” (SLOBODA, 2008, p. 303).

Na atividade de criação/improvisação ao teclado nas análises dos protocolos (análises

18 e 19, atividades 3 e 2), destacou-se que os sujeitos Hu., Ma. e Ga., necessitaram de

condução, pois ainda estavam na fase de exploração do teclado de modo livre e não

direcionados como solicitava a atividade; o que foi respeitado, pois a professora pesquisadora

permitiu essa manipulação livre com a ajuda da monitora. Já os sujeitos An., In., Al., Pa.,

Mat. e Nat. conseguiram realizar a atividade de criação no instrumento. É fato que cada

sujeito à sua maneira, se manifestou na ação. Desse modo, compreende-se a partir desses
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alunos que a atividade de teclado havia se expandido para novos objetivos que não somente os

estabelecidos inicialmente; mais do que isso, que esta modificação tinha levado a

pesquisadora à uma postura diferente quanto à sua interação com os ANNEs e que esta nova

postura resultaria que o seu fazer musical ficasse mais humano; pois que foi preciso se atentar

para novos detalhes, tais como: para a execução apenas nas teclas pretas, para a atenção e a

percepção do sentido musical da criação como um todo, respeitado o andamento imprimido

por cada participante; e para a vivência e manipulação do instrumento. Vale anotar neste

contexto a reação do sujeito An. que apesar da inicial insegurança, rapidamente se dirigiu à

atividade, interagindo com a professora pesquisadora musicalmente; e, além da criação

musical, inventou para a monitora uma história no momento da improvisação. De acordo com

Sekeff (2007, p. 112-113),

[...] o equilíbrio a ser conquistado entre a tendência de brincar com sons e a
de repetir sons propicia crescimento e desenvolvimento, individual e
musical. [...] Compreender a linguagem que lemos e escutamos, vivenciar
seus múltiplos sentidos, integrar seus aspectos sensoriais, afetivos,
intelectuais e estéticos, contrapontá-los com outras matrizes de
conhecimento e integrá-los ao comportamento, são esses os objetivos
básicos do que entendemos da música como ferramenta auxiliar da educação
(SEKEFF, 2007, p. 112-113)

Na atividade de introdução de alturas no teclado, indicada na análise do protocolo

(análise 21) nota-se a reação dos sujeitos In. e Br., a partir do interesse demonstrado. Os

alunos mostraram que podem ser introduzidos na prática instrumental teclado, pois estavam

atentos ao que era solicitado, interessados na ligação das cores com as teclas. A aluna In. ao

realizar a atividade, demonstrou desenvoltura nas fichas individuais e nas combinações de

notas, apesar de ter desviado a atenção depois, querendo tocar livremente o teclado. O sujeito

Br., conseguiu executar todas as fichas de notas individuais, as combinações, até a canção Dó

ré mi fá fá fá, com muito entusiasmo e empenho.
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.

FIGURA 10 - Sujeito An.

De tal modo, alguns dados analisados pelos professores foram destacados como

importantes para a discussão deste critério. Em comparação, o professor 1 (análise 9)

ressaltou que deveria dividir as turmas em grupos menores e mais homogêneos, e inserir os

sujeito  Br., Hu. e In. na prática instrumental, pois conseguiram ter um relacionamento com a

música de modo que se observasse que podem aprender conteúdos musicais sistematizados. O

professor 2 (análise 8) ressaltou a participação e a comunicação do sujeito com autismo, por

meio da exploração de instrumentos. Também, o professor 3 (análise 2), observou que os

sujeitos esperavam a vez de cada um para explorar o instrumento.

Assim, o responsável pelo sujeito Gu. (pós-pesquisa), ao analisar a participação do

filho na aula de música, considerou que ele parece apreciar muito, “[...] pois através da

música ele consegue sentir as vibrações dos instrumentos, tocá-los e perceber como funciona

aquele som que ele está ouvindo” (p.335).

FIGURA 11 - Sujeito Gu.
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6 - ELEMENTOS SURPRESA

Esse critério foi mencionado nos quatro conjuntos de dados (protocolos, júri, equipe e

responsáveis) analisados 21 vezes. Foram observadas Mudanças na manifestações dos

comportamentos em aula não esperados (que podem consistir em aprendizagem) de alguns

alunos; e Comparações sobre o que deu certo na atividade (resposta esperada) com o que não

deu (resposta não esperada). Estes elementos surpresa podem levar à comparação dos

procedimentos metodológicos que foram adequados ou não; além disso, a novos critérios a

serem discutidos.

Vale ressaltar que as Mudanças na manifestações dos comportamentos em aula não

esperados (que podem consistir em aprendizagem) dos sujeitos, do critério Elementos

surpresa foram tratadas no critério Aprendizagem, pois no cruzamento de dados a

professora pesquisadora considerou ser mais relevante manter como referência esse último

critério, uma vez que foi possível observar o processo de desenvolvimento do aluno através

dele.

Destacam-se as Comparações sobre o que deu certo na atividade (resposta esperada)

com o que não deu (resposta não esperada). Notaram-se elementos novos a serem discutidos a

partir das análises dos dados:

O professor 1 (análise 5) considerou a postura da professora pesquisadora calma,

equilibrada e focada nos objetivos, como sendo um perfil de professor adequado para quem

trabalha com o ANEE e pode vir a favorecer o aprendizado do sujeito. Em concordância os

professores 1 (análise 12) e 3 (análise 4) consideraram que a motivação e insistência da

professora pesquisadora é constante para o desenvolvimento de cada sujeito. Essas

considerações foram abordadas no critério Aprendizagem, mas como elemento novo observa-

se que foi analisado um possível perfil de professor para trabalhar com ANEE, que seja calmo

focado nos objetivos, insistente e motivador no processo de ensino e aprendizagem do ANEE.

Segundo Swanwick (2003, p. 58) “olhar um eficiente professor de música trabalhando [...] é

observar esse forte senso de intenção musical relacionado com propósitos educacionais. [...].”

Também, o professor 1 (análise 16) destacou que a professora pesquisadora procurou

se informar sobre a vida dos sujeitos, em respeito a sua individualidade, o que influenciou

diretamente nas estratégias pedagógicas. Essa observação do jurado parece óbvia, mas na

rotina de sala de aula, em determinadas situações o professor acaba não se informando sobre a
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vida do sujeito, o que pode contribuir na maneira como esse educador irá trabalhar com o

aluno. No caso de ANEE, essa informação é de extrema importância, pois quanto mais o

professor tiver conhecimento sobre esse aluno em seus aspectos sociais, econômicos, a

relação com a família e não somente biológicos, maiores serão as chances de sucesso de

aprendizado.

A equipe 2 (perguntas n. 3 e 4, e observações ) considerou, em relação à equipe do

Espaço das Oficinas, que esta trabalhou em prol do sujeito, baseando-se no que foi proposto.

Também, avalia como importante, para a vivência musical de ANEEs, focar nas

potencialidades e respeitar sua limitações; reconhecer sua sensibilidade e que eles gostam de

cantar  música; e valorizar sua autoestima para aprender, motivar, valorizando sua função no

grupo. Do mesmo modo, o responsável pelo sujeito De. (pós-pesquisa) avalia que a aula de

música é um modo eficaz para mostrar aos ANEEs a percepção de suas capacidades e, em

consequência, promovê-las.

Ao mesmo tempo, a equipe 2 (observações ) e o responsável pelo sujeito De. (pós-

pesquisa) consideraram que a aula de música é uma possibilidade de comunicação para o

ANEE e contribui para ajudá-lo a sair de isolamentos. A equipe 2 (pergunta n. 1) indica a

aula de música como estímulo à linguagem oral.  De acordo com Custodero (2006) “[…] uma

perspectiva fisiológica enquadra o fazer musical numa perspectiva comunicativa – nossa

necessidade inerente de expressar aquilo que é inexprimível pela linguagem. [...]” (p. 382).

Vale destacar os procedimentos metodológicos que foram considerados adequados na

vivência musical: 1 - o professor 1 (análise 1) considerou que o trabalho vocal e melódico

nas atividades de canto favoreceu a socialização; 2 - o professor 1 (análise 3) enfatizou que o

trabalho foi direcionado aos aspectos melódico e harmônico na exploração de instrumentos e

não somente rítmico; 3 - o professor 1 (análise 7) indicou a ausência de recursos eletrônicos,

áudios visuais que poderiam favorecer os sujeitos; 4 - e o professor 1 (análise 14) avaliou que

o planejamento pedagógico que valorizava as potencialidades dos sujeitos e as dificuldades,

houve adaptações e a introdução de atividades complementares; porém, 5 - o professor 3

(análise 6) considerou importante a presença de objetos levados pelos sujeitos de casa para o

Espaço das Oficinas. Na análise do protocolo (análises 18 e 21, atividade 1) na canção

‘Tindolelê’  houve boa participação dos sujeitos no canto e na expressão e movimentação

corporal. Em comparação, a equipe 4 considera relevante o trabalho de expressão e
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movimentação corporal para o ANEE; que foi conduzido nessa atividade e deve ser inserido

com maior frequência.

O professor 3 (análise 8) considerou que a união das turmas desfavoreceu o

rendimento dos alunos, como mostrado na análise 21 (atividades ‘O Trem e o Caranguejo’).

Esse tipo de atividade deve ser trabalhada, mas necessitam ser repensadas as estratégias para

promover o envolvimento de todos os sujeitos. Sabe-se que os momentos de interação entre

sujeitos, em níveis de desenvolvimento diferenciados, promovem o aprendizado.

Por outro lado, a equipe 3 (pergunta n. 4) considera relevante para a vivência musical

do ANEE o trabalho com os nomes dos sujeitos adequados às canções, o estímulo ao canto, a

emissão de sons, seja com a professora pesquisadora, com os colegas ou sozinho, e a

exploração de instrumentos; uma vez que essas atividades sejam realizadas de acordo com as

limitações e possibilidades de cada sujeito.

7 – REPERTÓRIO MUSICAL

Esse critério foi mencionado em um conjunto de dados (responsáveis) analisado 21

vezes, por terem sido considerados relevantes para a pesquisa. As Canções populares foram

abordadas no critério Repertório Musical, por terem sido tratadas em sua maioria com este

objetivo: - o de deixar o ANEEs em contato com canções que possivelmente já conheciam.

A partir das análises observou-se que os estilos musicais de preferência das famílias e

dos sujeitos são: sertanejo, infantil e evangélica. Outros estilos musicais também foram

mencionados, como: MPB, música instrumental, clássica, samba, country, internacionais,

dançantes, rock e música de raiz.  Também, os responsáveis pelos sujeitos relataram que

escutam música em casa com frequência. Exceto o responsável do sujeito Gu., ao relatar que

escuta pouca música em casa e considera que deveriam ouvir mais.

Na análise dos responsáveis pelos sujeitos In. (Michel Teló), Al., Ig. (Vítor e Léo),

Pa., Ga. (sertanejo raiz), Nat. (Chitãozinho e Xororó), Br., De. e Vi., notou-se a preferência

por  música sertaneja dos sujeitos; In., Gu. e Pa. apreciam música religiosa; já os sujeitos Ma.,

Na. (cantigas de roda), Nat. e Pat. (DVD) gostam de música infantil. Por outro lado, o sujeito

Lu. tem preferência por música internacional dançante.
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Em comparação, segundo o responsável pelo sujeito An., ele prefere música clássica

e instrumental, o que também é preferência da família. Do mesmo modo, o responsável pelo

sujeito Ig., também respondeu que a família escuta música clássica em casa.

Dois responsáveis relataram manifestações semelhantes em relação à música. O

responsável pelo sujeito Ga., considera que ela não apresenta interesse por música e o

responsável pelo sujeito Mat. percebe que ele se apresenta fechado para a música em sua

residência e manifesta raramente gostar.

Conforme Sloboda (2008, p. 259), os princípios de enculturação são:

[...] em primeiro lugar, encontramos um conjunto compartilhado de
capacidades primitivas, que estão presentes no nascimento ou logo após. Em
segundo lugar, há um conjunto compartilhado de experiências que a cultura
proporciona às crianças, à medida que crescem. Em terceiro lugar, há o
impacto de um sistema cognitivo geral que muda rapidamente, à medida que
são aprendidas muitas outras habilidades que têm base na cultura. Esses
elementos combinam-se entre si para resultar em uma sequência de
realizações que é aproximadamente a mesma para a maioria das crianças de
uma cultura, e em um conjunto de idades mais ou menos semelhantes em
que se dão os diversos rendimentos. A enculturação também é caracterizada
por uma ausência de esforço autoconsciente, bem como pela ausência de
instrução explícita. As crianças pequenas não aspiram progredir em sua
capacidade de aprender canções, mas progridem. Os adultos não ensinam às
crianças a arte de memorizar canções, mas as crianças aprendem a
memorizá-las (SLOBODA, p. 259).

8 - CANTO

Esse critério foi mencionado nos quatro conjuntos de dados (protocolos, júri, equipe e

responsáveis), analisados 19 vezes. Indica as canções folclóricas e infantis nas atividades de

‘Canto de entrada’, ‘Canto de canções folclóricas’ adaptadas aos nomes dos alunos ou não e o

‘Canto de canções infantis’ que abordavam as temáticas do Projeto Mensal de cada mês.

Nas atividades de Canto são consideradas, nesta pesquisa, todas as manifestações de

intenção ou realização musical que os sujeitos possam apresentar, desde a participação por

meio do cantar, do balbuciar e da emissão de sons diversos, como os gritos, por exemplo.

Também, a manifestação através do olhar, sorriso e a expressão e movimentação corporal.

No entanto, o professor 3 (análise 1 ) entendeu que a parte inicial de ‘Canto com

canções folclóricas’ não objetivava  a aprendizagem musical e sim a interação entre os alunos.

Por outro lado, o professor 1 (análises  1 e 7) avaliou que a atividade inicial para abordar os
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sujeitos, com o ‘Canto de entrada’ valorizando o aspecto melódico, favoreceu a socialização,

e foi considerado o desenvolvimento de cada um. Além disso, o professor 1 ressaltou que a

estrutura e a tessitura das canções foi adequada aos sujeitos e possibilitou a memorização. Do

mesmo modo, o responsável pelo sujeito Na. (pós-pesquisa) descreveu que ela gosta de

músicas que possuem letras pequenas, com a sonoridade marcante que possibilite cantarolar.

Em Kodály segundo Silva (2001, p. 68),

[...] o principal meio de acesso à música é o uso da voz, o cantar, disponível
a qualquer pessoa e presente durante toda sua vida. Em sua metodologia, é
cantando que o aluno se expressa musicalmente e desenvolve a habilidade de
ler e compor música. (SILVA, p. 68).

De tal modo, é possível notar que nas atividades de ‘Canto de entrada’ e ‘Canções

folclóricas’, os sujeitos das turmas A e B, se manifestaram de modos diversos. Desse modo,

nas análises dos protocolos (análise 5 atividade 1; análise 6 atividade  1; análise 12 atividade

1 e análise 16 atividades 1 e 2), observam-se as seguintes reações dos sujeitos quanto `a

atividade de canto: o cantar, o balbuciar, bater palmas sozinho e com a professora, sorrisos,

beijos, movimentos corporais, estalar de dedos e o olhar para a professora pesquisadora. Por

outro lado, observa-se também a não participação ocasionada pelos efeitos de sonolência da

medicação, crises convulsivas ou por limitações da síndrome ou doença do sujeito.

FIGURA12 - Turma A (atividade de Canto de entrada)
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FIGURA 13 - Turma B (atividade de Canto de entrada)

Destacam-se as mudanças nas reações do sujeito An. nas atividades de canto, nas

análises dos protocolos. Na (análise 5, atividade 2), nota-se sua resistência quanto à

intolerância ao som da canção (cantada pela professora pesquisadora) e a dificuldade para

bater palmas e interagir com a professora pesquisadora, por ainda ser novata no local e por ter

vivenciado situações negativas em outros locais. O sujeito An. (análise 11, atividade 2)

participou da atividade sem resistência; apesar da preparação (esticar braços e assoprar as

mãos), bateu palmas com a professora pesquisadora (análise 12, atividade 1); estava mais

receptiva na atividade (análise 13, atividade 1). Já no canto de canções temáticas das cores, o

sujeito An. solicitou que a professora pesquisadora cantasse a música da cor de seu sapato

(rosa), o que demonstra aceitação da atividade e da professora; e a autonomia e a liberdade

para escolher, em oposição `a resistência anterior (análise 15, atividade 2). Desse modo, é

possível considerar que cada aula foi um momento de superação do sujeito quanto às

resistências. Com o processo das aulas, foi possível envolvê-la nas atividades de canto, seja

por meio do cantar, seja pela da expressão corporal.

Na análise do protocolo (análise 16, atividade 2), o sujeito Br., ao demonstrar que

queria executar a música ‘A canoa virou’ no violão com a professora pesquisadora,

manifestou sua autonomia na vivência musical e a consciência do que seria necessário para a

sua realização; o que naquele momento era impossibilitado pela sua condição física, levou-o a

solicitar a ajuda da professora.

Nas análises dos protocolos (análises 18 e 21, atividade 1), na canção ‘Tindolelê’,

puderam ser notados os aspectos tonalidade maior, andamento mais rápido e a movimentação

corporal, como importantes para a realização da atividade de canto, uma vez que os sujeitos
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participaram, seja através do canto, bater palmas, com sorrisos, gestos, imitação, execução e

criação de movimentos corporais.

Parejo (2011, p. 103), citando Willems, explica a importância do ensino de canções:

[...] As canções constituem o que denominou de uma atividade sintética:
agregando em torno da melodia, o ritmo e a harmonia subentendida; são,
portanto, meios sensíveis e eficazes para desenvolver a musicalidade e a
audição interior. [...] (PAREJO, p. 103). (vide p.179)

A equipe 3 (pergunta n. 4) considerou importante, para a vivência musical de ANEE,

o canto, a estimulação ao cantar e a emissão de sons, respeitado o desenvolvimento de cada

sujeito. Do mesmo modo, a equipe 4 (pergunta n. 2) ressaltou que a função da aula de música

para ANEE tem como intuito trabalhar o canto de pequenas canções e exercícios melódicos e

rítmicos, que podem favorecer a habilidade intelectual, auditiva e a memória.

9- AFETIVIDADE

Esse critério foi mencionado nos dois conjuntos de dados (protocolos e responsáveis),

analisados 10 vezes. Cabe ressaltar que a Afetividade está presente em todas as atividades

musicais, porém será tratada com base nos dados analisados.

As atividades de ‘Canto de entrada’ é um momento importante na aula de música, pois

além da parte musical trabalhada, convida os sujeitos a participarem por meio do canto, da

relação sujeito/professora pesquisadora, do contato físico e da expressão corporal, o que

demonstra o cruzamento desses critérios já mencionados. Nas análises dos protocolos

(análises 5 e 12, atividade 1), a atividade de Canto de entrada na turma A expõe os diferentes

modos de afetos demonstrados pelos sujeitos. Seja bater palma sozinho e cantar sozinho e/ou

com a professora pesquisadora, movimentar-se, estalar os dedos, sorrir, olhar e/ou beijar na

mão da professora pesquisadora. Vale destacar, a reação do sujeito An. ao “rejeitar” o canto

com a professora pesquisadora, pois na época era novata no Espaço das Oficinas e se

encontrava com a professora pesquisadora de música apenas uma vez por semana. Além

disso, sua atitude ao dizer que não conseguia, refletia situações negativas vivenciadas em

outros locais, procedentes de relações com outras pessoas, como mencionado anteriormente.

Desse modo, nessa fase a professora pesquisadora não insistiu, respeitando o tempo de
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adaptação do sujeito, mas gradativamente foi trabalhando para obter mudanças, como mostra

nas análises.

Em comparação, nas análises dos protocolos (análises 6 e 10, atividade 1) na turma

B, os sujeitos também manifestaram a afetividade por meio de expressões como: dar as mãos

ou olhar para a professora pesquisadora e sorrisos. As manifestações de afetividade nas duas

turmas foram comuns por serem iguais em sua ação. Mas para a turma B, a realização dessas

ações demandava de alguns alunos o esforço físico para realizá-las, o que pôde representar o

interesse e o gostar da aula de música. Desse modo, “[...] A porta aberta para a afetividade na

música está na musicalização voltada para o interesse. [...]” (CAMPOS, 2000, p.79).

FIGURA 14 – Sujeito Ed. na atividade de Canto de entrada

Cabe ressaltar algumas situações que mostram a afetividade durante as atividades

musicais, nas análises dos protocolos: 1 - ao final da aula, no relaxamento, o sujeito Br.

abraçou a professora pesquisadora (análise 9, atividade 6);  2 - e o sujeito Mari. (novata, mas

não permaneceu no Espaço das Oficinas) abraçou o aluno Hu.; 3 - observa-se a afetividade

presente entre os sujeitos, a professora pesquisadora e a pedagoga na turma A , na atividade

de exploração de instrumentos (análise 22, atividade 2); 4 - no canto das Cantigas de roda, o

aluno De. relembrou que cantava com a mãe a canção ‘Atirei o pau no gato’, de modo afetivo

(análise 6 atividade 3). Por outro lado, o sujeito Na. evidencia a  resistência em se relacionar

com a professora pesquisadora, com os colegas e com os instrumentos (análises 10 e 20,

atividade 3 e 2).
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FIGURA 15 - Resistência do sujeito Na. na exploração do instrumento e com a professora

pesquisadora.

O responsável pelo sujeito Luc. (pré e pós-pesquisa), considera que a aula de música

ajuda a desenvolver a sua sensibilidade.  Segundo Louro (2006, p. 50), a “Afetividade é a

capacidade de experimentar sentimentos e emoções e compreende o estado de ânimo, os

sentimentos, as emoções e as paixões. [...]” e por isso, talvez possa contribuir no

desenvolvimento do aluno quanto à suscetibilidade.

FIGURA 16 - Sujeito Luc.

10 - ANDAMENTO, RITMO E TONALIDADE

Esse critério foi mencionado nos dois conjuntos de dados (protocolos e responsáveis),

analisados 5 vezes e será tratado a partir de casos analisados.
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Na análise dos protocolos (análise 18, atividade 2), após cantar a canção ‘Tindolelê’,

foi mantido o andamento para cantar a canção ‘Faço Assim’. Com isso ficou evidente a

interação, a participação e a atenção dos sujeitos, sustentados pelo critério.

O responsável pelo sujeito Lu. (pós-pesquisa) considerou sua participação como

importante, pois quando estava agitado solicitava que se colocasse uma música que estivesse

de acordo com seu estado emocional, no caso, estado ‘dançante’. Em comparação, o

responsável pelo sujeito Na. (pré-pesquisa) avalia a aula de música como um estímulo

educacional importante e prazeroso, que deve instigar por meio de ritmos, com marcação

forte, para favorecer a expressão da aluna e fazê-la sentir esses estímulos.

Na análise do protocolo (análise 23) ficou claro que a Festa dos alunos dos anos 60,

com músicas do estilo rock, com guitarras e ritmos marcantes, não incomodaram os sujeitos;

apesar de, inicialmente, a professora pesquisadora apresentar receio quanto a esse aspecto da

escolha do repertório. Pelo contrário, o andamento e o ritmo não desfavoreceram a

participação dos sujeitos na atividade.

O responsável pelo sujeito Al. (pré-pesquisa), considera que a música influenciou em

seu comportamento e ela reagiu de acordo com o andamento: se lento (Al. ficou calma) ou

rápido (Al. ficou agitada).

11 - CRIAÇÃO/IMPROVISAÇÃO E IMITAÇÃO

Esse critério foi mencionado em um conjunto de dados (protocolos) e foi analisado 4

vezes.

A atividade de criação/improvisação no teclado nas teclas pretas (análises 18 e 19

atividade 3), foi realizada somente com a turma A, por ser uma atividade direcionada `a

execução específica, devido `as possibilidades físicas e intelectuais dos sujeitos e pela turma

B ainda estar na fase de exploração do instrumento de modo livre. Desse modo, a professora

pesquisadora executava o acompanhamento e o sujeito improvisava nas regiões média e

aguda. Foi possível observar que em se tratando de uma primeira tentativa de atividade

musical específica para a prática instrumental, houve participação dos sujeitos, de um modo

geral. Os sujeitos In., Al. An., Mat. e Pa., conseguiram realizar a atividade sem necessitarem

da condução da monitora. Estavam atentos à explicação da professora pesquisadora a respeito

do que iriam fazer; interagiram musicalmente; perceberam o sentido musical da criação com o
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início, meio e fim; e realizaram a alteração de andamento (acelerando e rallentando). Os

sujeitos Vi., Ma., Hu. necessitaram da monitora, que os ajudava a explorar somente as teclas

pretas; o que não comprometeu a atividade de modo geral, pois também interagiram com a

professora pesquisadora; perceberam, com o auxílio da monitora, o sentido musical e as

mudanças de andamento. O sujeito Nat. realizou a atividade necessitando de estímulo da

professora pesquisadora e da monitora, pois em um dia realizou essa atividade de modo

sistemático e em outro dia estava sonolenta pela medicação.

FIGURA 17 – Sujeito In. na atividade de criação/improvisação

Na (análise 20, atividade 2), os sujeitos Br. e Al. imitaram a professora pesquisadora

na execução de palmas com dois dedos para cantar a escala de Dó maior, na canção das

notinhas.

No momento da atividade de criação/improvisação nas teclas pretas do teclado com a

professora pesquisadora (análise 19, atividade 3), o sujeito inventou uma história dizendo que

era para a monitora: “[...] Falei para ela que era a canção do barco, então começou a

inventar uma história e tocar ao mesmo tempo. Ao final quando acelerei e diminui o

andamento, disse que o barco não ia afundar porque havia peso nele. Interessante, ela criou

sua história musical com o final também.” A criação  musical, segundo Orff (Obra escolar de

Orff) é a compreensão de que a improvisação é uma criação de uma música própria, ou seja:

“[...] improvisação melódica (vocal ou instrumental), improvisação rítmica (métrica ou

amétrica), improvisação idiomática (criação de texto, invenção de palavras) e improvisação de

movimentos. [...]”  (S. Haselbach (1971) apud BONA (2011, p. 141).
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12 - TOQUE/CONTATO FÍSICO

Esse critério foi mencionado em dois conjuntos de dados (protocolos e responsáveis),

analisados 3 vezes. Cabe ressaltar que esse critério pode ser observado nos dados coletados, e

em sua maioria nos protocolos, embora não tenha sido ressaltado nas análises. Desse modo,

observa-se o toque/contato físico nas atividades de ‘Canto de entrada’ e ‘Canções folclóricas’.

Nas atividades de canto de entrada nas turmas A e B na análise dos protocolos

(análise 2, 5,6 e 12 atividade 1) observa-se as diversas manifestações de toque e contato

físico, como: bater as mãos nas mãos da professora, encostar ou dar as mãos e beijar a mão da

professora pesquisadora. Também, quando não é possível aos sujeitos baterem palmas por

questões físicas de modo independente, os alunos manifestam esse elemento por meio do

olhar, sorrisos, a emissão de sons vocais, ou mesmo quando a professora pesquisadora

concretiza o contato.

Vale ressaltar, na análise dos protocolos (análise 16, atividade 2), que após a

execução da canção ‘A canoa virou’ pela professora pesquisadora e o sujeito, no instrumento

violão,  Br., sorridente,  abraçou a professora.

O responsável pelo sujeito Gu. (pós-pesquisa), considera que ele deve gostar de

participar da aula de música e que o seu toque nos instrumentos favorece sua percepção e

discriminação auditiva.

13 – PARÂMETROS DO SOM

Esse critério foi mencionado nos dois conjuntos de dados (protocolos e responsáveis),

analisados 2 vezes e será tratado a partir dos dados analisados dos protocolos e dos dados dos

responsáveis.

Observa-se, na análise do protocolo (análise 23), na atividade ‘Festa anos 60’, que os

aspectos do parâmetro do som não desfavoreceram a participação dos sujeitos, como a

duração da festa e das músicas, a altura e o timbre do instrumento guitarra em particular, e a

intensidade das músicas. Esses aspectos preocupavam a professora pesquisadora quanto à

possível rejeição à sonoridade do estilo Rock anos 60, o que não foi notado. Pelo contrário, os

sujeitos interagiram com a equipe e se movimentaram.
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O responsável pelo sujeito Na. considerou que o sujeito aprecia canções com letras de

duração pequena e com a sonoridade e altura não agressivas, o que possivelmente pode estar

relacionado à altura e a intensidade mais agradáveis.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa abordou a vivência musical de um grupo heterogêneo de ANEEs, em um

contexto que propôs favorecer a aprendizagem, em um espaço que contou com profissionais

diversos. Além disso, promoveu: 1 - a inserção desses sujeitos através das atividades

musicais; 2 - a proposta para que se tenha novos espaços de atuação para o educador musical

diante da demanda e trabalho com os ANEEs; 3 – a discussão sobre o número incipiente de

pesquisas referentes ao tema, no Brasil; 4 – a proposta de quebra do convencionalismo em

relação à vivência musical destes sujeitos, quando conduzidos por um educador musical (vide

p. 12).

A pesquisa teve como hipótese inicial o pressuposto de que a música influencia os

sujeitos a partir de vivências musicais estruturadas. A linha que distingue o que é aprendizado

musical do sujeito normal, se comparado com o aprendizado do ANEE é muito tênue; porque

sabe-se que a música, em ambas as situações, leva ao aprendizado; uma vez que a música

beneficia o ser, indistintivamente. Para isso, será destacada a influência da aula de música nos

sujeitos por meio da resposta aos objetivos propostos.

O projeto teve como problemática as questões em torno da demanda da sociedade com

relação à vivência musical desse sujeito e propôs as questões: Como esses sujeitos vivenciam

a música? Como o aprendizado ocorre? Espera-se que estas questões tenham sido respondidas

por meio do alcance dos objetivos indicados inicialmente pela pesquisadora (vide p. 12).

A pesquisa qualitativa e a pesquisa-ação possibilitaram neste estudo uma melhor

compreensão sobre a subjetividade da relação entre o ANEE e a professora pesquisadora, que

inicialmente estão envoltos por suas próprias subjetividades. Além disso, a subjetividade da

equipe de profissionais, dos responsáveis pelos sujeitos e também da professora pesquisadora

levaram à totalidade dos dados que resultaram da interação das ações de todos (as). Desse

modo, esse entendimento possibilitou à professora pesquisadora informações mais detalhadas

sobre as questões familiares dos sujeitos, suas condições biopsicossociais; e sobre como os

responsáveis avaliam as aulas de músicas, bem como aspectos de sua importância na

educação dos ANEEs.  Estas informações, somadas às considerações da equipe e dos jurados

quanto à singularidade das aulas de música para os sujeitos, levou às reflexões em torno dos

aspectos metodológicos, didáticos, pedagógicos e musicais específicos para os ANEEs.

Com a análise fenomenológica foi possível detectar o que foi essencial na pesquisa,

por meio da análise dos dados coletados, com base nos critérios estabelecidos. Desse modo,
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houve uma coincidência entre os elementos ressaltados e/ou detectados dos dados com a

quantidade, qualidade e conteúdos dos critérios estabelecidos pelo pesquisador, a priori. Esta

consideração pode ser feita a partir do fato de que na fase da dedução dos elementos

importantes dos dados (excertos), coincidentemente, o que se observou foram às repetições

e/ou constatações dos critérios estabelecidos. Duas surpresas surgiram a partir dos dados, que

foram: 1- a possibilidade de se conceituar as características essenciais do professor de música,

requeridas para o sucesso com os ANEEs; e 2 - e a possibilidade do professor de música

ensinar música para os ANEEs, visando observar e constatar a aprendizagem musical. Estas

duas novidades levam ao fato de que não se utiliza a música em vivências com os ANEEs

para somente levar aos resultados terapêuticos; mas sim, que estes sujeitos podem se

beneficiar com a aprendizagem de conteúdos, habilidades e atitudes novas a partir da vivência

musical.

A pesquisa teve como objetivo geral compreender a intervenção da música na vida do

sujeito através da vivência de uma proposta de procedimentos metodológicos de ensino e

aprendizagem musicais para o ANEE. Para isso, foram propostos 5 (cinco) objetivos

específicos que nortearam as ações e a condução da pesquisa. Entende-se que todos foram

alcançados, o que levou ao atendimento satisfatório do objetivo geral: - pôde-se compreender

o papel da música para os ANEEs, através dos resultados da vivência musical compartilhada

pelos sujeitos e pela equipe; e, portanto, muitos aspectos podem ser adicionados à literatura da

área, a partir dos resultados comunicados neste texto como um todo.

Quanto ao Objetivo Específico 1, neste estudo de vivência que utilizou os

pressupostos teóricos da educação musical, foi alcançado da seguinte maneira: 1 - na parte

introdutória da dissertação, no capítulo 2, que abordou a atuação do educador musical, a

vivência musical do ANEE e os processos cognitivos com foco no processo de ensino e

aprendizagem; 2 - no planejamento das atividades com base nos pedagogos e autores da área;

e 3 - na elaboração dos critérios de análise, apoiados em teóricos da educação musical e

outros. Desse modo, a proposta desse objetivo foi alcançada, pois segundo as análises dos

dados do júri a professora pesquisadora não se esqueceu dos objetivos propostos inicialmente.

A vivência musical foi direcionada para o ensino e aprendizagem musical e não para a terapia.

Quanto ao Objetivo Específico 2, que trata  do entendimento dos 4 (quatro) processos
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cognitivos: percepção, atenção, consciência e memória na aprendizagem, foram

compreendidos os seguintes aspectos sobre a aula de música para o ANEE: 1 - é uma

possibilidade para o sujeito expressar a percepção do mundo através de reações corporais e

vocais; 2 - incentiva a percepção e discriminação auditiva; 3 - contribui na percepção, no

raciocínio, na atenção e na concentração; 4 - a música para os ANEEs tem como função o

estímulo ao desenvolvimento cognitivo; 5 - houve o aprendizado da melhora da percepção ao

som do sujeito Ed.; 6 - houve o desenvolvimento das funções memorização e concentração ao

longo das aulas; 7 - os sujeitos estão atentos às atividades propostas, percebem o que foi

indicado e reagem, embora alguns sujeitos tenham apresentado a atenção mais restrita.

Vale ainda ressaltar que, no capítulo 2, foram abordados assuntos no subitem

Processos Cognitivos (vide p. 30) que podem providenciar respostas às perguntas: Como

ajudar o ANEE a aprender, apesar das dificuldades de atenção e sua manutenção? E quanto à

memória, como verificar e favorecer sua retenção no processo educacional musical? De

acordo com as análises dos dados foi possível verificar que o trabalho contínuo nas aulas pode

mostrar resultados antes não esperados, tais como: 1 - o sujeito Mat., cantarolou um trecho da

canção ‘Pão Quentinho’, trabalhada anteriormente; 2 - o trabalho realizado entre as aulas de

música e a pedagógica (instrumento violino), favoreceu a retenção do conteúdo trabalhado de

modos diversos; 3 - a associação de cores e imagens com a percepção auditiva aconteceu; 4 -

o conteúdo estar de acordo com a vivência do sujeito, como por exemplo, o som da vaca,

reconhecido pelo sujeito Pat., que possui uma atenção restrita.

No caso das perguntas: Verificar se o sujeito realmente está consciente no momento da

atividade musical? O que indica que o sujeito está percebendo o que está fazendo e

vivenciando musicalmente de modo efetivo? Concluiu-se que, se observadas às ações do

sujeito tais como o interesse, a interação com a professora pesquisadora, os conteúdos

musicais aprendidos e o olhar atento dos colegas, pode-se inferir que o sujeito estava

vivenciando a música de maneira consciente. Cabe ressaltar que a consciência do sujeito foi

considerada a partir de sua ação controlada e não automática (vide p. 33 e 115). Porém,

mesmo que o sujeito tenha participado da atividade de modo que há indicativos de que não

está consciente, ou mesmo, de modo automático, o trabalho deve ser continuado, pois sabe-se

que o processo de sensibilização ocorre também dessa maneira. Atenta-se ao fato de que o

momento da aula de música deva que ser prazeroso, estando os sujeitos a indicar que estão

conscientes ou não da ação sonora e/ou rítmica proposta.
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Quanto ao Objetivo Específico 3, onde se propôs verificar as reações dos sujeitos

durante a aula, observadas as suas respectivas síndromes e/ou doenças com sintomas

neurológicos, foi concluído que não se faria este tipo de relação ‘reação/síndrome’; e que este

objetivo não precisaria ser alcançado como foi proposto inicialmente. Se considerada a

postura adotada pela professora pesquisadora de incluir os sujeitos através da vivência

musical, levando em conta os aspectos e/ou condições biopsicossociais, não seria necessário

classificá-los quanto à essas reações durante as aulas. O pressuposto que foi acatado neste

estudo consistiu do fato de que cada sujeito manifestou sua reação às aulas de música de

acordo com suas possibilidades, vontades e oportunidades dadas; seja por meio do canto, do

movimento e das expressões corporais e faciais; dos balbucios, gritos e criações.

No entanto, pôde-se notar muitos avanços, que se considera serem resultantes das

oportunidades da interação proporcionadas pelas aulas de música, que são:

1 - Os dois sujeitos com síndrome de down possuíam características parecidas;

participavam cantando, se expressando; interessados na exploração de instrumentos e

interagindo muito bem;

2 - Quanto aos sujeitos com paralisia cerebral, não foi possível avaliá-los da mesma

forma. Tinham idade cronológica e mental diferentes; o histórico de vida e a condição clínica,

embora apresentassem algumas semelhanças, os distinguia: um conseguia andar com o

aparador, era muito perceptivo, atento, e interessado; os outros, usavam no cotidiano a cadeira

de rodas, apresentando dificuldades de movimentação. Suas expressões corporais e vocais

eram reduzidas, apesar de terem demonstrado interesse e motivação nas aulas;

3 - Os sujeitos com autismo possuíam resistência ao toque de um modo geral, porém

interagiram nas aulas. Depois de iniciarem as aulas passaram a ter maior aceitação ao toque e

demonstraram apreciar as aulas de música. Destes, apenas para um sujeito o contato foi mais

difícil; destacando-se outro, que gostava de cantar e percutir ritmos corporais;

4 - Um sujeito com deficiência intelectual e epilepsia apresentou resistência na

interação com a professora pesquisadora e na exploração de instrumentos. Este

comportamento não foi possível de ser mudado talvez, pelo número de ausência do sujeito à

aula.

A partir dessas observações acima relacionadas, indica-se que o educador musical

deve conhecer alguns aspectos das condições clínicas dos sujeitos, com vistas a buscar

compreendê-los em suas dificuldades, suas mudanças e tipos de comportamentos; com o

intuito único de direcionar o planejamento de seu trabalho musical a partir das capacidades



319

e/ou possibilidades do sujeito, respeitando suas limitações. De modo geral, conclui-se que a

vivência musical dos ANEEs deve levar em conta a Teoria das Inteligências Múltiplas

(ARMSTRONG, 2001, p. 136), por meio do “paradigma do crescimento” que, ao invés de

classificar esse sujeito, não o rotula. O professor de música deve ter sua meta de trabalho não

direcionada somente para diagnosticar os ANEEs; mas sim, para promover suas capacidades,

contribuindo para seu aprendizado e crescimento. Deve trabalhar com materiais, recursos,

métodos e conteúdos que servindo para todos, pode servir também para os ANEEs. Com as

adequações visando promover o ser humano, os professores de música para ANEEs garantem

a integração entre alunos e profissionais (Idem, p.136, vide p. 4).

Quanto ao atendimento ao Objetivo Específico 4, concluiu-se que as questões mais

evidentes da aula de música, que intervêm na vida do sujeito, são:  1 - a aula de música para

os ANEEs trabalha a autoestima, a motivação, a valorização das potencialidades dos sujeitos e

a sua função no grupo; 2 – a aula promove, quanto à sensibilização musical: a  segurança, a

autoestima, o aprendizado da participação, a socialização e a interação; 3 - o aprendizado da

comunicação musical, no sujeito com autismo, pode ser observado; 4 - a melhoria das funções

cognitivas e da coordenação motora acontecem; 5 - o aprendizado da competência disciplina,

o controle da ansiedade e o aprendizado da tolerância ao som e ao ruído resultam no maior

envolvimento com as atividades do canto. Este aprendizado pode ser observado através de

diversas reações, tais como: expressão, movimentação corporal e a exploração de

instrumentos com manipulações variadas, de maneira individualizada; 6 – há uma maior

aceitação ao toque da professora pesquisadora, interesse ao contato com os instrumentos e

tolerância ao contato com os colegas; 7 – há maior autonomia de cada sujeito; 8 - a música

atua como estímulo às novas sonoridades; 9 - o ganho cognitivo com a aula pode ser

observado; 10 - a música parece influenciar o interior dos sujeitos, o que pode ser constatado

pela expressão de felicidade no momento das vivências; 11 – a aula tem a função de

proporcionar alegria aos sujeitos; além de entretenimento e sensibilização por meio dos

instrumentos musicais; 12 - a música é para os sujeitos um estimulo emocional e social; 13 - a

música influencia, como estimulo, na prontidão da resposta e leva a diversos tipos de

participação dos alunos; 14 - a aula de música favorece a interação entre os componentes da

equipe, em algumas atividades; 15 - a aprendizagem ocorre por meio da interação e por meio

da relação entre sujeitos, professora pesquisadora e equipe.
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Quanto ao Objetivo Específico 5, obteve-se que as metodologias de ensino e processos

de aprendizagem musicais que mais se destacaram foram baseados nas seguintes atividades: 1

- o ‘Canto de Entrada’  e o ‘Canto de Canções Folclóricas’ adequadas aos sujeitos, como

atividade que favoreceu a socialização e o desenvolvimento, e a sua adequação aos sujeitos,

quanto à estrutura musical; 2 - a exploração de instrumentos como atividade que possibilitou

ao sujeito a manipulação de cada um, como fontes sonoras diversas; 3 - o trabalho voltado

para os aspectos melódico e harmônico e não apenas rítmico, na exploração de instrumentos;

4 - a atividade de ‘Criação/improvisação ao teclado’, em que foi possível verificar o

envolvimento musical dos sujeitos na atividade com a professora pesquisadora (o que

possibilitou a compreensão de que alguns sujeitos podem ser iniciados na prática instrumental

específica); 5 - a atividade ‘Tindolelê’, que associou o canto ao movimento, que possibilitou o

cantar, a movimentação, a expressão corporal e sua criação; 6 - a atividade ‘Tapete sonoro’,

como a atividade que trabalha a percepção e a discriminação auditiva, que foi considerada nas

análises como importante meio de utilização de materiais auditivos e visuais, com a finalidade

de favorecer a cognição; 7 - e a atividade extra (Introdução de altura no teclado com cores),

em que os sujeitos demonstraram ser participativos, atentos; percebendo o que lhes era

solicitado, com autonomia.

Quanto ao Objetivo Específico 6, que propôs a divulgação das análises em eventos

científicos, pode-se afirmar que a investigação conduzida foi parcialmente publicada por meio

das apresentações em eventos da área, até o presente momento; e que  após a defesa da

pesquisa de mestrado, outras oportunidades serão aproveitadas para a divulgação dos

resultados alcançados.

A partir das análises acima relacionadas foram considerados alguns aspectos

relevantes para a prática musical com os ANEEs, antes não discutidos nas pesquisas dos

autores citados que serviram de aporte teórico; bem como algumas condições que podem ter

comprometido os resultados.

Quanto aos aspectos relevantes, o professor 1 considerou a postura da professora

pesquisadora (calma, equilibrada e focada nos objetivos) como sendo um modelo de perfil de

professor adequado para trabalhar com os ANEEs, que pode vir a favorecer o aprendizado do

sujeito. Foi destacado que a professora pesquisadora procurou se informar sobre a vida dos
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sujeitos, o que influencia diretamente nas estratégias pedagógicas para a vivência musical dos

ANEEs. Assim, foi constatado que durante o processo da pesquisa a professora pesquisadora

‘cada vez mais’ ‘se preocupou menos’ com a resposta que gostaria que os ANEEs dessem,

pois que percebeu ser fundamental aceitar a resposta do sujeito. Portanto, considerar a

resposta como ela é dada significa valorizar o ser humano, em suas particularidades.

Outro aspecto relevante a ser considerado foi que a aula de música como possibilidade

de comunicação para os ANEEs, é um meio ambiente favorável à expressão. Esta perspectiva

pode ser considerada plausível para todo e qualquer tipo de sujeito, seja ele talentoso ou não,

apto a estudar música ou não.

Entre as condições que podem ter comprometido os resultados, observou-se a ausência

de recursos eletrônicos no Espaço das Oficinas, que poderiam favorecer o aprendizado dos

sujeitos; e este contexto levou ao questionamento de como seria adequada e interessante uma

sala de aula de música bem equipada; principalmente em se tratando de vivência musical com

ANEEs. Quanto à união das turmas, pensa-se que desfavoreceu o envolvimento musical nas

atividades ‘O trem e o Caranguejo’. Por outro lado, é possível avaliar que a união das turmas

pode ter contribuído para a interação entre os sujeitos e um possível aprendizado colaborativo.

Também foi sugerido dividir as turmas em grupos menores e mais homogêneos para favorecer

o aprendizado. Pôde ser observado que a vivência musical em grupo contribuiu para a

sensibilização dos sujeitos e que alguns puderam ser indicados para a prática musical

específica, como foi destacado nas análises. Assim, o trabalho pôde ser dividido em grupos

heterogêneos e homogêneos, direcionando às capacidades mais específicas.

Foi destacado que a professora pesquisadora fez adaptações metodológicas para

melhor trabalhar com os sujeitos e possibilitou, assim, oportunidade para todos participarem.

Também, os sujeitos podem e devem participar de comemorações com o repertório musical

diverso, como foi trabalhado na Festa dos alunos 60 (rock). Os sujeitos se divertiram,

interagiram entre eles e com a equipe, foi um momento agradável. Também, em qualquer aula

de música esses momentos podem e devem acontecer, é importante e significativo, pelo

trabalho em grupo.
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Considera-se, finalmente, que o trabalho de música com os ANEEs é um caminho

longo e feito de processos que perpassam os aspectos sociais, físicos e psicológicos. Às vezes,

inicialmente, os sujeitos precisam passar por uma dificuldade de tolerância ao som, como por

exemplo, o caso específico do sujeito An.. Vencida esta barreira, passa-se ao trabalho com o

canto e a exploração de instrumentos. Estas superações de etapas desencorajam os professores

e são poucos os que querem trabalhar com esses sujeitos. Na realidade, o tempo deles é outro

e o professor tem que respeitar este ritmo pessoal de cada aluno. O educador musical tem que

ter em mente que ao trabalhar com o sujeito a tolerância ao som, para depois explorar o

instrumento, trata-se de conquistar uma etapa de cada vez; o que não quer dizer que estaria

fazendo ou praticando terapia. O professor precisa ter em mente qual meta vai cumprir e

aonde quer chegar. Se o educador ficar somente esperando a melhora da coordenação motora,

esta única mudança pode ser obtida. Por outro lado, estes aspectos de comportamento

extramusicais, se são trabalhados com a vivência musical, levam a resultados surpreendentes.

A conquista da tolerância ao som favorece o envolvimento musical, como neste exemplo

citado, e pode levar a outros aprendizados, incluindo a junção da melhora da coordenação

motora e a da tolerância sonora, que podem ocorrer simultaneamente. O educador musical

deve respeitar as diferentes maneiras que cada sujeito tem ao participar, fazer e se expressar

na aula de música; pois, o que importa é como ele faz, interage e não o produto final. O que

importa é o processo da participação e não, a qualidade do produto da ação.

Conclui-se que no trabalho com os ANEEs podem ser exploradas atividades diversas.

A professora pesquisadora considera que estava um pouco presa ao formato planejado para as

aulas quando iniciou o trabalho com o grupo. Durante a vivência musical, através de reflexão,

da observação e troca de percepções/experiências com a equipe, se permitiu mudar à medida

que o processo da pesquisa-ação se desenvolvia. Percebeu-se que o trabalho com ANEEs leva

ao fato de que se pode cantar e explorar instrumentos musicais diversos. Pode-se explorar a

apreciação musical, a execução, a criação e improvisação musicais. Pode-se utilizar a

literatura (quando se fala dos gêneros musicais e instrumentos), trabalhar o ensino de um

instrumento específico. É possível trabalhar com o corpo e o movimento; e o quanto é

importante explorar as canções folclóricas, as populares e as divulgadas pela TV/mídia. Por

fim, é preciso pensar COMO trabalhar os mesmos conteúdos musicais que são utilizados para

os outros sujeitos em geral, adaptando toda a literatura da área, para tornar o conteúdo

acessível aos ANEEs; seja por meio de recursos didáticos novos, ou pela mudança das
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propostas atuais. Que se mudem o compromisso e a fala do professor que se propõe trabalhar

com esta demanda nova, agora protegida por lei. É preciso garantir e promover a relação do

ANEE com a música; seja estimulando, conduzindo, ajudando e/ou respeitando. É preciso

inseri-lo na aula da música, dando a ele (a) a oportunidade de vivenciar os sons, os ritmos e as

estruturas musicais.
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ANEXO I

PROJETO DAS OFICINAS – ESPAÇO DAS OFICINAS

Nas oficinas são oferecidas também uma atividade livre e outra dirigida, uma é tão

importante quanto à outra, pois trabalha a liberdade, mas também o saber ouvir e entender o

que se pede. As atividades são direcionadas de acordo com a necessidade de cada aluno, feita

em grupos, mas com estimulação individual. Outras oficinas podem ser oferecidas em

projetos específicos, e assim os objetivos e demais informações constam nos projetos

mensais. Obs. As oficinas de Artes e Recreativa são ministradas pela mesma profissional.

Segue abaixo as oficinas:

OFICINA PEDAGÓGICA

Objetivos Gerais

 Construir propostas através de atividades para aprendizagem global;

 Estimular determinadas inteligências, linguagem escrita e oral, iniciando, assim

o processo de pré-alfabetização ou alfabetização (aos que possuem condições para tal);

 Desenvolver a livre expressão, a criatividade, a imaginação e a percepção;

 Trabalhar através das atividades conceitos matemáticos de forma lúdica, além

da atenção concentração, tolerância e socialização.

Responsável: Pedagoga, Especialista em Psicopedagogia, Educação Especial e

Educação Inclusiva.

OFICINA DE ARTES

Objetivos Gerais

 Promover o desenvolvimento integrado com propostas lúdicas e educativas

sobre os temas a serem trabalhados mensalmente;

 Construir e desenvolver através de arte com sucata (reciclagem);

 Desenvolver habilidades;
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 Estimular áreas como afetividade, socialização, comunicação, criatividade,

cognitiva (memória, raciocínio, atenção, concentração, percepção, etc), sensorial e espacial

dentro de atividades propostas em grupo.

Responsável: Psicóloga, Equoterapeuta, Mestre em Psicologia da Saúde e Especialista

em Neuropedagogia- Idealizadora e sócia diretora do Espaço das Oficinas.

OFICINA RECREATIVA

Objetivos Gerais

 Estimular noções de alguns conceitos, o cognitivo e coordenação motora,

através de brinquedos, brincadeiras, danças, caixa lúdica, fantasias;

 Proporcionar aos alunos maior convivência em grupo e contato com materiais

adequados à cada limitação.

Responsável: Psicóloga, Equoterapeuta, Mestre em Psicologia da Saúde e Especialista

em Neuropedagogia.

OFICINA DE CULINÁRIA

Objetivos Gerais

Oferecer receitas de alimentos que sejam nutritivas e fáceis, de acordo com os temas

dos projetos mensais;

Realizar as receitas em grupo, orientando boas maneiras de condução da produção;

Trabalhar tolerância à frente do alimento;

Orientar sobre alimentação saudável, reeducação alimentar, noções sobre higiene

pessoal e de alimentos, boa mastigação, buscando metodologias lúdicas.

Responsável: Nutricionista e Personal Diet.

OFICINA DE MÚSICA

Objetivos Gerais (do Espaço)

 Trabalhar músicas que reproduzam o tema do projeto mensal;

 Identificar o histórico musical dos alunos;

 Trabalhar repertórios para identificação dos nomes dos participantes;

 Buscar identificação de afetos com diferentes tipos de sons;

 Avaliar e trabalhar a rítmica corporal;

 Estimular a linguagem oral e gestual;
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 Trabalhar o repertório musical contextualizado.

Objetivos Específicos (acrescentados pela professora)

 Estimular o canto e a apreciação musical;

 Trabalhar os parâmetros do som;

 Trabalhar a percepção do som e silêncio;

 Instigar o senso melódico e harmônico;

 Incentivar a exploração e execução de instrumentos diversos;

 Estimular a expressão e movimentação corporais;

 Trabalhar a afetividade e o relacionamento entre os alunos e a professora;

 Estimular os processos cognitivos (atenção, concentração, percepção e

memória) na aprendizagem.

Responsável: Educadora Musical, Especialista em Neuropedagogia e Mestranda em

Música.

OFICINA DE PSICOMOTRICIDADE

Objetivos Gerais

 Estimular a percepção e consciência do corpo como lugar da sensação,

expressão e criação;

 Desenvolver a integração harmoniosa entre os segmentos corporais e as

inúmeras possibilidades de movimento;

 Desenvolver a sua relação com o tempo e com o espaço, normalizando ou

melhorando o comportamento geral do indivíduo, suas emoções e necessidades.

Descrição: A psicomotricidade vivenciada busca fazer com que o indivíduo atinja

estágios superiores de desenvolvimento dentro de suas diversas potencialidades, trabalhando

este como uma totalidade num espaço lúdico – educativo, aprendendo e se desenvolvendo ao

exteriorizar-se. Através das atividades expressivas, a plasticidade corporal permite que ela se

comunique e interaja com os objetos, os adultos e os iguais. Cabe a facilitadora a tarefa de

ajuda e compreensão, de interação e de implicação quando as circunstâncias assim

determinam.

Responsável: Psicóloga, Especialista em Psicomotricidade e Psicopedagogia - Sócia e

diretora do Espaço das Oficinas.
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OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL

Objetivos Gerais

 Estimular a concentração, a calma, o equilíbrio e a criatividade;

 Resgatar brincadeiras e trabalhar a expressividade através dessas;

 Envolver dança e música como uma forma de socialização, explorando a

tolerância e paciência do grupo;

 Desenvolver a consciência corporal, de acordo com as limitações individuais;

Responsável: Enfermeira e Bailarina.

OFICINA DE AVD´s:

Objetivo Geral

 Proporcionar ao aluno das oficinas em geral, condições para que dentro de suas

potencialidades possa formar hábitos de auto-suficiência que lhe permita participar

ativamente do ambiente em que vive.

Descrição: As atividades de AVD´s (atividades da vida diária) referem-se aquelas

atividades do dia-a-dia, que constituem parte da rotina e visam tornar o indivíduo capaz de

satisfazer suas necessidades básicas, independentemente. São trabalhadas atividades na

alimentação, higiene, vestuário, saúde, segurança e atividades domésticas. O treinamento

dessas atividades é realizado através de técnicas específicas respeitando-se as variações e

limitações individuais. Tais técnicas são vivenciadas passo a passo e implicam na utilização

da capacidade global do indivíduo, ou seja, de habilidades básicas de execução.

Responsável: Equipe – psicólogas, pedagoga e ajudantes

O espaço conta ainda com duas monitoras que auxiliam nas oficinas em geral e são

responsáveis pelo bem-estar dos alunos e nos programas de socialização e individuais. Uma

das ajudantes durante a pesquisa cursava o curso Técnico em Enfermagem. Atualmente,

concluído.
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APÊNDICE I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

E

CARTA DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA

PESQUISA

RESPONSÁVEL

Você está sendo convidado (a) a participar e autorizar seu (sua) filho (a) a participar de uma

pesquisa acadêmica, que tem como objetivo compreender a vivência musical de alunos com

necessidades educativas especiais. Também, busca contribuir no desenvolvimento integral do ser,

auxiliando seu desenvolvimento cognitivo e promovendo a inclusão social. Consideramos que sua

participação e autorização não terão riscos e prejuízos, pois a presente pesquisadora trabalha no local a

mais de um ano ministrando aulas de música para os alunos, que estão acostumados com a aula e o

projeto tem a aprovação e supervisão das diretoras do Espaço. Sua participação nesta pesquisa

acontecerá de forma anônima, bem como sua autorização.  Caso o (a) senhor (a) aceite, assine ao final

deste documento, que está em duas vias. Uma será sua e a outra do pesquisador responsável. Em caso

de recusa, você não terá prejuízo algum. Em caso de dúvida você poderá entrar em contato com a

pesquisadora responsável Thaís Vieira do Nascimento para esclarecer qualquer dúvida. Você poderá

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos

telefones: 62-3521-1075 ou 3521-1076.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA

Título do Projeto: Compreensão da vivência musical de alunos com necessidades educativas

especiais – uma pesquisa-ação no Espaço das Oficinas - Espaço Terapêutico e Educacional -

Uberlândia, MG.

Pesquisadora responsável: Thaís Vieira do Nascimento

Telefones para contato: 34-3223-0967/34-9194-7861

COMUNICADO E JUSTIFICATIVA

Senhor (a) responsável,

Sua não autorização e participação não trarão nenhum prejuízo em sua relação com o

pesquisador ou com a instituição. Além disso, você é livre para deixar de autorizar e participar a

qualquer momento da pesquisa sem nenhum prejuízo. As informações obtidas através dessa pesquisa
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serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre a participação. Os dados não serão divulgados de

forma a possibilitar a identificação do senhor (a) e de seu (a) filho (a).

As aulas de música serão ministradas no Espaço das Oficinas, no mesmo local e horário. Os

métodos de pesquisa serão a confecção de relatórios manuscritos e filmagens semanais, questionários

com os responsáveis pelos sujeitos da pesquisa e equipe; e avaliação dos profissionais do Espaço das

Oficinas (oficinas pedagógica, psicomotricidade, expressão corporal e artes). Com essa pesquisa o

trabalho com outros grupos de semelhante descrição será mais fácil.

Sua participação não lhe acarretará nenhum custo e ganho financeiro por participar e autorizar

seu (sua) filho (a) a participar da pesquisa. Desde já agradecemos e contamos com o vosso apoio neste

projeto de pesquisa.

Você receberá uma cópia deste termo de consentimento.

___________________________________________

Mestranda Thaís Vieira do Nascimento

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Uberlândia,_____de ______________ de 2011.

CARTA DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA

Eu,__________________________________________________________________,

RG___________________/ CPF_________________________, abaixo assinado, responsável,
concordo em participar e autorizar meu filho (a) a participar da pesquisa intitulada “Compreensão da
vivência musical de alunos com necessidades educativas especiais – uma pesquisa-ação no
Espaço das Oficinas - Espaço Terapêutico e Educacional - Uberlândia, MG”, a realizar-se de
Abril de 2011 a Abril de 2012.

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Thaís Vieira do
Nascimento sobre a pesquisa, os procedimentos de coleta de dados nela envolvidos, assim como os
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação e autorização. Foi-me garantido que a
qualquer momento posso retirar meu consentimento, sem nenhum prejuízo.

Uberlândia, ____________ de________________________ de 2011.

________________________________________________________________

Nome e Assinatura
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

EQUIPE PROFISSIONAL

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa acadêmica, que visa compreender

a vivência musical de alunos com necessidades educativas especiais. Também, busca contribuir no

desenvolvimento integral do ser, auxiliando seu desenvolvimento cognitivo e promovendo a inclusão

social. A participação nesta pesquisa acontecerá de forma anônima. Caso o (a) senhor (a) aceite, assine

ao final deste documento, que está em duas vias. Uma será sua e a outra do pesquisador responsável.

Em caso de recusa, você não terá prejuízo algum. Em caso de dúvida você poderá entrar em contato

com a pesquisadora responsável Thaís Vieira do Nascimento para esclarecer qualquer dúvida. Você

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos

telefones: 62-3521-1075 ou 3521-1076.

INFORMAÇÔES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA

Título do Projeto: Compreensão da vivência musical de alunos com necessidades educativas

especiais – uma pesquisa-ação no Espaço das Oficinas - Espaço Terapêutico e Educacional -

Uberlândia, MG.

Pesquisadora responsável: Thaís Vieira do Nascimento

Telefones para contato: 34-3223-0967/34-9194-7861

COMUNICADO E JUSTIFICATIVA

Senhor (a) equipe profissional,

Sua não participação não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a

instituição. Além disso, você é livre para deixar de participar a qualquer momento da pesquisa sem

nenhum prejuízo. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o

sigilo sobre a participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação.

As aulas de música serão ministradas no Espaço das Oficinas, no mesmo local e horário. Os

métodos de pesquisa serão a confecção de relatórios manuscritos e filmagens semanais, aplicação de

questionários com os responsáveis pelos sujeitos da pesquisa e equipe; e avaliação dos profissionais do

Espaço das Oficinas (oficinas pedagógica, psicomotricidade, expressão corporal e artes). Com essa

pesquisa o trabalho com outros grupos de semelhante descrição será mais fácil.

Sua participação não lhe acarretará nenhum custo e ganho financeiro por participar da

pesquisa. Desde já agradecemos e contamos com o vosso apoio neste projeto de pesquisa

Você receberá uma cópia deste termo de consentimento.
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_____________________________________________

Mestranda Thaís Vieira do Nascimento

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Uberlândia,_____de ______________ de 2011.

CARTA DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Eu,__________________________________________________________________,

RG___________________/ CPF_________________________, abaixo assinado, responsável pela
oficina __________________________, concordo em participar da pesquisa intitulada
“Compreensão da vivência musical de alunos com necessidades educativas especiais – uma
pesquisa-ação no Espaço das Oficinas - Espaço Terapêutico e Educacional - Uberlândia, MG”, a
realizar-se de Abril de 2011 a Abril de 2012.

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Thaís Vieira do
Nascimento sobre a pesquisa, os procedimentos de coleta de dados nela envolvidos, assim como os
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que a qualquer
momento posso retirar meu consentimento, sem nenhum prejuízo.

Uberlândia, ____________ de________________________ de 2011.

_____________________________________________________________

Nome e Assinatura
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APÊNDICE II

Este apêndice consta a descrição das síndromes e doenças com sintomas neurológicos

a partir de alguns autores. Vale destacar que o texto da descrição foi retirado na íntegra das

referências, no intuito de não alterar os termos específicos da área da saúde. Tem 7 sujeitos

com Autismo, 4 com Deficiência Intelectual, 2 com Síndrome de Down,   1 com a Síndrome

Lennox-gastaut, 4 com Paralisia Cerebral, 1 com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor

sem causa definida (que não foi encontrada sua definição) e em sua maioria os alunos

possuem síndromes e doenças associadas (Espasmo Infantil, Síndrome de Tourette,

Hiperatividade, Epilepsia e Leucomalácia Periventricular). Segue abaixo a descrição:

TRANSTORNO AUTISTA (JORGE, 2002, p. 98-103)

Segundo Jorge (2002) esse transtorno está inserido nos “Transtornos Globais do

Desenvolvimento”. [...] caracterizam-se por um comprometimento grave e global em diversas

áreas do desenvolvimento: habilidades de interação social recíproca, habilidades de

comunicação ou presença de esteriotipias de comportamento, interesses e atividades. Os

prejuízos qualitativos que definem essas condições representam um desvio acentuado em

relação ao nível de desenvolvimento ou idade mental do indivíduo. [...] (p. 98).

Características diagnósticas

As características essenciais do Transtorno Autista consistem na presença de um

desenvolvimento comprometido ou acentuadamente anormal de interação social e da

comunicação de um repertório muito restrito de atividades e interesses. As manifestações do

transtorno variam imensamente, dependendo do nível de desenvolvimento e da idade

cronológica do indivíduo. O Transtorno Autista é chamado, ocasionalmente, de autismo

infantil precoce, autismo da infância ou autismo de Kanner.

O comprometimento da interação social recíproca é amplo e persistente. Pode haver

acentuado comprometimento do uso de múltiplos comportamentos não verbais (p. ex., contato

visual direto, expressão facial, posturas e linguagem corporal) que regulam a interação social

e a comunicação [...]. Pode haver um fracasso em desenvolver relacionamentos com seus

pares que sejam próprios do nível de desenvolvimento do indivíduo [...], um fracasso que

assume diferentes formas, em diferentes idades. Os indivíduos mais jovens podem demonstrar

pouco ou nenhum interesse pelo estabelecimento de amizades; os mais velhos podem ter
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interesse por amizades, mas não compreendem as convenções da interação social. Pode

ocorrer uma ausência da busca espontânea pelo prazer compartilhado, interesses ou

realizações com outras pessoas (p. ex., não mostrar, trazer ou apontar objetos que consideram

interessantes) [...]. Unia falta de reciprocidade social ou emocional pode estar presente (p. ex.,

não participa ativamente de jogos ou brincadeiras sociais simples, preferindo atividades

solitárias, ou envolve os outros em atividades apenas como instrumentos ou auxílios

“mecânicos”) [...]. Frequentemente, a percepção da existência dos outros pelo indivíduo

encontra-se bastante comprometida. Os indivíduos com esse transtorno podem ignorar as

outras crianças (inclusive irmãos), podem não ter ideia das necessidades alheias, ou não

perceber o sofrimento alheio (p. 99).

O comportamento da comunicação também é acentuado e persistente, afetando as

habilidades tanto verbais quanto não verbais. Pode haver atraso ou ausência total de

desenvolvimento da linguagem falada [...]. Em indivíduos que chegam a falar, pode existir um

acentuado comprometimento da capacidade de iniciar ou manter uma conversação [...], um

uso esteriotipado e repetitivo da linguagem ou uma linguagem idiossincrática [...]. [...] A

compreensão da linguagem com frequência encontra-se muito atrasada, podendo o indivíduo

ser incapaz de compreender perguntas e instruções simples. Uma perturbação do uso

programático (social) da linguagem é por vezes evidenciada pela incapacidade de integrar

palavras e gestos ou compreender o humor ou os aspectos figurados da fala, tais como ironia e

o duplo sentido. As brincadeiras imaginativas em geral estão ausentes ou apresentam

comprometimento acentuado. [...] (p. 99).

Os indivíduos com Transtorno Autista têm padrões restritos, repetitivos e

esteriotipados de comportamento, interesses e atividades. [...] (p. 99).

[...] Existe, com frequência, um interesse por rotinas ou rituais não-funcionais ou uma

insistência irracional em seguir rotinas (p. ex., percorrer exatamente o mesmo caminho para a

escola, todos os dias). Os movimentos esteriotipados envolvem as mãos (bater palmas, estalar

os dedos) ou todo o corpo (balançar-se, inclinar-se abruptamente ou oscilar o corpo).

Anormalidades de postura (p. ex. caminhar na ponta dos pés, movimentos estranhos das mãos

e posturas) podem estar presentes. [...] (p. 100).

[...] Na maioria dos casos, existe um diagnóstico associado de Retardo Mental que

pode variar de leve a profundo. Pode haver anormalidades no desenvolvimento das

habilidades cognitivas. Às vezes ocorre a presença de habilidades especiais [...]. Os

indivíduos [...] podem apresentar uma gama de sintomas comportamentais, incluindo
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hiperatividade, desatenção, impulsividade, agressividade, comportamentos autodestrutivos e,

particularmente em crianças mais jovens, acessos de raiva. Respostas incomuns estímulos

sensoriais [...]. Pode haver anormalidades na alimentação [...] ou sono [...]. Anormalidades do

humor ou do afeto (p. ex., risadinhas ou choro imotivados, uma aparente ausência de reação

emocional) podem estar presentes. Pode haver ausência de medo em resposta a perigos reais e

temor excessivo em resposta a objetos inofensivos. [...] (p. 100).

DEFICIÊNCIA INTELETUAL (MARCELLI, 2010, p. 233-262) e (JORGE, 2002,

p. 73-80)

Conforme Marcelli (2010) O retardo mental afeta cerca de 1 a 3% da população. Se

em numerosos casos não é possível descobrir uma etiologia precisa, sobretudo quando se trata

de retardo mental leve, quanto mais ele é importante, maior é a possibilidade de descobrir

uma etiologia identificável. Quase todas as encefalopatias são acompanhadas de um retardo

mental. [...] (p. 234). A dificuldade de abordagem oscila sempre entre dois polos opostos: de

um lado, considerar que o conjunto de condutas observadas só pode ser consequência de

defeito do equipamento neurofisiológico, o que leva a reduzir a criança ao seu déficit; de

outro lado, considerar que a “vivência” individual e a relação particular com a mãe e/ou com

pessoas próximas podem ser os únicos responsáveis pelo estado presente da criança, o que

leva a negar ou a ignorar qualquer fator etiológico além do existencial (p. 234).

Baseado em Jorge (2002) a característica essencial do Retardo Mental consiste em um

funcionamento intelectual significativamente inferior à média [...], acompanhado de

limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos duas das seguintes

áreas de habilidades: comunicação, autocuidados, vida doméstica, habilidades

sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, auto-suficiência, habilidades acadêmicas,

trabalho, lazer, saúde e segurança [...] (p. 73). O funcionamento intelectual geral é definido

pelo quociente de inteligência (QI ou equivalente) obtido mediante avaliação com um ou mais

teste de inteligência padronizados de administração individual [...]. O comprometimento do

funcionamento adaptativo, em vez de baixo QI, geralmente é o sintoma visível no indivíduo

com Retardo Mental. O funcionamento adaptativo refere-se ao modo como o indivíduo

enfrenta eficientemente as exigências comuns da vida e o grau em que satisfaz os critérios de

independência pessoal esperados de alguém de sua faixa etária, bagagem sociocultural e

contexto comunitário. [...] (p. 73).
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Ainda com o mesmo autor o diagnóstico de Retardo Mental, Gravidade Inespecificada

aplica-se quando existe uma forte suspeita de Retardo Mental, mas o indivíduo não pode ser

adequadamente testado pelos instrumentos habituais de medição da inteligência. Isto pode

ocorrer no caso de crianças, adolescentes ou adultos que apresentam demasiado

comprometimento ou não conseguem cooperar com a testagem, ou com bebês, quando existe

um julgamento clínico de funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, mas

os testes disponíveis [...] não fornecem valores de QI. Em geral, quanto menor a idade, mais

difícil é a avaliação da presença de Retardo Mental, exceto nos casos com comprometimento

profundo (p. 75-76). [...] Não existem características específicas de personalidade e de

comportamento associados com o retardo Mental. Alguns indivíduos com Retardo Mental são

passivos, plácidos e dependentes, enquanto outros podem ser agressivos e impulsivos. A falta

de comunicação pode predispor a comportamentos diruptivos e agressivos, que substituem a

linguagem comunicativa. [...] (p. 76). [...] Os fatores etiológicos podem ser primariamente

biológicos ou primariamente psicossociais, ou alguma combinação de ambos. [...] (p. 77).

SÍNDROME DE DOWN (MARCELLI, 2010, p. 233-262)

Fundamentado em Marcelli (2010) A trissomia do 21, ou mongolismo, ou síndrome de

Down, é a mais frequente das aberrações cromossômicas autossômicas. [...] Em 95% dos

casos, trata-se de um cromossomo livre, em 3% dos casos, de uma translocação, e em 2% de

um mosaico. Sabe-se agora que só uma parte do material genético em excesso é responsável

pela doença, como atestam alguns casos de crianças que apresentam apenas a duplicação de

uma parte do cromossomo 21. [...] A frequência de aparecimento é de cerca de 1 para cada

700 nascimentos. O único fator propício sobre o qual se tem certeza é a idade da mãe: antes

dos 30 anos, o risco é de 1 para 3.000; de 35 a 39 anos, de 4 para 1.000; além dos 45 anos, de

1 para 50 nascimento. [...] (p. 236-238).

Desenvolvimento psicomotor

É globalmente lento, e as aquisições são dificultadas pela hipotonia e pela

hiperfrouxidão ligamentar sempre presentes. Na primeira infância, são bebês calmos,

tranquilos, que choram pouco, gostam de ser acariciados, dormem muito, silenciosos de dia e

capazes de permanecer longas horas inativos sem reclamar: a passividade, a lentidão e inércia

dominam o quadro, mas a demanda afetiva torna esses bebês muito gratificantes para as mães.

A marcha é adquirida por volta dos 2 e 3 anos. A palavra aparece por volta de 4-5 anos,
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desenvolve-se com certa rapidez, mas atinge rapidamente um patamar. Os distúrbios

articulatórios e a gagueira são relativamente frequentes. [...]. A partir dos 6-7 anos, a

instabilidade se torna cada vez mais visível, seja motora (não para no lugar, saltita, faz

caretas), seja intelectual (atividade descontínua, pouca capacidade de atenção), seja afetiva

(mudanças bruscas de humor). [...] (p. 238).

Desenvolvimento cognitivo

O retardo intelectual é constante, mas de profundidade variável. [...] Encontram-se

assim portadores de Down “dotados” com quocioentes de 70, e outros cujo quociente é

inferior a 20. A média situa-se em torno de um quociente de 40-45. [...]. As aquisições

pedagógicas são importantes, mas permanecerão reduzidas: acessos aos rudimentos da leitura,

esboço de operações matemáticas simples (adição). Esse nível raramente é superado, e em

geral não se atinge a fase de operações lógicas. Esses elementos são relevantes, pois situam o

quadro evolutivo da criança Down: aprendizagem certamente possível, mas que permanecerá

limitada. [...] (p. 238-239).

Desenvolvimento afetivo

A partir de 6-7 anos, após a primeira infância, o comportamento muda, como vimos.

Contudo, na maioria dos casos, a criança Down continua sendo uma criança alegre, um pouco

clown, imitando os outros, com necessidade de contatos físicos, sociável, apreciando os jogos

cujas regras aprende muito rápido. É clássico afirmar que ela gosta de música, mas,

aparentemente, é mais da melodia e do contato materno regressivo que a acompanha. É gulosa

e costuma ser obesa. É muito sensível a rejeição, e por isso se torna facilmente contestadora,

teimosa, amuada e colérica. Com a idade, a partir de 12-13 anos, essa vertente de caráter

parece se tornar prevalente em certos casos. A frustração continua difícil de aceitar e suscitar

ora um movimento regressivo para uma demanda afetiva ou a busca de uma compensação

oral, ora uma reação colérica (p. 239).

SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT (RAGAZZO, 2008, p. 478-479)

Segundo Ragazzo (2008) A síndrome de Lennox-Gastauta (SLG) é uma das

encefalopatias epiléticas dependentes da idade, sendo classificada como epilepsia

generalizada criptogênica/sintomática. Pode-se considerar um quadro clínico como

representativo da SLG quando os critérios são preenchidos:
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1. Ocorrência de crises multiformes generalizadas, com predomínio de crises

tônicas, mas também crises atônicas, mioclônicas, de ausências, tônico – clônicas

generalizadas e, eventualmente, crises parciais.

2. Idade de início entre 1 e 8 anos, mais tipicamente entre os 3 e 5 anos de idade.

A SLG representa 2 a 3% das epilepsias na infância e é associada a etiologias variadas

em, pelo menos, 70% dos casos, como malformações encefálicas, encefalopatias hipóxico –

isquêmico, infecções do sistema nervoso central, síndromes neorucutâneas, doenças genéticas,

particularmente cromossomopatias.

A SLG apresenta frequência elevada dos vários tipos de crises, mas 2 tipos são mais

dramáticos: a ocorrência de crises de queda, frequentemente aliando mecanismos mistos

tônico – atônicos, tônico – mioclônicos e miclônico – atônico, que resultam em traumas

crânio – faciais repetidos; a ocorrência de episódios prolongados de ausência atípica, com

flutuação da consciência em decorrência de repetidos episódios de “estados de mal” de

ausência, com duração de minutos a horas.

O quadro encefalográfico que acompanha a SLG demonstra disfunção grave dos

mecanismos cortiço – reticulares, como a Síndrome de West, são acompanhados de

paroxismos epiteptiformes quase contínuos, pseudoperiódicos e episódios de depressão

elétrica remanescentes dos eventos de surto – supressão, representando marcos dos eventos

excitotóxicos vulneráveis do desenvolvimento cortical (p. 478).

PARALISIA CEREBRAL (ROTTA, 2008, p. 856-858)

De acordo com Rotta (2008) A expressão “paralisia cerebral” (PC) compreende uma

sequela de uma agressão encefálica que se característica, primordialmente, por um transtorno

persistente, mas não invariável, do tono, da postura e do movimento, que aparece na primeira

infância e que não só é diretamente secundário a esta lesão não evolutiva do encefálico, senão

devido, também à influência que tal lesão exerce na maturação neurológica. Portanto, PC

pode ser conceituada como encefalopaia crônica, não evolutiva na infância, que, constituindo

um grupo heterogêneo, tanto do ponto de vista etiológico quanto em relação ao quadro

clínico, tem como elo comum o fato de apresentar predominantemente sintomatologia motora,

à qual se juntam, em diferentes combinações, outros sintomas. [...] (p. 856). Causas:

1. Causas pré-natais

 Redução de pressão parcial de oxigênio
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 Redução da concentração de hemoglobina

 Alterações da circulação placentária alterações da circulação materna

 Tumores interinos

 Nó de cordão

 Cordão curto

 Malformações de cordão

 Prolapso de pinçamento de cordão

 Causas pós-natais

 Anóxia  anêmica

 Anóxia por estase

 Anóxia anoxêmica

 Anóxia histotóxia

2. Causas perinatais

 Fatores maternos

 Idade da mãe

 Desproporção céfalo – pélvica

 Anomalias da placenta

 Anomalias do cordão

 Anomalias da contração

 Anomalias da contração uterina

 Narcox e anestesia

 Fatores fetais

 Primogenitura

 Prematuridade

 Gemelaridade

 Malformações fetais

 Macrossomia fetal

 Fatores do parto

 Parto instrumental

 Anomalias de posição

 Duração do trabalho do parto (p. 857)
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A classificação da PC pode ser feita de várias formas levando em conta o momento

lesional,o local da lesão, a etiologia, a sintomatologia ou a distribuição topográfica. A

classificação baseada em aspectos anatônicos e clínicos é a mais didática e enfatiza o sintoma

motor, que é o sintoma base do quadro clínico, dividindo as PC em piramidais ou espásticas,

extrapiramidasi ou córeo – atetóticas, atáxixas e mistas (p. 857).

A forma mais frequente é a piramidal ou espástica, em que, dependendo da localização

e da extensão do comprometimento, hemiplegia, diplegia, triplegia ou tetraplegia. Observam-

se hipertonia muscular extensora e adutora dos membros inferiores e flexora dos membros

superiores; [...] déficit de força localizado ou generalizado, dependendo da extensão do

comprometimento. [...] Ao sintoma motor, base do quadro, se associa, em diferentes

combinações, um série de outros sintomas como deficiência mental, epilepsia, transtornos de

linguagem, transtornos auditivos, transtornos oculares e visuais, transtornos de conduta e

transtornos gerais (p. 857-858).

ESPASMO INFATIL (SÍNDROME DE WEST) (RAGAZZO, 2008, p. 476-477)

Segundo Ragazzo (2008) o Espasmo infantil (síndrome de West – SW) é uma

encefalopatia epilética dependente da idade, caracterizada como uma das síndromes epiléticas

generalizadas criptogênicas/sintomas, que combina a ocorrência de espasmos epilépticos

repetitivos com anormalidade eletrográfica grave e contínua e distúrbio global da atividade

cognitiva. [...] (p. 476).

SÍNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE (SINDROME DE TOURETTE)

(TEIVE, 2008, p. 664-665)

Segundo Teive (2008) O início dessa enfermidade dá-se na infância (geralmente entre

2 e 15 anos de idade) parecendo ser transmitida em padrão autossômico dominante. Os tiques

iniciam-se na face (piscar de olhos, caretas) e pescoço (sacudir a cabeça). Podem disseminar-

se até envolver os membros e ser acompanhados de sons explosivos (rugidos, pigarrear) e, às

vezes, expressões obscenas (coprolalia). Nessa doença, os tiques podem se apresentar como

simples e intermitentes ou mesmo ter um padrão complexo de movimentos involuntários

rápidos e coordenados. Eles são frequentemente precedidos de uma sensação interna que é

aliviada à execução do tique motor ou vocal. Embora os tiques possam ser voluntariamente
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suprimidos por um curto período, a sensação interna aumenta, levando, por conseguinte, a

uma explosão de tiques quando o paciente deixa de suprimi-los (p. 664-665).

Apesar de não haver ainda um perfeito entendimento da síndrome da tourette (ST),

[pode haver co-morbidade]. [...]. O distúrbio aumenta em intensidade durante a infância, mas

parece resolver espontaneamente na idade adulta na maioria dos casos; contudo, em 1/3 dos

casos, o quadro permanece por toda a vida adulta (p. 665)

Os tiques têm seu mecanismo etiopatogênico vários componentes como: genético

(ainda não definido especificamente), bioquímico (existe envolvimento dos circuitos

dopaminérgicos) e topográfico (interações entre os sistemas dos gânglios da base e límbico)

(p. 664).

TRANSTORNOS DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (JORGE,

2002, p. 112- 119)

Para Jorge (2002) A característica essencial do Transtorno de Déficit de

Atenção/Hiperatividade consiste num padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-

impulsividade, mais frequente e grave do que aquele tipicamente observado nos indivíduos

em nível equivalente de desenvolvimento [...] (p. 112).

A hiperatividade pode manifestar-se por inquietação ou remexer-se na cadeira [...], por

não permanecer sentado quando deveria [...], por correr ou subir excessivamente em coisas

quando isto é inapropriado [...], por dificuldade em brincar ou ficar em silêncio em atividades

de lazer [...], por frequentemente parecer estar “a todo vapor” ou “cheio de gás” ou por falar

em excesso [...]. A hiperatividade pode variar de acordo com a idade e o nível de

desenvolvimento do indivíduo, devendo o diagnóstico ser feito com cautela em crianças

pequenas. [...] As crianças em idade escolar exibem comportamentos similares, mas em geral

com menor frequência ou intensidade do que bebês e pré-escolares. Elas têm dificuldades em

permanecer sentadas, levantam-se com frequência e se remexem ou sentam-se na ponta da

cadeira, como que prontas para levantar. Elas manuseiam objetos inquietamente, batem com

as mãos e balançam pernas e braços excessivamente. Com frequência estas crianças se

levantam da mesa durante as refeições, enquanto assistem televisão ou enquanto fazem os

deveres de casa, falam em excesso e podem fazer ruídos demasiados durantes as atividades

tranquilas. Em adolescentes e adultos, os sintomas de hiperatividade assumem a forma de
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sentimentos de inquietação e dificuldade para envolver-se em atividades tranquilas e

sedentárias (p. 113).

A impulsividade manifesta-se como impaciência, dificuldade para protelar respostas,

responder precipitadamente, antes do término das perguntas [...], dificuldade para aguardar

sua vez [...] e interrupção frequente ou intromissão nos assuntos alheios, ao ponto de causar

dificuldades em contextos sociais, escolares ou profissionais [...] (p. 113).

As características são do déficit de atenção e hiperatividade juntas.

As características associadas variam, dependendo da idade e do estágio evolutivo e

podem incluir baixa tolerância à frustração, acessos de raiva, comportamento “mandão”,

teimosia, insistência excessiva e frequente para que solicitações sejam atendidas, instabilidade

do humor, desmoralização, disforia, rejeição por seus pares e baixa auto-estima. [...] A

insuficiente dedicação às tarefas que exigem esforço constante frequentemente é interpretada

como um sinal de preguiça, um fraco senso de responsabilidade e comportamento de

oposição. [...] Também, em média, o nível intelectual, avaliado por testes individuais de QI é

vários pontos inferior em crianças com este transtorno quando comparadas com seus pares.

Ao mesmo tempo, evidencia-se uma grande variabilidade de Q.I.: indivíduos com o transtorno

podem demonstrar um desenvolvimento intelectual acima da média ou superdotada. Em sua

forma grave, o transtorno é acentuadamente incapacitante, afetando o ajustamento social,

familiar e escolar. [...] (p. 114).

EPILEPSIA (MARCELLI, 2010, p. 233- 262)

Baseado em Marcelli (2010) A epilepsia é uma afecção caracterizada pela ocorrência

repetitiva de crises de aspecto clínico variável, mas sempre decorrentes da descarga

hipersincrônica de um conjunto de neurônios. Os sintomas clínicos ou paraclínicos

observados essencialmente no intervalo das crises são contingentes, mas não há epilepsia sem

crise clínica (p. 248). Assim definida, a epilepsia é frequente na criança e no adolescente, pois

50% das crises aparecem antes dos 10 anos e 70% antes da idade dos 20 anos. [...] (p. 248).

A epilepsia, ou melhor, as epilepsias da criança constituem uma das afecções

neurológicas mais graves. Seu mecanismo fisiológico é mais bem conhecido desde os

progressos em matéria de GABA e aminoácidos excitadores. Esses progressos promoveram

também um desenvolvimento sensível na pesquisa sobre epilépticos. [...] (p. 248).
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LEUCOMALÁCIA PERIVENTRICULAR (ENSCER - Ensinando o Cérebro,

2012)

Segundo ENSCER (2012) A Leucomalácia Periventricular é uma necrose multifocal

da substância branca, que atinge até o ângulo externo do ventrículo lateral, considerada uma

zona de fronteira de vascularização. É uma importante causa de paralisia cerebral e

deficiência mental. A causa de leucomalácia é uma hipóxia que tende a provocar lesões mais

generalizadas nos fetos mais novos e localizadas em fetos mais velhos. Essa hipóxia parece

decorrer das altas demandas provocadas pela proliferação da glia e uma imaturidade vascular.

As lesões mais focais podem afetar diversas atividades cognitivas dependendo de sua

intensidade e distribuição. As lesões mais amplas podem atingir todo um hemisfério. Nesse

caso, podem causar um retardo na aquisição da linguagem, se atingirem o hemisfério

esquerdo. Entretanto, a plasticidade neural pode realocar essa função para o hemisfério

direito. A criança pode, portanto, exibir um atraso importante na aquisição da linguagem, mas

com o tempo poderá ser inclusive alfabetizada. Outra atividade cognitiva que pode ser

comprometida no caso de lesões amplas é a aritmética. Mas, novamente, a plasticidade neural

poderá permitir um realocamento de funções e uma aquisição quase normal do cálculo

aritmético.
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