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O jardineiro

Quando imaginamos uma rosa, logo pensamos: “Que perfume maravilhoso, que suavidade e

que delicadeza têm suas pétalas…”.

O perfume que irradia por todo o ambiente tem valor. E o espinho também tem, pois protege

a rosa de outros ataques, e para que ninguém a retire da roseira. E tem o principal: aquele

que planta a semente, rega, a faz florescer e consequentemente desabrochar.

Numa manhã de verão, o sol brilhou bem cedinho e, como de costume, o jardineiro foi regar

a sua roseira. Chegou com muita alegria, logo começou a conversar com as rosas e com os

pequenos botões que começavam a nascer.

Ainda estavam acordando, quando, com muito amor e delicadeza, o amável jardineiro

começou a molhá-las com água bem fresquinha e cristalina, e elas começaram a rir e se

deixaram banhar totalmente.

Contudo, um dos botões não queria que a água o molhasse, pois ainda não conseguia

desabrochar e não deixava que as outras rosinhas o ajudassem.

O jardineiro, então, logo percebeu o que acontecia e com muito carinho perguntou:

- Você me deixa ajudá-lo?

O botão respondeu:

- Não consigo entender nem escutar o que fala.

Chorando, pediu que o ajudasse: ele queria desabrochar como os outros botões e também ser

molhado pela água.

O jardineiro, então, começou a cantar para o botãozinho e o tocou. Logo em seguida, ele

começou a desabrochar e tornou-se a mais bela rosa de toda a roseira; irradiava beleza e

seu perfume inebriava a todos.

(Ivani de Oliveira e Mário Meireles)



RESUMO

A Síndrome de Down é uma anomalia genética que incide em uma parcela significativa da
população.  A  criança  com  Síndrome  de  Down  (CSD)  apresenta  várias  limitações  e
dificuldades, sendo que estas se manifestam no desenvolvimento motor, no cognitivo e na
comunicação,  em  diferentes  níveis,  principalmente  no  tocante  à  fala.  Ajudar  a  CSD  a
conquistar o seu espaço na sociedade,  vai estimulá-la na satisfação de, por alguma forma,
estar sendo útil,  ampliando ainda mais a sua coexistência.  As crianças com  essa  síndrome
podem apresentar melhor desempenho quando aqueles que as cercam reconhecem que elas
têm as suas limitações, mas também seus potenciais e habilidades. A presente pesquisa trata
da utilização do Coro Terapêutico com CSD. Teve-se como principal objetivo compreender os
efeitos  que a  Musicoterapia,  por  meio  do  Coro  Terapêutico,  pode trazer  para  melhorar  o
desempenho  da  CSD,  tendo  em vista  a  Teoria  das  Inteligências  Múltiplas,  proposta  por
Gardner. A pesquisa teve caráter qualitativo e a atuação da pesquisadora musicoterapeuta foi
pautada na Fenomenologia Existencial. A coleta de dados foi realizada através da atuação da
pesquisadora na instituição designada como Associação Down de Goiás (ASDOWN), sendo
que os  atendimentos  foram realizados,  inicialmente,  com um grupo de  seis  participantes,
finalizando com quatro crianças, em um período de quatro meses, com frequência semanal e
duração de cinquenta minutos. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: fichas
musicoterápicas,  gravações  (áudio  e  vídeo)  dos  atendimentos,  relatórios  descritivos,
observações sobre comportamentos dos participantes,  entrevista com os responsáveis pelas
CSD e com profissionais que trabalhavam diretamente com algumas crianças, seja no meio
terapêutico ou no educacional. As análises de todos os dados qualitativos foram realizadas
com o respaldo da revisão teórica, que englobou a Musicoterapia, o Coro Terapêutico e as
Inteligências Múltiplas. Constatou-se que, ao final do processo musicoterapêutico, houve a
ampliação das habilidades específicas inseridas nas Inteligências Múltiplas, principalmente
nas seguintes inteligências Cinestésico-corporal, linguística, musical, inter e intrapessoal, pois
o Coro Terapêutico, por meio das experiências re-criativas, das experiências receptivas e de
atividades  complementares,  pode estimular  o  desenvolvimento  da  CSD,  proporcionando
evoluções no processo de aquisições.

Palavras-chave: Musicoterapia,  Coro  Terapêutico,  Síndrome  de  Down,  Inteligências
Múltiplas.



ABSTRACT

Down syndrome is a genetic abnormality that affects a significant portion of the population. A

child with Down syndrome (CDS) has  several  limitations  and difficulties  which occur  in

motor development, cognitive development and communication at different levels, especially

with  regard  to  speech.  Helping  a  CDS  to  win  his  place  in  society  will  stimulate  their

satisfaction for somehow feeling to be useful, further expanding their coexistence. Children

with this syndrome may perform better when those around them recognize that they have

limitations, but also potential and abilities. This research deals with the use of Therapeutic

Choir with CDS. Had become the main goal is to understand the effects that music therapy,

through  Therapeutic  Choir,  can  bring  in  order  to  improve  the  performance  of  a  CDS,

according to the Theory of Multiple Intelligences proposed by Gardner. This is a qualitative

research and it was based on Existential Phenomenology. Data collecting was performed at

Down Association of Goiás (ASDOWN). The work was initially conducted with a group of

six participants in the beginning and with four children in the end over a four months period,

with  a  weekly  frequency  and  duration  of  fifty  minutes  therapy  session.  Data  collecting

involved music therapy dossiers,  audio and video recordings of cases,  descriptive reports,

observations of the participants behavior, interviews with those responsible for the CDS and

professionals  who have  worked  directly  with  some children,  whether  in  a  therapeutic  or

education environment. The analysis of all qualitative data was performed with the support of

the  theoretical  review,  which  included  Music  Therapy,  Therapeutic  Choir  and  Multiple

Intelligences. At the end of the music therapy process, it was found an increase of specifics

skills  in  Multiple  Intelligences,  mainly  in  the  following  kinesthetic  intelligences-body,

linguistic, musical, inter- and intrapersonal, because the through the creative re-experiences,

experiments  and  amenable  and  additional  activities  can  stimulate  the  CDS  development

providing progress in the acquisitions processes. 

Key Words: Music Therapy, Therapeutic Choir, Down Syndrome, Multiple Intelligences.
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1 INTRODUÇÃO 

O  panorama  histórico  da  Síndrome  de  Down  apresenta,  ao  longo  dos  anos,

indivíduos sendo excluídos da sociedade e até do seio da família, sendo discriminados por não

se enquadrarem nos padrões considerados normais. A falta de conhecimento fazia com que o

downiano e outros, com diferentes tipos de anomalia, permanecessem na sombra, longe do

convívio social e até mesmo familiar.

Um dos maiores  problemas  sociais  na  aceitação  da criança  com Síndrome de

Down (CSD) é a sua lentidão motora, mental e cognitiva. No entanto, é de suma importância

que pais e profissionais entendam que cada indivíduo possui um tempo para assimilação e, no

caso da CSD, essa lentidão não expressa negligência, mas uma característica da síndrome.

Esta síndrome é considerada uma encefalopatia não progressiva; isto significa que a lentidão

ocorrida  no  desenvolvimento  tende  a  estagnar  (WERNECK,  1993).  Desta  forma,  a

estimulação se faz necessária, uma vez que existe a necessidade de trazer essa criança o mais

próximo possível da realidade que a cerca.

A CSD ainda enfrenta dificuldades oriundas de suas características físicas, como a

hipotonia,  por  exemplo,  que  poderá  acarretar  dificuldade  de  locomoção  ou,  até  mesmo,

dificuldades na fala. De acordo com Bishop (2002 apud Barata e Branco, 2010, p. 135), “as

principais características que os predispõem às dificuldades com a fala  são: hipotonia e a

respiração oral”.

O potencial da CSD pode ser ampliado com um trabalho adequado de estimulação

pois,  quanto  mais  cedo  for  estimulada,  melhores  serão  os  resultados  e  maiores  as

possibilidades de se minimizar atrasos. Lefèvre (1981, p.75) aponta que:

a estimulação, quando feita com estas crianças, deve ter início o mais cedo
possível. Muitas mães se queixam de terem sido encaminhadas muito tarde
para o tratamento dos seus filhos e sentem-se culpadas pelo atraso que se
verifica, considerando que o tempo perdido nunca mais será recuperado. 

O estímulo  realizado  através  do  cantar  no  Coro  Terapêutico,  vem possibilitar

interações com outras pessoas, uma vez que o trabalho é voltado para o grupo, ocasionando a

comunicação, o movimento em direção ao outro, as regras no esperar a vez do outro.

Levando-se em consideração que o cantar mobiliza as emoções e possibilita ao

indivíduo a exposição de situações que o tiram da zona de conforto, Millecco Filho,
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Brandão e Millecco, 2001, p. 111) retratam a seguinte afirmação: “acreditamos ser o canto um

recurso, que pode abrir um vasto leque de funções, dentro do trabalho musicoterápico”.

Trabalhar  o  Coro  Terapêutico,  desenvolvendo  um  processo  grupal,  tornou-se

fundamental na exploração de interações, uma vez que, a todo o momento,  o ser humano

comunica  intenções  de  forma  verbal  ou  outros  meios  não-verbais,  como:  gestos,  postura

corporal,  entonação  da  voz,  olhares  e  até  mesmo  na  distância  espacial  estabelecida  com

relação ao outro. Deste modo, Moscovici (2012, p. 67) pontua que: “o processo de interação

humana é complexo e ocorre permanentemente entre pessoas, sob forma de comportamentos

manifestos  e  não-  manifestos,  verbais  e  não-verbais,  pensamentos,  sentimentos,  reações

mentais e / ou físico-corporais”.

Esta pesquisa buscou compreender se o Coro Terapêutico (ZANINI. 2002) pode

auxiliar  em  um  melhor  desempenho  da  CSD,  levando  em  consideração  a  Teoria  das

Inteligências Múltiplas de Gardner (2001).

O avanço científico e tecnológico tem trazido à luz conhecimentos que nos dão

aberturas inimagináveis em relação aos fatos mentais, intelectuais, comportamentais, sociais e

outros. Gardner (2001), em sua teoria  das Inteligências  Múltiplas,  esclarece que nenhuma

inteligência  é  mais  importante  que  a  outra  e,  valorizar  uma  em  detrimento  de  outra,

constitui-se um erro.

Como  objetivos específicos,  buscou-se:  conhecer  as  características  comuns  e

identificar  as  dificuldades  enfrentadas  pelas  CSD;  analisar  se  as  canções  trazidas  pelas

crianças  refletem  seu  universo  de  vida;  observar  qual  a  contribuição  de  cada  uma  das

experiências  musicais  utilizadas  para  o  grupo  de  CSD  no  decorrer  do  processo

musicoterapêutico;  compreender  como  o  Coro  Terapêutico  pode  contribuir  para  o

desenvolvimento das relações interpessoais entre os participantes do grupo, e entre eles e a

musicoterapeuta; e, apreender, a partir das falas dos responsáveis pelas CSD, as repercussões

do  processo  musicoterapêutico  (Coro  Terapêutico)  no  desenvolvimento  das  crianças

participantes do estudo. 

Quanto à estrutura do presente estudo, após a introdução apresenta-se um capítulo

de revisão de literatura, no qual se fez um apanhado histórico, apresentando como a síndrome

de Down era vista desde a Idade Antiga até os tempos atuais. Foram, também, abordadas as

principais características da síndrome, as classificações existentes e alguns tipos de terapia

existentes para esse público. O segundo capítulo abordou a Teoria das Inteligências Múltiplas

e o desenvolvimento global, sendo que cada uma das sete Inteligências descritas por Gardner

(2001) como, também, os critérios para que uma habilidade seja enquadrada em uma das
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Inteligências  foram explicados.  Ainda  neste  capítulo,  foram trazidas  informações  sobre  a

Música,  a  Musicoterapia  e  o  Coro  Terapêutico,  além  da  atuação  do  musicoterapeuta  na

condução do Coro Terapêutico.

O terceiro capítulo retratou a metodologia, sendo que foram especificados dados

importantes para o andamento da pesquisa, como: critérios de inclusão e exclusão, os aspectos

éticos, características do local da pesquisa, entre outros critérios para a realização do estudo. 

O quarto capítulo fez uma relação da experiência da CSD e a Musicoterapia, com

a utilização do Coro Terapêutico. Neste capítulo, foi lançado um olhar para o grupo e como

foi  o  caminhar  das  CSD  durante  o  processo.  Para  isso,  foi  realizada  a  descrição  dos

atendimentos,  seguida  da análise  musicoterapêutica e de um quadro de observações  sobre

cada participante; a apresentação da descrição e análise dos discursos dos pais/responsáveis,

como também, dos profissionais nas entrevistas, inicial e final. Para finalizar este capítulo,

apresentou-se a triangulação dos dados, sendo considerada a teoria de Gardner (2001), teorias

que abarcam a Musicoterapia e os principais aspectos do Coro Terapêutico (ZANINI, 2002),

além dos dados relevantes dos atendimentos e das falas dos pais e profissionais.

Esta pesquisa se justificou pelo desejo de contribuir para o conhecimento existente

desta  forma  de  atuação  (Coro  Terapêutico)  e  dentro  desta  área  (Educação  Especial),

fornecendo um enfoque diferente dos trabalhos pesquisados, que até então, foram voltados

principalmente  para  a  área  de  Gerontologia  (ZANINI,  2002;  AROCA,  2012;  MORAIS,

2013). Espera-se que esta dissertação seja utilizada por futuros pesquisadores interessados

nesta proposta de atendimento para grupos em Musicoterapia.
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2    REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 FUNDAMENTANDO UM PENSAR SOBRE A SÍNDROME DE DOWN

2.1.1 Breve Histórico

No decorrer dos tempos, é possível ver que indivíduos que não se enquadram nos

padrões  considerados normais,  são discriminados  e  excluídos.  Pouco se sabe de como as

pessoas,  que tinham algum tipo de deficiência  e viveram antes da Idade Antiga e Média.

Porém,  Aranha  (2001)  informa  que  é  possível  perceber  evidências  da  existência  de  tais

pessoas na Bíblia, no Alcorão e no Talmude.

As pessoas com deficiências físicas ou mentais eram malvistas e indesejadas pelos

Espartanos. As crianças deficientes eram abandonadas ou simplesmente eliminadas, tendo os

padrões atléticos e clássicos da época por justificativa. Os romanos seguiram a mesma prática,

jogando no esgoto as crianças  que não se enquadravam em seus  padrões.  Para eles,  essa

prática não era passível de condenação ética ou moral (PESSOTTI, 1984).

Antigamente,  as  deficiências  se  tornavam  assustadoras,  devido  à  falta  de

conhecimento e, no ambiente familiar, o deficiente era mantido longe da sociedade.

Já na Idade Média, com a expansão do Cristianismo, o abandono e o extermínio

dessas  pessoas  eram  práticas  condenadas  pela  moral  cristã,  pois  esses  indivíduos  eram

portadores de alma, sendo, portanto, criação de Deus (SILVA & DESSEN, 2001). No entanto,

a Inquisição Católica e a Reforma Protestante questionaram o poder da Igreja, acusando-a de

abuso de poder. Aranha (2001, p. 4) revela que: “na tentativa de se proteger de tal insatisfação

e manifestações, esta (a Igreja) inicia, em nome de Deus, um dos períodos mais negros da

história da humanidade: o da caça e exterminação dos que passaram a chamar de hereges e

‘endemoniados’”.

As crianças com deficiência  foram, também, consideradas como resultantes  de

cruzamento  de  mulheres  com  o  demônio,  sendo  sugerido  por  Martinho  Lutero,  monge

alemão, que ambos, mãe e filho, fossem condenados à Inquisição, para que a origem do mal

fosse  extirpada.  A Inquisição  trouxe  consigo  documentos  que  permitiam  a  tortura  e  o

extermínio dos deficientes. A sociedade confusa, vendo o deficiente, ora como ser divino, ora

como um ser demoníaco, passou a agir guiada por total intolerância (ARANHA, 1995).

O relato mais antigo que se tem sobre a Síndrome de Down é datada do século

VII, quando estudos antropológicos de um crânio saxônio mostram modificações estruturais
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semelhantes às encontradas no crânio de crianças com Síndrome de Down. Na Idade Média e

no Renascimento, é possível perceber esculturas angelicais com traços peculiares à síndrome,

como  as  estátuas  esculpidas  pelos  Olmecas1.  Na  pintura,  também,  é  possível  verificar  a

existência de semelhança com a síndrome nas obras dos pintores Andrea Materna (séc. XV),

Jacobs Jordaen (séc. XVII) e sir Joshua Reynolds (séc. XVIII) (PUESCHEL, 2007).

No  início  do  século  XVIII,  na  Europa,  o  pensamento  científico  ainda  estava

bastante engendrado no pensamento religioso. Somente no final deste mesmo século, pode-se

perceber um desvencilhamento de tais  pensamentos,  abrindo espaço para o surgimento da

medicina  moderna  (FOUCAULT, 1998).  Conclui-se  após  isso,  que  devido  a  ausência  de

documentação e a não existência de embasamento científico até então, todo o exposto acima

se constitui em suposição histórica. Dessa forma, as primeiras pesquisas científicas, que se

tem  registros,  datam  do  século  XIX.  Com  isso,  as  causas  e  explicações  de  doenças  e

deficiências receberiam dados mais consistentes, uma vez que se distanciariam de suposições

e opiniões subjetivas, apoiando-se em fatores empíricos.

Jean Esquirol,  em 1838,  foi  quem primeiro  fez  descrição  de uma criança  que

possivelmente  teria  síndrome  de  Down.  Em  seguida,  Edoug  Seguin,  em  1846,  também

descreveu uma criança com o aspecto da síndrome de Down e foi denominado por ele como

“idiotia  furfurácea”.  Duncan,  em 1866,  fez  o  registro  de  uma menina  “com uma cabeça

redonda e pequena, olhos parecidos com chineses, projetando uma grande língua e que só

conhecia  algumas  palavras”  (MUSTACCHI & ROZONE,  1990).  Neste  mesmo ano,  essa

síndrome  obteve  reconhecimento,  enquanto  manifestação  clínica,  através  da  descrição

realizada por John Langdon Down, em um trabalho que publicou:

o cabelo não é preto, como é o cabelo de um verdadeiro mongol, mas é de
cor  castanha,  liso  e  escasso.  O  rosto  é  achatado  e  largo.  Os  olhos
posicionados em linha oblíqua. O nariz é pequeno. Estas crianças têm um
poder considerável para a imitação (PUESCHEL, 2007, p.48).

Down estava influenciado pelo pensamento evolucionista de Charles Darwin, o

qual dizia que “fenômenos patológicos estariam ligados a regressões, às raças mais primitivas

da  história,  e  Down  acreditava  que  essa  síndrome  era  um  retorno  a  uma  forma  racial

primitiva” (PUESCHEL, 2007, p. 48).

De acordo com Down (apud PESSOTTI, 1984, p. 143):

1 Os olmecas surgiram na “cintura” estreita do México, por volta de 1800 a.C., eles viveram em metrópoles e
cidades estabelecidas em torno de montes que hospedavam templos. Espalhadas entre eles, colossais cabeças
masculinas de pedra, muitas de 1,80 metro de altura ou mais […]. Os olmecas foram apenas a primeira de muitas
sociedades que nasceram na Mesoamérica na época (Mann, 2007, p. 20-21).
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trata-se de um representante da grande raça mongólica. Quando se colocam
lado a lado, é difícil crer que não se trata de filhos dos mesmos pais. Os
olhos  estão  situados  obliquamente  e  as  comissuras  internas  dos  mesmos
distam entre si mais que o normal. A fenda palpebral é muito estreita,  os
lábios são grandes, grossos e com pregas transversais.

Em  virtude  da  semelhança  com  indivíduos  de  etnia  mongol,  a  síndrome  foi

erroneamente  nomeada  de  “mongolismo”  e  a  condição  de  “idiotia  mongoloide”.  Outros

nomes como: imbecilidade mongoloide, cretinismo furfuráceo, acromicria congênita, criança

mal-acabada, criança inacabada, dentre outras, também foram constantemente utilizados. Por

gerar conotações raciais  e étnicas preconceituosas,  estas terminologias  dão lugar ao nome

conhecido, hoje, por síndrome de Down (PUESHEL, 2007).

Schwartzman (1999) comenta que outras pesquisas contribuíram para o

avanço do conhecimento em relação à Síndrome de Down, como por exemplo, as realizadas

por Fraser e Michell, em 1876; Ireland, em 1877; Wilmarth, em 1890; e, Telford Smith, em

1896.  Em  1932,  Waardenburg,  oftalmologista  holandês,  sugeriu  que  a  síndrome  poderia

decorrer de uma aberração cromossômica. Em 1934, Adrian Bleyer destacou a possibilidade

da  trissomia.  Porém,  somente  em  1959,  com  o  avanço  dos  métodos  de  visualização

cromossômica, Jerome Lejeune, pesquisador francês, pôde afirmar que a síndrome de Down

possui  um cromossomo  21  extra.  Com esta descoberta,  a teoria  de Down foi

sucumbida, pois Lejeune comprovou que a síndrome advinha do gene a mais contido no

cromossoma 21, em vez de uma degeneração da raça.

Comprovou-se,  então,  a  existência  de  um  cromossomo  extra  na  constituição

cromossômica de quem tem Síndrome de Down. Contudo, o porquê desse cromossomo extra

é uma incógnita para os cientistas. O que se tem como resposta advém da incidência de alguns

fatores endógenos ou exógenos (SCHWARTZMAN, Op. Cit.). Como fator endógeno, pode-se

apresentar  a  idade  avançada  da  mãe,  pois  os  óvulos  acompanham  o  envelhecimento,

tornando-se propensos a alterações. Como fator exógeno, tem-se por exemplo, a ausência de

acompanhamento pré-natal.

De  acordo  com  Zago  et  al  (2011,  p.  346):  “os  distúrbios  autossômicos  mais

comuns são relacionados a trissomias, nas quais já foi observada íntima relação com a idade

da mãe. Dentre elas, a mais frequentemente descrita é a Síndrome de Down, com prevalência

de 1:600 casos”. 
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Isto não quer dizer que apenas mães com idade mais avançada podem gerar bebês

com síndrome  de  Down.  Existem casos  em que  as  mães  são  ainda  jovens  e  é  possível

constatar a presença da Trissomia 21. 

O  consumo  exagerado  de  bebidas  alcoólicas,  o  fumo,  o  uso  de  drogas  e  a

exposição  à  radiação  podem  ocasionar  as  aneuploidias  (FRIAS  et  al,  2002  apud

NAKADONARI e SOARES, 2006).

2.1.2 Características da Síndrome

Toda criança tem à sua frente um mundo a ser descoberto, explorado, conhecido.

Ela vai conseguindo isto aos poucos, à medida que vai trilhando seu caminho, a seu modo,

sob a orientação familiar  e ensinamentos dos mais próximos. Já com as crianças que, por

algum  motivo,  fogem  dos  padrões  de  normalidade,  como  acontece  com  os  autistas,  os

downianos, os deficientes auditivos e outros, as dificuldades apresentam-se de maneira mais

drástica por causa das limitações próprias que cada uma destas deficiências apresenta.

A criança com síndrome de Down (CSD) tem várias limitações e dificuldades,

sendo que estas se manifestam no desenvolvimento motor, no cognitivo e na comunicação,

principalmente no tocante à fala.

Como  qualquer  criança,  a  CSD  tem  necessidade  de  brincar,  correr,  pular,

competir, cantar, dançar entre outras tantas variedades de brincadeiras e procedimentos que

estimulam seu desenvolvimento motor, sensorial e intelectual, uma vez que, através de toda a

sua experiência vivencial, estará aprendendo.

 Pueschel (2007, p. 118-119) comenta que:

na verdade, o processo de aprendizagem é contínuo, tendo início já a partir
do nascimento com a experiência de sugar, tocar, virar-se e erguer a cabeça,
em  conjunto  com  olhar  e  ouvir.  Embora  estas  atividades  inicialmente
ocorram de forma reflexa, são consideradas como resultantes de sensações
prazerosas que a criança repete com eficácia. Para a criança com síndrome
de  Down,  desde  muito  cedo,  o  maior  número  possível  de  padrões  de
movimentos prazerosos e eficientes é essencial para o desenvolvimento de
habilidades mais complexas no futuro.

A CSD possui traços que a caracterizam, tais como: características faciais, atraso

no surgimento de dentes ou ausência deles; quando surgem, são pequenos, ou desalinhados,

com  formatos  diferentes;  língua  hipotônica  e  projetada,  sendo  que  algumas  podem  se
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apresentar  estriadas;  palato  estreito.  Seus  cabelos  são  lisos  e  finos  e  o  pescoço pode ter

aparência mais grossa e larga.  Ainda na infância,  pode-se perceber  dobras soltas  de pele,

sendo que as mesmas podem desaparecer no decorrer dos anos.

 O crescimento dessas crianças se dá de forma linear, ou seja, as pernas e braços

são curtos em relação ao crescimento do tronco. Existem casos em que a criança apresenta, no

tórax, um osso peitoral afundado (afunilado) ou até mesmo projetado. Possuem olhos com

pálpebras estreitas e a dobra palpebral pode ser observada no canto interno do olho. Algumas

crianças  possuem,  também,  as  manchas  de  Brushfield,  que  são  manchas  brancas  que  se

formam na parte periférica da íris. As orelhas, geralmente, são pequenas, podendo apresentar

proeminência.  O crânio,  na  parte  occipital,  é  achatado  e  as  fontanelas  (moleiras)  podem

demorar mais a se fechar. Nas mãos, possuem a prega palmar e em algumas crianças, o dedo

mínimo pode apresentar apenas uma flexão. Os pés apresentam muitas semelhanças com as

mãos, devido o afastamento do polegar com o indicador (LEFÈVRE, 1981)

Apesar de a maioria das crianças não apresentarem muitos problemas com relação

aos  pulmões,  pode  ocorrer,  em  alguns  casos,  o  subdesenvolvimento  dos  pulmões

(hipoplásticos).  A pressão sanguínea,  nos vasos pulmonares,  se sofrerem alteração,  podem

desencadear pneumonia.  Os músculos abdominais,  geralmente,  são fracos e protuberantes.

Algumas crianças apresentam uma hérnia umbilical,  que não exige cirurgia e tendem a se

fechar com o passar do tempo (PUESCHEL, 2007). 

Quanto aos órgãos genitais,  se enquadram dentro da normalidade.  No entanto,

pode ocorrer, no caso dos meninos, dos testículos não se encontrarem no saco escrotal nos

primeiros  anos  de  vida  e,  sim,  na  região  da  virilha  ou  no  interior  do  abdômen

(VINAGREIRO, PEIXOTO, 2000). 

Segundo Pueschel (2007), algumas CSD tendem a desenvolver distúrbios visuais,

tais  como:  canais  lacrimais  obstruídos,  estrabismo,  inflamações  palpebrais,  nistagmo.  O

déficit auditivo abrange grande parte dessas crianças, devido ao acúmulo de cera no canal

auditivo, infecções, entre outros.

Estas características  possibilitam que o diagnóstico da síndrome de Down seja

dado desde o nascimento do bebê. É importante ressaltar que, embora estas características

sejam comuns à CSD, isto não significa que todas, necessariamente, devem estar presentes em

um  mesmo  indivíduo.  Outro  fator  relevante,  é  que  a  quantidade  de  características

apresentadas por uma criança não define o seu grau de desenvolvimento.

Anomalias  congênitas  também  podem  ser  observadas  em  crianças  com  essa

síndrome,  tais  como:  catarata  congênita,  sendo que  esta,  se  não  for  retirada  logo após  o
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nascimento, pode se agravar e causar cegueira. Outras anomalias observadas, com relativa

frequência,  são  as  anomalias  ligadas  ao  trato  gastrointestinal,  como  a  obstrução  do  tubo

alimentar,  por  exemplo.  As  anomalias  gastrointestinais  exigem  cirurgia,  uma  vez  que  só

assim,  os  nutrientes  e  líquidos  serão  absorvidos  através  do  intestino (LEFÈVRE,  1981;

PUESCHEL, 2007).

Um maior contingente de pessoas é atingido pela doença congênita do coração.

Muitas vezes, o problema cardíaco é percebido nos primeiros anos de vida, o que é muito

importante, a fim de prevenir possíveis paradas cardíacas e aumento da pressão arterial nos

vasos  pulmonares (LEFÉVRE,  1988;  MOREIRA,  EL-HANI,  & GUSMAO,  2000;

PUESCHEL, 2007; SMITH e WILSON, 1976).

Em  algumas  CSD,  o  aparelho  cardiovascular  também  apresenta  o  seu

comprometimento,  sobretudo  no  chamado  defeito  septo.  Muitas  têm  predisposição  a

problemas no aparelho respiratório (casos de sinusite são frequentes nos primeiros dez anos

de vida). Por outro lado, a incidência de asma brônquica é rara. Problemas dermatológicos

também  são  observados  pois,  geralmente,  a  pele  apresenta-se  áspera  e  seca,  sujeita  a

frequentes  dermatites—infecções  inter-relacionadas  com  deficiências  vitamínicas,

principalmente  as  vitaminas  do  grupo A.  É  grande  a  predisposição  da  CSD a  infecções,

necessitando  de  vacinações,  com  calendário  mais  abrangente,  para  reforço  do  sistema

imunológico. A maioria dessas crianças usa aparelho ortodôntico, em função de má formação

da arcada dentária. Além da ausência de alguns dentes, eles costumam ser pequenos, com

erupção  tardia.  Ainda,  a  hipotonia  generalizada  afeta  diretamente  o  desenvolvimento

psicomotor, e é presente desde o nascimento. Essa hipotonia se origina no sistema nervoso

central  e  afeta  toda a  musculatura  da criança.  A ausência de tonicidade  muscular  torna a

musculatura  flácida  pela  pouca  atividade.  Com  o  passar  do  tempo,  a  hipotonia  tende  a

diminuir  espontaneamente,  mas  ela  permanecerá  presente  por  toda  a  vida  (WERNECK,

1993).

A hipotonia,  apresentada por crianças com síndrome de Down, apresenta-se na

forma  de  corpos  flácidos,  que  muitas  vezes  sentem  dificuldades  para  se  manter  em

determinadas posições. Em virtude da hipotonia, ainda pode aparecer dificuldade para sugar,

deglutir, mastigar; controlar movimentos de lábios e língua, ocasionando atraso na articulação

dos  movimentos  que  compõem  a  fala (LEFÈVRE,  1981;  PUESCHEL,  2007;

SCHWARTZMAN, 1999).

Apesar  de  o  retardo  mental  encontrar-se  intrinsecamente  associado  a  essas

crianças,  é  possível  perceber  crianças  com  síndrome  de  Down  que  tenham  um
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desenvolvimento intelectual limítrofe ou mesmo normal (BENDA, 1960). O retardo mental

varia  entre:  retardo leve,  moderado,  severo ou profundo. Esta  classificação de retardo foi

sugerida e publicada pela Associação Americana de Deficiência Mental em 1992. No entanto,

tendo em mente uma visão inclusiva, que não colocasse o indivíduo dentro de uma concepção

absoluta  e  permanente  e,  acreditando  que  o  retardo  mental  é  um  atributo  que  está  em

constante  relação  com  o  meio  físico  e  humano,  sendo  que  estes  devem  se  adaptar  às

necessidades especiais da CSD, cria-se um novo modelo de classificação, onde se passa a

observar  o  grau  de  apoio  que  a  criança  necessita,  sendo  chamados  então  de:  apoio

intermitente, limitado, extensivo ou permanente (SASSAKI, 2003). 

2.1.3 Classificações Existentes da Síndrome de Down

A síndrome de Down é também conhecida por Trissomia 21. A síndrome recebe

este nome devido a uma alteração genética que ocorre exatamente no par de cromossoma 21,

fazendo com que este  seja  constituído  por  um cromossoma a  mais,  formando assim,  um

cariótipo com 47 cromossomas ao invés dos 46, que corresponde ao cariótipo de um indivíduo

sem a síndrome (DANIELSKI, 1999; PROJETO DOWN, 1995; SNUSTAD & SIMMONS

2001; THOMPSON et al,1991).

A síndrome de Down pode resultar em três formas diferentes: trissomia livre ou

simples, mosaicismo e translocação.

A  trissomia  livre  ou  simples  é  a  mais  comumente  encontrada.  Nela,  os  47

cromossomas  estão  presentes  em todas  as  células,  sendo causada  por  uma não-disjunção

cromossômica, ou seja, por uma divisão cromossômica errada (EL – HANI, 1995).

Já o mosaicismo é caracterizado por uma grande quantidade de células normais,

no organismo do indivíduo com síndrome de Down, ou seja, parte de suas células possuem 46

cromossomos normais  e  outro tanto  de  células  apresenta  47  cromossomos.  Crianças  com

mosaicismo  tendem a  ter  melhor  desenvolvimento  intelectual  e  traços  fenotípicos  menos

acentuados. Esse tipo de síndrome de Down afeta cerca de 2% a 4% de pessoas com essa

síndrome, sendo sua ocorrência considerada rara (PASKULIN et al, 2011).

Werneck  (1993)  afirma  que  o  terceiro  tipo  é  a  translocação,  que  tem  uma

ocorrência aproximada de 3% a 4% em pessoas com síndrome de Down. Quando a síndrome

se  apresenta  nesta  forma,  tem-se  então  que  a  extensão  do  cromossomo  21  transloca-se,

estruturalmente, para um braço mais curto de outro cromossomo que, frequentemente, é o par

14.  O  cariótipo  fica  constituído  por  46  pares  de  cromossomos,  sendo  que  um  destes
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cromossomos é rearranjado com um cromossomo 21 translocado. Em exames realizados com

os pais de crianças com síndrome de Down por translocação, observou-se que um deles possui

apenas 45 cromossomos, incluindo um do par 14, um do par 21 e um translocado 14/21.

Normalmente, esta translocação está presente na mãe, porém, fenotipicamente, não é possível

verificar  nenhuma alteração,  uma vez  que a  quantidade  de  material  genético  presente  no

organismo é considerado suficiente.

Sobre  translocação,  Werneck  (1993,  p.  78)  comenta  que  “ocorre  quando  um

cromossomo do par 21 e o outro, ao qual depois fica agregado, sofrem uma quebra na região

central. Os dois braços curtos se perdem e os dois mais longos se unem”.

Pueschel (2007), acerca dos tipos apresentados acima, ressalta que seja qual for o

tipo  de  alteração  cromossômica,  o  responsável  pelas  características  físicas  e  atraso  no

desenvolvimento  mental  será  o cromossomo 21.  No entanto,  a  síndrome de  Down se dá

apenas pela extensão do braço do cromossomo 21 e não pelo cromossomo inteiro.

Um fator comum entre as alterações são os atrasos no desenvolvimento global.

Esses atrasos podem se apresentar como: distúrbios na fala, falta de autonomia, dificuldades

com a motricidade, dificuldade em se socializar e atrasos cognitivos (FISCHER, 1988 apud

TRISTÃO & FEITOSA, 2003).

Entre estas dificuldades, o atraso na aquisição da fala é o que mais traz transtornos

para  os  pais.  As  crianças  com  síndrome  de  Down  passam  a  impressão  de  serem

comunicativas, no entanto, esta comunicação se dá mais pelos gestos que propriamente pela

fala (PORTO-CUNHA & LIMONGI, 2008).

Quanto  aos  movimentos  motores  grossos,  estes  têm a  tendência  a  aparecerem

tardiamente, em virtude da hipotonicidade corporal, fraqueza muscular ou até por doenças

cardíacas congênitas. Por causa destes fatores, pode ser que a criança adquira, primeiramente,

os movimentos motores finos (FERREIRA, 1999).

2.1.4 Formas de Atendimento à Criança com Síndrome de Down

A síndrome de Down é considerada uma encefalopatia não progressiva, ou seja,

depois de um determinado tempo, a lentidão no desenvolvimento não se acentua e não ocorre

agravamento em seu quadro (WERNECK, 1993).
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Desta forma, torna-se muito importante que o estímulo ocorra desde os primeiros

anos  de  vida.  O  profissional  envolvido  com  a  CSD  deverá  desenvolver  uma  série  de

atividades  específicas,  a  fim  de  expandir  a  capacidade  da  criança,  auxiliando  em  seu

desenvolvimento motor, psicológico, cognitivo e social, além de contribuir para a construção

de  um  ser  independente  e,  consequentemente,  mais  feliz.  Dentro  das  possibilidades  de

estimulação precoce para esse público, destacam-se os seguintes atendimentos:

• Fisioterapia:  o  trabalho  realizado  é  direcionado  à  motricidade  global  e

perpendicular.  O fisioterapeuta  desenvolverá  estímulos  que  contemplem a  postura  supina,

posição prona (barriga para baixo), postura sentada, postura em pé, variações posturais, o

andar, estimulação das coordenações sensório-motoras de membros superiores e inferiores.

Estes  estímulos  devem  ser  contínuos  até  que  haja  um  desenvolvimento  satisfatório  das

posturas  e  dos  membros.  Estímulos  como levar  a  mão à  boca,  fixar  o  olhar  em objetos,

acompanhar  objetos  em  movimentos,  girar  a  cabeça  em  direção  à  origem  de  um  som,

sentar-se,  entre  vários  outros  exemplos,  são  atividades  presentes  no  atendimento  do

fisioterapeuta (ÁVILA & RODRIGUES, 2008).

• Fonoaudiologia: pode contribuir para reduzir a lentidão na aquisição da fala.

Quando as crianças são ainda bastante pequenas, os pais ou cuidadores recebem orientações

quanto às vantagens da amamentação na mãe, à mamadeira mais adequada, informação sobre

a escolha da chupeta, o momento certo de oferecer outros alimentos. Quando crescem um

pouco,  é  possível  fortalecer  os  órgãos  fono-articulatórios,  através  de  estimulação  tátil  e

térmica.  Para  que  haja  desenvolvimento  na  linguagem  oral  são  necessários  estímulos

auditivos e orais (IDERIHA, 2005).

• Psicopedagogia: os atendimentos psicopedagógicos abrangem atividades que

desenvolvam  habilidades  psicomotoras,  possibilidades  de  comunicação,  socialização,

interação e desenvolvimento de hábitos, além da independência nas atividades da vida diária

(SILVA, 2005).

• Psicomotricidade: pode ser aplicada tanto em clínicas quanto em instituições e

objetiva  a  reeducação,  terapia  e  educação.  Seu público  envolve  indivíduos  com sintomas

psicomotores advindos de distúrbios mentais, orgânicos, psiquiátricos etc. Esta modalidade de

terapia promove o desenvolvimento, principalmente através do movimento. Almeida (2007, p.

17) relata que a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade descreve psicoterapia como sendo:

a ciência que tem como objeto de estudo o homem por meio do seu corpo em
movimento e em relação ao seu mundo interno e externo, bem como suas
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possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo
mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem
das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas.

Com  relação  à  CSD,  a  psicomotricidade  pode  ser  valiosa  ferramenta  para  o

desenvolvimento motor humano, auxiliando a tomar consciência de seu esquema corporal.

Consequentemente,  há  melhor  noção  da  imagem,  estrutura  e  equilíbrio  corporal,

desenvolvendo o que tange às emoções, lateralidade, capacidades perceptivas, sendo muito

importante para a evolução de potencialidades tanto na parte cognitiva quanto psicomotora e

também afetiva. Desta forma, a coordenação geral será possível após a tomada de consciência

do corpo (ALVES, 2007).

• Pedagogo — Educação Especial: o pedagogo, por meio da educação especial,

visa  à  promoção  do desenvolvimento  global  da  CSD,  respeitando  suas  limitações.  Busca

auxiliá-la  na  ampliação  de  suas  capacidades,  estimular  a  participação  social,  até  mesmo

inseri-la, tanto quanto possível, na vida profissional. Todo o trabalho do pedagogo é buscar

desenvolver sua autonomia. Para Mills (apud SCHWATZMAN, 1999, p. 23):

um dos grandes objetivos da educação infantil é fazer com que a criança seja
mais autônoma na sala de aula. Adquirir autonomia é interiorizar regras da
vida social para que se possa conduzir, sem incomodar, o restante do grupo.
E essa adequação social é condição sine qua non para que seja integrada.

A CSD desenvolve-se mais lentamente do que uma criança dita normal da mesma

idade; no entanto, isto não significa que aquela está impedida de aprender (SCHWATZMAN,

1999).

• Equoterapia:  os  estímulos  oferecidos,  nesta  modalidade  de  terapia,  são

realizados em cima de um cavalo. A vantagem terapêutica da equoterapia está ligada à forma

como o cavalo se movimenta. Sabe-se que o cavalo possui três formas de andar: passo, trote,

galope. O andar mais utilizado neste tipo de terapia é o passo, uma vez que é o que mais se

assemelha com o andar humano, por ambos exigirem movimentos tridimensionais do dorso.

Os  principais  benefícios  que  a  equoterapia  pode  trazer  é  a  melhora  do  equilíbrio  e  da

coordenação motora, ajuste do tônus muscular, manutenção de postura adequada, melhora de

autoestima e de autoconfiança,  aprendizado de novos esquemas motores (SANTOS, 2005;

FREIRE, 1999).

• Musicoterapia: ainda no ventre materno, o bebê está constantemente imerso em

um mundo sonoro com os batimentos  cardíacos,  as vibrações causadas pelos movimentos
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peristálticos,  os  ruídos  intestinais  da  mãe,  as  vozes  amortecidas  que  chegam até  o  bebê,

principalmente a voz da mãe, o movimento oriundo da expiração-inspiração. É conhecido que

o bebê sente todas as sensações da mãe. Assim, qualquer irregularidade presente no ambiente

intrauterino que quebre a harmonia que outrora havia, se manifesta em estresse fetal. A partir

do nascimento, o bebê ouvirá novos sons, incluindo o de sua voz, ao liberar o primeiro choro.

Adiante,  um universo  sonoro  delineará  a  sua  identidade  musical.  Benenzon  (1985,  p.46)

conceitua Identidade Sonora (ISO) como “um fenômeno de som e movimento internos, que

resume nossos arquétipos sonoros, nossas vivências sonoras gestacionais, intrauterinas, nossas

vivências sonoras de nascimento e infantis  até nossos dias”.  O musicoterapeuta trabalhará

mediante os sons que fazem sentido para o indivíduo, utilizando-se de quatro experiências

musicoterapêuticas, descritas por Bruscia (2000): experiências de re-criação, experiências de

composição, experiências receptivas e experiências de improvisação.

O  fato  de  oferecer  às  crianças  o  que  elas  gostam  de  ouvir  influenciará  no

desenvolvimento  intelectual,  em  sua  criatividade  e  em  sua  capacidade  de  eleição

(FEDERICO, 2009).

A Musicoterapia, através de atividades específicas para cada indivíduo ou grupo,

buscará minimizar as dificuldades da fala, dificuldades de socialização, além de promover a

expressão,  a  interação,  a  criatividade  e  a  formação  de  identidade.  Conta  ainda  com  a

possibilidade de auxiliar no programa de reabilitação, de forma direta ou coadjuvante, com o

fisioterapeuta.

Toda  e  qualquer  terapia  trará  muito  mais  resultado  se  houver  cooperação  e

envolvimento  dos  familiares.  Muitas  vezes,  os  pais  ou  cuidadores  se  distanciam  deste

cuidado, uma vez que esperaram cheios de expectativas, durante nove meses, por uma criança

perfeita. E, ao se depararem, logo no nascimento, com uma criança com síndrome de Down, o

primeiro sentimento é de frustração.

uma deficiência, seja qual for, é uma condição indesejável e não há razões
para se crer no contrário. Quando nos deparamos com um problema desse
tipo,  o drama será maior, não tanto pela deficiência,  mas pela atitude da
sociedade para com ela (CHACON, 1995, p. 29).

Por mais que o assunto da atualidade seja a inclusão, ainda existe um preconceito

muito forte diante do diferente, culminando no isolamento da CSD ou de uma criança que

tenha outra deficiência. Consequentemente, essa rejeição, mascarada ou não, incide sobre a

família (CYRENO, 2007; PRIOSTE, RAIÇA & MACHADO, 2006).
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A criança,  por sua vez,  receberá os afetos negativos como: rejeição,  vergonha,

raiva, pena. Os pais, muitas vezes, sentem-se culpados por gerar um filho com deficiência,

não conseguem vislumbrar  um futuro para seu filho e  perdem a crença de que a  criança

poderá se desenvolver. Todos esses sentimentos negativos prejudicam o crescimento social,

emocional e cognitivo da criança.

Sabe-se que o desenvolvimento de um indivíduo se dá, não somente pautado em

seu grau de comprometimento intelectual, mas sim em vários fatores que cooperam para esse

desenvolvimento;  entre  eles,  o  que  ocupa  papel  mais  importante,  é  o  ambiente  familiar

(RODRIGO & PALÁCIOS, 1998).

Para Casarin (1999), ao saber do nascimento de uma criança downiana, as reações

variam e os pais ou cuidadores precisam passar por um processo de luto para darem início à

aceitação  da  criança.  Esse  processo  é  composto  por  quatro  fases,  sendo  a  primeira  fase

estabelecida pelo choque, pois para eles pesa a carga de conhecimento que eles tinham antes

do nascimento  da  criança  sobre  a  deficiência.  Os  familiares  precisam de  orientação  para

entender a importância desse primeiro momento, quando a criança é tão dependente e onde o

ambiente está  tão aberto à construção da ligação afetiva.  O amor e a afetividade não são

sentimentos prontos, que sempre estiveram ali; precisam ser construídos.

A segunda  fase  aparece  com  a  ansiedade,  um  desejo  intenso  de  recuperar  o

indivíduo. Acreditam em erro de diagnóstico e buscam relacionar características da síndrome

com características familiares. É como se fosse uma negação diante do diagnóstico.

Na  terceira  fase,  tem-se  a  consciência  de  que  o  diagnóstico  é  imutável,

ocasionando  uma  desesperança  e  sentimento  de  impotência  diante  da  insegurança  do

desconhecido.  Essa  fase gera  novos  sentimentos  como a  raiva  e  a  tristeza  pela  perda  da

criança tão sonhada.

 Por  fim,  a  quarta  fase  é  marcada  pelo  início  da  aceitação  e  diminuição  da

ansiedade e insegurança.  Diante do convívio com a criança,  percebe-se que ela não é tão

diferente  como  viam  no  início.  É  um  momento  de  superação  e  equilíbrio.  Nessa  fase,

percebe-se que,  quanto mais  rápido se buscar  ajuda,  melhor  será para a criança  e  para a

família. Começa-se então a possibilidade de vínculo afetivo.

Segundo Rodriguez (2006, p. 59):

no  caso  da  criança  portadora  de  Síndrome  da  Down,  existe  uma grande
necessidade de que ela seja genuinamente inserida na sua família para que
possamos pensar em qualquer outro tipo de inclusão, pois uma inclusão que
não é baseada em crenças verdadeiras dos próprios pais, não funciona, não
vinga e não transforma aqueles que cercam a criança.
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Nesse  momento,  a  busca  de  ajuda  profissional  para  os  pais  é  de  fundamental

importância para o desenvolvimento da CSD. As orientações recebidas e trocas de experiências,

que acontecem no ambiente  terapêutico,  servem para fortalecer  a  estrutura familiar  e  ganhar

forças para lutar em prol de minimizar as possíveis dificuldades que a criança possa ter. O fato de

exporem seus problemas e sentirem-se ouvidos e, ao mesmo tempo, saber que não são os únicos

a  passarem  por  essa  situação,  traz  tranquilidade  e  conscientização  aos  pais  de  que  há

possibilidade de melhorar a qualidade de suas vidas e a de seus filhos (GALVANI et al, 2001).

Em sociedade, vê-se a existência do preconceito diante de tudo o que é diferente.

O preconceito não é apenas discriminar alguém, mas vai além, pois o preconceito nada mais é

do que nutrir um sentimento de repulsa ao diferente. Discriminar aparece como o resultado

desse preconceito e se acentua quando o “ser diferente” se vê restringido de seus direitos

pessoais (LIMA, 2002).

A literatura médica tende a contribuir também para o preconceito, uma vez que

estigmatiza quem tem a síndrome de Down, sem evidenciar suas capacidades, sem falar da

vida real dessas pessoas, as conquistas, os conflitos, as paixões, os avanços, as ambições, os

atropelos desses cidadãos que, a cada dia, se mostram mais independentes e mais conscientes

do seu papel na sociedade.

2.2  AS  INTELIGÊNCIAS  MÚLTIPLAS  E  DESENVOLVIMENTO  -   IMPORTANTES

ESPECIFICIDADES

2.2.1 Entendendo a Inteligência

 A capacidade de pensar e agir diante de fatos, às vezes, até inusitados, leva as

pessoas  a  concluírem  que  são  seres  inteligentes,  embora  limitados.  Por  isso,  falar  sobre

inteligência exige esforço e conhecimento.

Segundo Pinker (1998, p. 77)

a  inteligência  não  provém  de  um  tipo  especial  de  espírito,  matéria  ou
energia,  mas  de  um  produto  diferente,  a  informação.  Informação  é  uma
correlação entre duas coisas, produzida por um processo regido por lei (e não
ocorrida por mero acaso). Dizemos que os anéis em um tronco de árvore
fornecem informações a respeito da idade da árvore, porque o número deles
tem correlação com a idade da planta  (quanto mais velha a  árvore,  mais
anéis ela tem), e a correlação não é uma coincidência, sendo causada pelo
modo de como as árvores crescem.
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Assim  como  era  antigamente,  nos  dias  atuais,  existem  comunidades  que

estabelecem um padrão de inteligência  fornecido pelos mais  variados tipos  de testes,  que

servem para medir a capacidade intelectual das pessoas, cujos resultados e conceitos altos

obtidos nos testes, capacitam-nas a agirem como verdadeiros heróis. A reação da comunidade

é imediata: endeusam aqueles que atingiram uma média alta preestabelecida, em detrimento

de outros que não conseguiram atingir os mesmos resultados definidos por estudiosos. Dessa

forma, Patto (1997, p. 3) revela que:

problemas relativos ao conteúdo das provas, à conceituação de inteligência e
à lógica da situação de avaliação fazem com que os testes se transformem
em artimanha do poder, que prepara uma armadilha para a criança, que acaba
vítima de um resultado que não passa de um artefato da própria natureza do
instrumento e de sua aplicação, situação tanto mais verdadeira quanto mais o
examinando for uma criança pobre e portadora de uma história de fracasso
escolar produzido pela escola.

Nos testes conhecidos por QI (Quociente Intelectual), criados por Alfred Binet,

psicólogo francês, voltado para as crianças e para a educação, as pessoas são avaliadas através

de uma série de exercícios de aferição da memória verbal, do raciocínio verbal, do raciocínio

numérico,  da  apreciação  de  sequências  lógicas  e  a  capacidade  de  dizer  como  resolver

problemas do dia-a-dia,  cujas respostas, que devem ser dadas em um determinado tempo,

medem a capacidade de raciocínio lógico e de linguagem. Esses testes de QI avaliam todos

sob uma mesma ótica,  sem considerar  as  habilidades  do  indivíduo,  seu  meio  ambiente  e

outros aspectos; muito embora seja considerada a herança genética. Isto não quer dizer que os

testes de avaliação do QI são totalmente errados, contudo, atualmente, eles estão defasados e

ultrapassados e não correspondem à realidade e ainda, não conseguem alcançar toda gama de

conhecimento e competências que as pessoas são portadoras (GARDNER, 1995).

Sobre os testes de inteligência criados por Binet,  Garret  (1970, p. 207) tece o

seguinte comentário:

Binet  organizou seus  testes  segundo o que denomina  escala  cronológica.
Agrupou os  quesitos  dos  testes  e  estabeleceu  diferentes  níveis  de  idade,
determinando assim a inteligência da criança pelo nível  de idade que ela
conseguia  atingir.  A criança  de  8  anos  que  era  capaz  de  solucionar  os
quesitos  do  nível  daquela  idade  era  considerada  normal  ou  comum.  Se
conseguia resolver os quesitos do nível  superior à sua idade cronológica,
considerava-se  que  a  sua  “idade  mental”  era  maior  que  a  sua  idade
cronológica e se dizia, então, que a criança era inteligente ou adiantada. Se
era incapaz de resolver os testes no seu próprio nível de idade, dizia-se que a
sua idade mental era menor que a sua idade cronológica e ela era classificada
como atrasada ou retardada.
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Muito  embora  tais  testes,  em parte,  objetivassem  a  identificação  de  “talentos

incomuns”, sua preocupação estava centrada na identificação de alunos com dificuldades de

aprendizagem, para ajudá-los. A ênfase era dada para as matérias de Matemática e Português,

por  considerarem  a  linguagem  e  o  raciocínio  os  principais  quesitos  a  serem  avaliados.

Deixavam  em  segundo  plano  o  considerável  potencial  que  as  pessoas  podiam  ter  para

atividades envolvendo valores artísticos, musicais, danças, esportes, relações interpessoais e

outros (MELO, 2003).

A sociedade  sempre  impôs  valores  e  a  inteligência  era  vista  como um desses

valores.  As  famílias  tradicionais  não  admitiam  que  seus  filhos  tivessem  o  mesmo  nível

intelectual da grande massa da população. Tais valores desumanos e arbitrários levavam pais,

que  tinham  filhos  com  alguma  deficiência  física  ou  mental,  a  escondê-los.  A vergonha

superava o amor e o carinho que os pais deviam demonstrar pelos filhos. Nos dias de hoje,

essa visão retrógrada de soberania absoluta, já não é tão forte e comum no meio em que se

está inserido, mas ainda é comum encontrar com pessoas que se sentem felizes pelo fato de ter

um filho ou parente com um QI elevado.

Vários  pesquisadores,  dentre  eles,  Galton, um  dos  fundadores  da  avaliação

psicológica  moderna,  defendiam  a  inteligência  como  sendo  um  fator  de  hereditariedade

genética. Desde então, o anseio de todas as pessoas é descobrir o grau de inteligência de cada

indivíduo, a fim de mensurá-la, defini-la e cultivá-la (GARDNER, 2001). Daí, o vigor desses

testes de inteligência.

Contudo, Gardner (2001, p. 13) afirma que “a inteligência é importante demais

para ser deixada nas mãos daqueles que testam a inteligência”.

No  decorrer  dos  tempos,  com  os  avanços  científicos  e  tecnológicos,  o

conhecimento  da  mente  e  do  cérebro  humano  foi  profundamente  modificado.  Com isto,

chegou-se à conclusão de que o cérebro é composto de muitos módulos ou faculdades. Para

Gardner, esta modificação nos leva a uma difícil escolha: “conservar as visões tradicionais de

inteligência  e  de como deve ser mensurada ou conceber  um modo diferente  e  melhor  de

conceituar o intelecto humano” (Ibid, 2001, p.14).

Não raramente, os indivíduos são avaliados e rotulados por testes que já não têm

sentido.  Chegou-se  à  conclusão  que  uma  pessoa  pode  não  ter  sucesso  em uma  área  do

conhecimento e ser brilhante em outras áreas.  Uma pessoa pode ter  grande facilidade em

dissertar sobre determinado assunto e não ser bom nos esportes.
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Neste milênio, quando se pensa em inteligências, não se deve preocupar somente

com o uso adequado delas. Deve-se, sim, proporcionar meios nos quais a inteligência e a

moral se unam, na construção de um mundo melhor, onde todos se sintam bem em viver.

Gardner (2001, p. 14) relata que:

a tarefa para  o novo milênio não é apenas afiar nossas inteligências e usá-las
adequadamente.  Precisamos  ver  como  a  inteligência  e  a  moral  podem
trabalhar em conjunto e criar um mundo em que uma grande variedade de
pessoas queira viver. Afinal, uma sociedade dirigida por gente “inteligente”
ainda pode destruir a si mesma ou o resto mundo.

 A teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner salienta exatamente esta questão.

Conseguir  identificar  no  indivíduo  aquilo  que  ele  tem de  melhor,  uma  vez  que  pode  se

sobressair em uma determinada área ou em várias áreas ao mesmo tempo, mas que este não

precise, necessariamente, ter domínio de tudo em se tratando de conhecimento.

Gardner (1995, p. 20) revela que:

acreditamos  que  a  competência  cognitiva  humana  é  melhor  descrita  em
termos de um conjunto de capacidades, talentos ou habilidades mentais que
chamamos  de  “inteligência”.  Todos  os  indivíduos  normais  possuem cada
uma dessas capacidades; em certa medida, os indivíduos diferem no grau de
capacidade e na natureza de sua combinação. Acreditamos que esta teoria da
inteligência  é mais humana e mais  verídica que as  visões  alternativas da
inteligência  e  reflete  mais  adequadamente  os  dados  do  comportamento
humano “inteligente”. Essa teoria tem importantes implicações educacionais,
inclusive para o desenvolvimento de currículos.

A teoria das Inteligências Múltiplas mostra um modo pluralizado de entender o

intelecto.  A inteligência humana possui faculdades independentes que podem desempenhar

suas funções, separadamente ou se unindo a outras faculdades, as quais variam de pessoa para

pessoa. Isso é o que indicam os avanços recentes da ciência. Como as pessoas apresentam

uma mistura de várias inteligências, estas não podem ser normatizadas e nem submetidas a

regras. As opções das pessoas variam de acordo com as suas habilidades

Para aprofundamento sobre a teoria das Inteligências Múltiplas é necessário que

se conheça os vários significados do vocábulo “inteligência” e se compreenda a posição dos

autores apresentados a seguir. 

De acordo com Ferreira (1988, 774), inteligência é a:

faculdade  de  aprender,  apreender  ou  compreender,  percepção,  apreensão,
intelecto,  intelectualidade.  Qualidade  ou  capacidade  de  compreender  e
adaptar-se  facilmente:  capacidade,  penetração,  agudeza,  perspicácia.
Maneira de entender ou interpretar, interpretação: a boa inteligência de um
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texto.  Acordo,  harmonia,  maquinação,  conluio,  trama.  Destreza  mental,
capacidade  de  resolver  situações  problemáticas  novas  mediante
reestruturação dos dados perceptivos.

É a faculdade que o sujeito tem de resolver problemas, fazer opções, escolher a

melhor solução, adentrar a compreensão dos fatos, formando e formulando ideias, juízos e

raciocínios.

Segundo Antunes (1998, p. 11):

analisando  de  maneira  sucinta  as  raízes  biológicas  da  inteligência,
descobre-se que ela é produto de uma operação cerebral e permite ao sujeito
resolver problemas e, até mesmo, criar produtos que tenham valor específico
dentro de uma cultura. Dessa maneira, a inteligência serve para nos tirar de
alguns  “apertos”,  sugerindo  opções  que,  em última  análise,  levam-nos  a
escolher a melhor solução para um problema qualquer.

As  teorias  e  conceitos  que  definem  a  inteligência  divergem  entre  alguns

estudiosos, pois uns entendem a inteligência como sendo uma capacidade geral única; outros

entendem que a inteligência depende de várias capacidades separadas (LOURO, 2005).

Howard Gardner revolucionou o campo da psicologia cognitiva ao propor a teoria

das Inteligências Múltiplas, uma vez que ele defendeu que a inteligência não se limitava a

medições ou capacidades  que cada indivíduo teria  em maior  ou menor extensão. Gardner

(2001, p. 47) definiu inteligência como sendo “um potencial biopsicológico para processar

informações que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar

produtos que sejam valorizados numa cultura”. Desta forma, percebe-se que a competência

tem a função de proporcionar um caminho na solução de problemas e também ser útil ou

considerada importante em alguma cultura.

Para o autor, a inteligência é algo natural do ser humano e a forma como ele

conceitua a inteligência, permite ao indivíduo ter maior ou menor desempenho em diferentes

áreas de atuação. Ele acredita que a inteligência não pode se resumir ao desenvolvimento de

habilidades  para  serem usadas  apenas  com a  intenção  de  sucesso  escolar,  mas  vai  além,

quando  busca  entender  a  inteligência  baseada  nas  origens  biológicas  para  a  solução  de

problemas. 

Gardner parte de um problema solucionado e analisa os eventos que antecederam

esta resolução, para entender como se chegou a uma resposta satisfatória. Acredita que um

indivíduo pode experienciar  as  oito  inteligências  e  o  papel  da educação deveria  ser  o  de

aprimorar seu potencial individual, como relata na seguinte citação:

mesmo  que  várias  inteligências  possam  ser  exploradas  como  meio  de
transmissão,  o  material  real  a  ser  dominado  pode  ele  próprio  incidir
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justamente no domínio de uma inteligência específica. Se alguém aprende a
tocar um instrumento,  o conhecimento a ser adquirido é musical.  […]. E
assim, vem a ocorrer que várias competências intelectuais podem tanto servir
como  meios  quanto  como  mensagens,  como  forma  e  como  conteúdo
(GARDNER, 1994, p. 255).

Para  que  uma  habilidade  seja  considerada  uma  inteligência,  Gardner  (1994)

propôs oito requisitos que devem ser observados, como a seguir.

1º Isolamento potencial por dano cerebral: um dano ocorrido em alguma região

do cérebro pode afetar as habilidades pertencentes à inteligência específica daquela área, sem

comprometimento da totalidade do cérebro.

2º A existência de indivíduos excepcionais em determinadas áreas: este critério

corresponde a pessoas que se destacam em uma determinada área, como por exemplo, alguns

autistas que possuem destreza para a pintura ou se destacam na matemática.

3º Uma operação central ou conjunto de operações identificáveis: pode-se dizer

que este critério  se satisfaz,  quando um mecanismo neural é ativado por um determinado

estímulo, que pode ser interno ou externo, desta forma, demonstrando a habilidade em uma

determinada área.

4º A suscetibilidade à modificação da inteligência por treinamento: indivíduos

tidos como normais ou com altas habilidades podem ser treinados e com isso variar os níveis

de inteligência em diversas áreas.

5º  Uma  história  evolutiva  e  plausibilidade  evolutiva: este  critério  é  a

interpretação de uma história evolutiva da inteligência, se são identificadas em outras espécies

animais.  O  autor  acredita  que  a  pré-história  humana  pode  ter  oferecido  mutações  entre

espécies que forneceram vantagens cerebrais especificas para a espécie humana.

6º Apoio  de tarefas  psicológicas  experimentais: Este  critério  de  inteligência

deve ser submetido a experimentos para que se possa detalhar seu funcionamento, autonomia

ou interdependência relativa, forma de memória peculiar a um dado estímulo e interação com

outras inteligências.

7º  Apoio  de  achados  psicométricos:  testes  psicométricos  que  avaliam  a

capacidade lógico-matemática.

8º Suscetibilidade à codificação em um sistema simbólico: A representação por

símbolos é uma característica da comunicação humana. Para tanto, é necessário identificar o

sistema  de  símbolos  que  representa  a  valorização  e  a  manifestação  de  uma determinada

inteligência.
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Assim, a  Teoria  das  Inteligências  Múltiplas  é  composta  por  oito  inteligências,

sendo elas:  Inteligência  Linguística,  Inteligência Lógico-matemática,  Inteligência Espacial,

Inteligência Musical, Inteligência Corporal Cinestésica, Inteligência Intrapessoal, Inteligência

Interpessoal e Inteligência Naturalista.

Acredita-se que cada inteligência é extremamente importante e nem uma delas

pode ser mais valorizada do que a outra pelo fato de ser mais comum ou mais utilizada, ou

ainda, pelo fato de trazer mais poder econômico às pessoas que delas estão impregnadas. Por

isso, a ordem com que serão descritas ou elencadas no texto nada tem a ver com o grau de

importância. As oito primeiras elencadas, a seguir, são inteligências estudadas e descobertas

por Gardner (GARDNER, 2001).

1ª  A Inteligência  Linguística: localiza-se no lobo frontal  esquerdo e  também

lobo temporal esquerdo. Essas duas áreas se comunicam através de uma estrutura nervosa. A

habilidade  em lidar  com palavras  e  organizá-las coerente  e  criativamente,  tanto  de forma

escrita quanto oral, é decorrente dessa inteligência. Sensibilidade para o significado e ordem

das palavras, ela pode ser exibida em sua forma mais completa, talvez, por poetas, escritores,

advogados,  enfim,  pessoas  que  tenham  o  dom  de  usá-la  para  expressar,  emotivamente,

sentimentos,  dando  clareza  e  também  viajando  pelo  mundo  dos  sonhos,  tentando

transformá-los em palavra escrita ou falada, para torná-los, de certa forma, real. Geralmente,

consegue-se perceber nas pessoas, com esta habilidade, a facilidade que elas têm de resolver

jogos de palavras, recitar versos, concentrar-se em leituras, fazer rimas e outras brincadeiras

verbais, que podem ser feitas de modo informal numa rodinha de amigos.

 2ª  A Inteligência  Lógico-matemática: localizada  no  lobo  têmporo  parietal

occipital  esquerdo,  tem  destaque  o  solucionar  problemas  que  envolvam  números.

Normalmente, pessoas com essa habilidade têm facilidade com raciocínio lógico e dedutivo,

além de  grande  facilidade  com cálculos.  Manifesta-se  pela  facilidade  para  calcular,  pela

capacidade para discernir padrões numéricos e lógicos e de perceber elementos que envolvam

medidas de peso, altura, distância, entre outros. As pessoas com essa inteligência conseguem

explicar questões de forma argumentativa, respondendo os “porquês”, interpretando desenhos

e gráficos. Segundo Gardner, essa inteligência foi considerada por Piaget como a ideia geral

de “inteligência”.

3ª Inteligência Espacial: O indivíduo que demonstra facilidade com inteligência

espacial possui fácil entendimento de mapas, visualiza mentalmente espaços, conseguindo até

mesmo  produzir  transformações  nesses  espaços.  A  inteligência  espacial  está  localizada

têmporo parietal occipital direito. As pessoas que possuem esta inteligência têm habilidade
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para “pensar figuras”, para perceber, com relativa exatidão,  o mundo visual e recriá-lo ou

alterá-lo, na mente ou no papel, facilidade para formar um modelo mental, sendo capaz de

utilizar, manobrar e operar esse modelo. A inteligência espacial é altamente desenvolvida em

artistas, arquitetos, desenhistas, escultores, marinheiros, engenheiros etc. Está muito ligada à

criatividade, no plano espacial.  As pessoas, que se destacam pela inteligência espacial, são

logo notadas pelo fato de estarem quase sempre desenhando, rabiscando, pintando. Gostam

muito de contar coisas que leem ou veem sobre as diferentes épocas. Gostam de ambientes

organizados e se sentem incomodadas com objetos fora do seu lugar. Têm facilidade muito

grande em se guiar por mapas, localizar-se em lugares diferentes, procurar endereços etc.

4ª  Inteligência Musical:  Habilidade para entender e criar música. Pessoas com

facilidade em distinguir sons ou timbres, recriar e criar sons, enquadram-se na Inteligência

Musical. Através do som, estas pessoas são capazes de compreender e criar significados. A

Inteligência Musical localiza-se no lobo temporal direito. Músicos, compositores e dançarinos

mostram elevada  Inteligência  Musical.  Mozart,  presumivelmente,  a  possuía  em alto  grau.

Destaca-se pela  capacidade  de apreciar, identificar,  expressar  sons  de um modo geral.  As

pessoas  dotadas  de  Inteligência  Musical  são  percebidas  de  imediato,  pois  estão  sempre

cantarolando, assobiando e dedilhando. Conseguem fazer de pequenos objetos, muitas vezes

banais como uma simples caixa de fósforo ou uma tampinha de garrafa, um instrumento para

tirar sons, impondo ritmo. Na maioria dos casos, tocam algum tipo de instrumento musical.

Quem nunca ouviu falar em alguém que aprendeu a tocar um determinado tipo de instrumento

musical “de ouvido”?

5ª  A  Inteligência  Cinestésico-corporal:  é  a  habilidade  de  usar  o  corpo  para

resolver problemas ou elaborar produtos, isto é, utilizando o corpo inteiro como uma forma de

experimentar, praticar, para se expressar, ou para aproximar-se de seus objetivos. Mímicos,

dançarinos,  jogadores  de  basquete,  futebol,  entre  outros,  são  algumas  das  pessoas  que

demonstram  esse  tipo  de  inteligência.  Pessoas  com  essa  inteligência  têm  facilidade  em

controlar  os  movimentos  do  corpo  e  manipular  objetos  com  destreza.  Essa  inteligência

envolve dois campos da psicomotricidade ampla, que está ligada à destreza, ao equilíbrio e ao

campo da psicomotricidade fina, ligada à atenção e a quatro sentidos humanos (tato, paladar,

olfato, visão). É comum observar que pessoas com uma inteligência Cinestésico-corporal são

inquietas,  mesmo  quando  estão  em  filas.  Não  precisam  de  um  instrumento  oficial  para

explorá-la, isto é, fazem da latinha de refrigerante vazia ou de uma simples bola de papel

amassado um objeto para poder jogar; de dois pedaços quebrados de tijolo, a representação
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uma trave; enfim, para desenvolver uma atividade esportiva, que é a sua maior realização, são

capazes de criar, imaginariamente, um cenário parecido com o real.

6ª A Inteligência Interpessoal: é a habilidade de perceber e entender os outros

indivíduos, o que os motiva, seu humor e seus desejos. Pessoas com essa inteligência sabem

como trabalhar, cooperativamente,  com os outros. Políticos,  líderes religiosos, professores,

vendedores, entre outros, se utilizam dessa inteligência. Observa-se esse tipo de habilidade em

pessoas que gostam de estar sempre em grupos, ajudando, orientando, aconselhando os que

estão ao seu redor, propondo ideias; enfim, preocupa-se muito com o bem-estar de seu grupo;

não pensa apenas em si, mas na coletividade.

7ª  Na  Inteligência  Intrapessoal: o  conhecimento  de suas  próprias  emoções  é

voltado  para  o  seu  eu.  Totalmente  voltada  ao  autoconhecimento,  à  autoestima.  Alguns

romancistas  e  consultores  usam essa  inteligência  para  guiar  seu  dom que é  demonstrado

através de atos como escrever diários, ouvir o outro falar; há a preferência em ficar sozinho.

Observa, atentamente, o mundo que se agita ao seu redor; enfim, faz o tipo que comumente é

visto como uma pessoa que gosta de ficar só.

8ª A Inteligência Naturalista:  refere-se à habilidade de reconhecer e classificar

plantas, minerais e animais, incluindo rochas, gramíneas e toda a variedade de fauna e flora;

enfim, as pessoas que têm a inteligência naturalista  se interessam pela natureza de forma

integral, usando sentimentos profundos. A habilidade de reconhecer artefatos culturais, gostar

de carros,  também pode se basear  na inteligência  naturalista.  Manifesta-se em níveis  que

podem  variar  do  jardineiro  ao  paisagista,  por  exemplo.  Pessoas  com  boa  inteligência

naturalista, como os botânicos, sempre que podem, procuram lugares retirados dos centros

urbanos,  onde  possam  estar  em  contato  com  a  natureza.  Procuram  ser,  ecologicamente,

corretos, participam de ONGs para salvar ou defender a flora e a fauna. Preferem desfrutar de

alguns dias num acampamento a ficarem fechados em um apartamento, ou ainda, são a favor

de um piquenique em um local ao ar livre, a um restaurante caro da cidade. Essa inteligência

também  pode  ser  demonstrada  por  pessoas  com  facilidade  de  reconhecer  e  classificar

produtos manufaturados e farmacológicos.

O  trabalho  de  Gardner,  a  teoria  das  Inteligências  Múltiplas,  traz  inegáveis

contribuições  quando  propõe  derrubar  conceitos  de  uma  inteligência  única,  fechada.  Há

muito,  a  ciência  estava  impregnada  com a  ideia  da  valorização  exclusiva  da  inteligência

lógico-matemática, que é a tendência de definir o desempenho dos alunos em uma única área

de  conhecimento.  Apesar  disso,  ainda  prevalece  o  hábito  de  valorizar  as  habilidades

relacionadas às artes e aos esportes apenas nas chamadas atividades extracurriculares.
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Vale ainda ressaltar que Daniel Goleman (2001), com base na Teoria de Gardner,

principalmente nas inteligências inter e intrapessoal citadas acima, desenvolveu a ideia  da

Inteligência  Emocional.  Para  o  autor  (2001,  p.337),  Inteligência  Emocional  refere-se  à

“capacidade  de identificar  nossos próprios sentimentos  e  os dos outros,  de motivar  a  nós

mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos.” Dessa

forma, nota-se que esta inteligência tem como característica o administrar  as emoções  de

acordo com o momento, para que as mesmas produzam crescimento no indivíduo.

Goleman  (Ibid.,  p.  338)  assinala  que  a  Inteligência  Emocional  possui  cinco

competências que contemplam tanto o emocional quanto o social. São elas: 

• Autopercepção:  corresponde  à  compreensão  e  manipulação  segura  das

emoções,  desencadeando  um  comportamento  adequado  frente  a  uma

situação;

• Autorregulamentação: refere-se à capacidade de se autocontrolar; 

• Motivação:  diz  respeito  à  capacidade  do  indivíduo  de  direcionar  as

emoções a fim de alcançar um determinado objetivo;

• Empatia: significa que o indivíduo percebe seus anseios e os trabalha de

forma que  consiga  cultivar  uma boa  sintonia  com o maior  número  de

pessoas;

• Habilidades sociais: corresponde à facilidade que o indivíduo possui com

relação aos relacionamentos pessoais

Para uma adequada estimulação no ambiente familiar, é necessário que a criança

possa  interagir  com  o  adulto  ou  com  outras  crianças.  Os  processos  de  aproximação,

mecanismos  constituintes  dessa  interação,  concorrem  para  que  a  criança  desenvolva  sua

percepção, dirija e controle seu comportamento, sobretudo, permita adquirir conhecimento e

habilidade,  estabelecendo  relações  e  construindo  seu  próprio  ambiente  físico  e  social

(BRONFENBRENNER & CECI, 1994).

Cabe  à  família  a  responsabilidade  pelo  fortalecimento  dos  principais  vínculos

afetivos  da  criança,  bem  como  os  cuidados  e  estímulos  necessários  ao  crescimento  e

desenvolvimento na primeira infância.

Conclui-se  que,  mães  orientadas  a  estimularem  seus  bebês  por  meio  de  uma

variedade de experiências perceptivas com pessoas, objetos e símbolos, contribuem para o
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desenvolvimento cognitivo das crianças, observando-se resultados positivos num prazo mais

prolongado (RAMEY & RAMEY, 1998).

 O  desenvolvimento  cognitivo  infantil  tem  como  elemento  essencial  a

socialização, sendo que a mediação entre a criança e a sociedade é exercida pela família.

Sendo  a  instituição  familiar  aberta,  que  se  desenvolve  na  troca  de  relações

interpessoais,  ela tem sofrido reais,  patentes  e visíveis transformações,  cujas mudanças se

refletem na sociedade. Assim, vão surgindo novos modelos, novos arranjos, que diferem da

formação  da  família  nuclear  tradicional,  constituída  pelo  casal  (homem-mulher)  e  filhos.

Desta forma, a família é, não importando sua estrutura, a mediadora no relacionamento básico

da criança com o mundo (SOUZA, 1997).

Bronfenbrenner  &  Ceci  (1994)  formularam  a  ecologia  do  desenvolvimento

humano, salientando a complexidade das relações interpessoais no ambiente imediato. Esse

ambiente  necessita  da  existência  de  outros  ambientes  complementares,  possibilitando  a

contextualização dos fenômenos do desenvolvimento, nos vários níveis do mundo social.

Admite-se  que  é  no  seio  da  família  que  a  criança  recebe  toda  a  afetividade

necessária  para  o  seu  desenvolvimento.  Contudo,  paradoxalmente,  ela  tanto  pode receber

proteção,  como  também  pode  conviver  com  situações  que  ofereçam  riscos  para  o  seu

desenvolvimento saudável.

De acordo com Sapienza & Pedromônico (2005, p. 210),

alguns  fatores  que  tornam  o  indivíduo  vulnerável  são:  prematuridade,
desnutrição, baixo peso, lesões cerebrais, atraso no desenvolvimento, família
desestruturada,  desemprego,  pobreza,  dificuldade  de  acesso  à  saúde  e
educação. Aquelas crianças com desvantagens socioeconômicas, cujas mães
sejam também jovens, solteiras e pobres ou que tenham vindo de famílias
desorganizadas  (riscos  psicossociais),  ou ainda,  crianças  que tenham pais
com  desordens  afetivas,  esquizofrenia,  desordens  antissociais,
hiperatividade,  déficit  de  atenção  e  isolamento  (riscos  genéticos)  são
potencialmente  vulneráveis  aos  eventos  estressores  e  são  consideradas
crianças  em risco para problemas de desenvolvimento;  isto,  só para citar
alguns.

Os fatores  de  riscos  mencionados  referem-se,  com frequência,  ao  baixo  nível

socioeconômico e à fragilidade nos vínculos familiares, que podem resultar em prejuízos para

a solução de problemas, inclusive em relação à linguagem, à memória e às habilidades sociais

(BRADLEY & CORWYN, 2002).

Individualmente, muitas variáveis podem ser consideradas de risco na infância e

na adolescência: síndrome pós-trauma, depressão, ansiedade, estresse, distúrbios de conduta
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ou de personalidade, evasão escolar, gestação precoce, problemas de aprendizagem, uso de

drogas,  violência  familiar,  desagregação  familiar,  violência  física,  abandono,  maus  tratos,

entre outras.

O conceito  de desenvolvimento  possui  as mais  diversas definições,  isso se dá

dependendo do referencial teórico que se queira adotar e quais pontos se deseja abordar. De

acordo  com  Marcondes  (1994  apud  BRASIL,  2002,  p.  75)  o  pediatra  refere-se  a

desenvolvimento  como  sendo  “o  aumento  da  capacidade  do  indivíduo  na  realização  de

funções cada vez mais complexas”. Já o psicólogo teria outro olhar, voltado para aspectos

cognitivos, do meio ambiente e sociais, variando de acordo com sua formação. 

Partindo  da  ideia  de  que  o  ser  humano  se  desenvolve  de  acordo  com  suas

possibilidades e do meio em que vive, não se pode afirmar que o atraso em uma habilidade

específica corresponda a um problema patológico, mas faz-se necessário que a criança seja

vista como um todo na relação com o seu meio.

O desenvolvimento  se  dá  de  forma ampla,  ocorrendo  uma mudança  de  nível.

Diante  do  desenvolvimento,  o  indivíduo  não  permanece  estagnado  em  um  estado,  mas

mediante a diversos estímulos, ele será retirado do estado que antes se encontrava para outro

estado  em  processo  de  desenvolvimento.  Rappaport  (1981  apud  Brasil,  2002,  p.  122)

considera que “desenvolvimento é um conceito amplo que se refere a uma transformação

complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que inclui, além do crescimento, a maturação, a

aprendizagem e os aspectos psíquicos e sociais”.

Diante do que se pensa sobre o conceito de desenvolvimento, o termo que será

mais  utilizado  para  indicar  qualquer  tipo  de  mudança  observada  durante  a  pesquisa  será

“evolução”, uma vez que não haverá nenhum tipo de testes que evidenciem uma efetiva

mudança de nível.

2.3 MÚSICA, MUSICOTERAPIA E CORO TERAPÊUTICO

O que é música? Para alguns, todo som pode ser considerado como música. No

entanto, tratando-se de conceituações sobre a música, apenas sons estruturados e harmoniosos

podem ser conceituados como tal.

 Ferreira (1988, p. 957) refere-se à música como a “arte e ciência de combinar

sons que sejam agradáveis ao ouvido”.

A música  acompanha o  ser  humano no decorrer  de  sua vida.  Desde  o ventre

materno,  as  batidas  ritmadas  do  coração,  o  bombeamento  do  sangue,  os  movimentos



37

peristálticos,  as  vozes  que  penetram o  ambiente  intrauterino  estão  presentes  no  universo

sonoro  do  bebê,  compondo  a  sua  paisagem  sonora2.  Os  sons  permanecem  rodeando  o

indivíduo após o nascimento até sua morte.

a  música  é  a  linguagem  que  se  traduz  em  formas  sonoras  capazes  de
expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da
organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A música
está  presente  em todas  as  culturas,  nas  mais  diversas  situações:  festas  e
comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas etc (Brasil,
1998, p.45).

Estes sons que acompanham o ser humano desde seu período embrionário serão

específicos dele. A forma como a mãe canta para o bebê, a entonação que coloca em sua voz e

as  músicas  ouvidas  pelos  pais  na  presença  do  indivíduo  contribuirão  para  formar  sua

Identidade Sonora - ISO (BENENZON, 1985). Essa Iso corresponde ao histórico musical, ou

seja, qualquer som, ruído, música, que acompanhar a criança desde a sua vida intrauterina até

a fase em que se encontra. Para o autor (Op. Cit., p.46), a Identidade Sonora (ISO) é “um

fenômeno  de  som  e  movimento  internos  que  resume  nossos  arquétipos  sonoros,  nossas

vivências  sonoras  gestacionais,  intrauterinas,  nossas  vivências  sonoras  de  nascimento  e

infantis até nossos dias”.

Nos itens a seguir, serão abordados a música, a musicoterapia, o coro terapêutico e

os aspectos considerados mais relevantes para o presente estudo.

2.3.1 Música e o Cantar – Breves Considerações

A música  pode suscitar  no  ser  humano  os  mais  diferentes  sentimentos.  Pode,

inclusive,  transportar  o  homem aos recônditos  da  alma.  Seus  acordes  podem fazer  brotar

dentro  do  indivíduo  sentimentos  de  tristeza  ou  de  alegria  e  por  que  não  dizer,  até  de

incontrolável  euforia.  Reações  variadas  são manifestadas  de acordo com o indivíduo,  sua

vivência e seu momento. Acreditando nisso, Hillman (1984, p. 43) expõe que “a música ajuda

a contatar os próprios sentimentos”.

A música é capaz de produzir forte atração no ser humano. Mesmo que de forma

inconsciente, em algum momento, o indivíduo pode se perceber cantarolando uma melodia

que ouviu, ou batendo os pés, consonantes com os ritmos da música. As crianças, através de

brincadeiras, produzem música.

2 A paisagem sonora, segundo Schafer (2001), seria então: “o ambiente sonoro. Tecnicamente, qualquer porção 
do ambiente sonoro vista como um campo de estudos” (p. 366).



38

a criança, por meio da brincadeira, relaciona-se com o mundo que descobre a
cada dia e é dessa forma que faz música:  brincando.  Sempre receptiva e
curiosa, ela pesquisa materiais sonoros, inventa melodias e ouve com prazer
a música de diferentes povos e lugares (Joly, 2003, p.116). 

Ao discorrer sobre a música na educação infantil, Ávila e Silva (2003) ressaltam

que “a música é inerente à natureza do homem.” Desde a mais tenra idade, dentro do próprio e

natural desenvolvimento,  a criança emite sons que vão se ampliando e se organizando em

pequenas melodias. Isto se dá pelo contato com as canções de ninar e com tais músicas, sendo

ouvidas através da voz materna ou de um outro ente da família. A criança vai introjetando a

linguagem musical e armazenando os conhecimentos musicais. Ambos os autores acrescentam

que:

a música não é um fator  externo em relação ao homem, provém do seu
interior,  é  inerente  à  sua  natureza.  Ela  está  presente  em  todo  universo,
inspirando  a  expressão  musical  humana.  Trata-se  de  uma  segunda
linguagem  materna.  Por  esse  motivo,  toda  criança  tem  direito  a  uma
educação  musical  que  lhe  possibilite  desenvolver  o  potencial  de
comunicação  e  expressão  embutido  nessa  linguagem (ÁVILA & SILVA,
2003, p.76).

Em relação à naturalidade de elementos musicais no homem, Andrade (1976, p.

13) ressalta que:

o que a gente pode afirmar, com força de certeza, é que os elementos formais
da música: o som e o ritmo, são tão velhos como o homem. Este os possui
em si mesmo, porque os movimentos do coração, o ato de respirar já são
elementos rítmicos,  o passo já organiza um ritmo, as mãos percutindo já
podem determinar os elementos do ritmo. E a voz produz o som.

O elemento sonoro fundamental  e mais natural  da expressão humana é a voz.

Desde a mais tenra idade, nos balbucios, nas manifestações de alegria, dor, clamor e outros e

até  os  mais  elaborados  modos  da  fala  e  da  expressão  musical,  o  homem teve  na  voz  o

elemento fundamental da expressão humana.

De acordo com Beyer (1999, p. 24):

a criança,  a partir  de uma leitura e reflexão do mundo, pode exteriorizar
emoções e sentimentos através da música. Ao expressar uma ideia através do
canto,  a  criança  pode  representar,  intelectualmente  e  afetivamente,  o
ambiente ao seu redor bem como sua forma de percebê- lo e assimilá-lo.

Estienne  (2004)  sugere  que  a  voz,  a  personalidade  e  as  emoções  estão



39

intrinsecamente  ligadas  de  tal  forma  que  uma  alteração  emocional  pode  desencadear  na

ausência da fala. Para a autora,

existe  uma  relação  evidente  entre  a  voz,  a  personalidade  e  o  estado
emocional. Seria banal afirmar que a voz é a emanação da pessoa, que ela
traduz as emoções mais tênues. A voz pode ser submersa, invadida a ponto
de ser impedida no seu funcionamento (ESTIENNE, 2004, p. 5).

O aspecto emocional é de suma relevância no que se refere à exteriorização da

voz. Deve-se levar em conta que a criança é um ser pensante, constituída de sentimentos,

capaz de perceber as constantes mutações do mundo que a cerca. Não se pode pensar que o

mundo da criança é um faz de conta sem fim, onde se misturam, na sua fantasia, duendes,

fadas e bruxas. O universo infantil é habitado também por pessoas de sua estima e de grande

significação  para  ela.  Quando  essas  pessoas  são,  de  alguma  forma,  afetadas  por  alguma

dificuldade,  engana-se quem pensa que a  criança  está  alheia  a  isso.  Um desequilíbrio  no

ambiente familiar que lhe seja desfavorável, pode lhe afetar, entristecendo-a, a ponto de fazer

com que essa criança reprima sua voz, reprimindo-a

Por isso, neste momento, é que se pensa no resgate dessa criança através do canto

coral, especificamente o Coro Terapêutico, com uma perspectiva musicoterapêutica. Por sua

significação,  atuação  e  alcance,  pode-se  dizer  que  o  canto  coral  traz  consigo  momentos

carregados  de  prazer,  de  emoção,  de  resgate. Baseando-se  nos  pensamentos  de  Estienne

(2004), conclui-se que o canto coral pode ser uma valiosa ferramenta que poderá contribuir

para o desenvolvimento da criança com Síndrome de Down. 

Para  Costa  (2001,  apud  Dreher,  2006,  p.134),  “há  momentos  de  entraves,

bloqueios, onde não conseguimos traduzir em palavras o que sentimos. As canções podem

permitir, então, o emergir dos conteúdos bloqueados”. Algumas vezes, se torna menos difícil

expor conteúdos internos utilizando a música em lugar da fala. Sloboda (2008, p. 3) refere-se

aos benefícios do canto coral da seguinte forma:

o canto coral contribui sobremaneira para a saúde física e psicológica do ser
humano. Doenças como estresse, depressão, fadiga, sedentarismo podem ser
tratadas e prevenidas através do canto em conjunto. Por ser uma atividade
social, a música coral assume um significado mais amplo, “proporcionando
uma série de retornos sociais para aqueles que dela participam.”

O coral é uma forma de educação musical, pois trabalha, de maneira peculiar, com

diversos elementos musicais, tais como ritmo, melodia, afinação, timbre, harmonia, dinâmica
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etc. (MORELEMBAUM, 1999 apud SANTOS, 2008). Por conseguinte, o desenvolvimento

musical  exercitado  na  procura  do  timbre  adequado,  na  correção  da  afinação,  na  ação

disciplinadora da harmonia e no natural engajamento que a própria dinâmica exige, o coral

resulta em diversos benefícios para os coralistas, que ao final vai refletir, inclusive, em sua

vida  pessoal  porque,  além do  aprendizado  da  linguagem musical,  a  educação  através  da

música,  engloba  a  educação  dos  sentidos,  educação  da  sensibilidade  e  educação  da

inteligência.

Na opinião de Morelembaum (1999 apud SANTOS, 2008, p. 57):

o trabalho de iniciação musical feito pelo coral,  além de representar uma
forma de lazer (…) pode, como constatado por vários educadores musicais,
contribuir para uma mudança de comportamento, ou seja, para o surgimento
espontâneo da disciplina, da receptividade, da alegria e do companheirismo
entre as pessoas.

O  canto  coral  é  uma  atividade  disciplinadora,  socializadora,  integrada  e

integradora, cuja característica principal é a convivência em grupo e a união; união em fusão

das vozes, na harmonização dos sons e dos ritmos, na comunhão dos sentimentos e, não pode

se constituir em um ensino isolado, nem pode dispensar os conhecimentos globalizados, para

estar em harmonia com os interesses da vida atual (ALMEIDA, 2011).

O  canto  coral  representa,  além  de  muitas  possibilidades,  a  oportunidade  de

integração e inclusão social, desenvolvimento vocal e aprendizagem musical. O condutor do

canto  coral,  neste  caso,  o  regente,  deve  ser  uma pessoa  preparada,  pois  o  coro exige  do

profissional habilidade e competência na condução de pessoas que buscam se automotivar,

oportunidade para aprender e poder se socializar (FUCCI AMATO, 2007).

Para Millecco Filho, Brandão, e Millecco (2001), o canto é um elemento muito

poderoso tanto para quem canta quanto para o quem ouve, pois ao cantar e ao ouvir, imagens

e  sentimentos  associam-se  à  música.  Os  autores  acreditam que o  fato  de  selecionar  uma

canção, acontece como um resgate, pois dentre tantas músicas que são ouvidas, por alguma

razão, uma foi escolhida. Esse movimento de escolha se contrapõe à desvalorização social que

muitas vezes o indivíduo recebe.

A  importância  sociocultural  do  canto  coral  é  inequívoca.  Ela  não  pode  ser

separada de nenhuma organização humana.  O entrelaçamento  da música com a atividade

social, que é sua primordial função, é imprescindível.

                   Nos dizeres de Salazar (1989): “a música, concebida como função social, é

inalienável a toda organização humana, a todo agrupamento social” (p. 47).
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Na  atualidade,  o  canto  coral  é  amplamente  difundido  e  é  praticado  em

universidades, escolas, igrejas, associações, clubes e empresas, além de grupos independentes

que realizam um trabalho de grande aceitação.

2.3.2 Musicoterapias e a Atuação do Musicoterapeuta no Coro Terapêutico: Cantando a

música que Expressa o Ser   

São vários  os profissionais  que fazem da música seu instrumento  de trabalho.

Diretamente,  temos  os  músicos  e  os  musicoterapeutas,  além  de  outros  profissionais  que

utilizam  a  música  apenas  como  um recurso  a  mais  dentro  de  suas  possibilidades,  como

psicólogos,  terapeutas  ocupacionais  e  fonoaudiólogos.  No  entanto,  para  cada  um  desses

profissionais, a música possui um sentido diferenciado. Pelizzari (1993, p. 39) afirma que:

a música não tem a mesma significação para o músico e o musicoterapeuta.
Para o musicoterapeuta analítico, a música passa a ser um “objeto perdido”
do  qual  se  pode  retornar  a  lógica  significante  do  paciente,  é  um objeto
gerador de ressonâncias, subjetividade. Para o paciente, a música reveste um
fenômeno de projeção, às vezes, de construção; para o musicoterapeuta, um
fenômeno a escutar.

Os olhares dos profissionais são diferenciados para a música. O musicoterapeuta

não tem a intenção que o seu paciente/cliente saia do atendimento como um músico, mas dará

valor a cada som produzido por ele, a cada sussurro, a cada grito ou ruído manifestado, tendo

consciência de que tudo é expressão e precisa ser valorizado. Ruud (1990, p. 42-43) pondera

sobre o fato de que “a música permite o extravasar de vários conflitos e emoções que nos

acometem, num espaço apropriado e permissivo com apoio do terapeuta”.

A música é o instrumento de trabalho do musicoterapeuta, no processo de resgate

do ser humano dos problemas que o acomete, seja físico, mental e outros. A parceria se dá

entre a música e a terapia. Embora muitos pensem que a música possui maior relevância nesse

processo, a musicoterapia objetiva muito mais a ação terapêutica aliada à música. “A música,

em musicoterapia, é a principal ferramenta de trabalho e é utilizada, terapeuticamente, por se

acreditar em seu alcance e em suas possibilidades como reveladora e restauradora da alma

humana” (Rodrigues, 2004, p.18).

A música utilizada nas sessões terapêuticas não deve ser imposta pelo profissional

musicoterapeuta. O cliente, muitas vezes, comparece às sessões munido com a música que

compõe a sua história.  Há um cuidado a ser  observado pelo  profissional  ao  selecionar  o

repertório musical para os seus atendimentos, baseado nas informações dadas pelo paciente.
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Emoções, sentimentos os mais variados, perturbações mentais podem gerar reações diversas

em seus pacientes.

Segundo Bruscia (2000, p. 101):

as habilidades e preferências musicais do cliente devem sempre ser aceitas
sem julgamento. Enquanto busca ajudar o cliente a desenvolver seu potencial
musical, o musicoterapeuta deve sempre se esforçar por aceitar a produção
musical do cliente em qualquer nível que ele ocorra, sejam formas sonoras
ou música, sem considerar o mérito estético ou artístico, reconhecendo que,
à medida que ocorra progresso terapêutico, sua música se tornará cada vez
mais plenamente desenvolvida.

O profissional musicoterapeuta deve ter em mente e sempre levar em conta que

ele tem à frente um cliente cujos problemas devem ser alcançados e superados pela e através

da música. Esta deve minimizar as dificuldades desse cliente com o intuito de atingir a meta

proposta pelos recursos musicoterapêuticos empregados. Assim, parte-se do pressuposto que a

música empregada como ferramenta na terapia não deve ser imposta pelo profissional. Para

que haja uma boa aceitação pelo cliente,  é importante  que o repertório musical  inclua  as

preferências dele.

Neste  contexto,  a  escuta  terapêutica  é  de  essencial  importância,  pois  é  nesse

momento  que  poderá  acontecer  o  maior  encontro,  que  é  o  encontro  do  paciente  consigo

mesmo. O cliente  se sentirá valorizado e nesse intercâmbio de sentimentos,  ele começa a

perceber a realidade e a sensação de ser esquecido ou mesmo relegado. Mesmo que a música

escolhida pelo paciente não tenha a aprovação do musicoterapeuta, este a ouvirá sem tecer

comentário que seja desfavorável ao cliente.

Para Costa (1999, p.38):

sua escuta precisa ser desprovida dos preconceitos sobre o que é uma boa
música, para desenvolver a capacidade de vibrar em comum com seu cliente,
compreender aquilo que deseja expressar, ir ao seu encontro e ajudá-lo a dar
forma a esta expressão.

Bruscia  (2000)  expõe  que,  para  algumas  culturas,  soa  estranho  o  fato  de  um

indivíduo com “problemas” recorrer a outro para auxiliá-lo na solução dos mesmos.

É necessário que se entenda a Musicoterapia como pertencente à área científica.

No entendimento  leigo,  entende-se que  musicoterapia  é  a  arte  de ouvir  música  a  fim de

minimizar  algumas  situações  conflitantes  e  problemáticas  que  podem  causar  depressão,

estresses, e outros males. Não é assim tão simples, pois a Musicoterapia exige planejamento

nas aplicações das experiências e objetivos claros a fim de se alcançar um resultado, sendo

que estes objetivos são traçados tendo em vista o cliente ou grupo com o qual se trabalha.
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No entanto,  em relação  ao trabalho musicoterapêutico,  Bruscia  (2000,  p.22)  o

define assim:

musicoterapia é um processo sistemático de intervenção, em que o terapeuta
ajuda o cliente a promover a saúde utilizando experiências musicais e as
relações  que  se  desenvolvem  através  delas  como  forças  dinâmicas  de
mudança.  Tem  propósito,  é  baseada  em  conhecimentos,  organizada  e
regulada.

Explicar a musicoterapia pelo viés de uma única área torna-se inviável. Devido a

isto, inúmeras definições foram elaboradas. Desta forma, a Comissão de Prática Clínica da

Federação Mundial definiu a musicoterapia como sendo:

a  utilização  da  música  e/ou  seus  elementos  (som,  ritmo,  melodia  e
harmonia,) por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou grupo,
num  processo  para  facilitar  e  promover  a  comunicação,  relação,
aprendizagem,  mobilização,  expressão,  organização  e  outros  objetivos
terapêuticos  relevantes,  no  sentido  de  alcançar  necessidades  físicas,
emocionais,  mentais,  sociais  e  cognitivas.  A  Musicoterapia  objetiva
desenvolver potenciais e/ ou restabelecer funções do indivíduo para que ele
possa  alcançar  uma  melhor  integração  intra  e/ou  interpessoal  e,
consequentemente,  uma  melhor  qualidade  de  vida,  pela  prevenção,
reabilitação  ou  tratamento  (REVISTA  BRASILEIRA  DE
MUSICOTERAPIA, n.2, 1996, p. 4).
 

Dizer  que a  musicoterapia  é  apenas  terapia  é  simplificá-la,  reduzi-la,  além de

valorizar mais o terapêutico que o musical e compreende-se que estes termos se confundem

(BENENZON, 1988).

Bruscia (2000, p. 4) ainda revela que:

a conclusão a que se chega é que é impossível definir com exatidão o que é
Musicoterapia,  uma  vez  que  com  mais  conhecimento  daqueles  que  se
dedicam  ao  estudo  desta  ciência,  alargam-se  os  horizontes  desta,
desenvolvendo-se  novos  conceitos  e  tornando  muito  mais  abrangente  e
aprofundadas suas noções fundamentais.

O campo de atuação do musicoterapeuta é considerado vasto, pois ele pode atuar

na  área  social,  na  área  hospitalar,  na  educação,  na  educação  especial,  com gestantes,  na

estimulação  precoce,  na  reabilitação  motora,  gerontologia  e  geriatria,  recursos  humanos,

ensino e pesquisa (CUNHA & VOLPI, 2008; ZANINI, 2004).



44

Uma abordagem que tem se destacado é o Coro Terapêutico3, que foi utilizado e

definido,  inicialmente  no  trabalho  com idosos,  pela  professora  e  musicoterapeuta  Zanini

(2002). Após sua estruturação, este conceito foi utilizado em diversas pesquisas. Utilizou-se,

em nível de mestrado, aplicado na área de Gerontologia (ZANINI, 2002; AROCA, 2012) e,

em nível de graduação, também na área de Gerontologia (MORAIS, 2013) e, anteriormente,

em pesquisas de cunho bibliográfico, sem pesquisa de campo. A presente pesquisa propõe sua

utilização na área de Educação Especial. 

No caso,  mais específico da criança com síndrome de Down, através do Coro

Terapêutico, pretende-se que essa clientela possa ter vez e voz no que tange ao seu espaço que

geralmente é ignorado, uma vez que, até há bem pouco tempo, tais crianças viviam reclusas,

enclausuradas, em sua grande maioria. Através do canto e do acompanhamento terapêutico, a

CSD terá a oportunidade de exteriorizar suas emoções e vários outros sentimentos. O canto

oportunizará  à  CSD,  não  só  momentos  de  descontração,  como  também  momentos  de

socialização com o grupo.

Zanini (2002, p. 128) propõe o conceito de Coro Terapêutico que consiste:

num grupo conduzido por um musicoterapeuta, com objetivos terapêuticos,
em que  a  voz  é  utilizada  como recurso  para  a  comunicação,  expressão,
satisfação e interação social.  Os participantes, através do cantar, veiculam
sua subjetividade, externando sua existencialidade interna.

O  indivíduo,  quando  canta  uma  música,  se  apropria  dela,  expressando  suas

alegrias, medos, inseguranças. Não existe a possibilidade de confusão com a música original,

pois nem a repetição é possível (CHAGAS, 2001).

Para Morelembaum (1999 apud SANTOS, 2008, p. 78):

o movimento de vibração da voz, ao cantar, estimula todo o corpo, ajudando
a diminuir as tensões. Como faz todo nosso corpo vibrar, a música atua sobre
ele,  tanto  em  nossas  células  e  órgãos  como  em  nossas  emoções,  […]
influenciando, inclusive, em nossa atividade muscular, na respiração, pressão
sanguínea, e até na pulsação cardíaca. Por isso o ato de cantar aciona todo o
nosso corpo, que vai servir como uma caixa de ressonância para o som que
iremos produzir como uma forma de automassagem de dentro para fora.

Quando se pensa em coro, logo vem a ideia do estético; contudo, este não é o

principal objetivo do coro terapêutico, mas sim, como o próprio nome indica, seu objetivo

principal  é  auxiliar  o  indivíduo  a  se  contextualizar,  inserindo-se  no  seio  da  comunidade,

3 Atualmente,  o  curso  de  graduação  em musicoterapia  da  Universidade  Federal  de  Goiás  conta  com uma
disciplina obrigatória de Coro Terapêutico em sua matriz curricular, ministrada pela docente que o definiu.
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descobrindo-se  e  obedecendo  limites  e  tendo  no  outro  a  possibilidade  de  integração  e

interação. O coro terapêutico é uma abordagem terapêutica dentro da musicoterapia. Busca-se

no canto proporcionar ao indivíduo a possibilidade de viver e conviver, recriar e socializar-se.

 Chagas (1990, apud Millecco Filho, Brandão, e Millecco, 2001) afirma que: “a

emissão vocal é um interessante recurso terapêutico, porque a vibração da voz faz vibrar o

corpo e ajuda a desbloquear os anéis de tensão. É uma massagem vibratória, de dentro para

fora, a partir do próprio sujeito” (p.86).

A criança, em qualquer fase de sua infância, é um ser dinâmico. Sua percepção

aguçada e a facilidade de captar um sem números de informações simultâneas torna-a um ser

deslumbrado a cada descoberta e a toda e qualquer novidade. Para a criança, o brincar é coisa

séria e nisso inclui-se a música, onde ela encontra o campo ideal para cantar, dançar, pular,

liberar seu mundo interior. Acredita-se na importância das brincadeiras musicais,  como as

cantigas de roda e outras tantas brincadeiras, pois servem para elevar a autoestima infantil,

além de enriquecer seu imaginário, dando vazão para que outros objetivos sejam alcançados,

como por  exemplo,  maior  interação num grupo social  e  um meio  eficaz  de fazê-la  feliz.

Fonseca (1997, p. 11) corrobora com esta ideia ao dizer que:

a  criança  é  um  ser  sincrético,  ou  seja,  sua  percepção  do  mundo  é
multidimensional  e  simultânea,  aberta  a  todos  os  canais,  a  criança  vive
intensamente cada descoberta,  colocando-se por inteiro em cada situação.
Quando brinca e brinca com toda seriedade, pinta, desenha, explora sons,
inventa músicas e finalmente se expande por meio da música.

Assim sendo, pode-se constatar que a criança é lúdica por natureza. Brincando de

fazer música, a criança transforma em prazer o aprendizado musical e descobre nos sons o seu

relacionamento com a realidade. E nesse reconhecimento, sua motivação é aumentada. Para

Brito (2003, p. 41) “o modo como as crianças percebem, aprendem e se relacionam com os

sons, no tempo-espaço, revela o modo como percebem, aprendem e se relacionam com o

mundo que vêm explorando e descobrindo a cada dia”.

 Através do seu ludicismo, a criança pode aprender conceitos musicais de forma

divertida, onde a criatividade, a oralidade, aspectos corporais, discriminação sonora podem

ser  estimulados.  Brito  (Op.  Cit.,  p.  161)  ainda  revela  que:  “ouvindo  e,  depois,  criando

histórias, elas estimulam sua capacidade inventiva, desenvolvem o contato e a vivência com a

linguagem oral e ampliam recursos que incluem o vocabulário, as entonações expressivas, as

articulações, enfim, a musicalidade própria da fala”.
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O brincar é lúdico e é próprio da criança, brincar. Por meio das brincadeiras, a

crianças desenvolverá sua autonomia, vivenciará situações de socialização etc.

O trabalho com o Coro Terapêutico tem um olhar fenomenológico e holístico para

seus participantes.  Coelho (1994, p. 11) comenta que “quando trabalhamos com a voz de

alguém, colocamos em jogo o seu esquema de valores, toda a sua filosofia de vida e toda a

sua cosmovisão”. 
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3   METODOLOGIA  

3.1 TIPO DE PESQUISA

Esta  pesquisa  se  caracteriza  como  qualitativa,  que,  segundo  Bogdan  e  Biklen

(apud MEDEIROS, 2006), tem o pesquisador como seu principal instrumento e o ambiente

natural  como sua fonte direta  de dados.  Nela,  os dados coletados  são predominantemente

descritivos e a preocupação com o processo é maior do que com o produto. 

Na pesquisa qualitativa, o “significado” que as pessoas atribuem às coisas e à sua

vida  são  pontos  de  atenção  especial  pelo  pesquisador.  De  um  modo  geral,  ela  parte  do

fundamento  de  que  existe  uma  relação  dinâmica  entre  o  mundo  real  e  o  sujeito,  uma

interdependência entre o mundo objetivo e o subjetivo (CHIZZOTTI, 1991, p.79).

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/ EXCLUSÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA

3.2.1 Crianças

Quanto aos critérios de inclusão

 Todas  as  crianças  selecionadas  para  participar  do  Coro  Terapêutico  foram

encaminhadas pela direção da ASDOWN (Associação Down de Goiás); possuíam diagnóstico

de Síndrome de Down; tinham de sete a doze anos; e não estavam vinculados,  durante o

período da pesquisa, à outra atividade de natureza musical. 

Quanto aos critérios de exclusão

Crianças que não tinham o diagnóstico de portador de Síndrome de Down; não

estavam vinculadas à ASDOWN; que tinham idade menor que sete e maior que doze anos;

que faltaram mais de quatro atendimentos musicoterapêuticos consecutivos ou mais que 50%

do total de atendimentos; ou estavam vinculadas à outra atividade de natureza musical, não

foram selecionadas para o Coro Terapêutico.

3.2.2 Pais ou responsáveis

Quanto aos critérios de inclusão

      Para garantir a participação das crianças, os pais, mães ou cuidadores das crianças

selecionadas  para  o  Coro  precisaram  aceitar as  condições  propostas  no  Termo  de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Quanto aos critérios de exclusão

Foram excluídas na seleção para o Coro Terapêutico,  a criança que por ocasião da
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entrevista não esteve representada por seu pai, mãe ou cuidador (a); ou estando presente, se

recusou a assinar o TCLE.

3.2.3  Profissionais  (terapeutas  ou educadores)  diretamente  envolvidos  com a criança

com síndrome de Down

Quanto aos critérios de inclusão

      Somente profissionais que desenvolviam um trabalho terapêutico ou educacional

com a criança, foram selecionados para participar da entrevista inicial; e somente permaneceu

para a entrevista final, o profissional que por ocasião da entrevista inicial tivesse aceitado as

condições do TCLE.       

Quanto aos critérios de exclusão

     Profissionais  que  não  desenvolviam um trabalho  diretamente  com a  criança

selecionada  foram  excluídos  do  processo  de  seleção  para  a  entrevista  inicial.  Sendo

profissional, e tendo se recusado a assinar o TCLE, também foi excluído da seleção.

3.3 LOCAL DA PESQUISA

A coleta  de  dados  da  pesquisa  foi  realizada  através  do  acompanhamento  da

pesquisadora junto à Associação Down de Goiás (ASDOWN), sendo o atendimento realizado

em grupo, com número de quatro a seis participantes. A ASDOWN foi criada em 31 de março

de 1993, após discussões realizadas pelos pais e familiares de pessoas com a síndrome de

Down. Diante de algumas reflexões, acreditou-se que a inclusão e a cidadania plena e ativa

das pessoas com Down se tornariam verdadeiras de fato, com a criação de uma instituição

organizada,  que fosse em busca de ações coletivas e que lutasse em prol de sua clientela

característica. Atualmente, a ASDOWN conta com setecentas (700) famílias associadas.

É uma entidade sem fins lucrativos,  de abrangência estadual,  de caráter social,

educativo, científico e cultural.  Congrega pais e familiares de pessoas com a Síndrome de

Down,  com a finalidade  de combater  preconceitos  relativos  à  aceitação da pessoa com a

Síndrome de  Down,  conquistar  seus  direitos  e  promover  a  busca  incessante  de  medidas,

visando  ao  seu  desenvolvimento,  bem  como  a  sua  integração  à  sociedade  e  o  apoio  às

famílias.

Esta  instituição,  por  conhecer  e  reconhecer  que  muitos  de  seus  associados

enfrentam uma renda  familiar  baixa,  busca  então,  orientar  as  famílias  sobre  a  síndrome,

encaminhando para instituições; e profissionais de diversas áreas, na tentativa de garantir que
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os estímulos necessários ao desenvolvimento sejam oferecidos.

A associação desenvolve ações que têm repercussões sociais, culturais, esportivas

e de lazer, educacionais e socioeducativas, como projetos desenvolvidos na sede:

 – Reuniões mensais de apoio aos pais e familiares;

 – Oficina de bonecas;

 – Colônia de Férias;

 – Projeto “Meu desejo de Natal”;

 – Apoio pedagógico;

 – Campanha do Leite;

 – Bazar;

 – Apoio ao Estudo e à Pesquisa sobre a Síndrome de Down.

A instituição também conta com projetos que são desenvolvidos com parcerias,

tais como:

 –  Projeto  Alfa  Down  -  “A  Informática  como  Processo  Facilitador  na

Alfabetização  de  Pessoas  com  a  Síndrome  de  Down”,  em  parceria  com  a  Pontifícia

Universidade Católica de Goiás;

 – Projeto de ensino de música, em parceria com o Centro Cultural Gustav Ritter;

 – Projeto “Eles são Show”, desenvolvido com a agência de modelos Imagem;

 – Boletim informativo “Quebrando Barreiras”.

Com o olhar voltado em prol do desenvolvimento dos indivíduos com síndrome

de Down e apostando no desenvolvimento de pesquisas realizadas nesta área, a direção da

instituição  aceitou  a  realização  da  pesquisa,  disponibilizando  uma  sala  e  promovendo  o

direcionamento das crianças, observando os critérios descritos na metodologia.

A sala, onde foi realizada a pesquisa, possui dimensões de 6,40 m x 3,85 m², uma

janela de 1,80 m x 1,50 m². O piso tem revestimento de taco. No ambiente, ainda se encontra

um rack com uma televisão e um aparelho de som. O teto possui forro do tipo lajota. A sala

também possui  três  portas,  sendo que duas dão acesso a  banheiros  e  a  terceira,  acesso à

recepção.

3.4 ASPECTOS ÉTICOS

Quanto aos trâmites legais para a realização da pesquisa, um projeto de pesquisa

foi encaminhado para análise e parecer ético da Comissão de Pesquisa da Escola de Música e

Artes  Cênicas  e,  após  aprovação,  para  o  Comitê  de  Ética  em Pesquisa  da  Universidade

Federal  de Goiás,  sendo iniciada  a  pesquisa somente  após aprovação do mesmo (Parecer
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Consubstanciado/Protocolo nº 004/13– Anexo 18).

Colheu-se a assinatura do responsável pela ASDOWN no Termo de Anuência4,

como comprovação de que a mesma acolheu a proposta da pesquisa, permitindo que esta

ocorresse no interior da Instituição.

Posteriormente, realizou-se uma reunião com pais e responsáveis pelas crianças

encaminhadas para a pesquisa, antes do início do processo terapêutico,  a fim de colher as

assinaturas  no TCLE5,  momento  em que foi  explicado cada item contemplado no Termo,

deixando-os à vontade para assinar ou não.

Tendo  aceitado  o  Termo,  o  responsável  assinou  um  Consentimento  de

Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa6, que serviu como uma comprovação para o

próprio pesquisador de que o mesmo estava ciente de como se desenvolveria a pesquisa e dos

seus direitos.

Os  profissionais  que  trabalharam  diretamente  com  a  criança  participante  da

pesquisa e que aceitaram responder ao questionário, assinaram um Termo de Consentimento7,

a fim de declarar que estavam cientes das informações relacionadas à pesquisa.

3.5 O DESENVOLVIMENTO DO CORO TERAPÊUTICO 

A  atuação  da  musicoterapeuta/pesquisadora  pautou-se  na  Fenomenologia

Existencial, pois a mesma se acha inserida no contexto dos Métodos Fenomenológicos e traz

embutida em si mesma toda a significação do porquê do tema escolhido da pesquisa. Para

Merleau-Ponty (1999,  p.  18,  apud Lima,  2008,  p.  18),  Fenomenologia  significa caminhar

junto com o outro para lhe mostrar os fenômenos relacionados aos seres humanos, pois não é

possível  compreender  o mundo sem compreender  a  existência  humana.  De acordo com o

autor:

o mundo fenomenológico é, não o ser puro, mas o sentido que transparece na
intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas experiências
com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras; ele é, portanto,
inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam sua unidade
pela  retomada  de  minhas  experiências  passadas  em  minhas  experiências
presentes, da experiência do outro na minha (p.18).

A  Fenomenologia  Existencial  busca  compreender  a  singularidade  de  cada

indivíduo e como ele vivencia suas relações com as pessoas e conflitos que o cercam.

4 Apêndice I
5 Apêndice II
6 Apêndice III
7 Apêndice IV
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Os  encontros  foram  realizados  uma  vez  por  semana,  durante  quatro  meses,

totalizando  16  encontros  com  duração  de  50  minutos  cada  um,  na  sede  da  ASDOWN,

conforme citado  anteriormente.  A voz  foi  o  principal  recurso  utilizado;  entretanto,  foram

utilizados alguns instrumentos musicais da instituição durante o processo. 

Os modelos de planejamento das sessões do Coro Terapêutico (ZANINI, 2002)

foram estruturados em três momentos, a cada encontro com os participantes:

a)  aquecimento,  envolvendo  exercícios  de  respiração,  de  relaxamento  e  de

aquecimento vocal;

b)  desenvolvimento,  com utilização  das  técnicas  de  re-criação  (com canções

escolhidas  pelos  participantes  da  pesquisa),  improvisação  e  composição  musical,  como

descritas por Bruscia (2000);

c) processamento, com depoimentos e atividades de integração entre os membros

do grupo e a musicoterapeuta/ pesquisadora.

As atividades  ocorridas  no processo dos atendimentos  foram desenvolvidas  de

acordo com o que ocorria no atendimento anterior, de onde a musicoterapeuta pesquisadora

colhia  informações  que  forneciam  subsídios  para  os  passos  subsequentes.  Durante  toda

dissertação, ao se referir à vivência do Coro Terapêutico, optou-se pela utilização de termos,

como: processo8 e Coro Terapêutico, por se tratar do nome específico da atividade realizada

pela musicoterapeuta pesquisadora.

3.6 RECURSOS UTILIZADOS

Para  a  execução  das  atividades  foram  utilizados  violão  para  acompanhar  as

músicas  que  não eram acompanhadas  de  gravação  audiovisual;  notebook  para  reproduzir

áudios e vídeos; caixas de som para notebook; câmera fotográfica; bandinha rítmica; folhas de

papel A4 com imagens impressas. Devido à dificuldade em encontrar os compositores das

músicas utilizadas, constam junto aos nomes das músicas nos anexos, apenas os nomes dos

intérpretes.

3.7 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Inicialmente,  foi  realizada  uma Entrevista  com os  pais ou responsáveis.  Neste

momento se deu o preenchimento da Ficha musicoterápica9.

8 Entende-se por processo,  todo movimento realizado,  visando uma mudança,  que pode ser  permanente  ou
transitória (RIBEIRO, 1994).

9 Apêndice V
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Neste mesmo encontro, foi aplicado um questionário inicial10, antes do início dos

atendimentos/encontros  do Coro Terapêutico.  Ao término do período de quatro meses dos

atendimentos, foi aplicado um questionário final11 com o pai ou responsável pelo participante

do Coro Terapêutico, com o objetivo de constatar se houve mudanças no quadro da CSD.

Constam nesta pesquisa apenas as entrevistas iniciais dos seis pais das crianças que iniciaram

o Coro Terapêutico. Devido às desistências, foi possível realizar a entrevista final com apenas

quatro pais, no caso, os pais de C1, C2, C4 e C5.  Além destes instrumentos, também foi

realizado  um  questionário  inicial12,  antes  do  início  dos  atendimentos,  e  um  questionário

final13,  ao  fim  do  processo,  com  um  professor  e  um  estagiário  de  fonoaudiologia  que

trabalhava com duas das crianças selecionadas. Foram escolhidos apenas dois profissionais

entre  os  profissionais  que  atendiam  as  crianças  inseridas  no  Coro  Terapêutico,  devido  à

incompatibilidade de horários, distâncias longas e também ao fato de que algumas crianças

não recebiam outros atendimentos. 

As  informações  coletadas  nos  atendimentos  foram  transcritas  em  relatórios  e

filmadas,  pois  houve  consentimento  dos  pais  e  responsáveis  para  este  procedimento.  Foi

garantido aos mesmos que as filmagens e qualquer outra informação colhida por meio de

entrevistas  e  relatórios  seriam  utilizadas  somente  para  esta  pesquisa,  na  dissertação  de

mestrado,  no  momento  da  defesa  e  em  artigos  científicos  para  serem  divulgados  em

congressos e/ou publicados em revistas científicas. Foi reforçado para os pais a omissão dos

nomes das crianças, no momento da gravação em que estes fossem mencionados. Da mesma

forma,  nos  relatórios,  seus  nomes  foram  substituídos  por  C1,  C2,  C3,  C4,  C5  e  C6,

referindo-se à Criança 1, Criança 2, Criança 3, Criança 4, Criança 5 e Criança 6. Com respeito

às imagens, os rostos das crianças selecionadas receberam tratamento, sendo que foi colocada

uma tarja impedindo a identificação das mesmas, de acordo com o combinado no TCLE14.

No decorrer das atividades do Coro Terapêutico, a musicoterapeuta juntamente com a

orientadora/supervisora  perceberam  a  necessidade  de  colaboradores  para  auxiliar  no

andamento da pesquisa. Sendo assim, foi feito o convite ao musicoterapeuta Diego Bastos e

também ao graduando Marcus Vinícius  Galvão. Este,  ficou responsável  pelas gravações e

imagens; aquele executou a função de co-terapeuta,  tocando o violão e intervindo quando

necessário.

10 Apêndice VI
11 Apêndice VII
12 Apêndice VIII
13 Apêndice IX
14 Apêndice II
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Após  visualização  dos  vídeos,  criou-se  os  quadros:  Quadro  1  (página  84)  e

Quadro 2 (página 85), onde foram trazidos aspectos relacionados às Inteligências Múltiplas

(Gardner,  2001).  Outro  instrumento  de  coleta  de  dados  foi  o  relatório  de  cada

atendimento/encontro.

3.8 ANÁLISE DE DADOS

A  análise  dos  dados  foi  realizada  com  base  no  método  fenomenológico,

fazendo-se  uma  triangulação  entre  os  dados  do  fenômeno  e  a  fundamentação  teórica

relacionada à Musicoterapia/Coro Terapêutico, Psicologia Cognitiva e Educação Especial.

3.9 CRITÉRIOS PARA SUSPENSÃO OU ENCERRAMENTO DA PESQUISA

A pesquisa seria suspensa caso houvesse desistências e permanecesse um grupo

menor do que quatro participantes.
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4  MUSICOTERAPIA  E  CRIANÇAS  COM  SÍNDROME  DE  DOWN:  UMA

EXPERIÊNCIA COM O CORO TERAPÊUTICO

Neste capítulo, foram trazidos dados acerca da pesquisa de campo, ou seja, do

processo musicoterapêutico vivenciado.

4.1 UM OLHAR PARA O GRUPO

Para  que  o  Coro  Terapêutico  pudesse  ter  início,  a direção  da  ASDOWN  se

encarregou de entrar em contato com os pais das crianças, que atendiam aos critérios e marcar

uma data e horário que favorecesse ao maior número de pais. Na ocasião, apareceram apenas

quatro mães,  sendo que novo contato  precisou ser feito  com os pais  e  também um novo

agendamento para proceder com a leitura, esclarecimento e recolhimento de assinaturas do

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Pais e Responsáveis15 e também do

Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa16. Após esclarecidas todas

as dúvidas surgidas durantes estes encontros, procedeu-se com as assinaturas dos documentos.

Nestas ocasiões, efetuou-se também a leitura e esclarecimento da Ficha Musicoterapêutica17,

visando ao preenchimento da mesma, a fim de conhecer as preferências musicais das crianças,

o que possibilitaria o planejamento dos primeiros atendimentos.

Dez crianças foram contempladas na entrevista, sendo que as mesmas possuíam

faixa etária de sete a onze anos. No primeiro encontro com as crianças, foi possível perceber

que a maioria possuía certa dificuldade com a fala. Algumas crianças tímidas não adentraram

no grupo no período inicial.  No geral, pode-se dizer que a deficiência intelectual presente

nessas crianças foi considerada de leve a moderada.

Os primeiros atendimentos contaram com a presença de até seis crianças das dez

selecionadas. Apenas quatro crianças permaneceram constantes até o final do processo, pois

após a entrevista inicial com os pais, quatro crianças não chegaram a participar dos encontros

realizados, dois desistiram durante o percurso. No caso das desistências, várias tentativas de

contato foram realizadas pela musicoterapeuta e pela instituição; no entanto, não foi possível

efetivar o contato, devido os telefonemas sempre caírem na caixa de mensagem. Desta forma,

obedecendo  aos  critérios  de  exclusão  do  projeto  de  pesquisa,  citados  anteriormente,  foi

possível  a  realização  da  entrevista  final  apenas  com  esses  que  tiveram  frequência  até  a

finalização dos atendimentos. No entanto, julgou-se importante trazer dados das outras três

15 Apêndice II.
16 Apêndice III.
17 Apêndice IV.
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(3)  crianças,  uma  vez  que  as  mesmas  alcançaram  benefícios  relevantes  para  serem aqui

comentados e analisados.

4.2 O CAMINHAR DO CORO TERAPÊUTICO COM AS CSD

Após  o  preenchimento  da  ficha  musicoterápica,  teve  início  o  processo

musicoterapêutico. Os atendimentos foram divididos da seguinte forma: fase inicial (1º ao 6º

atendimento), fase intermediária (7º ao 13º atendimento) e fase final (14º a 16º atendimento).

Os atendimentos tinham em comum o roteiro organizado da seguinte forma: aquecimento,

desenvolvimento e processamento. 

As atividades ocorridas durante os atendimentos foram desenvolvidas de acordo

com o atendimento anterior, de onde a musicoterapeuta/ pesquisadora colhia informações que

forneciam subsídios para os passos subsequentes.

No  decorrer  dos  atendimentos,  notou-se  algumas  inteligências  que  se

enquadrariam nas Inteligências descritas por Gardner (2001). Poucas crianças conseguiram se

expressar verbalmente, no início do processo, o que trazia à tona a Inteligência Linguística.

Outros, apesar de não terem apresentado o recurso verbal, se faziam entender com o gestual,

apresentando a Inteligência Cinestésico-Corporal. Foi possível perceber também a existência

da  Inteligência  Musical,  uma  vez  que  alguns,  naturalmente,  seguiam  o  pulso  da  música

através  de  palmas.  No  entanto,  como  essas  inteligências  não  eram  comuns  a  todos,  a

musicoterapeuta/pesquisadora acreditou que o mais adequado seria trabalhar no sentido de

ampliar as inteligências, adquirindo as que ainda não haviam se mostrado no grupo, ou até

mesmo aperfeiçoar as que já eram apresentadas.

Durante o processo, notou-se que seria preciso também trabalhar a Inteligência

Interpessoal, visando a socialização; a Inteligência Intrapessoal, melhorando a motivação e

autoestima das crianças; e através da Inteligência Musical, desenvolver a memória.

4.2.1 Encontros/Sessões

Neste  item,  foram  apresentados  sete  dos  atendimentos  realizados.  Os

atendimentos contemplados do primeiro ao sexto correspondem ao período inicial. O sétimo

atendimento  faz  parte  do  período  intermediário.  Também  foi  realizada  a  análise  dos

atendimentos  expostos.  A análise  musicoterapêutica  levou em consideração a literatura na

área da musicoterapia, visando embasar o processo.
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1º ATENDIMENTO

Procedimentos gerais de cada atendimento:

Número de participantes: 05

Proposta: Apresentação das crianças e da musicoterapeuta/pesquisadora.

Recursos: Pandeiros, afoxé, sinos, maracas, ganzás e violão.

Objetivo: Promover o vínculo.

Acolhimento: Música de “Boas Vindas” (ANEXO 11), que sempre foi a mesma em todos os

atendimentos, cantada para cada criança.

Desenvolvimento: Execução de músicas do repertório infantil A Dona Aranha (ANEXO 8) e

O Sapo Não Lava o Pé (ANEXO 1), acompanhadas pelos instrumentos da bandinha rítmica.

Fechamento:  As crianças guardaram os instrumentos e em seguida cantou-se a música de

despedida, É Hora de ir embora (ANEXO 12), utilizada em todos os atendimentos.

2º ATENDIMENTO

Número de participantes: 06

Proposta: Apresentar a primeira música do repertório de coro:  “A Grama Foi Crescendo”

(ANEXO 9).

Recursos: Violão, corpo e voz.

Objetivos: Fortalecer o vínculo, alongar o corpo, fortalecer a musculatura bucal, trabalhar o

canto.

Aquecimento:  Atividades  de  rotina18,  reprodução  de  sons  indicados  pela

musicoterapeuta/pesquisadora e músicas de repertório infantil “Borboletinha (ANEXO 2), A

canoa virou” (ANEXO 3).

Desenvolvimento: Exercícios de estalar os lábios, imitando o som de pipoca; tremer a língua

sonorizando “trrrrrrr”;  emitir  sons  de  beijinhos;  execução de atividades  de  relaxamento  e

alongamento: bater palmas em diversas direções, esticando o corpo, ficando nas pontas dos

pés,  batendo  os  pés  contra  o  chão  e  deixando  a  parte  superior  do  corpo  despencar;

apresentação da primeira  música do repertório  “A Grama Foi Crescendo” – Patati-Patatá

(ANEXO 9) que foi trabalhado durante o período de vigência da pesquisa;

Fechamento: Música de despedida “É Hora de Ir Embora” (ANEXO 12).

3º ATENDIMENTO

18 Foram consideradas atividades de rotina, aquelas que  presentes em todos os atendimentos, como a música de
Boas Vindas e de Despedida: É Hora de Ir Embora.
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Número de participantes: 05

Proposta: Apresentar a segunda música do repertório de coro: “Pingos de Chuva” (ANEXO

7).

Recursos: Violão, corpo e voz.

Objetivo: Fortalecer o vínculo; exercitar musculatura labial; explorar sons vocais; estimular a

lateralidade; estimular o canto.

Aquecimento:  Atividades de rotina, músicas de repertório infantil “O Sapo Não Lava o Pé

(ANEXO 1), A Dona Aranha (ANEXO 8), Borboletinha  (ANEXO 2)” e jogo “Jack in the

Box” - Projeto Caixa de Música (ANEXO 4).

Desenvolvimento:  Executou-se a brincadeira do Jack in the Box, estimulando as crianças a

cantar intervalos de 8ª e acompanhar a música com movimentos de agachar e pular ao cantar

“baixo” /“alto”. Apresentou-se a segunda música do repertório “Pingos de Chuva – Eliana”

(ANEXO 7), passando primeiro por uma audição com apresentação dos gestos, em seguida

com a tentativa de cantar pequenos trechos.

Fechamento: Música de despedida, “É Hora de Ir Embora” (ANEXO 12).

4º ATENDIMENTO

Número de participantes: 03

Proposta:  Trabalhar  as  duas  músicas  que  foram passadas  para  o  repertório  de  coro:  “A

Grama Foi Crescendo” (ANEXO 9) e “Pingos de chuva” (ANEXO 7). Trabalhar respiração.

Recursos: Violão, corpo e voz, computador, caixas de som.

Objetivo: Fortalecer o vínculo, fortalecer a musculatura bucal, trabalhar o canto e a memória.

Aquecimento: Atividades de rotina e músicas de roda.

Desenvolvimento:  Exercícios de estalar os lábios e exercícios respiratórios, que foram

trabalhados pedindo que eles murchassem totalmente a barriga e depois a enchessem como se

fosse um balão. As músicas de repertório foram passadas, primeiramente sem a gravação, em

seguida, com o acompanhamento da gravação.

Fechamento: Música de despedida, “É Hora de Ir Embora” (ANEXO 12)

5º ATENDIMENTO

Número de participantes: 05

Proposta: Repasse das duas músicas do repertório do coro terapêutico e ampliação da fala.

Recursos: Violão, corpo e voz, notebook, caixas de som, imagens impressas em folhas de A4.
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Objetivo:  Fortalecer o vínculo, fortalecer a musculatura bucal, trabalhar o canto, ampliar a

voz e o vocabulário.

Aquecimento: Atividades de rotina. Foi proposto um trabalho de respiração, onde as crianças

inspiravam e  expiravam o ar,  seguindo  a  orientação  da  musicoterapeuta  de  observar  que

quando o ar era aspirado a barriga ficava cheia e quando expirado, ficava magrinho; músicas

de  roda,  reprodução  de  sons  indicados  pela  musicoterapeuta/pesquisadora,  vocalize  com

vogais.

Desenvolvimento: Figuras representativas (ANEXO 16) de partes contidas no conteúdo das

músicas infantis “O Sapo não Lava o Pé (ANEXO 1) e Borboletinha (ANEXO 2)” foram

apresentadas uma a uma para cada criança presente, como um estímulo a mais para a fala. As

imagens contemplavam sapo, pé, borboleta, cozinha, pica-pau. O aquecimento foi realizado,

pedindo que as crianças emitissem o som do gás do refrigerante saindo (ssssssss). Também foi

realizado com as crianças um vocalize, utilizando as vogais com as notas de dó a sol. Em

seguida,  as  crianças  se  posicionaram  em  círculo  para  começar  as  músicas  oficiais  do

repertório: A Grama Foi Crescendo (ANEXO 9) e Pingos de Chuva (ANEXO 7).

Fechamento: Música de despedida, “É Hora de Ir Embora” (ANEXO 12).

6º ATENDIMENTO

Número de participantes: 04

Proposta: Repasse das músicas do repertório de coro “A Grama foi Crescendo” (ANEXO 9)

e “Pingos de chuva” (ANEXO 7).

Recursos: Violão, corpo e voz, notebook e caixas de som, balões, fichas em A4.

Objetivo: Fortalecer o vínculo, trabalhar respiração, fortalecer a musculatura bucal, trabalhar

o canto, ampliar a voz e o vocabulário.

Aquecimento:  Atividades  de  rotina,  reprodução  de  sons  indicados  pela  musicoterapeuta/

pesquisadora, músicas de roda “Borboletinha (ANEXO 2), O Sapo Não Lava o Pé (ANEXO

1)” e exercícios de respiração.

Desenvolvimento: Cantou-se a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11). As fichas (ANEXO

16)  contendo  elementos  do  conteúdo  de  músicas  foram  reapresentadas.  Atividade  de
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respiração com a utilização de balões. Alongamento, utilizando a música “Aeróbica Tropical

–  Bia  Bedran”  (ANEXO  13).  Vocalizes  com  as  vogais  e  repasse  das  duas  músicas,

estimulando-os a cantar.

Fechamento: Música de despedida – “É Hora de Ir Embora” (ANEXO 12).

7º ATENDIMENTO

Número de participantes: 06

Proposta: Aquecimento e expressão.

Recursos: Violão, corpo e voz.

Objetivo:  Fortalecer  o  vínculo,  ampliar  a  extensão vocal  e  vocabulário,  fortalecer  a

musculatura bucal e trabalhar o canto.

Aquecimento:  Atividades de rotina,  reconhecimento de animais e seus respectivos sons e

músicas de roda.

Desenvolvimento: Cantou-se a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11). Aquecimento vocal

com o som de “tssss”, “zzzzz” e “chic, chic, chic”. Fichas (ANEXO 17) com imagens de

todos os animais contidos na música “Seu Lobato - gravação de Teleco Teco” (ANEXO 6)

foram apresentadas sem a melodia e aleatoriamente. Em seguida passou-se o vídeo da música

para as crianças assistirem. Após o vídeo, foi pedido às crianças que relacionassem o som do

animal que era produzido pela musicoterapeuta, com a imagem do animal.

8º ATENDIMENTO

Número de participantes: 04

Proposta: Memorização dos animais e seus respectivos sons, ampliar a capacidade vocal.

Recursos: Violão, corpo e voz, notebook.

Objetivo: Reconhecer os animais e relacioná-los aos sons produzidos pelos mesmos.

Aquecimento:  Atividades de rotina,  reconhecimento de animais e seus respectivos sons e

músicas de roda.

Desenvolvimento: O atendimento teve inicio com a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11)

sendo cantada para cada participante.  Primeiramente,  foi  apresentado somente as gravuras

sem a produção do som, para que as crianças pudessem, a seu tempo, desenvolver a atividade.

Posteriormente,  cantou-se,  acompanhando  a  gravação  de  “Seu  Lobato” (ANEXO  6). O

atendimento finalizou-se com a música “É Hora de Ir Embora” (ANEXO 12).

9º ATENDIMENTO



60

Número de participantes: 05

Proposta: Respiração, fixação de repertório, regência.

Recursos: Violão, corpo e voz, notebook.

Objetivo:  Melhorar e ampliar a capacidade respiratória, autonomia e liderança por meio da

regência.

Aquecimento: Atividades de rotina, respiração e músicas de roda.

Desenvolvimento: O atendimento teve inicio com a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11)

sendo cantada para cada participante. Na sequência, a musicoterapeuta regeu as crianças e

depois  pediu  que  as  crianças  se  voluntariassem  para  poderem  reger  também.  Foram

repassadas as músicas de repertório. O atendimento finalizou com a música  “É Hora de Ir

Embora” (ANEXO 12).

10º ATENDIMENTO

Número de participantes: 05

Proposta: Respiração, fixação de repertório.

Recursos: Violão, corpo e voz, notebook.

Objetivo:  Melhorar  e  ampliar  a  capacidade  respiratória,  preparar  as  crianças  para  a

apresentação final dirigida às mães.

Aquecimento: Atividades de rotina, respiração e músicas de roda.

Desenvolvimento: O atendimento teve inicio com a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11)

sendo cantada para cada participante. Em seguida, fez-se um exercício de respiração onde as

crianças  eram  estimuladas  a  observar  o  enchimento  e  esvaziamento  do  tórax.  Depois,

utilizou-se o enchimento de balões. Foi explicado, também, que as músicas ensaiadas seriam

apresentadas  às  mães  ao  final  dos  atendimentos.  As  músicas  foram  repassadas  e  foi

apresentada  uma  nova  música  “Se  Você  Está  Contente”  (ANEXO  10).  O  atendimento

finalizou com a música “É Hora de Ir Embora” (ANEXO 12).

11º ATENDIMENTO:

Número de participantes: 04

Proposta: Alongamento corporal, fixação de repertório.

Recursos: Violão, corpo e voz, notebook.

Objetivo:  Preparar a voz e o corpo para uma melhor emissão vocal, fixar as músicas que

seriam cantadas ao final dos atendimentos.

Aquecimento: Atividades de rotina, alongamento com a música de Bia Bedran – “Aeróbica
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Tropical” (ANEXO 13).

Desenvolvimento: O atendimento teve inicio com a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11)

sendo cantada para cada participante. Foi realizado o alongamento com a música “Aeróbica

Tropical” (ANEXO 13), solicitando às crianças que erguessem o braço, rebolassem, pulassem

etc.  Foi  repassada  a  música  de  repertório  “Se  Você  está  Contente”  (ANEXO  10). O

atendimento encerrou-se com a música “É Hora de Ir Embora” (ANEXO 12). 

Observação:  O  atendimento  foi  comprometido  por  uma  gravação  televisiva  que  estava

acontecendo no local

12º ATENDIMENTO:

Número de participantes: 02

Proposta: Alongamento corporal, fixação de repertório e apresentação de nova música.

Recursos: Violão, corpo e voz, notebook.

Objetivo:  Trabalhar  a  consciência  corporal  e relaxamento (alongamento);  produzir  bocejo

sonoro; apresentar nova música para o repertório.

Aquecimento: Atividades de rotina, alongamento com comandos da musicoterapeuta.

Desenvolvimento: O atendimento teve inicio com a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11)

sendo cantada para cada participante.  Um alongamento foi proposto pela musicoterapeuta,

utilizando comandos criados  pela  musicoterapeuta  (esticando o corpo para frente,  para os

lados, para trás). As músicas de repertório ensinadas até então foram repassadas e uma nova

música:  “Cinco Patinhos”  (ANEXO 5) foi apresentada,  primeiramente sem a gravação,  e

logo após, com a utilização do áudio. O atendimento encerrou-se com a música “É Hora de Ir

Embora” (ANEXO 12).

13º ATENDIMENTO:

Número de participantes: 03

Proposta: Vocalize, aquecimento vocal, repasse de músicas do repertório.

Recursos: Violão, corpo e voz, notebook.

Objetivo: Ampliar a extensão vocal, estimular a memória, preparar para o cantar.

Aquecimento: Atividades de rotina, músicas de repertório infantil.

Desenvolvimento: O atendimento teve inicio com a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11)

sendo cantada para cada participante. O vocalize foi realizado, utilizando a escala de “dó3” a

“sol3”, e sendo pronunciadas as vogais. As músicas do repertório foram repassadas para que

as crianças tivessem maior familiaridade com o que ia ser cantado no dia da apresentação para
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os pais. Para finalizar, foi cantada a música de despedida, “É Hora de Ir Embora” (ANEXO

12).

14º ATENDIMENTO:

Número de participantes: 03

Proposta:  Aquecimento  vocal,  repasse  de  músicas  do  repertório,  preparação  para  a

finalização.

Recursos: Violão, corpo e voz, notebook.

Objetivo: preparar para o canto e apresentação final.

Aquecimento: Atividades de rotina, músicas de repertório infantil.

Desenvolvimento: O atendimento teve inicio com a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11)

sendo cantada para cada participante.  Foi realizado o repasse de  “Se Você está Contente”

(ANEXO  10),  “Cinco  Patinhos”  (ANEXO  5) e  “Seu  Lobato”  (ANEXO  6).  Repasse  de

imagens de animais (ANEXO 17) para fixação dos nomes e de seus sons.

15º ATENDIMENTO:

Número de participantes: 03

Proposta: Aquecimento, repasse de músicas do repertório, preparação para finalização.

Recursos: Violão, corpo e voz, notebook.

Objetivo: Preparar as crianças para o final dos atendimentos, aquecer através de músicas de

repertório infantil e repasse das músicas de oficiais de repertório.

Aquecimento: Atividades de rotina, músicas de repertório infantil.

Desenvolvimento: O atendimento teve inicio com a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11)

sendo  cantada  para  cada  participante.  Repasse  das  músicas  de  repertório  “Seu  Lobato

(ANEXO 6), Cinco Patinhos (ANEXO 5) e Se Você está Contente (ANEXO 10)” sem ouvir o

áudio e com a utilização do mesmo. Para finalizar, foi cantada a música de despedida,  “É

Hora de Ir Embora” (ANEXO 12). 

16º ATENDIMENTO:

Número de participantes: 03

Proposta:  Repasse  de músicas  do repertório,  apresentação  para  as  mães  e  finalização  do

processo.

Recursos: Violão, corpo e voz, notebook.

Objetivo: Finalizar o processo com as crianças e apresentar para os pais.
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Aquecimento: Repasse das músicas.

Desenvolvimento: O atendimento teve inicio com a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11)

sendo cantada para cada participante. Houve o repasse de todas as músicas. A musicoterapeuta

relembrou que era o último atendimento. As músicas foram apresentadas para as mães.

4.2.2 Atendimentos Descritos Individualmente 

Os atendimentos foram descritos em forma de relatórios progressivos para cada

criança  participante  do  grupo.  Acreditou-se  que  expondo  o  relatório  de  cada  criança

individualmente e na sequência, como ocorreram os encontros, tornou-se possível visualizar a

evolução do grupo de forma mais clara. Algumas observações da musicoterapeuta que diziam

respeito  a  algum  comportamento  que  se  manifestou  em  mais  de  um atendimento  foram

também  ressaltadas.  Logo  após  os  relatos,  foi  apresentada  uma  análise,  relacionando  as

Inteligências, as ações no Coro Terapêutico e o desenvolvimento de cada criança e do grupo.

Descrições sobre C1: 

1º atendimento: A criança manteve-se no círculo sugerido pela musicoterapeuta, próximo à

mesma. Como foram disponibilizados instrumentos, C1 escolheu para si o tambor, pegando

também a baqueta. Durante a execução de “Boas Vindas”  (ANEXO 11), esse participante

observou durante boa parte do tempo as outras crianças tocarem, sem tocar o seu instrumento.

As poucas vezes que tocou, foi em intensidade piano e distraindo-se com as outras crianças.

Ao  cantarmos  “Marcha  Soldado” (ANEXO  14),  C1  levantou-se  e  marchou,  conforme

solicitado a todas as crianças. No entanto, não cantou e nem tocou. Ao ser perguntado qual

música gostava mais, o participante do grupo não respondeu. Foi permitido que as crianças

trocassem os instrumentos por outros; C1 permaneceu com o mesmo. A música “A Dona

Aranha”  (ANEXO 8) foi cantada, mas essa criança apenas observou o movimento de cada

participante e a musicoterapeuta, sem tocar. 

2º atendimento: Dado início ao atendimento, C1 se posicionou próximo à musicoterapeuta e

a algumas das outras crianças.  Não cantou a música e se distraiu com o cabelo de C3, e

também puxando espumas soltas do sofá.  Antes de ser apresentada a primeira  música do

repertório, foi realizado um alongamento. Neste momento, C1 afastou-se do grupo e juntou-se

a  C6  que  estava  em  outra  sala.  A música  “A  Grama  foi  Crescendo”  (ANEXO  9) foi

apresentada  com  os  gestos  correspondentes.  C1,  inicialmente,  dançou  na  introdução  da

música, logo se sentou, se levantou e começou a se distrair. Passado um tempo, voltou para a

sala onde C6 se encontrava.
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3º atendimento:  Tendo iniciado o atendimento,  C1 não permaneceu no grupo, preferindo

olhar pela janela, ir para a cozinha ou outras salas ligadas à sala de atendimento, sendo muitas

vezes buscado por um dos colaboradores. Como aquecimento, foi cantada a música do “Jack

in the Box” (ANEXO 4). C1 ficou sentado observando o grupo. O alongamento foi realizado

com a música “Aeróbica Tropical”, da Bia Bedran (ANEXO 13). Mesmo sendo chamado

para se juntar aos demais, se recusou. Em seguida foi cantada “A Dona Aranha” (ANEXO 8).

Houve a apresentação da segunda música do repertório “Pingos de chuva” – Eliana (ANEXO

7). As crianças fizeram o encerramento, cantando a música “É Hora de Ir Embora” (ANEXO

12). C2 apenas observou. 

4º Atendimento: C1 atrasou alguns minutos o início do atendimento,  devido ficar a todo

momento indo às outras salas, pegando objetos e distraindo as outras crianças. Por causa deste

comportamento,  as portas que tinham chaves foram trancadas e as que não tinham, foram

colocadas cadeiras em frente,  impedindo passagem. Depois, ele se sentou no sofá e ficou

observando. Em seguida, a musicoterapeuta o chamou e ela e um dos colaboradores pegaram

em suas mãos e o trouxeram para a roda. O aquecimento foi realizado, cantando “A Canoa

Virou” (ANEXO 3).  No entanto,  C1 não cantou.  Em seguida,  a  criança  se distanciou do

grupo.

5º atendimento: Ao iniciar o atendimento, C1 estava sentado no sofá, mas atendeu ao pedido

da musicoterapeuta de se assentar junto à roda. C1, ao ver que a musicoterapeuta trouxera

algumas gravuras (ANEXO 16) relacionadas à música, se aproximou mais, ficando assim na

frente de C4. Quando as gravuras foram mostradas diretamente a ele, a criança desviou o

olhar. Foi proposto um trabalho de respiração, onde as crianças inspiravam e expiravam o ar,

seguindo a orientação da musicoterapeuta de observar a entrada e a saída do ar e o movimento

do abdômen. Neste momento, C1 afastou-se do grupo. Neste atendimento, C1 começou com

comportamentos “agressivos” em relação à C2, pegando-o pelo pescoço e ameaçando bater.

Nesse  momento,  a  musicoterapeuta  separou-os,  dirigindo-se  à  C1,  conversou  com  ele,

explicando-lhe que não era certo bater no coleguinha e o porquê de não ser certo. Em seguida,

foi estabelecido um combinado para que ele não tivesse mais essa atitude. Outras atividades

de respiração foram realizadas, como: o som do refrigerante. Nessa atividade, C1 fez o som

timidamente.  Em  seguida,  foi  realizado  o  repasse  da  música  “A Grama  foi  Crescendo”

(ANEXO 9); C1 fez menção de  ir  para a  roda,  mas  hesitou  e  sentou-se novamente.  Em

algumas  partes  da  música,  como em:  “e a  grama foi  crescendo por  todos os  lados  sem

parar”,  C1 fez o gesto mesmo sentado. As outras crianças direcionaram alguns gestos para

C1. Na música “Pingos de chuva...” (ANEXO 7), C1 fez o gesto de colocar a mão na boca,
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mas não emitiu sons. A musicoterapeuta o chamou para dançar com ela, mas ele desviou o

olhar. Em seguida, após observar C2 dançando, foi em sua direção como se fosse bater em

C2. C1 não realizou o vocalize. Desviou o olhar, tapou o rosto.

6º atendimento:  C1 ficou deitado no chão, próximo ao grupo, durante toda a execução da

música de “Boas Vindas” (ANEXO 11) e também durante o aquecimento. No momento em

que se pediu o som do refrigerante abrindo, C1, mesmo distante, executou o som. C1 não fez

o vocalize. C1 começou a ampliar seus gestos, realizando maior tempo de acompanhamento

com a  música  “A Grama  foi  Crescendo”  (ANEXO  9).  Na segunda  música  “Pingos  de

chuva” (ANEXO 7), C1 voltou a se sentar e colocar o violão no colo, às vezes dedilhando as

cordas levemente.

7º  atendimento:  C1  voltou  a  apresentar  comportamentos  de  ajuda,  quando  auxiliou  a

musicoterapeuta a pegar  o violão com C2. C1 apresentou comportamentos  carinhosos em

relação aos colegas, como por exemplo,  deitando no colo de C3. Manteve-se na roda. C1

tentou desamarrar o cadarço de C2 e foi impedido pela intervenção verbal da musicoterapeuta

e a intervenção corporal de C3, que se pôs à frente de C2. C1 reconheceu alguns animais

(falando  o  nome  ou  imitando  o  seu  som)  impressos  na  folha  (ANEXO  17)  que  a

musicoterapeuta  levou.  C1  acompanhou  o  vídeo  da  música  “Seu  Lobato” (ANEXO  6),

batendo palmas na pulsação. Também foi passada a música do  “Upa Cavalinho” (ANEXO

15),  para reforçar  a  figura  dos  animais.  C1 realizou todos os  sons  e  gestos  sugeridos  no

aquecimento. C1 ficou com o violão no colo, enquanto a musicoterapeuta não o tocava. Num

determinado momento da música  “Pingos de chuva” (ANEXO 7), C1 cantou bem forte o

trecho do “ahahaha hahaha hahaha”. 

8º  atendimento:  C1,  que  iniciou  o  atendimento  sentado  no sofá,  logo  desceu  e  chamou

também C3 para sentar no chão também e foi atendido. A musicoterapeuta pediu um abraço a

C1 e ele permaneceu de cabeça baixa. De repente, deu um pulo em direção à musicoterapeuta,

que até a derrubou no chão, abraçando-a. C1 passou boa parte do atendimento tentando bater

em C2. Gravuras com personagens da música “Seu Lobato” (ANEXO 6) foram mostradas a

eles, C1 respondeu o nome do pintinho. Repetiu os sons dos animais que viu nas gravuras.

9º atendimento: Não compareceu

10º atendimento: C1 voltou a atacar C2. Todas as crianças fizeram o exercício de respiração

de inspirar e expirar. Distante de C2, C1 fez gestos de dar murro em direção a C2. C1 fez o

gesto de toda a música “A Grama foi Crescendo” (ANEXO 9). Apresentação da nova música

de repertório “Se Você está Contente”  (ANEXO 10). C1 demonstrou bastante interesse, se

posicionando logo à frente do notebook e realizando os gestos que a própria música pedia. C1
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apresentou gestos carinhosos para com a musicoterapeuta. A musicoterapeuta explicou para as

crianças que as músicas seriam apresentadas para as mães no último atendimento.

11º atendimento: Esse atendimento ficou comprometido, devido a uma entrevista de TV que

estava  acontecendo  no  local.  C1  chegou  atrasado  ao  atendimento  e  não  quis  participar

ativamente do grupo. Ficou sentado no sofá, apenas olhando.

12 º ao 14º atendimento: Não compareceu.

15º atendimento: Quando C1 chegou, a turma já estava posicionada em círculo. Ele se sentou

no  sofá  e  logo  foi  para  uma  mesa  da  sala,  mais  afastada  do  grupo,  ver  uma revista.  A

musicoterapeuta foi até ele e pediu para que ele deixasse a revista e retornasse para o círculo.

Ele se juntou com os outros do grupo. C1 tentou colocar um papel dentro da caixa acústica do

violão, que estava com um dos colaboradores. As gravuras dos animais presentes na música

“Seu Lobato” (ANEXO 6) foram repassadas. C1 observou, mas não participou ativamente.

Quando a musicoterapeuta foi ligar o notebook, C1 se prontificou a ajudar. Na música “Se

Você está Contente” (ANEXO 10) ele não cantou e não gesticulou, mas permaneceu em volta

e atento ao que se passava.

16º atendimento: Não compareceu.

Obs.:  C1  apresentou  postura  agressiva  com  C2,  em  todos  os  momentos  em  que  C2  se

aproximou  da  musicoterapeuta.  Esse  comportamento  esteve  presente  em  boa  parte  dos

atendimentos.

Descrições sobre C2: 

1º atendimento: C2 posicionou-se junto ao círculo próximo à musicoterapeuta e escolheu o

pandeiro para tocar. No momento de cantar a música de Boas Vindas (ANEXO 11), C2 tocou

seu pandeiro, em andamento moderado e sem um ritmo constante e em intensidade forte. Ao

ser perguntado qual música gostava mais, C2 respondeu algo que não pôde ser compreendido

pela  musicoterapeuta.  Ela  insistiu,  pedindo que ele  cantasse  um trechinho da  música que

desejava, na tentativa de identificar a música, mas C2 não cantou. Ele pediu para tocar o

violão e foi atendido, porém apenas posicionou o violão, mas não tocou. C2 relutou em passar

o violão para outro participante. A criança se distraiu com as fitas VHS de desenhos infantis

que estavam guardadas na sala. Ao ser permitido que as crianças trocassem os instrumentos,

essa  criança  preferiu  o triângulo.  Cantou-se “A Dona Aranha” (ANEXO 8),  para  que  as

crianças  pudessem  acompanhar,  tocando.  C2  tocou  o  triângulo  com  batidas  rápidas  e

inconstantes. Ao terminar a música, a criança foi até C6 e entregou o triângulo para ele e

pegou o pandeiro para si.  Em seguida,  tirou a baqueta de C1 e foi explicado a ele que a
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baqueta era para o outro componente e servia para tocar o tambor. A musicoterapeuta teve que

tirar a baqueta da mão de C2 para entregar para C1. Ao final do atendimento, C1 pegou o

violão, colocou-o deitado sobre o colo e passou os dedos levemente sobre as cordas. 

2º atendimento: C2 não cantou a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11), mas sorria ao ouvir

o seu nome e o nome de outros participantes. Ao ser cantada a música “O Sapo Não Lava o

Pé” (ANEXO 1),  C2, fazia o gesto com a mão abanando o nariz.  Em alguns trechos era

possível ver o movimento bucal acompanhando a música, sem no entanto produzir sons. No

momento  do  alongamento,  C2  realizou  todos  os  movimentos  solicitados.  Na  música  “A

Grama foi Crescendo” (ANEXO 9), C2 tentou acompanhar a musicoterapeuta na execução

dos gestos. Na metade da música, ele começou a não mais seguir a sequência dos gestos,

apenas pulava. 

3º e 4º atendimento: Não compareceu.

5º atendimento: C2 fez gestos de “positivo” com o dedo em direção à C1, quando a música

“Boas Vindas” (ANEXO 11) foi cantada para o mesmo. Fez o mesmo sinal quando a música

foi cantada para C4. Por curtos espaços de tempo, ele acompanhou a música batendo palmas.

C2 fez o som da garrafa de refrigerante abrindo sem que fosse preciso a musicoterapeuta

ensinar. Em seguida, foi realizado um curto vocalize, que foi entoado, utilizando as vogais.

Durante  a  execução  do  vocalize,  C2  executou  o  mesmo,  cantando  de  “a”  a  “u”,  com

intensidade média e sem interrupções. Esta criança sempre pedia a música do Patati Patatá

intitulada “A Grama Foi Crescendo” (ANEXO 9) e realizava os gestos sem desviar muito a

sua atenção. Na música “Pingos de chuva...” (ANEXO 7), C2 apenas colocava as duas mãos

em torno da boca como se fosse cantar, mas não emitia sons. C2 puxou a musicoterapeuta

para dançar com ele.

6º atendimento: C2 apresentou desenvoltura para realizar o aquecimento, antecipando o que

é pedido, sem que a musicoterapeuta necessitasse demonstrar. Foi feito também o vocalize

com intensidade mais alta, mas com afinação oscilante. C2 realizou os gestos de “A Grama

foi  Crescendo” (ANEXO  9) e  cantou  a  parte  solicitada  da  música  “Pingos  de  chuva”

(ANEXO 7). Nesta última música, C2 apresentou grande interação com a musicoterapeuta e

colaboradores. Pediu para que a música “A Grama foi Crescendo” (ANEXO 9) fosse repetida,

mas oscilou sua atenção enquanto a música estava sendo executada.

7º atendimento:  Enquanto o atendimento não começava, C2 pôde ficar com o violão, mas

resistiu muito em devolvê-lo, quando solicitado. Só liberou o violão, quando C1 se levantou

de  onde  estava  e  foi  em  direção  a  C2,  que  imediatamente  soltou  o  violão.  A criança

acompanhou  a  música  de  “Boas  Vindas” (ANEXO  11),  cantando  alto  alguns  trechos.
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Reconheceu que faltou cantar as “boas vindas” para a musicoterapeuta. Como aquecimento,

foram realizados sons que imitassem o mosquito, o trem. Ao finalizar a visualização do vídeo

“Seu Lobato” (ANEXO 6), C2 queria continuar vendo-os e tentou abrir o notebook; então, C1

o impediu, agarrando-o pelo pescoço, sendo preciso a intervenção da musicoterapeuta. Foi

proposto que a musicoterapeuta faria o som de um animal e as crianças deveriam apontar o

animal correspondente àquele som. As crianças tiveram muita dificuldade nesta atividade, não

conseguindo fazer a ligação (Ao ouvir o som do gato, por exemplo, apontavam para o cavalo).

C2 liberou sua voz, emitindo-a com intensidade forte, para fazer o som do trem, durante o

aquecimento. Nesse atendimento, C2 não atendeu à maioria das solicitações realizadas.

8º atendimento: C2 cantou forte as finalizações da música de “Boas Vindas” (ANEXO 11).

Ele fez ligação entre a figura que viu e os sons emitidos pelos animais mostrados.

9º atendimento: C2 se posicionou ao lado do colaborador, com o violão e segurou sua mão

enquanto tocava como se estivesse conduzindo seu braço. Executou o exercício de inspiração

e expiração sugerido pela musicoterapeuta e conseguiu encher o balão sozinho. Explorou os

sons, esticando as bordas da boca do balão. A musicoterapeuta se posicionou à frente das

crianças  e  disse  para  elas  que  toda  vez  que  a  mão  dela  estivesse  apoiada  no  chão,  elas

deveriam cantar  “aaaa”  baixinho,  à  medida  que  a  mão fosse  subindo,  o  volume do som

aumentaria também. C2 seguiu a musicoterapeuta e o colaborador. Depois conseguiu produzir

o som sem necessitar de acompanhamento. Ele se voluntariou a ser o regente. Inicialmente,

ficou com a mão apoiada no chão e não movimentava. Com intervenção da musicoterapeuta,

ele subiu e desceu a mão.

10º atendimento: C2 cantou algumas partes da música de “Boas Vindas” (ANEXO 11), com

pouca intensidade. Lembrou o nome da musicoterapeuta para cantar as boas vindas para ela.

C2 realizou os gestos de “A Grama foi Crescendo” (ANEXO 9). A criança realiza os gestos

pedidos na música “Se Você está Contente” (ANEXO 10), enquanto assistia ao vídeo. 

11º atendimento: Foi possível repassar apenas a música “Se você está Contente” (ANEXO

10). C2 realiza todos os gestos e faz o trecho “Há há há” com intensidade forte. Ele puxou a

musicoterapeuta para dançar com ele.

12º atendimento:  C2 sentou-se ao lado do colaborador que estava com o violão, cantou as

finalizações da música de “Boas Vindas” (ANEXO 11). Foi realizado um alongamento e C2

achou graça de ouvir e fazer o bocejo sonoro. Nova música para o repertório foi ensinada:

“Cinco Patinhos”  (ANEXO 5).  C2 fez os  gestos  mas cantou apenas  a  parte  do grito  da

mamãe patinha, tanto com música gravada quanto sem ela. No repasse da música “A Grama
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Foi Crescendo” (ANEXO 9),  C2 não cantou, apenas gesticulou. Foi realizado também, o

repasse da música “Seu Lobato” (ANEXO 6) e C2 se distraiu com o violão sendo tocado pelo

colaborador.

13º atendimento:  Acompanhou a música de  “Boas Vindas” (ANEXO 11),  batendo palmas

em alguns momentos da música. C2 chamou a atenção da musicoterapeuta para que a música

fosse cantada para o colaborador que estava filmando o atendimento. C2 cantou o vocalize

com as  vogais,  sem fazer  muito bem os intervalos  da escala  e  em intensidade  piano.  C2

relembrou os gestos da música “Se Você está Contente” (ANEXO 10), sem precisar visualizar

os gestos antecipadamente. C2 cantou a parte que diz: “Viva”, em intensidade forte.

14º atendimento: Durante a música “Boas Vindas” (ANEXO 11), C2 permaneceu sentado no

colo  do  colaborador  que  tocou  o  violão,  permanecendo  desta  forma,  entre  o  violão  e  o

colaborador. Na música “Se Você  está Contente”  (ANEXO 10),  sem a gravação,  C2 não

realizou os gestos que utilizavam a mão, pois ficou o tempo todo com a mão segurando o

braço do colaborador que estava com o violão. Os outros gestos da música que solicitavam

pés, risadas e grito, ele fez os gestos. Quando a música foi repassada com a gravação do

áudio, C2 tirou o colaborador para dançar com ele, depois foi para a musicoterapeuta. Na

música  “Seu  Lobato” (ANEXO  6),  insistiu  em  querer  ver  o  notebook,  até  que  a

musicoterapeuta encerrou a música gravada e partiu para a música sem a gravação, sendo que

a mesma foi tocada pelo colaborador. Os sons dos animais foram repassados com o auxílio

das imagens (ANEXO 17) dos animais  presentes  na música.  Durante toda a execução da

música, C2 permaneceu no colo do colaborador com o violão.

15º  atendimento: C2  apresentou-se  um  pouco  desatento  na  música  de  “Boas  Vindas”

(ANEXO 11), focando sua atenção no violão que estava sendo tocado. Na música “Se Você

está Contente” (ANEXO 10),  ele fez os gestos e cantou os trechos onde tinham repetições

vocais.

16º  atendimento:  Em alguns  momentos,  bateu  palmas  espontaneamente,  mas  por  tempo

curto. Como os colaboradores não compareceram, a musicoterapeuta tocou o violão e C2 se

posicionou de frente para o violão. C2 cobrou a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11) para

a musicoterapeuta. C2 ajudou a musicoterapeuta a arrumar o notebook. Depois resistiu em

largar o notebook, pois ele queria brincar. A musicoterapeuta colocou um faixa de fita crepe

no chão, que seria um indicativo de onde as crianças se posicionariam e insistiu que ele fosse

para cima da fita, mas ele, posturalmente, resistia e voltava para o notebook. Depois de muita

conversa, C2 se posicionou em cima da fita. Na música “Se Você está Contente” (ANEXO

10),  ele fez todos os gestos batendo, palmas e pés, no ritmo da música. Também cantou o
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“Hahaha” e o “Viva”, claramente e em alta intensidade. Da mesma forma, quando cantou o

“Quá, quá, quá, quá”,  da música “Cinco Patinhos” (ANEXO 5).  Imediatamente depois, a

música “Cinco Patinhos” foi repassada com o auxílio do áudio. A musicoterapeuta pediu que

as crianças cantassem alto. C2 cantou toda a música de forma não tão compreensível, mas era

possível identificar algumas palavras. Seu canto foi em intensidade forte e de acordo com o

ritmo da música. C2 permaneceu concentrado durante a execução das músicas, fez os gestos e

cantou em intensidade as partes das músicas que ele já vinha cantando. 

Obs.: C2, em diversos atendimentos, apresentou uma postura de resistir, não fazendo o que

lhe era solicitado.

Descrições sobre C3: 

1º atendimento:  C3 completou o círculo e escolheu um pandeiro para tocar. Como era o

primeiro atendimento e a musicoterapeuta ainda estava conhecendo as crianças, o nome de

cada criança foi perguntado. No entanto,  apenas C3 respondeu por ela e pelos outros. Ao

cantar as Boas Vindas (ANEXO 11), a criança acompanhou, tocando a pulsação durante quase

toda  a  execução  da  música,  em  intensidade  moderada.  Ao  ser  perguntada  sobre  sua

preferência musical, ela respondeu:  tcha, tcha, tcha.  C3 tentou tomar o violão de C2; assim

que o pegou, C3 soltou o violão, quando a musicoterapeuta disse que todos teriam um tempo

para poder tocar o violão. Ao pegar o violão, a criança se levantou, e passou o dedo polegar

sobre  as  cordas,  algumas  vezes.  Quando  foi  permitido  que  as  crianças  trocassem  os

instrumentos, C3 escolheu a maraca. Ao cantar a música “A Dona Aranha” (ANEXO 8), esta

criança acompanhou em seu instrumento durante a maior parte do tempo, seguindo o seguinte

ritmo:

2º  atendimento:  C3 sorriu  quando  ouviu  seu  nome sendo cantado  na  música  de  “Boas

Vindas” (ANEXO 11), no entanto, não cantou. Ao ser realizado o alongamento, C3 obedeceu

ao  direcionamento  da  musicoterapeuta.  Na  apresentação  da  música  “A  Grama  Foi

Crescendo” (ANEXO 9),  C3 permaneceu  sentada  e  sem olhar  para  o  que  estava  sendo

ensinado.
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3º atendimento: Ao cantar a música de “Boas Vindas (ANEXO 11)”, C3 movimentou a boca

sem emitir  sons e acompanhou com palmas. Também movimentou os lábios ao cantar “O

Sapo Não Lava o Pé” (ANEXO 1). Quando foi perguntado se ela conhecia esta música, ela

disse que não. Na realização do alongamento com música, C3 fez os gestos enfatizando-os

bem e sorrindo a todo momento. No momento da música “A Grama foi Crescendo” (ANEXO

9),  C3  fez  alguns  dos  gestos  e  dispersava-se  facilmente.  Na  música  “Jack  in  the  Box”

(ANEXO 4), os gestos foram realizados e houve a tentativa de se cantar intervalo de oitava,

no momento onde a música dizia “alto/baixo”. Durante o alongamento,  a criança realizou

todos os movimentos sugeridos. Ao cantar a música “A Dona Aranha” (ANEXO 8), C3 não

realizou nem os gestos e nem o cantar. Quando a segunda música do repertório (ANEXO 10)

foi apresentada,  foi solicitado às crianças que cantassem apenas o momento onde diz “ha

haha há haha ha haha ha”.  C3 articulou bem a boca, porém o som emitido foi com baixa

intensidade.

4º ao 6º atendimento: Não compareceu.

7º atendimento: Durante a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11), C3 acompanhou alguns

trechos batendo palmas e cantando baixinho também. A criança identificou alguns animais

impressos (ANEXO 17) que a musicoterapeuta levou, mas apresentou dificuldade quando a

musicoterapeuta  fez  o  som  para  ela  ligar  ao  animal  correspondente.  Ao  cantarmos

“Borboletinha” (ANEXO 2), C3 liberou sua voz, com intensidade forte, claramente.

8º  atendimento:  Em  alguns  momentos  da  música  de  “Boas  Vindas” (ANEXO  11),  C3

articulou os lábios como se estivesse cantando, mas não exprime sons. A criança percebeu que

ainda faltava cantar para a musicoterapeuta,  mas não se lembrou do nome dela. Em  “Seu

Lobato” (ANEXO 6),  C3  não  cantou  e  ficou  olhando  um dos  colaboradores  que  estava

filmando, mas seus pés batiam no chão acompanhando a melodia da música.

9º atendimento: Não compareceu.

10º  atendimento: C3  cantou  a  música  de  “Boas  Vindas” (ANEXO  11) inteira  e  em

intensidade forte. A criança identificou que não foi cantado para a musicoterapeuta. Não se

lembrou do nome dela e gesticula batendo uma mão na outra. C3 fez os gestos da música e

cantarolou com pouca intensidade trechos da música “A Grama foi Crescendo” (ANEXO 9).

C3 iniciou  a  música  “Se Você  está  Contente” (ANEXO 10) com interesse,  mas  logo  se

distraiu. C3 cantou alto o trecho que diz: “Há há há”.

11º ao 16º atendimento: Não compareceu.

Obs.: Nos atendimentos iniciais,  cansava-se logo de ficar em pé e logo já ia se sentando,

necessitando de intervenção da musicoterapeuta para ficar em pé junto com os outros.
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Descrições sobre C4: 

1º atendimento: C4 permaneceu distanciado do grupo e da musicoterapeuta (não aparece nas

gravações). Não escolheu instrumentos. Permaneceu bastante tempo com a mão tapando o

rosto e, já no final do atendimento, começou a chorar e saiu correndo da sala. Em seguida, sua

mãe entrou com ele, tentou deixá-lo na sala, mas ele não quis permanecer. 

2º atendimento: C4 permaneceu distante do grupo ainda, mas um pouco mais próximo que

no atendimento anterior. Sua mãe precisou acompanhar o atendimento para que ele pudesse

ficar. No momento do alongamento, C4 fez os movimentos e entrou na roda junto com sua

mãe. Durante a apresentação da música  “A Grama Foi Crescendo” (ANEXO 9),  a criança

executou alguns gestos.

3º atendimento: C4 sentou-se de costas para o grupo em uma mesinha presente na sala, mas

sorriu ao ouvir  seu nome cantado na música de  “Boas Vindas” (ANEXO 11). Durante o

aquecimento, com a música “Jack in the Box” (ANEXO 4), C4 fez todos os gestos sugeridos

pela música. Durante o alongamento, realizou todos os movimentos sugeridos. Em seguida

cantou-se “A Dona Aranha” (ANEXO 8) e C4 deu início a um gesto que é acatado pela

musicoterapeuta.  No repasse da música  “A Grama foi Crescendo” (ANEXO 9),  executou

todos os gestos e tentou cantar principalmente as finalizações das frases. Articulou bem no

momento de cantar a música  “Pingos de chuva” (ANEXO 7),  sem no entanto, emitir sons.

Consegue ficar todo o atendimento sem a presença de sua mãe.

4º atendimento: Não compareceu.

5º atendimento:  Quando C1 se posicionou na frente de C4, o mesmo se afastou do grupo,

resistindo retornar. Quando C1 se afastou,  ele voltou para o lugar que estava,  ao lado da

musicoterapeuta.  A criança  tentou reproduzir  o vocalize,  mas não completou.  C4 realizou

todos os gestos da música “A Grama foi Crescendo” (ANEXO 9) e sorriu. Na execução da

segunda música do repertório: “Pingos de Chuva” (ANEXO 7), C1 cantou a parte solicitada

com intensidade forte.

6º atendimento:  C4 muitas vezes colocou a mão tapando o rosto. Apresentou timidez, mas

realizou o alongamento sugerido, sem muita resistência. Na realização do vocalize, C4 liberou

mais a sua voz do que em atendimentos anteriores, mas, ainda assim, com pouca intensidade.

Não completou o canto em determinadas vogais, como: “o” e “u”. Fez os gestos de “A Grama

Foi  Crescendo”  (ANEXO  9)  e  gesticulou  como  se  fosse  entoar  a  parte  solicitada  pela

musicoterapeuta. Nessa última música, C4 interagiu com a musicoterapeuta e colaboradores.

7º atendimento:  Quando C4 viu a imagem do pintinho (ANEXO 17) impressa na folha,

reproduziu seu som. Repetiu o relinchado do cavalo. No momento em que o vídeo da música
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“Seu Lobato” (ANEXO 6) foi visto, C4 chamou C6, fazendo gesto com a mão, para que ele

se aproximasse da roda. Durante a execução das músicas infantis,  C4 cantou a música da

“Borboletinha” (ANEXO 2), baixinho e tapando o rosto. C4 fez o som do mosquito antes da

musicoterapeuta realizar o som.

8º  atendimento:  C4 repetiu  os  sons  dos  animais  que se via  nas gravuras,  bem baixinho.

Movimentou bastante  o corpo durante a execução da música  “Seu Lobato” (ANEXO 6),

balançou a cabeça juntamente com o corpo.

9º atendimento: C4 cantou baixinho a música “Boas Vindas” (ANEXO 11), mas acentuou o

final da melodia com o corpo, como se estivesse regendo, abrindo os braços. C4 realizou o

exercício de respiração sugerido pela musicoterapeuta. No exercício utilizando os balões, C4

não conseguiu encher o balão, necessitando da ajuda da musicoterapeuta. Na atividade em que

a  musicoterapeuta  regeu  as  crianças,  C4  cantou,  acompanhando  a  musicoterapeuta  e  o

colaborador.  Depois,  conseguiu  cantar  sozinha,  sem  necessitar  do  acompanhamento.  C4

aceitou  reger  o  grupo.  Inicialmente,  fez  o  movimento  da  mão,  acompanhado  da

musicoterapeuta; depois, conseguiu executar o movimento, sozinho.

10º atendimento: C4 manteve-se na roda e ficou atento ao que a musicoterapeuta pedia. Fez

o exercício de respiração de inspirar / expirar. Quando a musicoterapeuta disse ao grupo que

colocaria a música do Patati Patatá (ANEXO 9), C4 repetiu com uma interrogação o nome da

dupla e se levantou, ficando em posição para fazer os gestos. Em alguns momentos, articulou

frases da música e fez os gestos. C4 observou, atentamente, o vídeo da música “Se Você está

Contente” (ANEXO  10).  Depois,  quando  a  música  foi  passada  com  todos  em  pé,  C4

reproduziu todos os gestos.

11º atendimento: C4 realizou os movimentos da música de aquecimento corporal: “Aeróbica

Tropical”  (ANEXO 13).  Fez também os gestos de  “Se Você está Contente” (ANEXO 10),

cantando com pouca intensidade nos momentos onde precisaria emitir voz.

12º atendimento: Não compareceu.

13º atendimento:  C4 tapou o rosto quando a música de  “Boas Vindas” (ANEXO 11) foi

cantada. A criança pediu a música “O Sapo Não Lava o Pé” (ANEXO 1), dizendo apenas: O

Sapo. C4 fez o vocalize com as vogais em intensidade piano. C4 relembrou os gestos da

música  “Se Você  está  Contente” (ANEXO 10),  sem necessitar  de  ver  a  musicoterapeuta

fazendo os gestos antes. C4 reproduziu o som do gato em intensidade forte, ao ver a figura

(ANEXO 17) do animal. A criança mostrou através da abertura dos dois braços que percebeu

as finalizações das melodias.

14º atendimento: Ao iniciar o atendimento com a música “Boas Vindas”, C4 acompanhou a
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melodia, batendo palmas na pulsação, sem emitir sons. A criança fez os gestos da música “Se

Você está Contente” (ANEXO 10),  mas não cantou junto com a música. C4 respondeu aos

sons de alguns animais, com mais sonoridade na voz.

15º atendimento:  C4 realizou os gestos timidamente, com movimentos suaves e tapando o

rosto com as mãos, em todas as atividades. 

16º atendimento: C4 manteve-se na roda, mas permaneceu um pouco mais distante que seus

colegas. Olhou diversas vezes suas mãos. C4 não cantou a música “Se Você está Contente”

(ANEXO 10), mas permaneceu no local definido. C4 fez o “Quá, quá, quá, quá” da música

“Cinco Patinhos” (ANEXO 5),  cantou pouco, sorria e permaneceu observando. Na música

“Seu  Lobato” (ANEXO  6)  cantou  com  pouca  intensidade  e  fez  os  gestos  amplamente.

Quando as mães entraram, ele ficou contente e, durante a execução das músicas, fez os gestos

solicitados pela musicoterapeuta e cantou em alguns momentos.

Obs.: Em mais de um atendimento, C4 permaneceu com seu rosto tapado com as mãos. A

criança foi participativa, mesmo quando realizava esta ação de tapar o rosto.

Descrições sobre C5: 

1º atendimento:  C5 ficou no sofá, um pouco mais afastado das outras crianças, escolheu a

maraca  e  voltou  para  o  sofá.  Deitou-se  e  chacoalhava  levemente  a  maraca,  em  ritmo

inconstante, parando algumas vezes. Quando perguntado sobre a música de sua preferência, a

criança  respondeu  afirmativamente  com a  cabeça,  mas  não  verbalizou  nenhum nome  de

música. Ao ser sinalizado que os instrumentos poderiam ser trocados, C5 escolheu o pandeiro

e voltou a se sentar no sofá, tocando o instrumento com intensidade forte. Ao cantar a música

A Dona Aranha  (ANEXO 8),  levantou-se algumas vezes e olhou com curiosidade para o

grupo, mas sem se aproximar.

2º atendimento:  C5 sentou-se próximo ao grupo, mas apenas observou a música de “Boas

Vindas” (ANEXO 11) ser cantada, sem cantar junto. Quando a música “O Sapo Não Lava o

Pé” (ANEXO 1) foi cantada, ele movimentava a boca como se estivesse cantando, mas sem

produzir  sons.  Ao  iniciar  o  alongamento,  C5  permaneceu  sentado,  mas  ao  chamado  da

musicoterapeuta,  ele  se  aproximou  do  grupo.  Na  apresentação  da  música  “A Grama foi

Crescendo” (ANEXO  9),  C5  tentou  realizar  a  sequência  de  gestos,  juntamente  com  a

musicoterapeuta, do início ao final.

3º atendimento: Não compareceu.

4º  atendimento:  Com  o  estímulo  da  musicoterapeuta,  C5  chamou  verbalmente  C6  para

participar no grupo. Apesar de permanecer em círculo, a música: “A Grama foi Crescendo”
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(ANEXO 9) foi cantada neste atendimento,  inicialmente sem a gravação, para estimular a

memória  das  crianças.  Foi  observado se elas  reconheciam os  gestos.  C5 repetiu  o que  a

musicoterapeuta falava e gesticulava. Quando houve a reprodução da mesma música gravada,

ele realizou todos os gestos e inclusive direcionou alguns gestos para C6.

5º  atendimento:  Quando  as  gravuras  (ANEXO  16)  correspondentes  às  músicas  foram

mostradas, C5 identificou a figura e respondeu o nome. A música “O Sapo Não Lava o Pé”

(ANEXO 1) foi cantada e a criança cantou quando a música foi repetida pela segunda vez.

Cantou também,  “Borboletinha” (ANEXO 2),  em intensidade  mais forte  que na primeira

música.  No  entanto,  não  cantou  a  música  toda,  algumas  vezes  cantava  apenas  algumas

palavras. Na atividade de aquecimento, C5 repetiu o som da garrafa de refrigerante abrindo. A

criança  realizou  o  vocalize,  utilizando  todas  as  vogais,  com  intensidade  média  e  sem

interrupções.  C5 fez todos os gestos da música  “A Grama foi Crescendo” (ANEXO 9) e

cantou algumas partes isoladas com intensidade piano. C5 cantou a parte solicitada de “Se os

pingos de chuva.” (ANEXO 7), com pouca intensidade.

6º  atendimento:  C5  realizou  os  alongamentos  sugeridos  pela  musicoterapeuta.  Neste

atendimento, cantou o vocalize com mais intensidade e de forma mais clara e maior firmeza

na afinação. Recusou-se a ficar em pé para cantar a música “Pingos de chuva” (ANEXO 7) e

permaneceu sentada. Ao acabar a música, a pedido de C2, a musicoterapeuta repetiu a música

“A Grama Foi Crescendo” (ANEXO 9), e C5 levantou-se imediatamente. Quando foi cantada

a música  “Borboletinha” (ANEXO 2),  C5 cantou forte, fazendo sua voz se sobressair aos

demais. 

7º  atendimento:  C5 permaneceu em círculo  e  cantou em intensidade  piano a  música  de

“Boas  Vindas” (ANEXO  11). Identificou  algumas  gravuras  (ANEXO  17)  impressas,

referentes aos animais da música “Seu Lobato” (ANEXO 6). Ficou boa parte do atendimento

sentada no sofá, mas participou fazendo os gestos ou cantando. Quando a musicoterapeuta

sugeriu  que  as  crianças  falassem qual  era  o  gesto  da  música  “A Grama foi  Crescendo”

(ANEXO 9),  que ela  estava fazendo,  C5 praticamente  nomeou de acordo com o que era

cantado, todas as representações gestuais.   C5 fez carinho na musicoterapeuta enquanto a

música “É Hora de Ir Embora” (ANEXO 12) foi cantada.

8º atendimento: Não compareceu.

9º  atendimento:  C5 acompanhou a  música  “Boas  Vindas” (ANEXO 11) inteira  batendo

palmas, na pulsação. Na atividade de respiração, C5 inspirou e expirou o ar, mas na atividade

do balão, inicialmente, não quis nem tentar enchê-lo. Depois de um tempo, colocou o balão na

boca e tentava enchê-lo sem fazer muita força. A musicoterapeuta encheu um balão para C5 e
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ele o rejeitou. C5 acompanhou, cantando baixinho, a música do “Seu Lobato” (ANEXO 6).

Na atividade em que a musicoterapeuta regeu, C5 reproduziu a atividade e depois conseguiu

fazer, sem o acompanhamento da musicoterapeuta e do colaborador. C5 se recusou a ser o

regente. A música “A Grama Foi Crescendo” (ANEXO 9), foi passada primeiramente sem a

gravação, para trabalhar os gestos e o nome a que estes gestos se referiam. C5 lembrou de

todos, com exceção do passarinho.

10º atendimento: C5 pareceu estar cansado para se levantar e cantar a música “A Grama foi

Crescendo” (ANEXO 9),  enquanto a musicoterapeuta insistiu para que ele entrasse na roda.

C4 de onde estava ficou gesticulando com a mão para que C5 fosse para o círculo. C5 se

levantou e fez os gestos preguiçosamente, toda hora fazendo menção de se sentar. C5 assistiu

com entusiasmo ao vídeo da música “Se Você está Contente” (ANEXO 10) e cantou forte o

trecho em que diz: “Se você está contente grite ‘Viva!’ Viva”. Este trecho ele sempre cantava

mantendo o ritmo com atraso em relação ao que era cantado na música.

11º atendimento: C5 cantou a música de “Boas Vindas” (ANEXO 11) inteira. Foi trabalhado

aquecimento  corporal  com a  música  “Aeróbica  Tropical” (ANEXO  13).  C5 realizou  os

movimentos pedidos na música. Fez também os gestos de “Se Você está Contente” (ANEXO

10), cantando o trecho “há há há” em alta intensidade.

12º atendimento:  Acompanhou a música de  “Boas Vindas” (ANEXO 11),  com palmas no

andamento  de  pulsação  e  cantando  em  intensidade  forte.  A criança  fez  o  alongamento

sugerido pela musicoterapeuta. Na música “Cinco Patinhos” (ANEXO 5), C5 conheceu toda

a letra da música e canta em alta intensidade e faz os gestos. C5 acompanhou cantando de

forma  inconstante  a  música  “A  Grama  Foi  Crescendo” (ANEXO  9),  inteira.  A

musicoterapeuta tirou a gravação desta música e solicitou que as crianças repetissem o que ela

cantasse.  C5 repetiu  cantando.  No repasse  de  “Seu Lobato” (ANEXO 6),  C5 reproduziu

claramente os sons dos animais mas, no restante, cantou de forma incompreensível.

13º atendimento:  Acompanhou a música de  “Boas Vindas” (ANEXO 11) batendo palmas.

C5 cantou o vocalize com as vogais de forma mais clara e em média intensidade. No repasse

da música “Se Você está Contente” (ANEXO 10), C5 lembrou-se dos gestos sem depender da

musicoterapeuta  fazê-los  para serem repetidos.  C5 não quis  se  levantar  para  ingressar  no

círculo  e  nem  fazer  os  gestos,  mas  os  fez  de  onde  estava.  Quando  a  musicoterapeuta

perguntou ao grupo qual era a outra música que estava sendo ensaiada, C5 respondeu: “iaiou”.

14º  atendimento:  C5 bateu  palmas  apenas  em alguns  momentos  da música,  permaneceu

sentado no chão, junto com o grupo. Na música “Se Você está Contente” (ANEXO 10), sem o

áudio da gravação, ele riu em intensidade alta, quando solicitado que fossem dadas risadas na
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música.  Na música  “A Grama Foi  Crescendo” (ANEXO 9),  conseguiu associar  todos os

gestos às palavras correspondentes. 

15º atendimento: Não compareceu.

16º atendimento: O atendimento teve início com a música “Boas Vindas” (ANEXO 11), que

neste atendimento foi nomeada por C5 como “Bom Dia, Bom Dia”. A criança cantou trechos

isolados da música, como: “Como vai?”. Sua intensidade vocal manteve-se mediana, nesta

música. Quando foi realizado o repasse das músicas de repertório, C5 deitou-se no sofá e não

quis se levantar. Quando a musicoterapeuta o chamava, ele resmungava baixinho que não. No

entanto, mesmo deitado, cantou o “hahaha” e o “Viva” da música “Se Você está Contente”

(ANEXO 10), também fez o “Quá, quá, quá, quá”, da música “Cinco Patinhos” (ANEXO

5). Nestes momentos, sua voz saia com intensidade forte; C5 não quis se levantar do sofá. As

mães se sentaram na ponta e ele ficou atrás, mas cantou e fez os gestos de onde estava.

Obs: Permaneceu bastante tempo sentado, demonstrando um comportamento mais relaxado,

deitando-se  no  sofá  posicionado  na  sala.  Nas  vezes  em  que  esse  comportamento  esteve

presente, C5 cantou e realizou os gestos, mesmo deitado.

Descrições sobre C6: 

1º atendimento: Não compareceu

2º atendimento: C6 permaneceu longe do grupo. Entrou em uma outra sala e não quis sair de

lá, permanecendo desta forma até o final do atendimento.

3º atendimento: C6 chegou com um pouco de atraso. Ao entrar na sala, correu para os braços

de um dos colaboradores, que o recebeu no colo com um abraço. Permaneceu todo o tempo

dentro  do  atendimento,  mas  não  cantou  e  não  fez  os  gestos  sugeridos,  apenas  pareceu

observar tudo com interesse. Quando a atenção lhe foi dirigida, ele desviou o olhar. Ao cantar

a música  “A Grama Foi Crescendo” (ANEXO 9),  C6 permaneceu sentado. Ele aceitou o

toque e um dos colaboradores segurou sua mão para estimulá-lo a bater palmas.

4º atendimento: C6 sentou-se no sofá, e permaneceu observando.

5º  atendimento:  C6 sentou-se no sofá,  e  permaneceu observando.  Abaixava  a  cabeça ou

desviava o olhar quando a palavra lhe era dirigida. As outras crianças direcionavam alguns

gestos para C6. Esta criança aceitou que a musicoterapeuta segurasse seus braços mesmo

assentado e dançasse com ele.

6º atendimento: Não compareceu.

7º  atendimento:  C6 manteve-se  sentado  fora  da  roda,  mas  olhou  tudo  com curiosidade.

Buscava enxergar as figuras (ANEXO 17) correspondentes à música “Seu Lobato” (ANEXO
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6), que estavam com a musicoterapeuta, mas quando a figura era diretamente mostrada a ele,

então escondia o rosto. A musicoterapeuta arrastou a cadeira de C6 com ele em cima, para

mais próximo do círculo onde estavam as outras crianças e ele permaneceu. A criança não

realizou nenhum dos sons sugeridos no aquecimento. C1 sentou-se ao lado de C6. Quando C1

pegou o violão, C6 sorriu e tocou repetidas vezes, o violão que estava no colo do colega. C1

passou o violão para C6. A musicoterapeuta pediu o violão para tocar a música “É Hora de Ir

Embora” (ANEXO 12). C6 entregou o violão. A musicoterapeuta perguntou se ele gostou do

violão e se ele gostaria de tocar novamente na próxima semana. As duas perguntas foram

respondidas de maneira afirmativa. C6 espontaneamente se sentou no chão, juntando-se ao

grupo sem que isso lhe fosse pedido.

8º ao 16º atendimento: Não compareceu. Neste período foram realizadas diversas tentativas

de contato pela pesquisadora e pela instituição. Os contatos foram tentados por telefone fixo,

celular e mensagens de celular, no entanto as chamadas sempre caíam na caixa de mensagens

e não houve respostas ou retorno a nenhum dos contatos efetuados.

Quadro Geral de Presenças dos Participantes no Coro Terapêutico – Junho a Setembro/2013

Crianças

Atendimentos
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16

C1 P P P P P P P P F P P F F F P F
C2 P P F F P P P P P P P P P P P P
C3 P P P F F F P P F P F F F F F F
C4 P P P P P P P P P P P F P P P P
C5 P P F P P P P F P P P P P P F P
C6 F P P P P F P F F F F F F F F F
Legenda: P = presença / F = falta.

4.2.3 Análise Musicoterapêutica - O Olhar Sensível para os Encontros

Neste item,  foram comentados aspectos  referentes  ao funcionamento  do grupo

formado para o Coro Terapêutico,  bem como as intervenções da musicoterapeuta e outros

aspectos  relevantes  para a  elaboração  da  análise  musicoterapêutica.  Inicialmente,  o  grupo

pôde assim ser considerado, devido a constância dos encontros, as trocas gestuais, lúdicas,

experienciais, as semelhanças e até mesmo suas diferenças entre os indivíduos, ocorridas em

cada atendimento.

O processo  musicoterapêutico  teve  início,  focado na  descoberta  como o  Coro

Terapêutico poderia ou não beneficiar a CSD. 

O Coro Terapêutico é uma proposta de trabalho que pode ser desenvolvida pelo
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musicoterapeuta quando há indicações para se atuar com grupos em Musicoterapia.  Freire

(1993, p. 32) aponta que “um grupo se constrói da constância da presença de seus elementos e

na constância da rotina e de suas atividades”. 

Nesta pesquisa, a opção pelo desenvolvimento de um trabalho em grupo se deu

pela  possibilidade  de se trabalhar  todas  as  Inteligências  Múltiplas,  propostas  por  Gardner

(2001). O grupo se inter-relaciona, promove liberação de conteúdos internos, além do trabalho

voltado para o canto, a fala, movimentos corporais etc. Yalom (2006) revela que faz parte do

ser humano estar inserido em um grupo e no momento em que a confiança for estabelecida,

agirá espontaneamente como em outros grupos dos quais ele já participa. Para o autor acima

citado:

a necessidade de fazer parte é inata em todos nós. A afiliação no grupo e o
apego  no  cenário  individual  tratam  dessa  questão.  Os  grupos  de  terapia
produzem um circuito de autorreforço positivo: confiança, autorrevelação,
empatia, aceitação, confiança (2006, p.63).

O processo seguiu a estrutura descrita por Barcellos (1999), tendo a entrevista

inicial,  o  preenchimento  da  Ficha  Musicoterápica,  a  Testificação  Musical,  o  contrato

terapêutico,  objetivos  terapêuticos,  as  sessões  musicoterápicas,  observação  das  sessões,

relatório  progressivo  e  alta. Baseando-se  nos  dados  explicitados  pelas  mães,  na  Ficha

Musicoterápica (op. cit, 1999), concluiu-se que as preferências das crianças eram as músicas

interpretadas por Patati e Patatá e pela apresentadora Xuxa. Assim, resolveu-se sugerir como

repertório,  as  seguintes  músicas:  “A Grama  Foi  Crescendo  –  intérprete:  Patati-Patatá”,

“Pingos de Chuva- intérprete: Eliana” e  “Cinco Patinhos – intérprete: Xuxa”. As crianças,

inicialmente, demonstraram gostar da música da apresentadora Eliana, mas no decorrer dos

atendimentos, a musicoterapeuta notou que ao ouvir esta música, as crianças se comportavam

com o que parecia ser um certo desânimo. Neste sentido, Barcellos (2007, p. 20) relata que “o

musicoterapeuta faz música interagindo com o paciente, trazendo, através desta, aspectos que

dizem respeito à relação terapêutica, ao momento, ou fazendo intervenções necessárias para

ajudar no desenvolvimento do processo”. Procurou-se, no decorrer do processo vivenciado,

utilizar as músicas de acordo sempre com a preferência dos participantes.

Os primeiros cinco atendimentos foram destinados à Testificação Musical, a fim

de enriquecer os dados colhidos na Entrevista e preenchimento da Ficha Musicoterápica. Este

período foi utilizado para conhecer um pouco mais das preferências musicais e até mesmo

verificar  a  aceitação  das  crianças  diante  do repertório  e  observar  se  ele  permaneceria  ou

mudaria.  Também  foi  utilizado para  as  apresentações  pessoais  e  para  obtenção  e

fortalecimento  de  vínculo  entre  as  crianças  e  a  musicoterapeuta  e  entre  eles  mesmos.  As
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apresentações  foram  realizadas  através  da  música  de  “Boas  Vindas”,  para  que  todos  se

conhecessem mutuamente. C2 e C3 mostraram desenvoltura para falar seus nomes desde o

primeiro momento. Barcellos (1999, p. 33) afirma que:

a testificação musical é uma complementação da ficha musicoterápica, isto
é,  na  ficha  colhemos  as  informações  com  o  próprio  paciente  ou  com o
responsável e na testificação vamos observar as reações que os sons, o ritmo,
os diferentes instrumentos, enfim, os distintos tipos de estímulos provocam
no paciente.

Após  o  período  destinado  à  Testificação  Musical,  pôde-se  planejar  os

atendimentos que tiveram como base, principalmente, as Experiências descritas por Bruscia

(2000). As principais experiências utilizadas foram:  Re-criativas, nas variações Re-criação

Vocal,  Produções  Musicais,  Atividades  e  Jogos  Musicais,  Condução  (Regência);  e

Experiências  Receptivas, nas  variações  Escuta  para  a  Estimulação,  Escuta  Eurrítmica,

Escuta  Perceptiva,  Escuta  para  a  Ação.  Bruscia  (2000,  p.121)  descreve  as  experiências

relatando que “cada uma delas requer diferentes tipos de habilidades perceptivas e cognitivas,

evoca diferentes tipos de emoções e engaja em um processo interpessoal  diferente”.  Com

estas experiências, no decorrer dos encontros do Coro Terapêutico, foi possível desenvolver

atividades  em  que  as  crianças  mostravam  as  inteligências  que  já  possuíam,  buscando

melhorá-las, e estimular aquelas que se encontravam mais deficitárias ou inexistentes. 

As experiências de improvisação e de composição não foram utilizadas devido a

limitações das crianças,  percebidas  no momento da testificação musical.  No entanto,  se o

período  de  trabalho  com  essas  crianças  tivesse  sido  maior,  possivelmente  essas  duas

experiências poderiam ter sido utilizadas.

Os  atendimentos  tiveram  como  estrutura  um  momento  inicial,  dedicado  ao

recebimento e acolhimento das crianças, onde se cantava “Boas Vindas” para cada uma delas,

seguidos  de  seus  nomes.  É  importante  valorizar  a  participação  e  a  identidade  de  cada

participante  e  esta  atividade  proporciona  um  olhar  diferenciado  para  cada  um,  além  de

estimular a expressão vocal.

Na sequência,  foi  realizado  um momento  de  alongamentos,  como também foi

trabalhada  a  respiração  e  o  aquecimento  vocal  através  de  estruturas  simples  (como

apresentado nas sessões descritas anteriormente). 

Durante  os  vocalizes,  a  musicoterapeuta  estimulou  as  crianças  a  fazerem  a

vocalização e observou que as mesmas faziam o desenho correto com a boca, de cada vogal

pronunciada. Muitas vezes, o som nem saia, mas a intenção estava presente, prenunciando a
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forma para a emissão do som. Percebeu-se que esta atividade trabalhava o estímulo para a

expressão vocal, bem como uma consciência maior sobre o corpo. 

O ato de cantar, para os participantes do Coro Terapêutico, tornou-se uma forma

de autoexpressão e de comunicação com o mundo. Millecco Filho, Brandão e Millecco (2001,

p. 109) refletem sobre a importância do cantar, relatando que:

o Canto é um elemento estruturante para o ser humano, quer em sua história
filogenética, colaborando na construção cultural, fazendo parte do universo
simbólico de todas as culturas, quer em sua história ontogenética, graças à
qual,  cada  indivíduo,  ao  nascer,  utiliza  vocalizações  para  iniciar  o
intercâmbio com o mundo.

Nos atendimentos relatados, foi possível averiguar que, vez ou outra, C1, C4 e C6

afastavam-se do grupo. Castilho (2002, p. 59) revela que:

a tendência das pessoas diante do desconhecido é manter uma certa reserva.
Esta reserva é uma forma de preservação de sua intimidade. Enquanto as
pessoas  não têm um certo  nível  de  conhecimento,  não estão se  sentindo
“seguras”, enquanto não se cria um efetivo nível de confiança mútua, este
fenômeno será constante no grupo.

Ainda no caso de C6, pode-se inferir que haja um caso de resistência,  pois do

primeiro atendimento até a metade do sétimo atendimento, ele, como já dito anteriormente,

adotou a postura de observação, abaixava a cabeça quando a palavra lhe era dirigida e não

atendia  aos  comandos  dados  pela  musicoterapeuta.  Ribeiro  (1994,  p.118)  aponta  que  “o

aspecto fenomênico, portanto, da resistência, é ter a função de controlar o fluxo energético de

uma força exterior  que tenta  romper a autorregulação organísmica de um ser ou pessoa”.

Deste ponto de vista, acredita-se que C6 enxergava as intervenções da musicoterapeuta de

forma invasiva ou até mesmo como uma ameaça, por isso, sua reação era de abaixar a cabeça

e ficar distante. Ainda pode-se dizer que esta possível resistência possa ser um reflexo do

comportamento da mãe, uma vez que a musicoterapeuta percebeu que a mãe agia, ora como

se não acreditasse que seu filho pudesse se desenvolver, ora como se não aceitasse sua real

situação. A mãe sempre perguntava sobre seu filho, utilizando frases negativas e em entrevista

inicial,  revelou que:  “C6 faz  amizades  com bastante  facilidade  e  conversa  bem,  mas  só

quando  conversam  com  ele.  Se  não  conversar  com  ele,  ele  fica  calado  mesmo”.  Cabe

observar que esta facilidade de comunicação não foi percebida pela musicoterapeuta durante o

período em que ele foi atendido. 
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Os pais projetam esperanças no filho que vai nascer e, ao perceber uma criança

com deficiência, eles se veem com todas as expectativas confrontadas. Os planos de futuro

para a criança se tornam incertos e a experiência parental é abalada (AMIRALIAN,1986).

No final do sétimo atendimento, C6 agiu de forma totalmente diferente do que

vinha agindo. Saiu de sua cadeira e se aproximou do grupo. Acredita-se que ele, com essa

atitude,  tenha  tido  uma  abertura  para  um  processo  de  mais  desenvolvimento  de  suas

potencialidades. Ribeiro (1994) ressalta que “nada substitui a vontade do cliente de se curar e

a do terapeuta de querer curar, embora reconhecendo as limitações de seu aqui e agora” (p.

153). O processo não teve sequência para C6, pois a mãe, corroborando ainda mais com as

observações trazidas acima pela musicoterapeuta/pesquisadora, não mais levou a criança para

ser atendida.

Da fase inicial ao sétimo atendimento, as crianças não cantavam conjuntamente,

mas apenas quando a musicoterapeuta pedia, de um em um, para que cantassem. Ainda assim,

alguns não cantavam. Notou-se que as crianças utilizavam os gestos como forma de expressão

durante a execução das músicas, o que foi estimulado pela condutora do Coro Terapêutico.

Rector e Trinta (2003, p. 23) afirmam que “o gesto é, portanto, uma ação corporal

visível, pela qual um certo significado é transmitido por meio de uma expressão voluntária”.

Acredita-se que para as crianças,  associar os gestos às músicas,  poderia contribuir  para o

aprendizado  dos  conteúdos  aplicados.  Fregtman  (1989,  p.17)  argumenta  que  “integrar  a

música à terapia é integrar o corpo, porque a música é feita,  dita, tocada e cantada como

manifestação corporal”.

Alguns  cartões  com  gravuras  do  que  era  apresentado  na  música,  foram

apresentados com a intenção de apreensão das palavras e ampliação de vocabulário. Antes dos

cartões serem apresentados, quando se cantava, por exemplo, a música do “Seu Lobato”, as

crianças não faziam relação do animal com o seu som. Gradativamente, este quadro foi sendo

alterado e as crianças, quando viam as imagens, logo falavam o nome ou viam a imagem e

reproduziam o som correspondente. 

Benenzon  (1985,  p.55)  assinala  que  “todo  elemento  capaz  de  produzir  um

movimento capaz de ser vivenciado como mensagem, como meio de comunicação será parte

integrante dos elementos técnicos da Musicoterapia”. Assim, acredita-se que ao visualizar as

figuras e associá-las às mensagens das músicas, o que era ouvido passou a fazer maior sentido

para as  crianças  que,  consequentemente,  internalizavam os  conteúdos  e  passavam a  fazer

ligações entre o que viam e escutavam com os respectivos sons, como foi o caso da música

“Seu Lobato”.
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Ao longo dos encontros,  no Coro Terapêutico,  foram elaborados aquecimentos

que lembrassem o som de elementos do cotidiano, como: o som do trem, o som da abelhinha,

o abrir da garrafa de Coca Cola, som do beijinho, entre outros sons. Linhares (2002) acredita

que  o  aquecimento  realizado  com  crianças  deve  buscar  o  lúdico.  Vale  ressaltar  que,  ao

estimular a vocalização nos momentos de aquecimento, a musicoterapeuta tinha também o

objetivo  de fortalecer  a  musculatura  para  a  emissão sonora,  pois  a  hipotonia  presente  na

Síndrome de Down pode influenciar a dificuldade de vocalização.

Os exercícios de respiração foram propostos, objetivando melhor emissão da voz

durante a fala e o canto. Bertti (2002, p.33) revela que “a respiração é essencial na vida do ser

humano. Ela é tão natural na vida do ser humano, que só se torna consciente quando se tem

problema com ela”. Pode-se dizer que a respiração precede o cantar, uma vez que quando se

tem um bom controle da respiração, a emissão vocal se torna mais clara e ampliada e a pessoa

aumenta suas possibilidades expressivas. 

Para Chagas (1997, apud Bertti, 2002, p. 34), “qualquer expressão vocal torna-se

impossível sem o auxílio  da respiração.  No canto,  a respiração precisa ter  mais presença,

concedendo à voz o sustento da coluna de ar necessária para a sonoridade”. 

As  músicas  escolhidas  como  repertório  para  o  Coro  Terapêutico  tiveram  em

comum  o  fato  de  serem  baseadas  nas  Fichas  Musicoterápicas,  pertencerem  ao  universo

infantil  e possuírem o lúdico bastante presente.  Quanto à estrutura,  as músicas escolhidas

apresentaram com bastante frequência o uso de intervalos de 2ª M, 3ªM e 5ª Justa. Todas as

músicas cantadas dentro do setting estavam escritas em tonalidade maior e quando tocadas foi

utilizada uma estrutura harmônica simples com acordes nos graus: I, IV e V.

Bruno Bethelheim (apud Millecco filho, Brandão e Millecco, 2001, p.42), pondera

que:  “as  Cantigas  de  Roda,  assim como os  Contos  de  Fadas,  alimentam a  imaginação  e

estimulam a fantasia, oferecendo à pessoa em desenvolvimento a chance de encontrar sua

própria solução para os conflitos internos neste momento da vida”

Percebeu-se que as crianças cantavam ou gesticulavam brincando, o que foi de

fundamental importância para que elas dessem abertura para as intervenções que se seguiriam.

4.2.4  O  Fazer  Musicoterapêutico  e  as  Inteligências  Múltiplas:  Observações  sobre  o

Caminhar
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Abaixo seguem dois quadros que constituem observações realizadas no período

que contempla do primeiro ao sexto atendimento (Quadro 1) e no período seguinte (Quadro

2), que corresponde do sétimo ao décimo sexto atendimento. Esta divisão foi realizada desta

forma  porque  o  primeiro  período  contou  com  a  presença  de  todos  os  participantes  que

ingressaram no grupo. Considerou-se outro período a partir do sétimo atendimento porque foi

o último atendimento em que C6 esteve presente e quando ele mostrou um comportamento

diferente dos outros dias em que foi atendido, trazendo aspectos relevantes para o contexto

grupal.  C3 saiu  do grupo posteriormente,  não  completando  os  dezesseis  encontros.  Desta

forma, objetivou-se apresentar nos Quadros 1 e 2 como eles iniciaram a participação no grupo

e a forma como se encontraram no último atendimento.

Esclarece-se que estas observações, apesar de terem sido feitas ao longo de todo o

processo musicoterapêutico,  foram aqui contempladas  de uma forma mais  sistematizada a

partir da visualização dos vídeos de todos os encontros com o grupo. A leitura do quadro deve

ser feita sempre pensando na criança em relação aos aspectos observados.

Quadro 1 - Observação dos Atendimentos (1º ao 6º) do Coro Terapêutico – Aspectos Musicais,
Interação e Estímulo das Inteligências Múltiplas
Crianças / Aspectos Observados C1 C2 C3 C4 C5 C6

Contato Visual
Musicoterapeuta e Colaboradores R B B R B R
Instrumentos R B B N B N
Demais objetos presentes na sala TA TA R N R N
Outros participantes do Coro AV B B N AV N

Expressão Vocal
Sem Verbalização TA N N TA N TA
Reprodução Sonora Solicitada N R B N AV N
Vocalização com Contexto Musical N R B N R N
Sons em Forma de Diálogo N TA TA B B N

Expressão Corporal/Gestual
Gestos N B B AV TA N
Movimentos com Contexto Musical N B B AV TA N
Movimento  em Direção  a  um Objeto
presente na sala

TA AV R N R R
Movimento em Direção  ao Terapeuta/

Colaborador/Grupo N B AV N B R
Relação com Instrumento Musical

Ausência de Contato AV N N B N TA
Contato Recusado N N N R N N
Manuseio do Instrumento R TA AV R R N

Contato com Musicoterapeuta/ Colaboradores
Ausência de Contato AV N N B N B
Restrito AV N N B N TA
Intenso N AV AV N R N
Corporal N B B R B N
Visual AV TA TA AV TA AV
Sem Comunicação TA N N N N TA

Produção Sonoro-Musical
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Células Rítmicas N R AV N B N
Reprodução de Melodias N R R N N N
Afinação N B B N AV N
Variação de Intensidade* N P F F F N
Intervalos N B AV N N N
Legenda: TA = Todo o atendimento/ B = Bastante/ AV= Algumas Vezes/ R = Raramente/ N= Nunca
F= Forte/ M= Médio/ P= Piano

Tabela 2 - Observação dos Atendimentos (7º ao 16º) do Coro Terapêutico – Aspectos Musicais,
Interação e Estímulo das Inteligências Múltiplas

Crianças/ Aspectos Observados C1 C2 C3 C4 C5 C6
Contato Visual

Musicoterapeuta e Colaboradores TA TA TA B TA AV
Instrumentos TA TA TA B TA TA
Demais Objetos Presentes na Sala AV B R R R N
Outros Participantes do Coro TA TA TA B B AV

Atividade Vocal
Sem Verbalização R N N R N TA
Reprodução Sonora Solicitada AV B B AV TA N
Vocalização com Contexto Musical N TA TA AV TA N
Sons em Forma de Diálogo B TA TA AV TA N

Atividades Motoras/Gestuais
Gestos TA TA TA TA TA N
Movimentos com Contexto Musical TA TA TA TA TA N
Movimento  em  Direção  a  Objeto

presente na sala R B R N R R
Movimento em Direção  ao Terapeuta/

Colaborador/Grupo TA TA AV B B R
Relação com Instrumento Musical

Ausência de Contato N N N N N R
Contato Recusado N N N N N N
Manuseio do Instrumento B TA AV R R R

Contato com Musicoterapeuta/ Colaboradores
Ausência de Contato N N N N N B
Restrito N N N AV N TA
Intenso TA TA B AV B N
Corporal TA TA TA TA B N
Visual TA TA TA AV TA AV
Sem Comunicação R N N N N B

Produção Sonoro-Musical
Células Rítmicas AV B TA AV TA N
Reprodução de Melodias N B B AV TA N
Afinação N TA B AV B N
Variação de Intensidade* N F M F/M F N
Intervalos N B AV AV B N
Legenda: TA = Todo o atendimento/ B = Bastante/ AV= Algumas Vezes/ R = Raramente/ N= Nunca
F= Forte/ M= Médio/ P = Piano

Os  itens  da  tabela  1  e  2  foram pensados  de  forma  que  abarcassem  aspectos

relacionados às Inteligências Múltiplas (Gardner, 2001). Assim, os itens foram estruturados

refletindo  as  observações  advindas:  da  forma  como  o  som  foi  produzido,  remetendo  à

Inteligência  Musical;  da  existência  de  expressão  corporal,  correspondendo  à  Inteligência
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Cinestésico-Corporal;  da  presença  de  contato,  sugerindo  a  Inteligência  Interpessoal;  da

presença  de  verbalizações,  prenunciando  a  Inteligência  Linguística  e  da  intensidade  de

contato marcando a Inteligência Intrapessoal. Após visualização dos vídeos, imaginou-se que

as categorias utilizadas para as observações dos mesmos, organizadas em forma de quadro,

serviriam como um importante recurso adicional, fornecendo dados qualitativos para serem

discutidos junto aos demais dados apresentados neste capítulo.

4.3 A PERCEPÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

A seguir, serão descritas as entrevistas inicial e final com os pais e a transcrição de

suas falas, na íntegra.

4.3.1 Entrevista Inicial

A entrevista inicial foi realizada com um total de dez (10) mães, onde cada uma

expôs suas queixas e  expectativas  do que mais desejavam que fosse trabalhado com suas

crianças  durante  os  atendimentos. Serão  relatadas  somente  as  falas  dos  pais/responsáveis

cujos filhos tiveram presença em pelo menos dois atendimentos. As respostas serão expostas,

seguindo a ordem do questionário  inicial  dirigido aos  pais19.  As principais  queixas  foram

referentes: à fala, à falta de concentração e atenção, ao comportamento (falta de limites) e à

ansiedade.

Mãe de C1:

1. C1 age normal quando tá perto de outras crianças. Às vezes, fica um pouco

ansioso, mas só se tiver muita gente.

2. C1 é normal pra fazer amizades. No começo, ele fica um pouco com vergonha,

mas loguinho se solta e já começa a brincar.

3. Na escola, muitas vezes, ele não quer ir. Quer ficar em casa e, às vezes, não

quer fazer a tarefa.

4.  No dia  assim,  ele  é  bem calmo.  É um pouco teimoso,  de  vez  em quando,

principalmente quando as professoras pedem alguma coisa pra ele. Ele demora a fazer. Faz

cara feia, senta no chão, mas se a professora aperta um pouco, aí ele vai e faz.

5. A única coisa que acho que não é correta é essa teimosia dele pra fazer as

tarefas.

6. Em casa o C1 tem bom relacionamento com todo mundo.

19 Apêndice VI
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7. C1 comunica bastante, mas tem dificuldade para falar. Ele fica usando muito

gesto. A professora tá pegando no pé dele, por isso também. Enquanto ele não fala, ela não

dá o que ele quer.

8.  Nem sempre obedece.  Ele  é  um menino  bom,  amoroso  que  só  ele,  mas  é

teimoso.

9.  O  que  ele  mais  gosta  de  fazer  é  aqueles  joguinhos  de  montar  peças,

quebra-cabeça.

10.  Nem  sempre  C1  consegue  se  concentrar  e  nem  manter  o  interesse  nas

atividades.

11. Eu acho que ele vai desenvolver bem com a musicoterapia porque ele gosta

bastante de música. Acho que ele vai desenvolver muito mais.

Mãe de C2:

1. Perto das outras crianças ele se comporta bem, mas gosta de aparecer demais.

Fica querendo chamar a atenção pra ele toda hora.

2. Ele faz amizade com criança, com adulto, com velho, com todo mundo. Ele tem

muita facilidade pra fazer amizade. C2 não pode ver uma pessoa que já puxa logo conversa.

É falador que só. Tem vez que a pessoa não entende o que ele está falando, mas ele não está

nem aí.

3. Na escola ele é um menino bom. Ele gosta de ir pra lá, mas ele já teve algumas

reclamações da escola por se comportar mal.

4. C2 na maioria do tempo é calmo, mas às vezes fica agitado do nada.

5. Nossa! Percebo demais! Ele é muito teimoso. Esse é o comportamento que

mais me chateia em C2.

6. Lá em casa ele gosta de todo mundo. É amigo, é brincalhão, carinhoso. Gosta

de beijar todo mundo.

7. Ah, o C2 é muito comunicativo. Ele não tem momento difícil hora nenhuma, o

tempo todo ele quer conversar.

8. Raramente.

9. As coisas que C2 mais gosta de fazer é brincar e assistir desenho.

10. C2 tem interesse sim nas atividades, mas só por uns dez minutos.

11. Espero que ele tenha limites e aprenda a obedecer mais.

12.  Eu acho que a musicoterapia  vai  ajudar muito  o meu filho,  porque ele  é

teimoso e não tem limites.
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Mãe de C3:

1. Às vezes se comporta normalmente,  se tiver  com muita gente fica irritada,

nervosa.

2. C3 adora fazer amizades.

3. Quase normal. Fica mudando só que às vezes tá irritada e hiperativa.

4. É normal.

5.  Não percebo nenhum comportamento diferente nela não.

6. É normal, porque ela brinca, é alegre em todos os momentos.

7. C3 é muito comunicativa. Fala bastante.

8. Ela é bem obediente sim.

9. As coisas que ela mais gosta de fazer é escrever e cantar.

10. Ela só faz aquilo que interessa ela de verdade.

11. Eu espero e tenho certeza que ela vai se desenvolver muito bem.

12. A única coisa que ela está acostumada é quando for falar com ela, olha pra

ela,  porque ela  tem problema auditivo.  Às  vezes  parece  que  está  em outro mundo.  Fica

paradona no tempo.

Mãe de C4

1. Perto de outras crianças, ele faz é ignorar as outras crianças.

2. Ele não faz amizade fácil não. Ele tem dificuldade de se relacionar. O C4 é

mais  na  dele.  Ele  tem vergonha  de  quase  tudo.  Fica  sempre escondendo  a  carinha.  Eu

corrijo, mas não tem jeito. Não é de muita conversa

3. Ele se comporta bem na escola e nunca teve nenhuma reclamação por nada.

4. Ele é calmo. Mas, se irritar com ele e fica nervoso.

5. O que acho ruim é que ele joga os objetos no chão.

6. O relacionamento dele lá em casa é ótimo.

7. Mais ou menos.

8. Ele obedece.

9. Ele adora assistir DVD de música.

10. Mais ou menos. Não muita.

11. Espero que ele se relacione com os coleguinhas e se solte mais. Queria que

ele desenvolvesse a fala e concentração também.

Mãe de C5
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1. Perto de outras crianças ele fica meio tímido.

2. Ele até que faz algumas amizades.

3. Na escola ele é normal.

4. C5 é bastante calmo.

5. O que acho que não é correto é que eu percebo que ele não faz as coisas

porque não quer, entendeu?

6. Em casa ele não dá atenção pra ninguém. Fica só vendo o que ele quer.

7. Ele não é comunicativo.

8. Também não é obediente, não.

9. C5 gosta muito de jogar bola. Joga até sozinho se não tiver ninguém pra jogar

com ele.

10. Não se concentra em nada.

11. Espero que ele possa falar mais, obedecer e fazer mais amizades.

Mãe de C6

1. Ele é uma criança ótima. Se comporta muito bem.

2. Tem muita facilidade para novas amizades.

3. Ele tem ótimo comportamento na escola. Nunca teve reclamação. Lá, ele só

recebe elogias.

4. É bem calmo.

5. Teimosia.

6. Ele tem bom relacionamento com a gente lá de casa.

7. Mais ou menos. Ele conversa bem, mas só quando conversam com ele. Se não

conversar com ele, ele fica calado mesmo.

8. Às vezes obedece. Mas é teimoso.

9. Ama jogar bola.

10. Não tem boa concentração.

11. Quero que ele melhore a fala e que seja uma boa atividade para ele e que ele

tenha mais concentração nas atividades.

4.3.2 Entrevista Final
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A  entrevista  final  foi  realizada  com  apenas  quatro  (4)  mães,  cujos  filhos

permaneceram nos atendimentos do início ao final do processo. Assim, apenas as mães de C1,

C2, C4 e C5 responderam ao questionário final.

A entrevista  foi  realizada  individualmente  com as  mães.  Durante  a  entrevista,

houve a  possibilidade  delas  exporem seus  olhares  e  observações  diante  das  mudanças  de

comportamento da criança no período de tempo referente ao decorrer do processo.

Mãe de C1

1. Ele não é de ficar falando não. Mas eu percebo que ele tá mais carinhoso.

2. Todas as vezes que era pra vir pra cá ele já ficava feliz. No dia que não era pra

vir, ele só ficava falando na tia Tônia.

3. Ele tá ficando menos irritado.

4. O que eu acho que foi mais positivo foi esta questão do carinho mesmo. Agora

ele chega, ele abraça, beija. Ele tá uma graça.

5. Só quando era pra vir pra cá, que aí ele ficava me puxando. Já deu birra pra

vir pra cá.

6.  Lá em casa ele ficou mais próximo das pessoas.

7. Acho que deve ter sido bem divertido, porque ele adorava.

8. Ele ficava fazendo o gesto assim: (mãe reproduz gesto contido na música “A

Grama Foi Crescendo). Ele também fica cantando a música dos animais.

9. Por essa aí da Graminha.

Mãe de C2:

1. Ele tem bom relacionamento. Ele fala muito do R. que é lá da escola dele. Ele

fica junto com C2 na professora de apoio e o R. é retardado.

2. Ele tem conversado bastante. Acho que ele ficou mais teimoso.

3. Fica nervoso quando não faz o que quer. Mas pede o que tá querendo. Quando

não dão, ele vai e pega.

4. Só a questão da teimosia mesmo que acho que pode ter aumentado.

5. Sempre saia de casa de bom humor. Não saia irritado.

6. Ele obedece mais o pai. Eu, nem tanto. No mais, ele continuou como era antes.

7. Fica de boa pra vir. Fala que vem na tia tocar violão. O dia de vir ele levanta

correndo, apressa até o motorista do ônibus.

8. Antes ele gostava de bateria e agora diz que gosta de violão.
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9. Gosta da música do bom dia.

10. C2 sai do atendimento bem mais comunicativo, falando com todo mundo e

cantando as músicas que aprendeu. Ele gosta muito de vir pra cá.

Mãe de C4:

1. C4 está mais social na escola e com outras crianças fora da escola. Chega

falando ‘oi’ para todo mundo, na escola, em casa. Todos cumprimentam ele. Agora ele fala o

nome da professora. Ele ficou assim depois do grupo aqui.

2. Ele sempre veio normalmente par cá. Nunca achou ruim.

3. Ele é muito calmo, só se tomar o brinquedo dele que aí ele chora. No mais é

bem tranquilo.

4. De negativo não vi nada porque até pra falar ele melhorou. Ele tá cantando

com os DVDs, porque antes ele só fazia os gestos. Quando a gente vai embora daqui ele

conta as brincadeiras que fez.

5.  Não.  Só  naquela  primeira  vez  mesmo.  (No primeiro  atendimento,  ele  saiu

correndo da sala).

6. Ele tá tendo mais relacionamento com a gente.

7.  Acredito que foi bom. Pelo menos, ele gostava.

8. Ele começou a sair daqui repetindo as músicas que cantava aqui.

9. A música do Patati.

10. Achei que foi pouco tempo. Foi muito bom, podia ter mais.

Mãe de C5:

1. C5 fala muito de uma menina lá da escola. Ele fica triste quando ela não vai.

2. Ele tá gostando mais de cantar. Em casa, ele canta algumas partes das músicas

que canta aqui. Ele tem ficado mais calmo.

3. Acho que tá mais estável sim. Tem ficado mais tranquilo.

4. C5 gosta muito de música, mas não quer vir de jeito nenhum. Ele tem que

acordar  muito  cedo  e  fica  com preguiça,  não  quer  levantar, não  quer  subir  no  ônibus.

Quando chega aí ele acalma.

5. Teve momentos de irritação passageira. Ele é calmo na maior parte do tempo.

6. Com a família tá tudo igual.

7. Valeu a pena! Tudo que é pra melhorar é bom.

8. Não percebi. Ele sempre gostou muito de música, porque os irmãos tocam.
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9. Ele gostou muito da música de Bom dia e do ia, ia, ô.

10.  Tá  gostando  mais  de  ir  pra  escola.  Quase  não tá  tendo  reclamações  da

escola.

4.3.3 Análise do Discurso dos Responsáveis

No geral, as mães gostaram do período em que seus filhos puderam desfrutar da

musicoterapia. No entanto, sentiram-se cansadas, devido às longas distâncias que percorriam

para  chegar  à  ASDOWN.  Isto  não  está  descrito  nas  entrevistas,  mas  foi  comentado  nos

momentos antes de se iniciar as perguntas propriamente.

C1 teve  boa  frequência  e  faltou  pouco.  Inicialmente  não  adentrava  ao  grupo,

buscando  fazer  outra  atividade  qualquer,  ficando  alheio  aos  colegas.  No  entanto,  foi  aos

poucos  se  aproximando,  até  ao  ponto  de  querer  ajudar  a  musicoterapeuta  em  vários

momentos.  As  observações  da  musicoterapeuta  entraram  em  consonância  com  as

considerações da mãe, que comentou inicialmente que o filho se afastava das pessoas e depois

começou  a  fazer  mais  contato,  inclusive  se  comportando  de  maneira  mais  carinhosa  e

participativa.

Sobre C2, assim como a mãe fala na entrevista final, que percebe que ele está

mais comunicativo. A musicoterapeuta observou que houve mudança na intensidade da fala da

criança.  Outra  observação  importante  da  mãe é  que  acha  que  C2 ficou  mais  teimoso.  A

musicoterapeuta  acredita  que,  apesar  da  teimosia  apontada  pela  mãe,  nos  últimos

atendimentos, C2 começou a obedecer a alguns comandos, dando início à aquisição de regras.

A mãe  de  C3  relatou  na  entrevista  inicial,  que  a  criança “só  faz  aquilo  que

interessa ela de verdade”. Acredita-se assim que as atividades propostas nos atendimentos a

agradavam,  pois  a  criança  foi  bastante  participativa.  Aprendeu  os  gestos  e  ampliou  suas

habilidades na Inteligência Cinestésico-Corporal, verbalizou e até cantou algumas vezes.

Averiguou-se também uma melhora significativa de C4, assim como a mãe dele

considerou, pois nos atendimentos iniciais, ele não se aproximava do grupo, mudando este

comportamento no decorrer dos atendimentos. Apesar de demonstrar um comportamento que

parecia timidez, atendia às atividades, permanecia nelas e, algumas vezes, até respondia em

intensidade piano, quando solicitado em alguma pergunta.

Em algumas falas, foi possível constatar que houve evolução das crianças durante

o processo. Mesmo no caso de C5 que, segundo a mãe, muitas vezes se portou resistente em ir

para os atendimentos. De fato, o comportamento de C5 comprovou o que a mãe disse sobre
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ele,  uma vez  que  a  criança,  nos  primeiros  atendimentos,  se  mostrou  muito  participativa,

realizando as atividades do início ao fim. Já nos últimos atendimentos, estava preguiçoso, não

queria fazer as atividades e quando as fazia, era deitado no sofá que fica disponível na sala.

Seria esse comportamento um reflexo do cansaço do deslocamento até a associação? 

Sobre C6, devido ao discurso da mãe, pôde-se dizer que ela não acreditava no

desenvolvimento  do  filho  e  até  negava  a  situação  do  mesmo.  Desde  a  entrevista,  pôs

dificuldades  quanto  a  qualquer  horário  que  disponibilizou  e  sempre  se  referia  à  criança

negativamente, fazendo perguntas como: - “C6 não está conseguindo desenvolver não, né”?

Ela  afirmou,  na  entrevista  inicial,  que  a  criança  tinha  facilidades  para  se  comunicar  e

conversar.  No  entanto,  a  musicoterapeuta  observou  que  ele  não  apresentou  estas

características no atendimento, sempre se mantendo mais isolada do grupo e se comunicando,

raramente, através de gestos. Durante o mês de julho, férias, a mãe dele logo avisou que não

poderia comparecer aos atendimentos, porque eles sempre viajavam. Ao ser relembrada que

após quatro faltas consecutivas a criança seria desligada, ela disse que veria o que ia fazer e

acabou evitando as faltas consecutivas.  Infelizmente,  no momento em que a criança mais

apresentou melhora durante o processo, a mãe de C6 não voltou mais ao atendimento, não

respondeu às mensagens e não atendeu as ligações. Seria uma dificuldade da mãe em aceitar

novos comportamentos de C6? 

4.4 A FALA DOS PROFISSIONAIS

Abaixo serão descritos os relatos dos dois profissionais que atendiam duas das

crianças em outro ambiente. Um dos profissionais foi a professora da escola municipal, onde

C5  estuda  e  o  outro  profissional  foi  uma  estagiária  de  fonoaudiologia,  que  atende  C1,

vinculada a um projeto desenvolvido em uma conhecida universidade da cidade de Goiânia.

Os relatos serão colocados da forma como foi exposto para a musicoterapeuta, sem correção.

Somente serão considerados os relatos dos profissionais cujas crianças permaneceram até o

final.

4.4.1 Fala Inicial

Estagiária de Fonoaudiologia que atendia C1:

1.  Durante os  atendimentos,  C1 realiza as  atividades,  mas evita  se  expressar

verbalmente. Então, quando ele quer algo, ele não o obtém enquanto não verbalizar. Quando

percebe que a fonoaudióloga está irredutível, então ele verbaliza o que quer.
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2.  Ele  tem um bom envolvimento.  É participativo.  Às  vezes,  resiste  a  alguma

atividade, mas faz.

3. Em grupo, ele se relaciona muito bem tanto com os profissionais quanto com

as outras crianças.

4. Aqui no Projeto, C1 tem bastante amizade. É um pouco arisco em um primeiro

momento, mas logo passa.

5.  A  expressão  verbal  ainda  necessita  de  muito  estímulo.  Ele  tem  toda  a

possibilidade  de  falar,  tanto  que  quando  ele  vê  que  só  vou  ceder  se  ele  se  expressar

verbalmente, ele fala. Mas acha mais confortável utilizar os gestos.

6. Por vontade própria, ele não se posiciona verbalmente.

7. Ele não é muito de aceitar as regras imediatamente, não. Os comandos dados,

normalmente precisam ser repetidos várias vezes, até que ele atenda. Nos atendimentos aqui

do Projeto, ele passou a atender melhor depois que ganhamos a confiança dele.

Professora de C5:

1. O comportamento de C5 é considerado regular, pois xinga os colegas e puxa os

cabelos das meninas, manda a professora calar a boca.

2. C5 não consegue desenvolver nenhuma atividade sozinho.

3. Com indisciplina. (Como relatado na pergunta 1).

4. O aluno não socializa com os colegas, fica sempre sozinho na sala de aula e

fora dela. Nem nas aulas de Educação Física, ele não fica perto de ninguém.

5.  Sua  expressão  verbal  é  confusa,  pois  não  consegue  falar  ou  expressar  as

palavras.

6. Ele não expressa suas vontades.

7. Não aceita normas e regras da escola.

8. Não interage com os colegas. O aluno tem muita dificuldade na resolução das

atividades, é desinteressado. Tudo o que a professora propõe para ele fazer, ele não faz. Tem

muita resistência.

4.4.2 Fala Final

Estagiária de Fonoaudiologia de C1:
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1.  Apesar  dos  atendimentos  de  C1 ser  individuais,  a  gente  percebe  que,  nos

corredores, ele tem brincado bastante com as outras crianças.

2. C1 está com bom envolvimento nas atividades e o tempo para a realização

delas está menor

3. A expressão verbal ainda deixa bastante a desejar.

4. O tempo para dar início às atividades diminuiu. Então, não precisamos insistir

tanto com ele para ele poder fazer algo.

5. Ele está menos teimoso.

6.  Tem  feito  as  atividades  mostrando  maior  interesse  e  maior  foco.  Está  se

dispersando menos.

7. C1, às vezes, fecha o rosto e de repente dá uma risadinha, como se estivesse

brincando. Ele está bastante calmo.

8. A principal  mudança que percebo no comportamento de C1, é que ele tem

demonstrado mais afeto com as outras crianças e com os outros profissionais do projeto.

Professora de C5:

1. C5 tem apresentado melhoras em seu comportamento.  Está menos ofensivo

com os colegas e com a professora. Há mais ou menos um mês, a professora de apoio dele foi

trocada.

2. Está mais observador e comunicativo.

3. Sim. Ele tem desenvolvido a fala. Tem expressado suas vontades quando deseja

algo.

4. Algumas sim, outras não. Ainda está bastante preguiçoso, mas só de respeitar a

professora e os colegas, já foi um grande avanço.

5. Ele tem expressado o que quer e o que não quer. Melhorou bastante. Está mais

fácil compreendê-lo.

6. C5 ainda não parece motivado para resolver as atividades, pois não as realiza

durante a aula e nem traz pronto de casa, quando a professora passa tarefa.

7. Está mais tranquilo.

8. C5 fez amizade com uma coleguinha da sala de aula. Quer sempre fazer as

atividades ao seu lado e quando ela não está presente, ele chega a chorar.

4.4.3 Análise do Discurso dos Profissionais
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Pelo discurso apresentado pela estagiária de fonoaudiologia que atende a C1, o

mesmo apresentou melhora no desempenho intra e interpessoal, melhorou em sua afetividade

e expressa essa mudança através do carinho com as pessoas. Inicialmente,  a estagiária de

fonoaudiologia utilizava mais tempo para que C1 pudesse dar início a uma atividade e esse

tempo  de  espera  foi  reduzido,  segundo o  que  afirma  na  entrevista  final.  Notou-se  que  a

profissional ainda pontuava que ele estava mais interessado nas atividades propostas.

C5 também apresentou várias mudanças. No entanto, ocorreram dois fatores que

puderam desencadear essas mudanças: o processo musicoterapêutico em si e a presença de

uma professora de apoio no período próximo à entrevista final. A criança apresentou melhoras

na  expressão  verbal,  na  socialização  e  na  aceitação  de  regras.  Percebeu-se  que  o

comportamento de xingar e puxar os cabelos das colegas, apontado no discurso da professora

na entrevista inicial, foi deixado de lado no decorrer da participação no Coro Terapêutico. A

profissional comentou ainda que C5 t tinha se socializado mais, demonstrado intenso carinho

por uma colega em especial.

4.5 DISCUSSÃO DOS DADOS 

Este  subcapítulo  foi construído,  levando  em consideração  todos  os  resultados

obtidos  durante o processo,  nas entrevistas  realizadas  com os pais/responsáveis  e  com os

profissionais,  em  triangulação  com  a  fundamentação  teórica  apresentada  inicialmente  na

revisão de literatura.

Para  escolher  o  repertório  que  seria  utilizado,  levou-se  em  consideração  as

preferências  descritas  nas  fichas  musicoterápicas  das  crianças  envolvidas  no  processo.

Concluiu-se que o repertório infantil predominou entre os sujeitos, principalmente as músicas

do grupo Patati- Patatá. Os conteúdos das músicas estavam em sintonia com a faixa etária das

crianças selecionadas.

Baranow (1999, p.25) pontua que:

cada indivíduo tem sua identidade sonoro-musical que é formada de modo
diferenciado  em  cada  um.  Nessa  formação  estão  englobados  os  sons
universais de todo o ser humano (como por exemplo: o grito e o choro, sons
da  natureza),  a  carga  cultural  que  ele  carrega,  o  grupo  onde  vive,  as
oscilações  do  cotidiano e  o  modo como ele  sente  as  diferentes  emoções
desde a gestação, provenientes de suas influências sonoras.

Após o preenchimento da ficha musicoterápica, formou-se o grupo composto por

dez  (10)  crianças.  Tendo  início  os  atendimentos,  compareceram  apenas  seis  crianças,
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finalizando o processo com a presença de apenas quatro (4). Por diversas vezes, a instituição e

a própria pesquisadora/musicoterapeuta buscaram contato com os responsáveis pelas crianças,

mas obteve-se insucesso nestes contatos.  Acreditou-se que a dificuldade de locomoção da

residência  à  ASDOW, apontada  por  todas  as  mães,  e  a  existência  de  outras  atividades

anteriores ao Coro Terapêutico justificaram estas desistências.

Os primeiros atendimentos tiveram o objetivo de estabelecer e fortalecer o vínculo

das crianças com a musicoterapeuta e das crianças com elas mesmas, pois se acreditou que é

através dele que os canais de comunicação são abertos. Baranow (1999) afirma que um dos

primeiros objetivos,  num tratamento musicoterápico,  é abrir canais de comunicação e, por

essa comunicação, estabelecer o vínculo entre o musicoterapeuta e o paciente, produzindo os

efeitos terapêuticos desejados.

As  queixas  de  pais/responsáveis  e  professores,  nas  entrevistas  iniciais,  em

conjunto com o que foi observado pela pesquisadora/musicoterapeuta, serviram como base

para  traçar  os  déficits das  crianças.  Desta  forma,  o  trabalho  foi  desenvolvido,  visando

minimizar ou até mesmo sanar essas necessidades. Percebeu-se que os principais pontos que

deveriam ser trabalhados envolviam a socialização, problemas com a fala e a comunicação,

motivação,  mudança  de  comportamento,  expressão,  estabelecimento  de  regras  e  limites,

construção de identidade. As intervenções musicoterapêuticas foram pensadas, tendo em vista

as  atividades  previstas  no  Coro  Terapêutico  (ZANINI,  2002).  Observou-se  evolução  nas

Inteligências  Múltiplas  (Gardner,  2001)  das  crianças  participantes  no  decorrer  dos

atendimentos, por meio dos registros em relatórios e vídeos, além do discurso apresentado nas

entrevistas  iniciais  e  finais  dos responsáveis/pais  e profissionais.  Pretendeu-se comentar  a

seguir as inteligências estimuladas durante o processo vivenciado e as mudanças relacionadas

a elas. Corroborou-se com o pensamento de Correia (2001), ao afirmar que a musicoterapia

“constitui  um  valioso  instrumento  auxiliar  no  diagnóstico  médico  e  na  promoção  do

desenvolvimento de potencialidades físicas, mentais, emocionais e sociais do homem” (p.38).

Com relação à fala, intrinsecamente ligada à  Inteligência Linguística, notou-se

que as crianças apresentavam dificuldades. Teve-se, inclusive, a participação de uma criança

com ausência total de fala durante os atendimentos. Durante o processo, foi observado, em

boa parte das crianças, crescimento nesse quesito, como: na intensidade da voz, na busca por

se comunicar utilizando a fala, na ampliação de vocabulário.

De acordo com Prieto (2002), problemas que envolvem a fala muitas vezes têm

como causa: hipotonia muscular da fala, baixa ou nenhuma discriminação auditiva e ainda a

falta de estímulos.  Pensando nisso, atividades  de aquecimento vocal,  que possibilitaram o
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trabalho muscular foram realizadas. Atividades onde era pedido às crianças que imitassem o

som do motor do carro, sonorizando “brrrrrr” com os lábios, o som da latinha quando está

sendo aberta “tsssss” ou até mesmo o zumbido da abelhinha “zzzzz”, além de vocalizes, onde

era solicitado às crianças que cantassem as vogais dentro da escala de Dó, indo de ‘dó a sol’.

Luria (1973, apud Lefèvre,  1981) considera importante  que exista evolução na

linguagem  falada  para  que  seja  possível  a  existência  da  capacidade  de  abstração  e

generalização.

Ao traçar um comparativo nas falas iniciais e finais dos pais/responsáveis, eles

ressaltaram que houve crescimento nesta área. Inicialmente, a mãe de C4 compartilhou que:

Inicial   “O C4 é mais na dele. Ele tem vergonha de quase tudo. Fica sempre

escondendo a carinha. Eu corrijo, mas não tem jeito. Não é de muita conversa”.

Final   “Não percebi nenhum comportamento negativo em C4. Acho que ele

desenvolveu bem,  até para falar ele melhorou. Chega falando ‘oi’ para todo mundo, na

escola, em casa. Está falando o nome da professora. Quando a gente vai embora daqui, ele

conta as brincadeiras que fez”.

Nesta criança (C4) houve melhora significativa da Inteligência Linguística, pois

na fase inicial, ela demonstrava inibição para conversar; contudo, conforme relatado pela mãe,

ao  final  do  processo,  esta  criança  já  cumprimentava  as  pessoas  e  expunha  momentos

vivenciados. Durante o processo, C4 de fato escondia o rosto, tapando-o com as duas mãos;

no entanto, muitas vezes, respondeu questões que eram aplicadas ao grupo como o som dos

animais  ou até  mesmo o nome deles,  embora  sua voz tivesse pouca sonoridade. Gardner

(1994) considera como Inteligência Linguística, a capacidade de elencar palavras e construir

sentidos com as mesmas.

Assim,  a  seu tempo,  C4 conseguiu  estabelecer  pequenos diálogos,  que faziam

sentido para o que lhe era perguntado.

Bruscia (2000, p.71) ressalta que:

a  música  não  é  apenas  um  som  não-verbal,  ela  pode  incluir  palavras,
movimentos  e  imagens  visuais.  Portanto,  a  música  não  comunica apenas
algo que é exclusivamente  musical,  ela  pode enriquecer  e  ampliar  outras
formas de comunicação verbal e não-verbal.

Antunes (1998) sugere que é possível ampliar o vocabulário utilizando jogos que

estimulem  a  fluência  verbal,  a  concentração,  entre  outros.  Desta  forma,  foram aplicadas

músicas em conjunto com estímulos visuais que facilitassem a assimilação e que auxiliassem

a criança a desenvolver o repertório verbal. C2, C3, C4 e C5 mostraram, no decorrer dos
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atendimentos,  ter  internalizado  alguns  conteúdos,  nos  casos  de  C3  e  C4,  ou  até  mesmo

apreendido tudo o que foi passado, no caso de C2 e C5. As crianças conseguiram associar a

imagem ao nome do animal que era apresentado ao som reproduzido por estes animais. Em

consonância  com  a  importância  da  utilização  de  jogos  para  a  estimulação,  no  Coro

Terapêutico também se utilizou o que Bruscia (2000, p. 126) define como Jogos Musicais,

uma variação da Re-criação musical, que objetiva: 

desenvolver  habilidades  sensório-motoras;  promover  comportamento
ritmado; melhorar a atenção e orientação; desenvolver a memória; promover
a  identificação  e  empatia  com  os  outros;  desenvolver  habilidades  de
interpretação e comunicação de sentimentos; aprender desempenhar papéis
específicos  nas  várias  situações  interpessoais  e  melhorar  as  habilidades
interativas e de grupo.

Exemplificando  os  reflexos  do  processo  para  a  Inteligência  Linguística  dos

participantes, apresentou-se as falas da professora de C5. No relato inicial: “Ele não expressa

suas  vontades”  e  no  relato  final  a  professora  revela  que  C5:  “Está  mais  observador  e

comunicativo”.

Ao perceber a criança dialogando, relatando acontecimentos, vê-se também que

mudanças de ordem social também foram observadas. Manifestações sociais se enquadram no

que Gardner (2001) chama de  Inteligência Interpessoal. O autor entende que Inteligência

Interpessoal “denota a capacidade de entender as intenções, as motivações e os desejos do

próximo e, consequentemente, a trabalhar de modo eficiente com terceiros” (p.57).

A comunicação verbal pode ser muito útil para auxiliar na socialização, pois a fala

possibilita conhecer o outro, viabiliza trocas culturais. Para Silva & Simões (2010, p. 93):

a linguagem é a primeira forma de socialização da criança e é pela mediação
das interações verbais com o outro que ela entra em contato com os valores,
crenças e regras de seu meio. Portanto, a criança é um ser social e cultural,
capaz de interagir por meio da linguagem nas trocas sociais.

Foi possível notar, desde o início dos atendimentos, que C2 e C3 apresentavam

facilidade em se expor, na interação com o outro, no diálogo. Estes comportamentos foram

trabalhados para ampliar e melhorar as relações interpessoais entre os componentes do grupo

e entre a musicoterapeuta e o grupo. 

Sobre o fato de C3 já trazer a habilidade interpessoal consigo, a mãe relatou na

entrevista inicial que: “C3 adora fazer amizades”.
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Durante a entrevista inicial com a mãe de C2, a mesma mencionou que a criança

tinha certa facilidade em fazer amizades: “C2 não pode ver uma pessoa que já puxa logo

conversa. É falador que só. Tem vez que a pessoa não entende o que ele está falando, mas ele

não está nem aí”. 

No  decorrer  do  processo  musicoterapêutico,  a  Inteligência  Interpessoal  foi

estimulada nas crianças que demonstraram ter facilidade com a mesma, objetivando também

estimular os demais participantes do grupo, o que está evidenciado na fala de uma das mães

na entrevista final:  “C4 está mais social na escola e com outras crianças fora da escola.

Chega falando ‘oi’ para todo mundo, na escola, em casa”.

C4 que no primeiro atendimento, não adentrou o grupo, manteve-se distante e não

interagiu com as outras crianças, nem com a pesquisadora/ musicoterapeuta e nem com os

instrumentos musicais. No segundo atendimento, participou do grupo com a presença da mãe

e  na  metade  do  processo,  era  possível  visualizar  C4  demonstrando  preocupação  com  o

próximo, chamando-o para visualizar algum vídeo ou fazendo algum movimento em relação a

um componente do grupo, à pesquisadora/musicoterapeuta ou aos colaboradores.

A mãe de C4 afirmou na entrevista inicial: “Perto de outras crianças, ele faz é

ignorar  as  outras  crianças”. A entrevista  final  confirmou  que  houve  mudanças  em  sua

Inteligência  Interpessoal,  quando  a  mãe  revelou  sobre  C4,  que:  “Está  tendo  mais

relacionamento com a gente”.

Antunes  (2008)  acrescenta  que  “crianças  com  habilidades  interpessoais

relacionam-se muito bem com outras pessoas, mesmo em faixa de idade diferentes; fazem

amigos com extrema facilidade e evoluem significativamente em contatos sociais” (p.81).

Por diversas vezes, foi possível ver C4 chamando C6, com movimentos gestuais,

para a realização de uma atividade, interagindo com ele, desejando a troca.

Outro  participante,  C1,  iniciou  um  processo  de  socialização,  quando  aceitou

participar ativamente do grupo, apesar de a mãe não ter mencionado mudanças neste quesito,

pois ela informou que ele tinha bom relacionamento com todo mundo. Nos primeiros cinco

atendimentos, C1 realizava ações diferentes do que era passado às crianças do grupo, sendo

difícil até mesmo visualizá-lo nas gravações. Às vezes, até saía da sala e ficava buscando

objetos na cozinha, tentando subir no sofá e não atendia ao comando quando lhe era pedido

para vir mais para perto da pesquisadora/musicoterapeuta. Houve um momento em que um

dos colaboradores  da pesquisa o pegou,  tendo que trazê-lo a cavalinho,  porque senão ele

ficaria todo o atendimento distante do grupo. Contudo, pouco a pouco, esse comportamento

foi  mudando  e  C1,  timidamente,  foi  realizando  partes  das  atividades,  como  quando  foi
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utilizada a música “A Grama Foi Crescendo”. Ele saltava com os braços abertos em conjunto

com o grupo e sempre que a letra da música dizia: “E a grama foi crescendo por todos os

lados sem parar”. Nos últimos encontros do grupo, ele já havia aumentado consideravelmente

seu tempo de permanência nas atividades do Coro Terapêutico.

Morelenbaum (1999, apud Basso e Rossi, 2012, p. 71) assinala que “a situação

social de cooperação, vivida no coral, acaba induzindo à maior interação entre as pessoas e

aumentando a atração interpessoal,  o que melhora o desempenho, aumenta a autoestima e

diminui a atitude preconceituosa e, por vezes, muito crítica das pessoas”. 

C6,  durante  os  seis  (6)  primeiros  atendimentos  permaneceu,  no  decorrer  das

sessões, numa postura passiva, onde ficava apenas observando, com curiosidade,  o que as

outras crianças e a pesquisadora/musicoterapeuta faziam. Isolava-se do grupo e abaixava a

cabeça,  quando  a  palavra  lhe  era  dirigida.  Sua  mãe,  na  entrevista  inicial,  relatou

comportamentos  de  seu  filho  que  chamaram a  atenção:  “C6 faz  amizades  com bastante

facilidade (…). Conversa bem, mas só quando conversam com ele. Se não conversar com ele,

ele fica calado mesmo”.

Interessante afirmar que o comportamento relatado pela mãe jamais foi observado

no  decorrer  dos  atendimentos.  A pesquisadora/musicoterapeuta  supunha que  a  mãe  não

acreditava  na  possibilidade  de  seu  filho  se  desenvolver,  uma  vez  que  ela  sempre  fazia

perguntas referentes a ele com frases negativas. Por fim, não concluiu o processo, deixando de

levar C6 nos atendimentos. Como a criança não mostrou fazer amizades com facilidade e nem

falou no período de  desenvolvimento  da  pesquisa,  suspeitou-se ainda que a  fala  da mãe,

durante a entrevista inicial, seja uma negação da real condição de seu filho. 

Em relação às expectativas no decorrer da vida, Porto (2008, p. 2) comenta que:

um dos maiores problemas do ser humano na atualidade são as expectativas
criadas  perante  um  fato,  uma  pessoa  ou  um  objeto,  pois  quando  essas
expectativas  não  são  cumpridas,  pode  surgir  uma  série  de  sentimentos
negativos nas pessoas como: preocupação, angústia, ansiedade, raiva, medo,
rejeição, culpa, entre outras atitudes e comportamentos.

Baseada em como C6 se comportou nos atendimentos,  podia-se afirmar  que a

criança  deu  início  a  uma  melhora  na  Inteligência  Interpessoal,  pois  no  seu  último

atendimento,  no caso, o sétimo, ela, que ficava apenas isolada, em um canto da sala, saiu

espontaneamente de sua cadeira e sentou-se com todas as outras crianças, fechando a roda.

Gardner  (1995,  p.  29)  revela  que  “a  Inteligência  Interpessoal  nos  permite

compreender os outros e trabalhar com eles”. Percebeu-se, que no caso de C6, a mudança
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observada  com  relação  ao  seu  comportamento  mais  aberto  ao  grupo  e  à

musicoterapeuta/pesquisadora pareceu expressar que ele não os enxergava mais como uma

ameaça, passando a se inserir no contexto das atividades e permitindo a socialização/interação

social. 

No sétimo atendimento,  C2 pega o violão antes  de iniciar  as  atividades  e,  no

momento em que a musicoterapeuta precisa do violão, não quer entregá-lo. Nesse instante, C1

levantou-se e caminhou em direção a C2. Essa atitude de C1 fez com que C2 rapidamente

entregasse o violão.  Pôde-se, assim, como defende Armstrong (2001, p. 14), acreditar que

nesse momento, C2 fez uma leitura do que motivou C1 a se levantar e com isso resolveu não

teimar mais. O mesmo autor fala que a Inteligência Interpessoal é “a capacidade de perceber

e  fazer  distinções  no  humor,  intenções,  motivações  e  sentimentos  de  outras  pessoas”.

Acredita-se  que,  naqueles  momentos,  as  crianças  se  perceberam  e  a  atitude  de  uma

influenciou a atitude da outra, melhorando assim o desenvolvimento do processo grupal.

O trabalho com o Coro Terapêutico buscou estimular as crianças na realização das

atividades em conjunto e, principalmente, o cantar junto com os outros e perceber o outro.

Constatou-se, no decorrer do processo, um olhar que também é trazido por Barreto e Silva

(2004,  p.192),  pois  afirmam que  “a  música  ajuda  a  equilibrar  as  energias,  desenvolve  a

criatividade,  a memória,  a concentração,  a autodisciplina,  socialização,  além de contribuir

para a higiene mental, reduzindo a ansiedade e promovendo vínculos”.

Quanto à  Inteligência Cinestésico-Corporal, esteve bastante presente em cada

atendimento,  sendo trabalhada nos aquecimentos e para acompanhar as músicas que eram

cantadas.  Para o estímulo dessa inteligência,  foram usadas palmas e gestos que pudessem

representar  as  palavras  que  eram utilizadas  nas  músicas  do  repertório.  A evolução  dessa

inteligência  foi  observada  em  praticamente  todas  as  CSD  participantes  da  pesquisa,  em

momentos diferentes.

Para Antunes (2009), a “Inteligência Cinestésico-Corporal associa-se à capacidade

de controlar e utilizar o corpo, ou uma parte do mesmo, em atividades motoras complexas e

em situações específicas, assim como manipular objetos de forma criativa e diferenciada” (p.

20).

Como dito anteriormente, C6 não pronunciou sequer uma palavra durante o tempo

em que participou da pesquisa, mas quando desejava algo, conseguia se comunicar, utilizando

o gestual, apontando para o que queria ou simplesmente movimentando a cabeça positiva ou

negativamente. Armstrong (2001, p. 15) assinala que “uma das características da inteligência

corporal-cinestésica é a perícia no uso do corpo todo para expressar ideias e sentimentos”.
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Os movimentos corporais estimulados pela musicoterapeuta/pesquisadora foram

amplamente pensados para esse grupo. O movimento em conjunto com a letra  da música

auxiliou na memorização das palavras. Durante os dois primeiros atendimentos, as crianças

não  responderam  aos  comandos  gestuais.  A  partir  do  terceiro  atendimento,  C2,

espontaneamente, gesticulava acompanhando a música “O Sapo Não Lava o Pé (ANEXO I)”

e, no momento em que a música traz: “mas que chulé”, abanava a mão em direção ao nariz,

evidenciando sua percepção de todo o conteúdo da música. 

No  quarto  atendimento,  C4  realizou  um  gesto  próprio  na  música  “A  Dona

Aranha”. Este gesto feito por C4 foi elogiado pela musicoterapeuta/pesquisadora e repassado

para que todos do grupo pudessem repeti-lo.  No sexto atendimento foi possível verificar o

progresso  do  grupo  na  realização  dos  gestos,  sendo  que  todos  seguiam  a

musicoterapeuta/pesquisadora  nos  gestos  indicados  por  ela.  A partir  do  décimo  segundo

encontro, as crianças começaram a associar, com maior habilidade, os gestos com as palavras.

A pesquisadora/musicoterapeuta fazia os gestos cantando a música e perguntava às crianças o

que significavam e elas então traziam correspondência verbal com a palavra. 

As canções que envolvem a ideia de brincar sugerem o movimento do corpo, que

acarretam em vários benefícios como: coordenação motora e outras habilidades auditivas e

visuais  (FERES,  1998).  Isto  pôde  ser  verificado  quando  a  mãe  de  C1,  no  relato  final,

declarou: “Ele ficava fazendo o gesto assim (mãe reproduz gesto contido na música A Grama

Foi Crescendo) ... Ele também fica cantando a música dos animais”.

Para  Gardner  (1994,  p.61),  a  “inteligência  corporal  é  a  capacidade  de  usar  o

próprio corpo de maneiras altamente diferenciadas e hábeis para algum propósito expressivo

assim como voltados a objetivos”. 

Acredita-se que cantar a música com o auxílio dos gestos, foi para o grupo, uma

atividade  prazerosa,  como uma “brincadeira”  para as crianças,  que agiu como importante

atrativo, servindo para que elas pudessem se engajar cada vez mais na atividade grupal. Esta

afirmação pôde ser evidenciada com o comportamento de C1, que se manteve distante em

vários atendimentos, depois se aproximou um pouco mais através de atividades gestuais, até

participar efetiva e ativamente na execução da atividade.

Sobre a corporeidade da criança, Kuhn e Silva (2006, p.1) observam que: 

se constitui a partir do ato de brincar como a linguagem primeira da qual ela
lança mão para se relacionar com o mundo, com os outros, com os objetos e
consigo mesma. Tal materialidade é tecida pela dimensão lúdica e forjada
pela  percepção  corporal.  Portanto,  o  corpo  da  criança  se  faz  sujeito
descobrindo e experimentando o mundo de maneira imaginativa e criativa, e,
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portanto,  lúdica,  pois  praticamente  tudo  que  a  criança  faz,  ela  o  faz
brincando.

A  utilização  do  movimento  corporal  contribuiu  também  para  reforçar  a

assimilação de novas palavras com seus conteúdos,  além de auxiliar  na memorização das

mesmas.  Desta forma, como ressalta Ilari (2003), pode-se concluir que o ato de cantar, tendo

como auxiliar o gestual, proporciona a melhora de desempenho em diversas áreas cerebrais,

além do desenvolvimento social, já que a criança se relaciona com outras pessoas.

A  seguir  exemplifica-se,  com  um  comportamento  apresentado  por  C2,  uma

situação que pode ser esclarecida  pela  aplicação dos  conceitos  de Inteligência  Emocional

(GOLEMAN, 2003) ou de Inteligência Intrapessoal (GARDNER, 2001) ou ambas.

A mãe  de  C2  diz  perceber  certa  falta  de  limite  na  criança,  quando  relata  na

entrevista inicial: “Ele é muito teimoso. Esse é o comportamento que mais me chateia em

C2”; e, na entrevista final: “Ele tem conversado bastante. Acho que ele ficou mais teimoso.

Só a questão da teimosia mesmo que acho que pode ter aumentado”.

Na percepção da mãe, a falta de limites aumentou no decorrer dos atendimentos.

Observou-se, dentro do setting, que C2 passou por momentos de bastante indisciplina, sendo

insistente  ao  desejar  algo,  tendo  dificuldades  em  devolver  algo  que  tinha  pego

momentaneamente,  persistindo  com comportamentos  como querer  mexer  no  notebook  da

musicoterapeuta/pesquisadora. No entanto, é importante considerar que C2 realizou boa parte

do que lhe foi pedido. Trata-se de uma criança agitada,  que gosta de movimento,  mas no

último atendimento, quando a fita crepe foi fixada no chão, como orientação para as crianças

ficarem em cima, C2 manteve-se em pé na fita, compenetrado no que estava realizando. Foi

possível  perceber  este  envolvimento  até  mesmo pela  emissão de sua voz,  que apresentou

intensidade mais forte e clara que em qualquer outro atendimento e, também, pelos gestos que

foram realizados do início ao fim.

Sobre a falta de limites e regras apresentadas por C2 em alguns atendimentos, a

musicoterapeuta/pesquisadora encontra duas possíveis explicações para tal comportamento. A

primeira refere-se ao fato de que provavelmente C2 possa ter construído uma autoimagem

baseada em atitudes sociais e familiares. Além da Síndrome de Down, o fato de C2 ser filho

único  pode  ter  contribuído  para  que  a  família  lhe  devotasse  maior  dedicação  e  atenção,

dando-lhe, de maneira indiscriminada, tudo o que fosse do desejo dele. Pensando desta forma,

pode-se  dizer  que  C2  apresentou,  durante  o  decorrer  do  processo,  a  Inteligência

Intrapessoal.
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Antunes (2008, p.82) revela que crianças que apresentam uma forte Inteligência

Intrapessoal  geralmente  são  “individualistas,  revelam  forte  senso  de  quem  são  e  não  se

mostram particularmente preocupadas sobre o que os outros pensam a seu respeito”. Diante

da fala de Antunes, pensa-se que C2, ao infringir limites, buscava resolver seus anseios sem

levar em conta a opinião dos demais participantes e da musicoterapeuta.

Por outro lado, pode-se pensar que C2 agia exclusivamente por impulsividade no

afã de tocar o instrumento desejado ou ver o vídeo (notebook) que gostaria. Neste raciocínio,

torna-se  pertinente  trazer  o  conceito  de  Inteligência  Emocional  (GOLEMAN,  2003)  e

concluir que C2 tinha uma carência exacerbada neste sentido, uma vez que não conseguia

controlar seus impulsos.

A Inteligência Emocional é definida por Goleman (2003, p. 54) como:

a capacidade de a  pessoa motivar  a  si  mesma e  persistir,  a  despeito  das
frustrações; de controlar os impulsos e adiar a recompensa; de regular o seu
próprio estado psicológico e impedir que o desânimo subjugue a faculdade
de pensar; de sentir empatia e de ter esperança.

As regras foram trabalhadas com o grupo no momento em que se criou uma rotina

de  início  e  fim  dos  atendimentos  com as  músicas  de  “Boas  Vindas”  e “É  Hora  de  Ir

Embora”. Com estas atividades a crianças começariam a se conscientizar que ao se cantar as

“Boas  Vindas”,  tudo  que  estava  sendo  feito  e  que  fosse  alheio  ao  atendimento  deveria

começar,  como um marco  do  início  do  Coro  Terapêutico  naquele  dia.  Da mesma  forma

ocorria  com a  música  de  despedida.  As regras  foram trabalhadas  a  todo o momento  nas

atividades  realizadas  no grupo, contribuindo para o estabelecimento de um espaço para o

grupo,  em  todos  os  sentidos,  de  estar,  de  tempo,  de  criar,  de  cantar,  de  crescer,  de  se

relacionar. Atividades que envolviam aquisições de regras e normas sociais foram aplicadas

associando-as a todas as inteligências trabalhadas. 

Para Baranow (1999), a música pode desencadear efeitos fisiológicos, como por

exemplo, reações sensoriais e também pode culminar em efeitos psíquicos, como descargas

emocionais  que  possibilitam  levar  o  indivíduo  a  se  expressar  diante  de  sons  e  músicas,

alterando seu comportamento e o modo como interage com o mundo ao seu redor. 

Ressalta-se novamente,  a importância  de se utilizar  o lúdico nas atividades  do

Coro Terapêutico. Esta junção possibilita à criança assimilar comportamentos e normas de

forma agradável, sem causar maiores frustrações. Assim, como evidenciam Carvalho, Alves e

Gomes (2005, p. 224): “o lúdico é um mecanismo de socialização do educando, inserindo-o
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no  mundo,  ensinando-o  a  respeitar  o  direito  de  outras  crianças  e  conhecer  os  limites”.

Incluindo  o  lúdico  nas  atividades  do  Coro  Terapêutico  pensou-se  na  realização  de  Jogos

Musicais, assim como descrito por Bruscia (2001, p. 127), como uma variação da Experiência

Re-criativa. O autor pontua que nas Atividades e Jogos Musicais, “o cliente participa de jogos

musicais (por exemplo, dizer qual a cantiga, charadas musicais, dança das cadeiras etc.) ou

participa de qualquer atividade que seja estruturada pela música”. 

Em relação à Inteligência Musical, também foi percebida nestas crianças. Como

exemplos, pode-se citar C4, ao aceitar reger as outras crianças; C2, com seu desejo de tocar o

violão e até mesmo quando fez os vocalizes ou cantou ampliando sua intensidade vocal. C5

também demonstrou esta inteligência ao cantar os vocalizes de forma afinada, ao trazer nomes

de melodias e até quando cantou pequenos trechos de canções. C3, ao acompanhar a melodia,

batendo palmas no tempo da pulsação musical, também demonstrou sua Inteligência Musical.

A seguir  algumas  falas  das  mães,  a  partir  da  entrevista  final,  comentando  os

aspectos relacionados ao musical:

C2:  “Fica de boa para vir. Fala que vem na tia tocar violão. O dia de vir ele

levanta correndo, apressa até o motorista do ônibus ... Gosta da música de bom dia”.

C4: “De negativo  não vi  nada porque até  para  falar  ele  melhorou ...  Ele tá

cantando com os DVD’s, porque antes ele só fazia os gestos. ...  Ele começou a sair daqui

repetindo as músicas que cantava aqui”.

C5: “Ele gostou muito da música bom dia e do ia, ia, ô.

Quanto à C2, observou-se que passou a reproduzir  sonoramente o que lhe era

solicitado;  passou  a  produzir  sonorizações  dentro  do  contexto  musical;  e,  melhorou  sua

produção musical, executando células rítmicas com mãos e pés, sua afinação e ampliando a

sua intensidade vocal.

Antunes  (2009,  p.  13)  define  a  Inteligência  Musical,  como  a  “capacidade  de

percepção, identificação, classificação de sons diferentes de nuances de intensidades, direção,

andamento, tons, melodias, ritmo, frequência, agrupamentos sonoros, timbre entre outros”.

Em  geral,  pessoas  com  habilidades  na  Inteligência  Musical,  possuem  mais

facilidade em distinguir sons e ritmos. Desenvolvem o gosto por cantar ou tocar instrumentos.

C1 passou a repetir alguns sons que lhe eram solicitados; produzia sons que comunicavam

suas  vontades;  aumentou  seu  interesse  pelos  instrumentos,  manuseando-os  com  mais

frequência;  e,  produziu  algumas  células  rítmicas  com  as  mãos.  Manteve  ausência  de

vocalização com contexto musical, mas jamais se recusou a manusear instrumentos quando

estes foram oferecidos. Sua produção musical se deu por meio dos instrumentos musicais,
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mas não manifestou produção musical vocal, a não ser quando entoava o som dos animais

estimulado pelas gravuras.

Para  Nogueira  (2003,  p.1),  a  música  é  entendida  como uma experiência  que:

“acompanha os seres humanos em praticamente todos os momentos de sua trajetória neste

planeta. E, particularmente nos tempos atuais, deve ser vista como uma das mais importantes

formas de comunicação”.

No gráfico a seguir, é possível perceber que através do Coro Terapêutico, como

definido  por  Zanini  (2002),  vários  procedimentos  foram  realizados  em  prol  do

desenvolvimento da CSD, tendo em vista as sete inteligências que compõem a Teoria das

Inteligências  Múltiplas  (GARDNER, 2001).  A prática  do Coro Terapêutico  possibilitou,  à

pesquisadora/musicoterapeuta,  a  visualização  das  inteligências  que  as  crianças  já

apresentavam naturalmente e também das inteligências que necessitavam ser trabalhadas ou

estimuladas. 

Ao  final  dos  dezesseis  encontros,  constatou-se  que  as  crianças  evoluíram  em

vários pontos, ou seja, mostraram que estavam saindo mais desenvolvidas em alguns quesitos

do que quando iniciaram os atendimentos. Sendo assim, pode-se dizer que o Coro Terapêutico

possibilita o trabalho das Inteligências Múltiplas e que as Inteligências Múltiplas podem ser

observadas e estimuladas no decorrer de um processo musicoterapêutico por meio do Coro

Terapêutico.

Para  que  as  atividades  e  experiências  musicais  fossem  colocadas  em prática,

alguns recursos foram utilizados,  como no caso dos exercícios de respiração, onde balões

foram usados para estimular sua prática. No Gráfico 1, a seguir, o item “outros”, refere-se a

outras atividades como audição com movimentos corporais; apresentações audiovisuais com e

sem movimentação corporal; e, utilização de gravuras para estimular a vocalização de sons e a

apreensão das palavras.
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Gráfico 1 - Relação entre Coro Terapêutico, Desenvolvimento da CSD e Inteligências Múltiplas

BELOTTI e ZANINI, 2014.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve o objetivo principal de compreender como a Musicoterapia, por

meio do Coro Terapêutico  (ZANINI,  2002),  associada  à ideia  da Teoria  das Inteligências

Múltiplas de Gardner (2001), poderia contribuir para o desenvolvimento da CSD.

O fato de a Síndrome de Down ser considerada uma encefalopatia não progressiva

é algo que contribui  para o desenvolvimento  da CSD, pois com o tempo seu  déficit não

aumenta e, com o estímulo adequado, pode-se obter grandes aquisições. Assim, acredita-se

que estas crianças terão suas possibilidades aumentadas se o profissional, além de estimular

cada aspecto do desenvolvimento, se permitir aprender com elas, interagindo e trocando ricas

experiências. 

Em todo o processo aqui vivenciado foi priorizada uma escuta atenta, onde foi

possível o acolhimento e as trocas sociais entre os participantes do grupo e entre eles e a

musicoterapeuta/pesquisadora,  estando  sempre  envolvidos  por  meio  do  campo

sonoro-musical. Intervir sempre que necessário é papel do musicoterapeuta e a escuta atenta

às necessidades e potencialidades de cada criança permitiu que estas intervenções pudessem

beneficiar  o grupo. Isto pode ser exemplificado no momento em que foi preciso trocar  a

música  “Se as  Gotas  da  Chuva”,  por  perceber  que  algumas  crianças  apresentavam certa

desmotivação para participar de atividades onde se utilizava esta música.

O trabalho em grupo, por meio da aplicação do Coro Terapêutico (Zanini, 2002),

possibilitou que as crianças estabelecessem relações sociais, uma vez que eram estimuladas a

interagir entre si e com a musicoterapeuta/pesquisadora e os colaboradores. Elas assim foram

estimuladas nas habilidades linguísticas, corporais, interpessoais, intrapessoais e emocionais,

em consonância com a Teoria das Inteligências Múltiplas (Gardner, 2001) e da Inteligência

Emocional, trazida por Goleman (2003). Todos estes aspectos foram confirmados a partir da

análise  dos  discursos  dos  pais  e  dos  profissionais.  Ressalta-se  que  cada  uma  dessas

habilidades  se  interliga  intimamente.  Acredita-se  que  o  atendimento  grupal  tornou-se  um

ambiente rico de possibilidades, onde foi possível trazer a experiência do múltiplo e ainda

assim observar as singularidades de cada indivíduo.

O  repertório  utilizado  foi  escolhido  com  base  nos  dados  relatados  na  Ficha

Musicoterápica. Os grupos musicais ,citados na ficha e músicas que gostavam, refletiam o

universo da criança, uma vez que os conteúdos musicais e até mesmo as melodias levam o

ouvinte ao encontro do brincar, da imaginação e do lúdico.
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As  crianças  trouxeram  algumas  inteligências  de  suas  vivências  anteriores  e,

baseando-se  no  que  foi  mostrado  por  elas,  durante  o  processo,  à  musicoterapeuta/

pesquisadora, foram desenvolvidas atividades que ampliaram as inteligências já adquiridas e

estimularam as inteligências que pareciam ainda não estar tão evidenciadas ao longo de suas

vidas. 

A  totalidade  dos  dados  qualitativos  coletados,  que  incluíram:  entrevista

inicial/final com pais e profissionais ligados diretamente à algumas crianças; dados expressos

na  Ficha  Musicoterápica;  gravações  audiovisuais  dos  atendimentos;  Quadro  1  e  2,  onde

constaram observações realizadas na visualização dos vídeos e; enfim, os relatórios  de cada

atendimento, contribuíram para realizar uma análise mais detalhada, proporcionando maior

clareza  na  visualização  de  aspectos  relacionados  às  habilidades  inerentes  às  Inteligências

Múltiplas.

Questiona-se se as melhoras ocorridas durante o processo poderiam ter atingido

mais  componentes  do  grupo se  não  tivessem acontecido  desistências  no  percurso,  o  que

certamente  influenciou  o  comportamento  dos  que  se  mantiveram  no  Coro  Terapêutico.

Considera-se  que as  crianças  que  saíram poderiam ser  mais  beneficiadas  com o trabalho

desenvolvido. Estes aspectos, junto às ocasionais interferências no setting terapêutico, faltas

ou atrasos em virtude de dificuldades com o deslocamento, podem ser considerados como

limitações para o desencadeamento e abrangência dos resultados deste estudo.

Notou-se também que, para que a CSD se desenvolva, ela precisa se sentir em

ambiente de amor e respeito, estabelecendo relação de confiança com os outros participantes

do grupo e com os condutores do processo musicoterapêutico. Acredita-se que ao estimular

estas interelações há reflexos nas relações estabelecidas com pais, cuidadores e profissionais.

Pensando assim, as particularidades de cada criança foram levadas em consideração para que

se pudesse obter um campo fértil para o desenvolvimento das inteligências e as habilidades

que  as  caracterizam.  Reitera-se  que  a CSD  não  é  um  ser  estagnado,  mas  em  constante

transformação ao receber os estímulos adequados. 

Espera-se  que  esta  temática  não  se  esgote  neste  momento,  mas  que  possa

contribuir para o conhecimento de outras pessoas que tenham interesse na condução do Coro

Terapêutico e pela área de Educação Especial. Afinal, considera-se que, a partir desta pesquisa

possam surgir propostas de trabalhos com outras clientelas, sendo implantadas em instituições

e  que  estas  inserções  do  musicoterapeuta  alcem  voos,  atingindo  outros  que  possam  se

beneficiar com o Coro Terapêutico.
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O  caminhar  do  grupo  contribuiu  para  o  desvelamento  da  sensibilidade  da

musicoterapeuta/pesquisadora, uma vez que a mesma precisou descortinar o grupo como um

todo  e  em suas  individualidades.  Certamente  houveram trocas  a  todo  momento  entre  as

crianças e a condutora do processo, como uma via de mão dupla. Parafraseando uma das

músicas do repertório do Coro Terapêutico, que dizia: “No meu quintal, tinha um buraquinho,

ele era o mais bonito que você já viu e a grama foi crescendo por todos os lados sem parar”,

pode se dizer que as crianças se apresentaram como um terreno fértil,  que se estimuladas

cresceriam tanto em estrutura como nos aspectos cognitivos, sociais, corporais, interpessoais e

intrapessoais. Olhando para toda a trajetória, pode-se afirmar que as CSD cresceram e, hoje,

suas sombras podem de alguma forma gerar uma agradável sombra.

Termina-se esta pesquisa com a convicção de que as crianças não saíram da forma

como adentraram na experiência de participar do Coro Terapêutico, pois este proporcionou a

ampliação das habilidades específicas inseridas nas Inteligências Múltiplas.
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DOCUMENTO  COM  A  ANUÊNCIA  DO(S)  RESPONSÁVEL  (EIS)  PELAS

INSTITUIÇÕES ONDE SE DESENVOLVERÁ COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

Eu,____________________________________________________________,

RG__________________________,  CPF  ______________________________,  abaixo

assinado, responsável pela Associação Down de Goiás (ASDOWN), situado à Rua 15 nº: 508

-  Pça.  Dr.  Carlos  de  Freitas  -  Setor  Central  (Goiânia),  entidade  sem  fins  lucrativos  de

abrangência  estadual,  de  caráter  social,  educativo,  científico  e  cultural,  congrega  pais  e

familiares de pessoas com a Síndrome de Down, com a finalidade de combater preconceitos

relativos  à  aceitação da pessoa com a Síndrome de Down, autorizo a coleta  de dados da

pesquisa Coro Terapêutico: uma ação do musicoterapeuta visando o desenvolvimento global

da criança com síndrome de down.  Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo

pesquisador (a) ___Tônia Gonzaga__ sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos,

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação do sujeito pesquisado.

Local e data:______________________________________________________ 

Nome e Assinatura do responsável: ____________________________________

APÊNDICE II

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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A  criança  sob  sua  responsabilidade  que  é  associada  à  ASDOWN  esta  sendo
convidada para participar, como voluntária, em uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre
as informações a seguir, no caso de consentir que a criança faça parte do estudo, assine ao
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador
responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de
dúvida,  procurar  o  Comitê  de  Ética  em Pesquisa  da  Universidade  Federal  de  Goiás  pelo
telefone 3521-1075 ou 3521-1076.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA

Título  da  Pesquisa:  CORO  TERAPÊUTICO:  UMA  AÇÃO  DO
MUSICOTERAPEUTA VISANDO  O  DESENVOLVIMENTO  GLOBAL  DA CRIANÇA
COM SÍNDROME DE DOWN.

Pesquisador Responsável: Tônia Gonzaga

Telefones para contato (inclusive ligações a cobrar): (62) 8278-6293/(62) 3432-3015

Este trabalho tem como objetivo pesquisar como o coro terapêutico pode contribuir
para o desenvolvimento global da criança com síndrome de Down. A realização da pesquisa
será por meio de entrevistas individuais com pais /ou responsáveis e com profissionais e de
atendimentos  musicoterápicos  em  grupo,  por  meio  do  Coro  Terapêutico  serão  aplicadas
técnicas musicoterápicas. Será permitido a você, participante, tocar, ouvir, improvisar, cantar,
dançar e expressar-se através de qualquer manifestação sonora. As informações coletadas nos
atendimentos serão transcritas em relatórios e poderão ser gravadas e/ou filmadas, caso haja
consentimento  seu  e  dos  demais  participantes.  Será  oferecida  a  garantia  de  que  estas
gravações, bem como quaisquer informações colhidas por meio de entrevistas e relatórios,
serão utilizadas apenas para esta pesquisa e poderão ser utilizadas na dissertação de mestrado,
no momento da defesa e em artigos científicos para serem divulgados em congressos e/ou
publicados em revistas científicas, se houver consentimento seu e de todos participantes. Caso
você e os demais permitirem que sejam gravados os atendimentos, os momentos em que seus
nomes forem pronunciados nas gravações serão omitidos. Nos relatórios, seus nomes serão
substituídos por nomes fictícios.

Os  procedimentos  desta  pesquisa  estão  de  acordo  com os  Critérios  da  Ética  em
Pesquisa  com  Seres  Humanos  conforme  Resolução  nº  196/96  do  Conselho  Nacional  de
Saúde. Não haverá riscos à sua saúde ou dignidade, nem desconforto ou constrangimento.
Você terá todo e qualquer direito de protestar caso haja qualquer incômodo. Ao participar,
você  estará  não só  contribuindo  para  o  avanço  de  conhecimento  científico  no  campo da
Musicoterapia, como também, o participante do Coro Terapêutico sob sua responsabilidade
estará  recebendo os  benefícios  que este  tratamento  pode propiciar. Não haverá  para você
qualquer custo e nenhum pagamento pela participação. O período estabelecido para a coleta
de dados desta pesquisa é de março a julho de 2013. Após entrevista inicial, o participante do
Coro  Terapêutico  sob  sua  responsabilidade  participará  de  dezesseis  atendimentos
musicoterápicos em grupo. A qualquer momento da pesquisa é resguardado o direito de retirar
o  seu  consentimento  sem  qualquer  prejuízo  da  sua  parte.  Não  será  permitida  a  sua
participação se houver  mais  que três  faltas  seguidas  nos  atendimentos.  Caso necessite  de
maiores  esclarecimentos  durante  a  realização  da  pesquisa  você  poderá  perguntar  ao
pesquisador.
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_________________________________________________  

Pesquisadora responsável: Tônia Gonzaga

_____________________________________________________

Ass. do Pai ou Responsável

APÊNDICE III 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA
PESQUISA

Eu,_______________________________________________,RG____________,

CPF________________,abaixo-assinado, responsável por ____________________________

____________________________________________________________  autorizo  sua

participação  no  estudo  Coro  Terapêutico:  Uma  Ação  do  Musicoterapeuta  visando  o

Desenvolvimento Global da Criança com Síndrome de Down  , como sujeito. Fui devidamente

informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) Tônia Gonzaga   sobre a pesquisa, os

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da

sua participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento,

sem  que  isto  leve  a  qualquer  penalidade  ou  interrupção  do  acompanhamento/

assistência/tratamento prestado ao sujeito pesquisado.

_______________________

                                                     Local e data

__________________________________

Assinatura do Pai ou Responsável do Participante da Pesquisa

_______________________________

Pesquisadora responsável - Tônia Gonzaga

APÊNDICE IV
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa.
Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar  fazer parte  do
estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do
pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma.
Em caso  de dúvida você  pode procurar  o  Comitê  de Ética  em Pesquisa da Universidade
Federal de Goiás pelo telefone 3521-1075 ou 3521-1076

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA

Título  da  Pesquisa:  CORO  TERAPÊUTICO:  UMA  AÇÃO  DO
MUSICOTERAPEUTA VISANDO  O  DESENVOLVIMENTO  GLOBAL  DA CRIANÇA
COM SÍNDROME DE DOWN

Pesquisador Responsável: Tônia Gonzaga

Telefones para contato (inclusive ligações a cobrar): (62) 8278-6293/(62) 3432-3015

Este trabalho tem como objetivo pesquisar como o coro terapêutico pode contribuir
para o desenvolvimento global da criança com síndrome de Down. A realização da pesquisa
será por meio de entrevistas individuais com pais /ou responsáveis, com profissionais e de
atendimentos  musicoterápicos  em  grupo,  por  meio  do  Coro  Terapêutico  serão  aplicadas
técnicas  musicoterápicas.  As  informações  coletadas  durante  a  aplicação  dos  questionários
serão transcritas em relatórios e poderão ser gravadas e/ou filmadas, caso haja consentimento
seu e dos demais participantes. Será oferecida a garantia de que estas gravações, bem como
quaisquer informações colhidas por meio de entrevistas e relatórios, serão utilizadas apenas
para esta pesquisa e poderão ser utilizadas na dissertação de mestrado, no momento da defesa
e em artigos científicos para serem divulgados em congressos e/ou publicados em revistas
científicas, se houver consentimento seu e de todos participantes. Nos relatórios e sempre que
for preciso utilizar seu nome, ele será substituído por nome fictício.

Os  procedimentos  desta  pesquisa  estão  de  acordo  com os  Critérios  da  Ética  em
Pesquisa  com  Seres  Humanos  conforme  Resolução  nº  196/96  do  Conselho  Nacional  de
Saúde. Não haverá riscos à sua saúde ou dignidade, nem desconforto ou constrangimento.
Você terá todo e qualquer direito de protestar caso haja qualquer incômodo. Ao participar,
você  estará  não só  contribuindo  para  o  avanço  de  conhecimento  científico  no  campo da
Musicoterapia,  como  também,  o  participante  do  Coro  Terapêutico  estará  recebendo os
benefícios que este tratamento pode propiciar. Não haverá para você qualquer custo e nenhum
pagamento pela participação. O período estabelecido para a coleta de dados desta pesquisa é
de março a julho de 2013. A qualquer momento da pesquisa é resguardado o direito de retirar
o  seu  consentimento  sem  qualquer  prejuízo  da  sua  parte.  Caso  necessite  de  maiores
esclarecimentos durante a realização da pesquisa você poderá perguntar ao pesquisador.

_________________________________________________  
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Pesquisadora responsável: Tônia Gonzaga

____________________________________________________

Ass. do Profissional 

APÊNDICE V

FICHA MUSICOTERÁPICA
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1 – Identificação:

Nome: ____________________________________________________________________

Naturalidade:______________________ Sexo: ___________ Nasc.: __________________

Pai: ______________________________________________________________________

Idade ____________________  Profissão: _______________________________________

Religião: __________________________________________________________________

Mãe: _____________________________________________________________________

Idade: ____________________ Profissão: ______________________________________

Religião: _________________________________________________________________

Irmãos (nº, nome, idade, sexo): _______________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________

Tels:_____________________________________________________________________

Quantas pessoas residem na casa com o cliente? __________________________________

2 – Particularidade musicais:

a) Cantor (es) preferido (s) dos pais: ____________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Música (s) preferida (s): ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) Ouvem alguma frequência de rádio? ___________________ Qual?__________________

d) Os pais possuem algum tipo de experiência com instrumentos ______________________

Qual? _____________________________________________________________________

e) Como foi o ambiente sonoro durante a gestação? ________________________________

__________________________________________________________________________

f) A criança já experienciou algum tipo de vivência musical? __________________________

Qual? _____________________________________________________________________

g) A criança foi acalentada? ___________ Quais músicas? ___________________________

__________________________________________________________________________

h) Por quem? _______________________________________________________________

g) Tem algum som que a criança se mostra incomodada? ____________________________

__________________________________________________________________________

h) Quais as músicas prediletas da criança? _______________________________________
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__________________________________________________________________________

i) Existe alguma música ou cantor que a criança não goste? _______ Qual? ______________

___________________________________________________________________________

j) A crianças tem instrumentos musicais em casa? __________________________________

__________________________________________________________________________

k) Canais e programas de Tv prediletos: __________________________________________

__________________________________________________________________________

l) Como é o ambiente sonoro que cerca a residência do cliente? _______________________

__________________________________________________________________________

m) Existe algum outro tipo de elemento sonoro em casa? ____________________________

__________________________________________________________________________

n) Instrumento que mais chama a atenção: ________________________________________

_________________________________________________________________________

n) A criança produz algum som corporal (mãos, boca, pés etc): _______________________

_________________________________________________________________________

Informações dadas por: ______________________________________________________

Grau de parentesco: ________________________________________________________

Data:____________________________________________________________________

Ass. Musicoterapeuta: _____________________________________________________

APÊNDICE VI

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS PAIS E RESPONSÁVEIS
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ETAPA INICIAL

O presente questionário tem por objetivo avaliar o desenvolvimento da criança

(C.S.D) durante o tempo em que for observada.  A letra  X será substituída  pelo nome da

criança. Esta avaliação será feita em duas etapas. Uma ao início do processo e outra ao final

de todo o trabalho realizado. Estes questionários serão respondidos pelos pais ou responsáveis

que  tenham  estreita  interação  com  o  avaliado.  Após  a  aplicação  dos  questionários,  os

questionados terão um espaço para as suas considerações, caso queiram complementar com

alguma informação em prol do processo.

1) Como “X” se comporta na presença de outras crianças e adultos?

2) “X” faz amizades facilmente ou tem alguma dificuldade de se relacionar?

3)  Como  é  o  comportamento  de  “X”  na  escola?  Já  teve  reclamações  dos

professores?

4) Como é o temperamento de “X”? (Calmo, irritadiço, nervoso etc...)

5)  Você  percebe  algum  comportamento  que  foge  do  que  seria  considerado

correto?

6) Como é o relacionamento de “X” em casa? (familiares: pais, irmãos, avós, tios

etc).

7) A criança “X” é comunicativa? (Sim ou não). Dê exemplo de uma situação em

que a expressão se dá de forma mais facilitada ou dificultada.

8) A criança “X” obedece à regras pré-estabelecidas?

9) O que “X” mais gosta de fazer?

10) A criança “X” possui boa concentração e interesse nas atividades?

11) O que espera a partir da participação de seu(ua) filho(a) no Coro Terapêutico?

12) Outras Observações (Pais/responsáveis podem utilizar tempo para exposição

de algo que achem importante falar e que o questionário não tenha contemplado):

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

APÊNDICE VII

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS PAIS E RESPONSÁVEIS
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ETAPA FINAL

O presente questionário tem por objetivo avaliar o desenvolvimento da criança

(C.S.D) durante o tempo em que for observada.  A letra  X será substituída  pelo nome da

criança. Esta avaliação será feita em duas etapas. Uma ao início do processo e outra ao final

de todo o trabalho realizado. Estes questionários serão respondidos pelos pais ou responsáveis

que  tenham  estreita  interação  com  o  avaliado.  Após  a  aplicação  dos  questionários,  os

questionados terão um espaço para as suas considerações, caso queiram complementar com

alguma informação em prol do processo.

1) Quais os comentários de “X” sobre o seu relacionamento com as crianças?

2) Como está o comportamento de X, durante e após o ingresso na pesquisa

3) Ela consegue se abrir mais com as pessoas, mostrando um humor mais estável?

4) O que o(a) senhor(a)  percebeu de positivo ou de negativo no comportamento do

seu filho?  

5) Durante o processo terapêutico foi possível perceber alguma alteração de humor

em “X”?

6)  O  relacionamento  de  “X”  com  os  familiares,  pais  e  irmãos,  sofreu  alguma

alteração? Se houve, quais e como?

7) Como foi para X participar dos trabalhos musicais desenvolvidos aqui no Coro

Terapêutico?  

8) Houve alguma modificação em relação ao gosto musical ou à atenção de “X”

direcionada à música? 

9) Ela demonstrou preferência por alguma atividade em particular?

10) Outras Observações: (Tempo para considerações finais) 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ANEXO VIII

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS PROFISSIONAIS
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ETAPA INICIAL

O presente questionário tem por objetivo avaliar o desenvolvimento da criança

(C.S.D) durante o tempo em que for observada.  A letra  X será substituída  pelo nome da

criança. Esta avaliação será feita em duas etapas. Uma ao início do processo e outra ao final

de todo o trabalho realizado. Este questionário é dirigido aos profissionais que tiveram maior

contato com o paciente. Após a aplicação dos questionários, os questionados terão um espaço

para as suas considerações, caso queiram complementar com alguma informação em prol do

processo.

1) Como é o comportamento de X durante a programação/aulas?

2) Como é o envolvimento de X nas atividades?

3) Quanto ao seu comportamento em grupo, como X reage?

4) Como se dá a socialização de X?

5) Como se revela a expressão verbal de X?

6) Como é o posicionamento de X quanto aos seus desejos?

7) X aceita normas e regras?

8) Outras observações (Tempo para considerações finais):

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ANEXO IX

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS PROFISSIONAIS
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ETAPA FINAL

O presente questionário tem por objetivo avaliar o desenvolvimento da criança

(C.S.D) durante o tempo em que for observada.  A letra  X será substituída  pelo nome da

criança. Esta avaliação será feita em duas etapas. Uma ao início do processo e outra ao final

de todo o trabalho realizado. Este questionário é dirigido aos profissionais que tiveram um

maior contato com o paciente. Após a aplicação dos questionários, os questionados terão um

espaço para as suas considerações, caso queiram complementar com alguma informação em

prol do processo.

1) Quanto ao seu comportamento em grupo, você obsevou alguma mudança?

2) Quanto ao seu desenvolvimento, manifestou algum tipo de alteração?

3) Durante o período da pesquisa, foi possível observar mudanças na comunicação

de X?

4) X manifestou algum tipo de mudança na aceitação a regras?

5) Houve mudança com relação ao posicionamento de X, durante a pesquisa?

6) Como está o envolvimento de X  nas atividades/aulas?

7) Como está o humor de X?

8) Outras considerações: (tempo para considerações finais)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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- ANEXO 1 – 
Letra da música O Sapo Não Lava o Pé e Partitura

O Sapo Não Lava o Pé  (Folclore) – Intérprete: Galinha Pintadinha
O Sapo Não Lava o Pé.
Não lava porque não quer.
Ele mora na lagoa não lava o pé, 
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Porque não quer.
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- ANEXO 2 – 
Letra da Música Borboletinha e Partitura

Borboletinha (Folclore) / Intérprete: Galinha Pintadinha
Borboletinha está na cozinha
Fazendo chocolate para a madrinha
Poti, Poti, perna de pau
Olho de vidro e nariz de pica pau.
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- ANEXO  3 – 
Letra da Música A Canoa Virou e Partitura

A Canoa Virou/Intérprete: Galinha Pintadinha
A Canoa virou
Quem deixou ela virar?
Foi por causa da (nome da criança)
Que não soube remar.
Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar
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Eu tirava o (nome da criança) do fundo do mar.
Tiriri pra cá, tiriri pra lá
(Nome da criança) é bonita (o) e não sabe remar.
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- ANEXO 4 – 
Letra da Música Jack in the Box e Partitura

Jack in the Box / Intérprete: Projeto Caixa de Música
Jack in the Box é um palhacinho
Que mora na caixa muito quietinho 
Mas tome cuidado ao mexer na tampa
Senão ele pula e sai.
Alto, baixo, alto, baixo
Que engraçado ele é.
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- ANEXO 5 – 
Letra da Música Cinco Patinhos e Partitura

Cinco Patinhos – Intérprete: Xuxa

Cinco patinhos foram passear
Além das montanhas
Para brincar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
Mas só quatro patinhos voltaram de lá.
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Quatro patinhos foram passear
Além das montanhas
Para brincar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
Mas só três patinhos voltaram de lá.

Três patinhos foram passear
Além das montanhas 
Para brincar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
Mas só dois patinhos voltaram de lá.

Dois patinhos foram passear
Além das montanhas 
Para brincar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
Mas só um patinho voltou de lá.

Um patinho foi passear
Além das montanhas
Para brincar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
Mas nenhum patinho voltou de lá.

A mamãe patinha foi procurar
Além das montanhas
Na beira do mar
A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá
E os cinco patinhos voltaram de lá.
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- ANEXO 6 – 
Letra da Música Seu Lobato e Partitura

Seu Lobato – Intérprete: Teleco Teco

Seu lobato tinha um sítio ia ia ô
E no seu sítio tinha um cachorrinho
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Era au au au pra cá
Era au au au pra lá
Era au au au pra todo lado ia ia ô

Seu lobato tinha um sítio ia ia ô
E no seu sítio tinha uma vaquinha

Era mu mu mu pra cá
Era mu mu mu pra lá
Era mu mu mu pra todo lado ia ia ô

Seu lobato tinha um sítio ia ia ô
E no seu sítio tinha um gatinho

Era miau miau miau pra cá
Era miau miau miau pra lá
Era miau miau miau pra todo lado ia ia ô

Seu lobato tinha um sítio ia ia ô
E no seu sítio tinha um pintinho

Era piu piu piu pra cá
Era piu piu piu pra lá
Era piu piu piu pra todo lado ia iaô
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- ANEXO 7 – 
Letra da Música Pingos de Chuva e Partitura

Pingos de Chuva/ Intérprete: Eliana

Se os pingos da chuva
Fossem limonada
Ai que gostoso seria
Lá fora eu brincaria 
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Com a boca aberta
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Se os pingos da chuva
Fossem limonada que bela chuva seria

Se os flocos de neve
Fossem de sorvete
Ai que gostoso seria
Lá fora eu brincaria com a boca aberta
Ha ha ha ha ha ha ha ha há

Se os raios de sol fossem de chicletes
Que sol legal seria

Lá fora eu brincaria com a boca aberta
Ha ha ha ha ha ha ha ha há
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- ANEXO 8 – 
Letra da Música A Dona Aranha e Partitura

A Dona Aranha – (folclore) / intérprete: Galinha Pintadinha

A dona aranha 
Subiu pela parede
Veio a chuva forte 
E a derrubou
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Já passou a chuva 
O sol já vem surgindo 
E a dona aranha 
Continua a subir

Ela é teimosa
E desobediente 
Sobe, sobe, sobe
E nunca esta contente
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- ANEXO 9 – 
Letra da Música A Grama Foi Crescendo e Partitura

A Grama Foi Crescendo / intérprete: Patati Patatá

No meu quintal (2x)
Tinha um buraquinho (2x)
Ele era o mais bonito (2x)
Que você já viu (2x)

E a grama foi crescendo por todos os lados sem parar.
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Nesse buraquinho (2x)
Plantei uma árvore (2x)
Ela era a mais bonita (2x)
Que você ja viu (2x)

Olha a árvore no buraco e o buraco no chão e a grama foi crescendo por todos os lados sem 
parar

E nessa árvore (2x)
Tinha um galhinho (2x)
O mais lindo galho (2x)
Que você ja viu (2x)

Olha o galho na árvore e a árvore no buraco e o buraco no chão e agrama foi crescendo por 
todos os lados sem parar

E sobre o galho (2x)
Tinha um ninho (2x)
O mais lindo ninho (2x)
Que você ja viu (2x)

Olha o ninho no galho e o galho na árvore e a árvore no buraco e o buraco no chão e a grama 
foi crescendo por todos os lados sem parar

E nesse ninho (2x)
Tinha um ovinho (2x)
O mais lindo ovinho (2x)
Que você já viu (2x)

Olha o ovo no ninho e o ninho no galho e o galho na árvore e a árvore no buraco e o buraco 
no chão e a grama foi crescendo por todos os lados sem parar

Dentro desse ovinho (2x)
Tinha um passarinho (2x)
O mais lindo passarinho (2x)
Que você ja viu (2x)

O passarinho no ovo e o ovo no ninho e o ninho no galho e o galho na árvore e a árvore no 
buraco e o buraco no chão e a grama foi crescendo por todos os lados sem parar
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- ANEXO 10 – 
Letra da Música Se Você está Contente e Partitura

Se Você está Contente /intérprete: Teleco Teco

Se você está contente bata palmas (2x)
Se você está contente, quer mostrar
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Pra toda gente. Se você está contente
Bata palmas.

Se você está contente bata o pé (2x)
Se você está contente, quer mostrar
Pra toda gente. Se você está contente
Bata o pé.

Se você está contente dê risada (2x)
Se você está contente, quer mostrar
Pra toda gente. Se você está contente
Dê risada.

Se você está contente grite viva (2x)
Se você está contente, quer mostrar
Pra toda gente. Se você está contente
Grite Viva.
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- ANEXO 11 – 
Letra da Música Boas Vindas e Partitura

Boas Vindas *

Bom dia, (nome da criança), como vai?
Bom dia, (nome da criança), como vai?
Faremos o possível para sermos bons amigos
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Bom dia, (nome da criança), como vai, você?

* Mesma melodia da música “Se Você Está Contente”
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- ANEXO 12 – 
Letra da Música É Hora de Ir Embora e Partitura

É Hora de Ir Embora

É hora de ir embora, é hora de ir embora
Até semana que vem
Aqui na mesma hora.
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- ANEXO 13 – 
Letra da Música Aeróbica Tropical e Partitura

Aeróbica Tropical / Intérprete e Compositora – Bia Bedran

Olho pra um lado, olho pro outro
Giro a cabeça e não torço o pescoço
Bate com a mão, bate com o pé
Laranja, banana, aipim e café
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Bate com o pé, bate com a mão
Manga, goiaba, mamão, fruta-pão
Levanto o braço, aceno com a mão
Com a outra eu toco no meu coração
Mão na cintura pra rebolar
O outro circula na frente do par
Levanto a perna igual ao saci
Agora pulando eu vou por aí.
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- ANEXO 14 – 
Letra da Música Marcha Soldado e Partitura

Marcha Soldado / Intérprete: Galinha Pintadinha

Marcha Soldado
Cabeça de Papel
Quem não marchar direito
Vai preso pro quartel
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O quartel pegou fogo
São Francisco deu sinal
Acode, acode, acode, 
A bandeira nacional
Brasil!
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- ANEXO 15 – 
Letra da Música Marcha Soldado e Partitura

Upa, upa Cavalinho / Intérprete: Turminha do Bebê

Upa, cavalinho
Upa pa pa ua
Upa cavalinho
Upa pa pa ua
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Piu, piu, piu faz o pintinho
Au, au, au o cachorrinho
Qua, qua, qua faz o patinho
E o gatinho faz miau, miau, miau.

Cococó faz a galinha
Mé, me, me o carneirinho
Mu, mu, mu faz a vaquinha
E o gatinho faz miau, miau, miau.
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- ANEXO 16 – 
FIGURAS CORRESPONDENTES ÀS MÚSICAS

“BORBOLETINHA” E O “SAPO NÃO LAVA O PÉ”

Imagens da Música “O Sapo não Lava o Pé”
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Imagens Utilizadas na Música “Borboletinha”
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- ANEXO 17 – 
FIGURAS CORRESPONDENTES À MÚSICA “SEU

LOBATO”
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- ANEXO 18 – 
PARECER CONSUBSTANCIADO Nº 004/13


