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RESUMO

0 trabalho visa apontar os resultados positivos obtidos atraves da Educacão Musical
de criancas com deficiéncias educacionais especiais. A observacão dos alunos da Escola
Municipal Marly Froes Peixoto, tanto em sala de aula quanto em atividades extra-curriculares,
teve como objetivo central coletar informacOes sobre o desenvolvimento cognitivo, motor,
social, emocional e criativo da crianca portadora de deficiéncia alcancado atraves das
atividades artistico-musicais ao longo do ano letivo. A proposta curricular da esco bem
como as limitacOes de algumas criancas sax) igualmente abordadas com o intuito de esc ecer
a metodologia educacional empregada. Atrav6s da visa() te6rica de Bruscia procura-se
constatar a importancia de se identificar o estagio do desenvolvimento em que a crianca se
encontra e, tracando um paralelo entre o PCN-Arte e a prkica de Educacão Musical no escola
acima citada, a destacada a qualidade do ensino fundamental voltado para as necessidades
singulares de cada aluno. Sobre a assimilacâo do contefolo programkico, percebe-se como
sendo gradual e lenta, mas corn resultados permanentes Tanto a mudanca comportamental
quanto a evolucdo dos processos de comunicacão particulares do aluno são resultados que
podem ser comprovados ao final de perseverante trabalho educacional sob tal visa°.

Palavras-chave: Educacao Musical — Educacdo Especial — Desenvolvirnento
Psicomotor.
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INTRODUCAO

Pensar sobre o desenvolvimento da aprendizagem human requer uma compreensao

gestaltica do ser humano — como urn todo unificado e 'to como urn conjunto de partes. Os

diferentes grupos sociais — setts costumes, leis e valores morais, enfim, sua cultura —

constituem os diferentes ambientes que influenciarão o individuo desde a sua gestacao.

Considerando a aprendizagem como o processo que nos leva ao equilibrio e sabendo

que o ato de aprender envolve a relacao entre o objeto, o sujeito e o ambiente, constata-se que

a assimilacao do individuo depende tanto de fatores externos quanto de fatores internos. Este

processo de maturacao pessoal, durante o qual o ser humano caminha para a compreensáo do

eu, do outro e de suas relapties de interdependéncia, pode ser comparado ao seu

desenvolvimento musical.

Desfocalizar a concepcao romantica da arte, a qual afirma ter o artista ou o apreciador

uma sensibilidade inerente de fazer ou apreciar a arte — neste caso a mitsica —permite refletir

sobre as diversas interferéncias do meio que afetam o ser humano em desenvolvimento. Qual

seria entao o papel da mtisica neste processo?

0 musicoterapeuta Ruud destaca na pesquisa do musicOlogo Nett11 .. "as tipicas formas

musicais infantis seguem a mesma ordem das formas usadas pelas tribos primitivas" (Ruud,

1990, p.36). A construcao dos intervalos musicais e caracteristicas ritmicas de ambos se

assemelham. Assim, pode-se inferir que a complexidade da criacao musical do homem

caminha proporcionalmente ao seu desenvolvimento mental e social. Os individuos nao sae

meramente passivos, mas, pelo contrario, sao organismos ativos capazes de selecionar e

organizer os estimulos musicais dando maior consideracao aqueles que seleciona como

relevantes para si mesmo.
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Seguindo a mesma linha de pensamento, no processo de aprendizagem, o aluno ganha

o papel de principal agente de sua prOpria mudanca. Contudo, percebe-se que sua liberdade

tiao 6 total na aquisicao do conhecimento, ao mesmo tempo, nenhum aluno pode ser tornado

como totalmente inabil para interferir no seu aprendizado. 0 papel do professor 6, pois,

selecionar e apresentar ao aluno os estimulos musicais que favorecam o desenvolvimento

cognitivo especifico de sua faixa etaria.

A utilizacão da arte musical como math() no desenvolvimento psicomotor e

intelectual do aluno corn necessidades educacionais especiais sera o objeto de estudo deste

trabalho. Atraves dos resultados de algumas pesquisas sobre o desenvolvimento musical do

individuo, levando em consideracao os aspectos cognitivos adquiridos e aperfeicoados em

cada faixa etaria, procura-se embasar, teoricamente, a pratica de ensino—aprendizagem

adotada pela professora de mOsica e musicoterapeuta Norma Landrino, na Escola Especial

Municipal Marly Froes Peixoto, Rio de Janeiro, RJ.

Os objetivos gerais tanto do ensino fundamental quanto da Educacâo Musical nAo são

diferenciados na proposta pedag6gica da Escola Especial. No entanto, adapta93es

curriculares sae necessarias uma vez que os alunos corn deficiencia apresentam caracteristicas

particulares na assimilacao do conteAdo programatico.

Entender que a valorizacão das caracteristicas individuals do aluno 6 o eixo norteador

do trabalho pedagOgico desenvolvido pelos professores da referida escola, foi o que trouxe

motivaclio a autora para relatar urn estudo de caso, crendo que esta postura deva ser adotada

pelos educadores e profissionais da rede de ensino especial ou regular. Por esta e outras

razOes, neste trabalho a apoiado o projeto que defende a insercão das criancas corn

necessidades especiais nas turmas da rede de ensino regular. E importante frisar que tal

procedimento requer disponibiidade de sala com recursos variados e urn profissional

especializado que auxilie a pratica pedagOgica do professor regente de turma.
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A educacão inclusiva 6 um meio efetivo de integracäo social, uma forma de

conscientizar o estudante — futuro cidadão — sobre a diversidade existente na populacAo do

Brasil e do mundo. A familiarizactio do aluno com esta realidade, certamente desenvolvera

sua capacidade de interacao-social e despertard no estudante um sentimento de solidariedade e

respeito para corn o prOxfino.

No capitulo um, procuro dissertar sobre o desenvolvimento cognitivo do ser human

tracando urn paralelo deste corn o desenvolvimento musical do mesmo. Demonstro que a

compreensão do mecanismo cerebral durante uma atividade musical especifica 6 uma

importante informacAo para educadores que desejam utili7ar a masica como meio para o

treinamento e aquisicäo de novas habilidades do aluno. Atraves do segundo e terceiro

e.apitulos apresento e comento os documentos que embasarn a priatica pedagogica Escola

Marly Froes Peixoto, estudo de caso desenvolvido no quarto capitulo.



I. A SPECTOS DO DESENVOLVIMENTO MUSICAL DO SER

HUMANO

Cada individuo segue um caminho pr6prio de desenvolvimento e obtem experiancias

singulares ao longo de sua vida. Piaget (apud Taylor, 1997, p. 241-253), em sua teoria dos

estagios de desenvolvimento, afirma que a inteligéncia da crianca é desenvolvida atraves da

maturacdo das estruturas cognitivas durante o seu crescimento. Segundo Bruscia (1991), as

diferentes etapas do desenvolvimento apresentam desafios especificos para o individuo, uma

vez que se algum dos obstaculos nAo é ultrapassado "uma forma especifica de patologia se

desenvolve — prOpria de urn estagio do desenvolvimento fisico, mental, emocional ou social".

(Bruscia, 1991, p. 3)

A transicão da crianca entre os quatro principais estagios de Piaget (apud Taylor,

1997, p. 241-253) — SensOrio-Motor (0-2 anos), Pre-Operacional (2-7 anos), Operacional

Concreto (7-11 anos) e Operacional Formal (11 anos em diante) — é descrita neste capitulo

atravós do comportamento musical do individuo (visualizacho da sua capacidade musical).

Uma vez que, visando a maturacão geral do educando, o professor de educacäo musical

especial assuma seu papel de instigar mudancas no processo de aprendizagem do aluno, é

importante que tal profissional conheca as experiéncias musicais do educando e identifique a

fase do desenvolvimento em que ele se encontra — se num estAgio concemente com a sua

idade ou se existem atrasos, distarbios ou &aches.
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1.1. A TEORIA DOS ESTAGIOS DE PIAGET E 0 DESENVOLVIMENTO DA

HABILIDADE MUSICAL

1.1.1. Estigio Senserio Motor

Segundo Negreiros (2001), considerando ser o tempo da gestacao e o momento do

nascimento do bebe eventos sociais, cabe ressaltar que todo o ambiente emocional constituido

pelas relay/3es intrafamiliares contribui, ou nap, para a prevenyao de problemas psiquicos da

primeira infancia do individuo.

Durante o 8° Encontro de Musicoterapia da UNAERP em 2001, Negreiros ressaltou

que "o bebé deve ser considerado um parceiro social sensivel as mensagens provenientes do

seu meio... Das caracteristicas das interacOes vai depender o desenvolvimento da crianca e a

qualidade do vinculo pais/crianya"/.

Embora muitos descartem o periodo amni6tico como influente na vida do ser humano,

e durante esta use que o feto vivencia as primeiras vibracOes sonoras: as suas prOprias batidas

cardiacas juntamente com o batimento cardiaco da mae sao as vibray'Oes mais fortes. Desde

cedo o feto percebe que a estabilidade do pulsar materno indica o hem estar fisico da mae, o

que nos remete ao pulso da musica como o element() que aponta para a nossa individualidade.

Os sons externos ao feto sao sentidos atraves de vibraydes do liquido amniOtico, as alturas

graves e agudas sao diferenciadas como vibracOes lentas ou rapidas. Depois do nascimento

todas as vibracOes poderao ser percebidas separadamente, tanto através do tato quanto da

audicao.

0 nascimento da crianca e o comeyo de um processo de individuacao do sujeito que se

estende ao longo de sua vida: toda a sua potencialidade expressiva, criativa e comunicacional

Transcricao de palestra cujo tema foi Musicoterapia no Campo da Salute Mental Precoce, ministrada em 2001,
no 8° Encontro de Musicoterapia da UNAERP, em Ribeirao Preto / SP.
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tern seu marco Uncial no choro que ressoa pelo trauma da separacâo do continente acolhedor

do Otero materno.

A maturacao do seu sistema nervoso é urn processo que se inicia numa

experitnentacão desordenada de movimentos corporais indo ate um controle voluntario de

todo o corpo.

A expressao vocal e o movimento corporal do bebe podem ser associados, em mitsica,

respectivamente, a melodia e ritmo. Nos primeiros meses de vida o bebe exerce sua

vocalidade como forma de satisfazer suas necessidades bitsicas e expressar suas carencias ou

desconfortos.

Perto dos 6 meses de idade, com diferentes esquemas motores, o bebe percebe os

varios sons provenientes dos instrumentos musicais que antes eram apenas extensäo de seu

pr6prio corpo. A curiosidade pela pr6pria voz e a repeticäo de fragmentos silabicos compile

esta fase de experimentacäo de timbres. A crianca comeca a entender que ela é um individuo

parte do mundo, o que explica as reactles que demonstram sentimentos de abandono e

ansiedade na separacdo.

Quanto a capacidade sonora receptiva, Simons (apud Taylor, 1997, p. 242) declara que

criancas entre 9 e 31 meses de idade apresentam reacfies mais fortes ao ritmo do que

propriamente ao contorno musical melOdico.

1.1.2. EstIgio Pre-Operacional

A faixa abrangente dos 2 aos 7 anos a caracterizada pelo use da linguagem falada pars

expressar o que acontece dentro da prOpria pessoa ou externamente a ela. Nesta fase o

individuo comeea a trazer, corn a ajuda de estimulos diversificados, o material inconsciente

pars a consciencia, amenizando o comportamento impulsivo tipico desta idade. (Bruscia,
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1991)

Durante este periodo a crianca ainda apresenta uma frouxa percepcão para distinguir o

que a verdade ou mentira — realidade ou ilusäo — de tudo o que a ouvido. Neste estagio a

crianca desenvolve tanto comportamentos musicais receptivos (percepcdo auditiva) quanto

expressivos (execucão musical). (Taylor, 1997)

Corn a masica, a crianca se move ritinicamente e interpretativamente, faz separacao do

que a pulso/ritmo e melodia/escala, e reconhece melodias antes memorizadas. Alguns autores

(Barcellos, 1977; Millecco, 2001) tem feito diversas comparactles entre o desenvolvimento

musical da crianca e o desenvolvimento musical do homem primitivo.

A Cancdo de Ur2, presente tanto nos cantos primitivos quanto nos primeiros cantos

infantis, por exemplo, a descrita por Millecco, BrandAo e Millecco como um "importante

elemento no processo psicolOgico de desenvolvimento, demonstrando uma possivel relacao

entre os processos mentais e o fluxo natural da consciencia tonal". (Millecco, 2001, p. 9)

Na idade de 5 anos, as criancas ja säo capazes de manter a tonalidade durante uma

cancao e, com alguma dificuldade, ja demonstram alguma habilidade na conservacão ritmica.

Na faixa etaria de 6 e 7 anos, ja a perceptivel a identiflcacao de alteraciies em altura. Rider

(apud Taylor, 1997) constatou que criancas de 7 anos percebem mudancas repentinas de

tonalidade nas melodias conhecidas, e criancas de 8 anos distinguem mudancas de tons

maiores para menores.

1.1.3. Estigio Operacional Concreto

De 7 a 11 anos a crianca ja tem habilidade para conversar e aprender o que cabe a ela

mesma fazer. Os papeis sociais, familiares ou de outra ordem ja sa-o compreensiveis. A

2 Nome dado ao tipo meledico presente nos primeiros cantos espontimeos infantis: melodias corn intervalos de
segunda, terra menor e terca major.
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crianca obedece a regras e procura alterar o seu prOprio comportatnento visando alcancar

vantagens. (Taylor, 1997)

Os movimentos corporais em relacao a masica passam a ser mail precisos

ritmicamente. A maturidade desta faixa etaria permite ao sujeito analisar a relacao da masica

corn a realidade que o prOprio vivencia. Pesquisas citadas por Taylor (1997) indicam que,

devido a habilidade de diferenciar entre a sucessão no espaco e a sucessao no tempo, a

conservacao do ritmo aparece na idade de 7 e 8 anos.

A percepcao melOdica, dependente da discriminacao de altura, a desenvolvida no

periodo de 6 a 9 anos. A melhoria da memOria tonal ocorre entre 8 e 9 anos. Segundo Taylor,

ao passar por esta fase a crianca desenvolve as estruturas cognitivas necessarias a conservacao

da melodia e ritmo.

1.1.4. Estagio Operacional Formal

0 periodo da adolescéncia, dos 12 aos 18 anos, a marcado pela busca da prapria

identidade. Ha urn questionamento das regras e papOis estabelecidos e uma valorizacao de

relacties humanas baseadas na reciprocidade e mutualidade dos sujeitos envolvidos nas

mesmas.

A masica forte tem sua significacao no "querer ser ouvido" do adolescente e os

movimentos corporais ja sinalizam a energia libidinal reprimida. (Bruscia, 1991) Poucas

pesquisas sobre o desenvolvimento das habilidades musicais foram realizadas com criancas

deste estagio. No entanto, conforme foi descrito nos outros estagios, podemos perceber que as

habilidades de conservacao dos elementos musicals tendem a melhorar corn o avancar da

idade cronolOgica.
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1.2. SOBRE 0 PROCESSO DE APRENDIZAGEM

A aprendizagem e urn processo constante na vida do ser humano, um processo natural

pelo qual o homem acumula experiéncias. Tais experiéncias, ou vivancias, podem variar de

acordo corn a cultura na qual o aprendiz ester inserido.

Para se alcanear determinado objetivo ou solueao, os caminhos de aprendizagem sao

variados e dependem de fatores biolegicos, psicolOgicos e sociais. Cada individuo tern o seu

ritmo biolegico e, portanto o seu preprio tempo de mature°, muitas vezes independente da

idade cronolOgica.

0 tipo psicolOgico constitucional (introvertido ou extrovertido), bem como o gran de

envolvimento do aluno, seu esforeo e interesse sao outros fatores de grande influancia na

assimilacao dos conhecimentos disponibilizados a ele.

Sendo um processo cumulativo e integrativo, a aprendizagem é como um quebra-

cabeea infmito: o aluno a cada nova assimilacao reorganiza suas ideias, estabelecendo

relapaes entre as aprendizagens anteriores e novas. (Piaget, apud Taylor, 1997) 0 processo de

ensino-aprendizagem consiste na modificacao de comportamentos atravës da experiencia com

vistas no solucionar problemas ou adaptar-se ao ambiente. E sistematico: envolve aluno,

educador, objetivos e metodologias ou tecnicas a serem aplicadas.

As mudaneas no aluno — que podem ser de natureza fisica, emocional, mental,

comportamental ou social — sao instigadas pelo professor, o qual faz do processo de ensino-

aprendizagem uma seqtência de interveneaes ordenadas no tempo.

Sabendo que a aprendizagem depende de fatores intemos, compreende-se que, quanto

melhor forem distinguidas as qualidades e dificuldades do aprendiz, melhor sera o empenho

dos educadores que ajudam o aluno a desenvolver suas qualidades e, atravês destas, descobrir

motivaeaes intemas pars que tal aluno alcance nova etapa de aprendizagem.
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Saber o que se passa emocionalmente com o aluno durante o processo de

aprendizagem fornece ao professor matodos e solucOes para se trabalhar corn o mesmo. A

relacão afetiva, ou seja, a identificacao entre aprendiz e professor a extremamente importante.

A sensac'a'o que o aluno tern de seu progresso a medida tambem atraves do reconhecimento de

seu professor e de seus familiares.

1.2.2. Aprendizagem Musical como Meio pan o Treinamento e Aquisiclio de

Outras Habilidades

Focando agora o processo de aprendizagem musical, cita-se John Sloboda (1985), o

qual separa as diversas teorias sobre o desenvolvimento da habilidade musical ern dois blocos:

Aprendizagem atraves da Enculturacão e Aprendizagem atraves do Treinamento. A

primeira se caracteriza pela ausencia de esforco autoconsciente do aprendiz e pela falta de

instrucaes expressas. 0 treinamento envolve esforco autoconsciente e demanda experiências

especificas que nao necessariamente sao encontradas em todas as culturas ou vivenciadas por

todos os individuos de uma mesma cultura: no treinamento, uma habilidade particular

encorajada.

Sabendo que o processo de ensino-aprendizagem que ocorre dentro de sala de aula

pode ser mais bem enquadrado no bloco da Aprendizagem atraves do Treinamento — nao

excluindo da escola seu papel na Enculturagdo do aluno, sera ressaltado, nos prOximos

paragrafos, o treinamento como meio pelo qual o professor de masica pode instigar mudancas

positivas ou negativas no processo cognitivo do aprendiz.

0 treinamento envolve tanto a compreensao da habilidade quanto sua execucao.

Segundo Anderson (apud Sloboda, 1985) a aquisicdo de habilidades implica na aquisicao de
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habitos. Os babitos sao descritos pelo autor como comportamentos que utilizam pouco ou

nenhum esforco cognitivo para serem executados.

caminho da construcao da habilidade, o processo de transformacao de urn

conhecimento factual para um conhecimento processual, a dividido pelo autor em tres etapas:

a) etapa cognitiva — codificacao inicial da habilidade atraves de um comportamento ainda nao

tdo bem lapidado; b) etapa associativa — durante a qual erros na compreensao inicial da

habilidade sao detectados e eliminados; e c) etapa autenoma — onde ha um aperfeicoamento

constante e gradual da habilidade. Este crescimento gradual da fluencia da performance pode

ser explicado pela atuacao simuhanea de varias produces simples que se destinam a cumprir

um mesmo objetivo. Para que estas etapas se cumpram corn exit° tres condiOes sao

necessarias: motivacao, repeticao e retorno.

educador deve saber como dosar o nivel de estimulacao durante o treinamento. A

repeticao de contendos em niveis que o aluno ja assimilou pode leva-lo ao desinteresse ou a

estagnacao, assim como a cobranca de uma performance acima do nivel cognitivo atual do

aluno pode resuhar sentimento de inferioridade e incapacidade no mesmo.

desequilibrio provocado por uma nova infonnacao faz corn que o aluno utilize ou

crie novas estruturas cognitivas que propiciem a insercao daquela informacao na sua rede de

conhecimento. A motivagao é a mola propulsora da aprendizagem: o aumento gradual da

complexidade dos elementos musicais pode desafiar a crianca a caminhar na direcao de um

equih'brio.

Em epoca nem tito distante, acreditando-se na existencia de linaitacfies cognitivas

geneticas, testes eram realizados pan medir a inteligencia de criancas e determinar

precocemente o futuro escolar das mesmas.

Hoje, cientistas alegam que nascemos com regras especificas de processamento,

porem, reconhecendo a utilidade de uma nova regra o cerebra pennite sua inclusao no seu
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repertOrio de processamentos. Para que uma regra seja qualificada como util 6 necessario que

tenha sido aplicada varias vezes. Não obstante, especialistas alegam que a repeticao s6

alcanca resultados quando a prazerosa ou recompensadora para o sujeito. (Sloboda, 1985)

Durante todo o processo de treinamento o aprendiz deve estar atento ao retorno de

suas aclies. Sendo todo comportamento processual, o retorno 6 a forma que o aluno tern de

evitar producties fracassadas ou aprimorar o processamento de tuna habilidade.

0 estudo de Gardner (1993, apud Rogers, 1997), intitulado "Inteligências Whiplas",

aponta a habilidade musical como uma habilidade particular: criancas corn distarbios no

desenvolvimento — seja de ordem emocional ou fisica — podem apresentar capacidade cerebral

normal na area do comportamento musical.

Taylor (1997), em seu texto "Childhood Sequential Development of Rhythm, Melody

and Pitch" (0 Desenvolvimento SeqUencial Infantil do Ritmo, da Melodia e da Altura),

tomando como base estudos sobre o processamento da informacão musical no c6rebro

humano, prop& a maximizaflo do use das estruturas cognitivas na educacào de criancas corn

deficiOncia atraves de atividades musicais especificas. 0 autor acredita que o processamento

musical pode influir na formacäo de ligacepes neurais no cerebra humano e,

conseqiientemente, ampliar os caminhos para novos esquemas cognitivos para criancas com

deficiOncia, facilitando assim o processamento de outras habilidades que se desenvolvem por

um mecanismo similar. Tal afirmacäo a possivel, uma vez que o cerebro possui capacidade

singular de compartilhar infonnacCies entre todas as suas areas. (Pribam apud Taylor, 1997)



IL 0 ENSINO FUNDAMENTAL ESPECIAL

"... a nclo-garantia de acesso a escola na idade prOpria, seja por inctiria do

Poder Ptiblico ou por omissiio da familia e da sociedade, é a forma mais perversa e

irremedicivel de exclusiito social, pois nega o direito elementar de cidadania".I

Os idearios da escola do seculo XXI tern sido discutidos por diversos educadores: o

compromisso corn a producao e difusao do saber cultural a apenas o primeiro passo da

fonnacao critica do aluno. 0 ensino fundamental tern como papel principal auxiliar o aluno na

conquista do exercicio da cidadania atraves de sua conscientizacao critica, do incentivo a

participacao em decisoes no grupo e do processo de criacao. Para alcancar a universalizacao

da qualidade educacional — possibilitar a forznacao de cidadaos ativos — torn-se

imprescindivel que o projeto politico—pedagOgico da escola fundament-se em valores e

contetidos especificos condizentes corn esta finalidade.

Procurando subsidiar o corpo docente ern sua pratica pedagOgica, a Secretaria de

Educacao Fundamental tracou alguns objetivos norteadores do processo de ensino-

aprendimgem nas escolas de ensino fundamental.

2.1 OS OBJETIVOS GERMS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESPECIAL

A formacao escolar basica do individuo, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da

Educacao Nacional — lei n° 9.394/96, 6 composta por educacao infantil, ensino fundamental e

ensino medio. 0 acesso ao ensino fundamental — material de estudo deste trabalho — 6 direito

de qualquer cidadao, independente de faixa etdria, classe econOmica ou deficiência.

Programa Toda Crianca na Escola Brasilia: MEC, 1997.
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Por essa e outras razOes, a crenca de que o aluno deve adaptar-se as metodologias e

conteados propostos pelo professor tern sido questionada. Quando a diversidade dos alunos é

valorizada, o modelo de ensino—aprendizagem baseia-se no que cada aluno tern pars oferecer

e respeita seu tempo e forma de assimilacão.

A preferencia de que o aluno corn necessidades especiais esteja inserido na rede

miblica regular de ensino pode ser observada no art.4° inciso III da mesma lei. Nao obstante, o

atendimento especializado gratuito é garantido pare aqueles que por qualquer ratio nho

estejam aptos pars acompanhar as turmas da rede regular.

Conforme pode ser observado no estudo de caso descrito no capitulo quatro, a escola

pablica de ensino fundamental especial possui tunnas onde alunos com patologias diversas

convivem diariamente uns corn os outros. Neste tipo de escola o ensino 8 individualizado e o

conteirdo programetico é totalmente adaptado as necessidades de cada estudante. A

diversidade dos alunos motivou a alteracâo da postura do professor, a flexibilizacao do

curriculo e a anelise critica do processo avaliativo do aluno, mas rid° invalidou ou modificou

nenhum dos objetivos gerais do ensino fundamental.

Pelo quadro abaixo, demonstra-se que os objetivos gerais do ensino fundamental

obrigatnrios pela LDB estão inseridos nos PCNs. De acordo corn estes dois documentos, ao

fmal do ensino fundamental o aluno devera ser capaz de:

Parametros Curriculares Nacionais Legislacao e Normas da Educageo
Objetivos Gerais do Ensino Fundamental

Transcricão Parcial
Lei n° 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996.

Art.32 — Transcricão Integral Adaptada
• Compreender	 a	 cidadania	 como

participacão	 social	 e	 politica...
posicionar-se	 de	 maneira	 critica,
responsavel e construtiva nas diferentes
situaches sociais, utilizando o diálogo
como forma de mediar conflitos e de
tomar decisoes coletivas. Questionar a
realidade formulando-se problemas e
tratando de resolve-los;

Inciso	 II	 -	 Compreender o ambiente
natural e social,	 o sistema politico, a
tecnologia, as artes e os valores em que se
fundamenta a sociedade;

Inciso III — Desenvolver sua capacidade de
aprendizagem, tendo ern vista a aquisictio
de conhecimento e habilidades visando a
formactio de atitudes e valores;

• Conhecer	 caracteristicas	 ftmdamentais
do	 Brasil	 nas	 dimensties	 sociais,

Inciso II	 -	 Compreender o ambiente
natural e social, o sistema politico, a



materiais e culturais: nocao de identidade
nacional. Conhecer e valorizar a
pluralidade do patrimOnio socio-cultural
brasileiro, bem como aspectos socio-
culturais de outros povos e nacties,
posicionando-se	 contra	 qualquer
discriminacão baseada em diferencas
culturais, de classe social, de crencas, de
sexo, de etnia ou outras caracteristicas
individuais e sociais;

tecnologia, as artes e os valores em que se
fundamenta a sociedade;

Inciso IV — Fortalecer os vinculos de
familia, os laws de solidariedade humana
e de tolerancia reciproca em que se
assenta a vida

Perceber-se integrante, dependente e
agente transforrnador do ambiente...
contribuindo ativamente para a melhoria
do meio ambiente;

Inciso II - Compreender o ambiente
natural e social, o sistema politico, a
tecnologia, das artes e os valores em que
se fundamenta a sociedade;

Inciso III — Desenvolver sua capacidade de
aprendizagem, tendo em vista a aquisicko
de conhecimento e habilidades visando a
formactio de atitudes e valores; 

Desenvolver o conhecimento ajustado de
si mesmo e o sentimento de confianca
em suas capacidades afetiva, fisica,
cognitiva, Otica, estOtica, de inter-relacäo
pessoal e de insercdo social; 

Inciso III — Desenvolver sua capacidade de
aprendizagem, tendo em vista a aquisktio
de conhecimento e habilidades visando
formactio de atitudes e valores;

Conhecer e cuidar do prOprio corpo...
agindo corn responsabilidade em relacão
a sua sande e a satide coletiva;

Inciso III — Desenvolver sua capacidade de
aprendizagem, tendo em vista a aquiskilo
de conhecimento e habilidades visando
formacab de atitudes e valores;

Inciso IV — Fortalecer os vinculos de
familia, os lacos de solidariedade humana
e de tolerancia reciproca em que se assenta
a vida

Utilizar diferentes linguagens — verbal,
matematica, grafica, plastica e corporal —
como meio pan produzir, expressar e
comunicar suas iddias, interpretar e
usufruir as producOes culturais: saber
utilizar diferentes Pontes de informacão e
recursos tecnolegicos para adquirir e
construir conhecimentos.

Inciso I — Desenvolver sua capacidade de
aprender, tendo como meios bcisicos o
pleno domino da leitura, da escrita e do
calculo;

Inciso II - Compreender o ambiente
natural e social, o sistema politico, a
tecnologia, das artes e os valores em que
se fundamenta a sociedade;
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Tendo sido apresentados os objetivos do ensino fundamental, surgem alguns

questionamentos:

0 que é educareilo especial?
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Para quern é realmente necessaria a educacão especial?

Quais as implicacfies dos objetivos do ensino fundamental na pratica de ensino-

aprendizagem aplicada na educacdo da crianca corn necessidades especiais?

2.2 EDUCAC AO ESPECIAL

0 problema de assimilacão do contend° programatico na escola nfio é recente.

Atualmente, a psicopedagogia se preocupa ern investigar possiveis fontes emocionais

geradoras do problema de aprendizagem, tanto no aprendiz como no mestre. A pratica tern

apontado a mudanca da filosofia de ensino-aprendizagem do professor e da escola como

primeiro passo a ser tornado visando a erradicacao do problema.

E preciso abandonar o conceito de que o aluno é apenas um receptor de uma

mensagem pronta. 0 aluno é um questionador e transformador da mensagem e da realidade.

Educacào, como ja foi exemplificado atravès dos objetivos gerais do ensino fundamental, é o

meio pelo qual o aluno desenvolvera habilidades e potencialidades importantes para a sua

conviväncia ern sociedade. Educar a auxiliar o aluno no seu desenvolvimento integral

respeitando a sua individualidade.

Embora muitas escolas constantemente invistam na especializacäo profissional de

seus professores, a educacao individualizada e inclusiva requer recursos materiais e humanos

especificos, a implantacão de modalidades de ensino mais integradoras e a organizacao do

trabalho de ensino-aprendizagem a partir das necessidades e possibilidades da crianca.

A educacäo escolar que aceita e valoriza a contribuicao de cada um conforme

condicOes pessoais é aquela que favorece a inclu 'sae social. 0 Instituto Helena Antipoff — R.

Janeiro/RJ, instituicão brasileira responsavel pela capacitacão dos professores da rede pitblica

de ensino de educaca° especial, tern defendido a educacâo inclusiva como uma acão essencial
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de uma sociedade que deseja eliminar o sentimento de discriminacao dentro da mesma.

A escola de educacao especial, seguindo a perspectiva do paragrafo anterior, tern

como funcao preparar temporariamente o aluno corn necessidades especiais para uma futura

insercâo do mesmo nas turmas de ensino regular. Ao ingressar na rede de ensino regular o

aluno participarn das aulas durante um dos turnos e tern ‘a sua disposicab um profissional

especializado que trabalhard suas dificuldades de aprendizagem na sala de recursos. Ainda

assitn existem alguns alunos que, por motivos de deficiencia grave, não estão aptos para

acompanhar uma turma regular. A estes se destina a educacao especializada na rede de ensino

especial.

Conforme pesquisas apresentadas no capitulo urn, durante todo o seu processo de

desenvolvimento o homem a capaz de assirnilar conteitdos. Esta verdade mudou a proposta

pedagOgica da rede escolar especial do treinamento de habilidades básicas apenas, para a

apropriacno de conhecimentos. A educacao especial atual tent como proposito transferir o

foco da deficiencia do aluno — condicees pessoais que podem interferir na sua aprendizagem —

para os estimulos e respostas educacionais requeridos pelo mesmo. Por uma educacao

especial eficaz a importante a compreensdo das patologias dos alunos e das implicacees

destas no tratamento do contend° programatico.

As necessidades educacionais especiais podem ser desencadeadas por diversas

condicees: individuais, econemicas ou socioculturais dos alunos.2

2 Para uma maior compreensio sobre as deficiéncias encontradas nas turmas da rede de educactio especial, vide
Anexo 3 dente trabalho, que se detim apenas nas necessidades de criancas com condicfies fisicas e / ou
intelectuais diferenciadas, a saber: portadores de deficidncia mental, visual, auditiva, fisica e mültipla;
portadores de condutas tipicas e portadores de superdotanão.



III. ARTE E MI:JSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL ESPECIAL

Toda e qualquer pratica profissional esta intimamente vinculada as influências

teOricas, sejam estas metodolOgicas ou filosOficas de trabalho, que se adota e/ou absorve ao

longo da vida. Inseridos numa cultura, num contexto social, politico e econtimico, todo ser

human assimila valores morais, dticos, esteticos, entre outros, pertencentes ao seu grupo de

convivéncia.

Ainda assim, o professor deve se despir de qualquer modelo tradicional do ensino,

principalmente daqueles que limitam a participacao e decisao do aluno no seu prOprio

processo de desenvolvimento artistic°. A visa° romantics de que o artista 6 um ser

superdotado de capacidades anormais ao ser human comum 6 a primeira premissa que deve

ser abandonada.

0 aluno dos dias de hoje não pode mais ser visto como aquele que "nab possui luz

prOpria", mas sim como algu6m capaz de criar e desenvolver juntamente com o professor. Um

educador tent como atributo ser um facilitador do processo de aprendi7agem inerente ao

aluno, valorizando as iddias do aluno e estando atento durante todo o processo de ensino-

aprendin4gem. 0 étto do trabalho de um educador esta no alum que aprendeu a aprender.

3.1. A FUNOD DA ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL ESPECIAL

"Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno podera compreender a
relatividade dos valores que esttio enraizados nos seus modos de pensar e agir,
o que pode criar um campo de sentido de valorizaciio do que the a pr6prio e
favorecer abertura a riqueza e a diversidade da imaginactio humana". (PCN-
Arte, 1997. p.19)

Como conhecedor da arte, o professor tern o privilegiado papel de conduzir o
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educando a novas descobertas na area artistica: mergulhar no grande universo est6tico das

cuhuras, despertar respeito pelo diferente e valorizar a sua prOpria producho criativa.

Como educador, o professor tent a obrigacho de estar aberto pars novas concepcOes de

arte, buscar variedade de repertOrio, desenvolver o dialogo reflexivo corn seus alunos ao inves

de adotar uma postura centralizadora, enfim, investir na curiosidade do aluno como ponto de

partida pars akancar neste tuna visho critica da comunidade, da sociedade e do mundo.

A sensibilizacAo do sujeito que esta inserido numa sociedade racional e egoista

essencial na construcão de urn carater solidario. Neste aspecto, sendo a arte urn objeto

mobilizador de sentimentos e acães, a educacho atraves da arte torn-se tuna poderosa arma

contra preconceitos e discriminacaes de qualquer tipo.

A expressAo de ideias, sentimentos e imagens atraves da arte tern como premissa o

conhecer e compreender os cOdigos de linguagem das diversas artes. 0 conhecimento destes

cOdigos tern como objetivo o aprimoramento da comunicacão e expressAo individual e

coletiva do estudante do ensino fundamental, levando-o ao desenvolvimento da sua

capacidade de aprender. NA° obstante, uma vez que a proposta da educacho artistica no ensino

fundamental esteja longe de um caminho profissionalizante do aluno, 6 de soma importfincia

valorizar os conteados de vivOncia artistica em detrimento dos conteliclos teOricos.

3.2. OS CONTEODOS DA ARTE MUSICAL NO ENSINO FUNDAMENTAL

ESPECIAL

Estando o homem inserido numa sociedade, toda a sua producão artistico-musicals

recebera influencias de normas e valores condizentes corn o contexto sOcio-histOrico do

mesmo. Não a possivel desvincular o ato de criacão do homem das experiencias vividas por

Entenda-se por producdo artistica tudo aquilo que 6 produzido ou modificado intencionalmente pelo homem.
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ele. Dal a importência de interpretar as producOes musicais segundo a dpoca histdrica na qual

viveu o compositor. Dal a relevância de instigar no aluno um maior contato corn as

composicaes da sua epoca.

Portanto, o amadurecimento artistico—musical do individuo rid° é um processo

automatico inerente ao desenvolvimento biolOgico do sujeito: cabe ao professor instrui-lo por

meio de atividades de 'ambit° musical e cultural pertinentes aos objetivos propostos no tdpico

anterior.

Segundo os Parêmetros Curriculares Nacionais da Area de Artes, os eixos norteadores

do conteddo de ensino e aprendizagem artistica são "a producão, a fruicão e a reflexão"

(PCN—Arte, MEC/SEF, 1997, p.55). Estes tambem podem ser exemplificados

respectivamente em masica pelo fazer artistico—musical, a apreciacão significativa e a

construcdo de conhecimento sobre o trabalho artistic° pessoal. (PCN—Arte, MEC/SEF, 1997)

Como qualquer outro contd.:do de ensino, os conteddos de arte musical seguem alguns

criterios de selecão. Estes ithimos baseiam-se nas possibilidades de aprendizagem do aluno e

no desenvolvimento de ferramentas bdsicas para a criacdo e apreciacão musical do mesmo.

Sintetizo atravds do quadro abaixo os contetidos de educacdo musical propostos pela

Secretaria Nacional de Educacão:

Contetidos de EducacOo Musical:
Uma Proposta de Ensino da Mitsica corn Mdsica.

(Brasil, 1997.p.78-81)
Comunicagão e Expressào ApreciacOo Significativa em A Mitsica como Produto

em Mitsica: Mtisica: Cultural e Histdrico:
Interpretacão, ImprovisacOo

e Composicão.
Escuta, Envolvimento e

Compreensão da Linguagem
Musical.

Mitsica e
Sons do Mundo.

1.Identificando e 1.Identificando as intencties 1. Relacionando a producOo
experimentando ferramentas do compositor musical ao seu contexto

para a criacão musical histdrico
1.1	 -	 Interpretacdes	 de
mdsicas	 existentes
vivenciando um processo de

1.1	 -	 IdentificacOo	 de
instrumentos	 e	 materiais
sonoros associados a iddias

1.1	 —	 Pesquisa	 sobre
movimentos	 musicais	 e
obras de diferentes dpocas e
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expressão	 individual	 ou
grupal,	 dentro	 e	 fora da
escola;	 Utilizacão
progressiva	 do	 sistema
modal/tonal na pratica do
canto a uma ou mais vozes;

musicais	 de	 arranjos	 e
cornposicOes;

culturas, associados a outras
linguagens	 artisticas	 no
contexto histerico, social e
geografico,	 observados na
sua diversidade;

1.2	 —	 Experimentacão,
selecOo	 e	 utilizacão	 de
instrurnentos	 sonoros,
equipamentos e tecnologias
disponiveis	 em	 arranjos,
composicOes	 e
improvisacees;

1.2	 -	 Discuss:4o	 de
caracteristicas expressivas e
da	 intencionalidade	 de
compositores	 e	 interpretes
em atividades de apreciacito
musical;

1.2	 —	 Identificacäo	 das
fontes	 de	 registro	 e
preservacäo	 (partituras,
discos, etc.) e recursos de
acesso	 e	 divulgacäo	 da
meisica	 disponiveis	 na
classe,	 na	 escola,	 na
comunidade e nos meios de
comunicacão	 (bibliotecas,
etc.);

1.3	 —	 Percepcdo	 e
identificacâo dos elementos
da linguagem musical em
atividades de producOo.

2. Identificando os 1.3	 —	 Masicos	 e
compositores como agentes
socials-	 Vidas,	 epocas	 e
produces;

elementos musicais
particulares de cada

gènero musical
1.4 — Observacão e amilise
das estrategias pessoais e
dos colegas em atividades
de producAo;

2.1 - Apreciacão e reflexào
sobre mitsicas da producOo
regional,	 nacional	 e
internacional	 consideradas
do	 ponto	 de	 vista	 da
diversidade, valorizando as
participaceies	 em
apresentacees ao vivo;

2. Interagindo com a
sociedade artistica atual

2.0rganizacOo das 3. Identificando o porquê 2.1 - Pesquisa e fitqiiència
junto dos masicos e suas
obras para reconhecimento e
reflexäo	 sobre	 a	 milsica
presente no entomb;

Ferramentas adquiridas das reacties emocionais
durante a apreciacão

musical

2.1 — SelecOo e tomada de
decisees,	 em	 producOes
individuais	 e/ou	 grupais,
com	 relacão	 as	 ideias
musicais,	 letra,	 tecnicas,
sonoridades,	 texturas,
dinAmicas, forma, etc;

3.1 - Explicitacdo de reaccies
sensoriais e emocionais em
atividades de apreciagOo e
associacOo dessas reacees a
aspectos da obra apreciada;

2.2 — Apreciacäo de müsicas
e apresentacOes musicais e
artisticas das comunidades,
regieies e pals consideradas
na diversidade cultural, em
outras	 dpocas	 e	 na
contemporaneidade;

3. Porque másica?3. Utilizando as ferramentas 0 que e mesica?
na improviser) e/ou

improvisacao
3.1 — Traductles simbolicas
de	 realidades	 interiores	 e
emocionais por	 meio	 da
miLsica.

4.1	 —	 Discussào	 e
levantamento	 de	 critOrios
sobre	 a	 possibilidade	 de
determinadas	 producees
sonoras serem mUsica;

3.1	 —	 Compreensão	 da
importância da mesica na
sociedade e na vida dos
individuos;

3.2 — Utilizando e criacao de Compreendendo a 4.Conhecendo a evolucâo 



letras de cancOes, parlendas,
raps, etc, como portadoras
de elementos da linguagem
musical;

4. Codificando a
composigão musical

notacjo musical

5.1 — Percepcão das
conexOes entre as notacOes e
a linguagem musical.

musical tecnolegica na
sociedade

4.1 — Conhecimento das
transfortnaeOes de tecnicas,
instrumentos, equipamentos
e tecnologia na histOria da
mtisica.

4.1	 —	 Utilizacdo	 e
elaboraeão de notaceies
musicais em atividades de
produedo; 
4.2 — Utilizac'ào progressiva
da notacão tradicional da
musica	 relacionada
percepchn da linguagem
musical;
4.3 — Traduceies simbOlicas
de realidades interiores e
emocionais por meio da
mirsica.
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Atravós destes conteados sera() trabalhados os propOsitos do ensino da arte musical na

educacgo fundamental especial.

3.3. 0 VALOR E PROPOSITO DA EDUCACAO MUSICAL NO ENSINO

FUNDAMENTAL ESPECIAL

"Para que a aprendizagem da nnisica possa ser fundamental na formaccio de
cidadilos a necessetrio que todos tenham a oportunidade de participar
ativamente como ouvintes, interpretes, compositores e improvisadores, dentro
e fora da sala de aula". (PCN—Arte, 1997. p.77)

0 professor—educador precisa estar atento pars a singularidade de seus estudantes,

partindo sempre de estimulos musicais compativeis a estes. No entanto, embora se &ea use

das inameras referéncias sonoras adquiridas ao longo da vida do aluno, é necesthrio que o

professor disponibilize outros recursos musicais tendo como objetivo principal ampliar o

horizonte sonoro e perceptivo do mundo circundante do aluno. Urn educador deve ser, na

medida do possivel, um profissional interado com diferentes areas de conhecimento. A
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reflexdo sobre a pratica, a avaliacao dos resultados obtidos e a analise da releVancia ou nao do

redirecionamento do caminho de ensino-aprendizagem, sdo postures pertinentes ao trabalho

do professor. Cabe ressahar que a didatica empregada na sala de aula revela toda a

compreensão real que o educador tern sobre seus alunos, sobre a sua funcão, sobre os valores

que pensa serem relevantes no ensino-aprendi7agem e sobre o papel da masica na forma*

do individuo.

Uricoechea, em seu trabalho intitulado A pessoa portadora de necessidades especiais,

a miisica e a musicoterapia, defende a utilizacão "... (d)o som,(d)o movimento, d(a) masica

como fonte de recursos na area de Educacdo Especial, pelo seu aspecto de comunicacle

verbal, atraves da mobilizarAo dirdmica dos aspectos sensoriais, afetivos e da inteligéncia"

(1983, p. 4).



IV. ESTUDO DE CASO

4.1- CAMPO DE INVESTIGACAO: ESCOLA ESPECIAL MUNICIPAL MARLY

FROES PEIXOTO

A Escola Especial, diferentemente da Escola de Ensino regular, nao possui seriacão.

Os alunos tho divididos em niveis de escolaridade A, B ou C Cada nivel de ensino tern

duractio de trés anos. Sendo assim o aluno percorrera os niveis 2A e 3A antes de akancar o

nivel B e assim sucessivamente. As dez turrnas existentes na escola são divididas igualmente

entre o periodo matutino (7:30h as 12:00h) e vespertino (11:30h as 16:00h). A escola conta

ern sua equipe com dez professores (P2) regentes de tunna, urn professor (P1) de Educacdo

Musical, um professor (P1) de Educacao Fisica, uma diretora, uma diretora adjunta, tuna

orientadora pedagegica, quatro funciondrios de apoio, duas merendeiras e um agente.I

0 Orgão response:iv& pela avaliacão e selecao do profissional e o Instituto Helena

Antipoff— R. Janeiro / RJ, o qual tarnbem atua na coordenacão da parte pedagOgica da escola.

Os professores scio requisitados de outras escolas uma vez que tenham habilidades e formacäo

para o trabalho com criancas portadoras de deficiencias.

4.2- SOBRE 0 ALUNO ESPECIAL

Cabe ao Conselho Regional Escolar (CRE) a selecdo e admissäo do aluno. Uma

avaliacao cognitiva a feita para saber se o aluno é elegivel ou rid° para a Escola Especial.

Uma vez que o aluno seja capaz de participar de algum trabalho desenvolvido na rede regular

Funcionirio responsivel pela compra emergencial de algum produto, manutencào de equipamentos eletrOnicos
da escola e outros pequenos servicos.
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ele a inserido na mesma. Acontecendo que, corn o passar do tempo, o aluno nao esteja mais

apto a acompanhar o trabalho da rede regular ele a re-avaliado e enviado para a rede especial

de ensino. 0 processo contrkio tambem a possivel: a rede especial de ensino tambem prepara

o aluno para que este se inclua na rede regular.

Dentre todas as deficiencias apresentadas em material anexo, a paralisia cerebral

(conduta tipica) pode ser identificada na maioria dos alunos da Escola Municipal Marly Froes

Peixoto. As necessidades educacionais dos alunos sit° muito diversificadas e dependem da

idade mental e cronolOgica em que o aluno se encontra.

4.3- SOBRE 0 CURRICULO E PROJETO POLITICO—PEDAGOGICO

0 curriculo da escola especial a totahnente adaptado. Ao inves do aluno se adaptar ao

que o professor traz a dever do professor adaptar o curriculo pan a realidade de cada aluno.

Apesar das turmas serem extremamente diversificadas — reimem alunos portadores de

diferentes tipos de deficiencias — o trabalho 6 feito individualmente corn cada aluno segundo

as suns prOprias necessidades. Uma vez que 6 o pr6prio aluno quem dita a velocidade e

diretrizes do seu processo, a Escola Especial näo trabalha com estrategias para recuperacäo de

alunos.

Cada escola da rede especial de ensino tem autonomia para elaborar o seu prOprio

projeto politico pedag6gico. No caso da Escola Especial Municipal Marly Froes Peixoto, a

revisAo do projeto acontece aproximadamente de 5 em 5 anos. Para que estas aheracties sejam

implantadas, a reunida toda a comunidade escolar (CEC) — pais, responsaveis, professores,

funcionarios — que levanta questdes das mais variadas como: itinerario do Onibus, merenda,

horario escolar e regras da escola. A periodicidade destas reunifies tem lido semanal e nem
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sempre as propostas trazidas pela comunidade podem ser contempladas no piano politico

pedagOgico.

Da teoria que subsidia a discussAo e elaboracão do projeto, é citada toda a literatura

sobre Educe() Inclusiva. Para que estas leituras cheguem ao conhecimento de todos,

inclusive dos pais e responsAveis, oficinas e workshops sa'o oferecidos quinzenalmente para

facilitar a compreensão das mesmas.

A redacão do projeto fica a cargo de uma equipe reduzida de dois professores, a

coordenadora pedagOgica e a diretora. Esta equipe tern como atribuicao elaborar

questionamentos para serem discutidos corn a comunidade, com a finalidade de conhecer o

ptiblico alvo da escola e suas necessidades especificas.

0 PCN de Educacao Especial, parte integrante do conjunto dos PCNs do Ensino

Fundamental, é constantemente estudado e discutido pelos professores. A questdo do acesso

ao contend° escolar por parte dos alunos portadores de deficiéncia auditiva, visual, mental ou

de qualquer outro tipo a sanada atravès da criatividade do professor regente no seu trabalho

ern conjunto corn os professores responsdveis pela sala de recursos. Estes tiltimos preparam

todo o material utilizado pelos professores de turma.

E importante dizer que livros didáticos nao sào utilizados neste tipo de ensino. A

escola em questão apresenta forte inclinacão para o trabalho de todo contend° progranatico

atrav6s da expressao e criacão artistica.

4.4- A PRESENCA DA ATIVIDADE MUSICAL NAS OUTRAS MATERIAS DO

CURRICULO

0 fazer musical do aluno a priorizado e projetos interdisciplinares sào tratados, uma

vez que a segmentacao das matdrias escolares dificulta a assimilacdo do contend°



27

programetico para aluno.

A milsica esta presente em todos os ambientes da escola: professores regentes e

responsäveis pela sala de recursos utilizam as letras de miisica como meio de facilitar ao

aluno a apreensào de contefidos e vocabulario. As aulas de educapo fisica utilizam a mtisica

como fonte geradora de movimentos corporais.

43- A POSTURA DO PROFESSOR

Mesmo respeitando a individualidade e idade mental do aluno, sendo o ensino-

aprendizagem um processo de mudancas, nem sempre o professor vai trabalhar com o que o

aluno traz ou corn aquilo que é compativel a ele: a necesserio apresentar ao aluno outros

recursos que acrescentem ou ampliem seu mundo.

Compreender as implicacOes da patologia no processo receptivo e ativo do aluno, ser

paciente coin o tempo de aprendizagem do mesmo, conversar sobre o desenvolvimento do

aluno corn os pais e outros professores, interar-se dos tratamentos medicos e suas fmalidades,

s'do algumas das postural necessarias ao professor que deseja trabalhar em conjunto corn

outras pessoas que interferem no desenvolvimento integral do aluno.

4.6- CAPACITACAO DE PROFESSORES

A Secretaria Municipal de Educacdo oferece semestralmente oportunidade para que os

professores atualizem sua capacitacäo atraves dos cursor, oficinas, workshops e palestras

organizados pelo Instituto Helena Antipoff— R. Janeiro/RJ.

As capacitacties são divididas de acordo com as deficiéncias: DV — deficiência visual,

DA — deficiencia auditiva, DMU — deficiéncias midtiplas, DM — deficiéncia mental.
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Nesses cursos qualquer professor de educacäo especial da rede publics pode participar.

0 retorno dessa capacitacão na escola a avaliado atraves dos Centros de Estudo, onde os

professores poderào trocar e discutir os conteados abordados no curso.

4.7- AS ATIVIDADES PROPOSTAS NA AULA DE MUSICA E A

PARTICIPACAO DO ALUNO

As aulas de miisica tem duracao de 30 minutos, tempo ideal para a aplicacão de uma

ou duas atividades.

Dentre as turmas observadas, a maioria dos alunos era cadeirante e durante as

atividades musicals eram colocados em circulo objetivando a participacão e visibilidade

de todos.

A proposta pedagegica central das aulas de imisica consiste em despertar no aluno

corn necessidades educacionais especiais o interesse pela comunicacão verbal atraves da tetra

das cancOes, levando-o ao desenvolvimento do seu vocabulario.

Alguns dos alunos, por nao possuirem idade mental compativel a aquisicào cognitiva

da fala, participam deste tipo de atividade atraves do movimento corporal ou da atencdo visual

e auditiva. Outros, embora compreendam a mensagem verbal transmitida pela professora,

impossibilitados de responder da mesma forma. Estes desenvolvem com o auxilio da

professora outros cOdigos de comunicacAo mail simples — como movimentos com a cabeca

para respostas positivas ou negativas — que permitam sua participacão na atividade.

0 use do ritmo como elemento musical impulsionador da expressão corporal

trabalhado atraves do repertOrio folclerico regional. 0 projeto politico-pedagegico do ano de

2003 se destinou ao estudo e apreciacão das atividades artisticas de todas as regiees do Brasil.

A professora de Educacho Musical aproveitou coreografias foklOricas simples de ritmo alegre
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para trabalhar a coordenacao psicomotora ampla dos alunos.

A repeticão do repert6rio e atividades no trabalho com crianeas que apresentam

necessidades especiais a proposital. A repeticao leva ao exercicio da memOria, habilidade

importante e fundamental para uma organizacao temporal do aluno. A memorizacao auditiva

tamb6m leva ao reconhecimento de melodias ouvidas anteriormente trazendo atraves desta

experiéncia grande satisfacao ao aluno especial, pois a masica conhecida significa urn

conhecimento adquirido.

Sendo a maioria dos alunos portadora de paralisia cerebral, tornam-se prioritarias as

atividades que utilizam a voz e expressdo corporal como forma de comunicaeao. Os jogos de

imitacao de gestos e movimentos de acordo com a letra das masicas sao bastante pertinentes.

A pratica de compartilhar mfisicas na turma tambem a uma Kan que estimula a sociabilizaeao

e integracao dos alunos.

V
A utilizaeao dos instrumentos de percussao ajuda os alunos no desenvolvimento da

coordenacao olho—inao e, ao imitar, discriminar ou reconhecer os diferentes timbres, o aluno

passa a perceber aos poucos a variedade de sons que estao a sua volta. Alám da percepeao

sensorial e da memOria auditiva, atravds da execueao instrumental o aluno desenvolve sua

lateralidade.

Outros recursos materiais como CDs e fitas de audio nao foram utilizados. Das

atividades desenvolvidas, parece que as mais apreciadas pelas turmas foram o canto em grupo

e as brincadeiras cantadas.

C ktA
f



CONCLUSAO

0 respeito pela idade mental do aluno foi comprovado atravds da pratica pedag6gica

adotada pela professora de Educacao Musical, Norma Landrino. As atividades musicais

aplicadas nas aulas da Escola Especial Municipal Marly Froes Peixoto apresentavam os

contendos de arte musical e objetivos gerais do ensino fundamental propostos nos Parametros

Curriculares Nacionais.

Embora haja significativa chance de que as atividades artistico—musicais tenham

facilitado a apreensAo de novos mecanismos cognitivos ao aluno corn necessidades

educacionais especiais, nAo a possivel afirmar que o merito do desenvolvimento psicomotor e

intelectual do aluno seja somente da educaclo musical.

0 relacionamento social corn os colegas de turma e escola, o trabalho educacional de

todos os professores e profissionais da educacão empregados na escola, o papal da familia,

entre outros, sao influências fortes no desenvolvimento integral do aluno portador de

necessidades especiais.
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ANEXOS

1.	 Projeto PedagOgico 2003 — E E M. Marty FrOes Peixoto / R. Janeiro —

RJ

Planejamento de Educacio Musical 1999 — E E. M. Marly FrOes

Peixoto / R. Janeiro — RJ

Caracteristicas referentes as necessidades especiais dos alunos —

PCN/SEE/ME



ESCOLA ESPECIAL MUNICIPAL
MARLY FROES PEIXOTO

PROJETO PEDAGOGICO
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VALORIZANDO AS REGIONALIDADES E
0 ARTISTA POPULAR

2003



ESCOLA ESPECIAL MUNICIPAL
MARLY FROES PEIXOTO

10 classes especiais
47 alunos

1° Tumo — 7:30 / 12:00h
2° Tumo — 11:30 / 15:45

Equipe pedapepica e profissionais de apoio:

Direccio — Marcia Carvalho Arantes
Diregdo Adjunta — Rosenir Cruz de Andrade

Coordenagão PedagOgicei — Ma Lucia Cunha

Profs Regentes(PII) e Turmas:

Claudia Percegoni da Silva — CE 01
Karla Bastos — CE 07

Rosenir Cruz de Andrade — CE 03
Carmen Lucia Costa — CE 04 e CE 08

Marize Barros — CE 05 e Ce 10
Monica Gussen— CE 06

Ana Paula — CE 02 e CE 09

Professoras Regentes(PI):

Simone Vasiliev — Ed. Fisica
Norma Landrino — Ed. Musical

Maria Alice Borges — professora readaptada

Funcionários de Apoio:
Odilene Costa
Vera Lucia de Souza
Maria Tereza de Oliveira
Solange Vertuli

Manipuladores de alimentos:
Eliene Mendes
Patricia Abi-Ramia

Agente Administrativo:

Heloisa Helena Viana

35
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PROJETO PEDAGOGICO 2003
UM OLHAR SOBRE A ARTE BRASILEIRA II

; 1 A	 1 A A a—.	 A r:	 r—	 --. A A	 rt A r:	 P.. A fl,—;
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POPULAR

Objetivo:

Dar continuidade ao projeto pedagOgico de 2002, agora enfatizando
nnLI nifoo.ac,eng .n..r;IStir...?c rn rneficarioirns tic Cmrim região tin Rrncii,

explorando os usos e costumes regionais, visando valorizar o artiste
Popular brasileiro atraves do conhecirnento de sua vide c obra, assirn
como enriquecer e ampiiar as experièncias da comunidade escoiar
viabilizando o seu cortato corn as tradigOes de nosso pals, utilizando, pars
isso, temas como Litoratura, Artesanato, MUsica, Dana e outrps que se
acharem pertinentes 4 proposta.

Organizagâo e Desenvolvimento:

Divisäo dos periodos por regieo, corn cada turma utilizando os temas
rifle fnrem ndecimarins nn SPII planpjamenin

Fev/mar/abr — Regiäo Sudeste
— Regia° Nordeste

Ago/set/out(atê o COC) — Regiäo Norte e Centro-oeste
OutJnov/dez — Região Sul

Cada professora planejare e desenvolvere propostas adequadas as
riarnccid2dac e niveis de sues turmas dentro do terra do projeto
pedag6gico,	 utilizando-o como	 elemento de ligagao ao	 curriculo
Multieducacao.

Para isso, ter como suporte, material disponibilizado pela escola
(livros, revistas, CDs, Internet, etc.) e pesquisa de informacees relevantes
ao seu trabaiho, tendo a parceria da coordenaoão pedagOgica e da Sala
de Leitura na realizacAo da mesma e na producao do material necessario.

No final de cada periodo, sere realized° urn evento interno com
objetivo de mostrar a comunidade escolar o resultado do que foi
desenvolvido durante o periodo. As professoras fares ° uma pequena
esplanageo das propostas	 desenvolvidas em suss turmas, sendo
acompanhadas de uma exposigão dos trabaihos.
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Nesses eventos haver& também, a oportunidade da apresentagao
de uma dessas propostas e, se possivel, a realizacclo de uma oficina, na
qual os responsaveis possam ter acesso a têcnicas utilizadas corn os
alunos durante o period°.

Corn essa proposta, espera-se não so colocar os responsaveis a par
do trabaiho realizado, mas tambam, leva-los a entrarem em contato corn
as informacties utilizadas e conhecimentos adquiridos pelos professores,
funcionarios e alunos em relacao ao tema desenvolvido no projeto
pedagOgico.

Suporte bibliogritico:

A pesquisa do material que embasara o desenvolvimento do projeto
sera feita atraves da Internet, em sites afins, literatura sobre cultura
popular adquiridos pela escola e outros que se acharem pertinentes.
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Data do eventos:

Reoiäo Sudeste: 17 de abril
Corn confraternizagäo de PAscoa

Reoião Nordeste: 10 de iulho

Reoião Norte e Centro-oeste: 7 de outubro

Reoiâo Sul : 28 de novembro

Alem desses eventos, teremos tambem:

Semana de 25 a 28 \ de fevereiro — exploractlo do terra Carnival, corn
culmináncia dia 28.

Dia de Noel: 5 de maio
Exposicáo das fotos produzidas para o cenàrio da peca "Noel, Urn !lustre
Visitante", montada pela Oficina de Teatro realizada pela professora
Simone Vasiliev e encenada pelos alunos e professoras da escola.

Semana das Maes: de 5 a 8 de maio

J000s da nossa escola: 11 de junho

Festa Julina: 16 de junho

Comemoracão do Dia do Folclore
Data a combinar

Semana da crianca e do adolescente
Data a combinar

Confraternizacao de Natal 
Data a combinar

Atividades extra-classe
Serão planejadas no decorrer do desenvolvimento do projeto pedagOgico,
de acordo corn os objetivos tragados.
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Sub-projetos:

Alem das atividades desenvolvidas em sala pelas professoras regentes e
pelas professoras de Educagão Fisica e Educagao Musical, sâo
realizados sub-projetos, vinculados ao projeto pedagOgico, que visam
estimular o aluno e promover o enriquecimento de suas experiências.

Oficina de Teatro — Idealizada e realizada, no ano de 2002 por nossa
professora de Educagâo Fisica, visa despertar, estimular e enriquecer
a expressao do aluno.
No momento, estamos aguardando a liberagao da DR da professora
para que esse trabalho, que colheu frutos maravilhosos em 2002,
possa continuar.

"E Tempo de Leitura "— Esse sub-projeto tern o objetivo despertar no
afro e em seus familiares o gosto pela leitura. Toda semana, o aluno
le$ urn livro, que deve ser lido por urn timiliar, junto corn o aluno.
Depois, devem realizar uma producao plasticia relativa a histOria.
Esse projeto a importante no sentido, näo s6 de levar a leitura a casa
dos alunos, mas tambêm porque dá oportunidade de que seus
familiares entendam urn pouco mais das necessidades educativas do
aluno.
Estamos aguardando a liberacäo de uma das professoras para que
possamos usufruir desse atendimento.
0 sub-projeto "E Tempo de Leitura", no momento, estä sendo realizado
pelas professoras regentes.

Amiga da Escola - a professora Ana Elisabete, no momento
licenciada, desenvolveu ate o ano passado a Oficina de Photos e
Graphias corn os alunos da turma CE 01 e volta este ano,
contribuindo para o trabalho da escola corn sua bagagem ern Pules
Pl6sticas, trazendo para os alunos e professoras, uma vez por mes,
uma tecnica artistica e sua histOria, caracteristica da região
trabalhada. As professoras exploram as informaches trazidas por ela
na sala de aula.

Nossa amiga da escola tambern realiza, este ano, urn trabalho
junto as maes, de dois ern dois meses, utilizando material e
estrategias apresentadas aos alunos na Oficina de Photos e
Graphias.

Atividades para os responsAveis — consiste em viabilizar oficinas,
palestras e outras atividades aos responsAveis no horkio de aula
dos alunos. Acreditamos que seja uma oportunidade rica de
entrosamento, discussão de temas de seu interesse e necessidade
de enriquecimento de experiencias.
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Buscamos tambern o auxilio dos responsaveis na confecgao de
alguns materials que dao suporte ao desenvolvimento do projeto.

• Olimpiadas — Alêm de participarmos	 dos Jogos Inclusivos,
realizamos, ja ha alguns anos, jogos olimpicos adaptados, exclusivos
de nossa escola, onde todos os alunos tern a oportunidade de
participar, ja que as modalidades esportivas sao escoihidas a partir
das possibilidades de cada urn. Toda a comunidade a envolvida.

Sala de Recursos

Pela grande necessidade que tern grande parte de nossos alunos de
urn atendimento individualido, a fim de que sejam atendidas, com Maior
eficiéncia, suas necessidaces educacionais, comegamos, neste ano r com
o atendimento de Sala da Recursos, que visa, alem de outras coiSas,
desenvolver adaptagees de acesso ao curriculo, podendo assim, auxiliar
no trabalho do professor regente e possibilitando ao aluno, urn major grau
de autonomia.

Os alunos indicados tart° urn atendimento de 45 minutos, uma, vez
por semana. Alguns, devido a grande necessidade e compromentimento,
serao atendidos duas vezes por semana.
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Avalinâo do desenvolvimento do projeto (nos centros de
estudos)

Momento para troca de experiéncias, em que as professoras podem
apresentar, de maneira sucinta e simples, alguma proposta que tenha
desenvolvido em sua turma e que queira compartilhar corn as colegas
como sugestdo.

Momento para estudo de caso, em que as professoras tragam a
situagao de urn aluno corn o qual estejam tendo alguma dificuldade ou
dirvida, a fim de que haja uma discussão entre todas as professoras,
buscando apoio, sugestOes e solugOes para a &tuna°.

DiSCUSSA0 dos sucessos e faihas do projeto, aValiando os resultados
conseguidos ate o momento.

Adocão de livros para estudo e discussão.
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Escola Especial Math) Fr6es Peixoto

Planejamento de Educacdo Musical

Prof Norma Landrino

Introduedo

A mizsica é uma linguagem universal, atravessa corn muito

mais facilidade a:,barreiras culturais.

NO?) existe, nem vai existir um povo sem nuisica, parte

integrante da vida do homem.

A mzisica vem exercendo, desde as origens da humanidade, seu

poder afetivo.

Podemos constatar atraves da histOria, a crenca interior do

homem no poder da missica.

Nos tempos antigos, todas as formas de doencas, fisica ou

mental, eram consideradas decorrentes de problemas musicals. 0

homem doente havia perdido sua harmonia interior,

incompatibilizando-se corn o universo e suas leis.

43
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A.mfisica exterior, audivel, era entdo utilizada para reafirmar

o homem com a Vibractio COsmica..

Na Idade Media era comurn os medicos utilizarem

menestreis, os quais tocavam para os convalescentes a fim de

acelerar-lhes a reouperacilo.

Cientificamente sabemos que, antes de nascer, os fetos silo

sensiveis aos ritmos e sons. Na fase intr q uterina, quando dentro de

uma caixa aczislica (o zitero), em contest° direto corn sua mae, _id

percebem ritmos(batidas cardiacas) e sons (ruldos intestinais).

A primeira manifesta* do ream nascido é a respira*. 0

seu primeiro instrument° é seu prOprio cow°, no esforco que faz

para balbuciar. 1"; ritmo (respiracao) antes de ser som.

A mzisica , por ser pre-verbal, vem contribuindo corn bastante

exito como objet 0 que produz efeitos regressivos e por abrir canals

de comunicagez'o.



Obietivos •

- Desenvolver a percepcito auditiva : discriminageto de sons e

seu reconhecimento, reproduced° e memorizaclib de padraes

melOdicos 01i ritmicos.

Desenvolver a coordenagdo olho-mtlo, necessaria para a

manipulageio de qualquer instrument°.

Estimular a respiracdotztraves do canto.

Ampliar o vocabulario utilizando a mzisica cantada.

Acentuar respostas fisicas atraves do ritmo, desenvolvendo

o controle da coorderzacclo motora ampla e fina.

Estimular a sociabilizacclo corn a pratica de compartilhar a

mthica em grupo.

Adequar os estimulos musicals a faixa etaria do aluno.
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Atividades

Canto em grupo

Danca em grupo

Tocar instrumentos

Brimadeiras cantadas
n

Improvisageto de mnsicas

Recursos materiais

Voz

Corpo

Instrumentos musicals

CD

Fitas
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Objetivando a uniformizano terminolOgica e conceitual, a Secretaria de Educacao
Especial do Ministêrio da Educacab proptie as seguintes caracteristicas referentes as
necessidades especiais dos alunos, que sea° descritas a seguir:

Supe rickfactb

Norivel desempenho celevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos
isolados ou combinados:

capacidade intelectual 

aptidao academica especIfica;

pensamento criativo ou produtivo;

capacidade de lideranca-

talent() especial Para artes;

capackklecosicomotora.

C chin s 

Ivlanifestacoes de comportamento tipicas de portadores de sindromes e q_uadros
sico16! . •	 u • • -lc ••i	 04	 I.e. at asos no desenvolvimento e

prejulzos no relacionamento social, em zrau que requeira atendimento educational
gspecializado.

Perda total ouparcial, conpenita ou adquirida, da capacidade de compreender a fala
pot inrennedio do ouvido. Manifests-se como:

surdez 'eve / moderada: nerda auditiva de ate 70 decibels pie
teas nao impede o individuo de se expressar

oralmente, bem como de percebei a voz humana, com ou sem
a utilizaeao de AIM aparelho auditivo;

surdez several profunda: perda auditiva acima de 70 decibeis, 
que impede o itirlivfcluo de entender, corn ou sem aparelho 

. .
auchnvo, a voz humana, bem como de adquirir, naturalmente,
Qcadigagaugussial.



DeYICI jnoCci 

Variedade de condicOes nan sensnriais que afetarn o individuo em termos de 
mohilidacle. tie coordenacao motora geral ou da fala, como decorrencia de lesOes
neurolOgicas neuromusculares e ortopedicas, ou, ainda, de malformacoes congenital ou

adquiridas. 

I c;ienc-IGI nn e„nrc.: (

CaracTäriza-se pot registrar unt funcionamento intelectual geral significativamente
abaixo da media, oriundo do periodo de desenvolvimento, concomitance corn limitacOes 
associadas a duas ou mais areas da conduca adaptativa ou da capacidade do individuo em
responder adequadamente as demandas da sociedade, nos seguintes aspectos:

c)municacao; 

cuidados pessoais; 

habilidades socials;

desempenho na familia e cornunidade;

independencia na locomogo;

saude e seguranca:

desempenho escolar;

lazes e trabalho 

De/Ciele:not°, visuci 

È a reciligan nn perda total da rapacidadede ver corn o melhor olho e apOs a melhor
correcao órica. Manifesta-se como:

cegueira: perda da visao, em ambos os olhos, de menos de 0,1
no melhor olho apOs correcao, ou urn campo visual nab
excedente a 20 graus, no maior meridiano do melhor olho,
m,:smo corn o use de lentes de correcao. Sobgaufogue
educacional, a cegUeira representa a perda total ou o residuo 
minima da visa° que leva o individuo a necessitar do mótodo
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braille como meio de leitura e escrita. alêm de outros recursos

didaticos e equipamentos especiais para a sua edueacao:

• visifto reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60. no melhor

olho, apes conceal° maxima. Sob o enfoque educacional. trata-
se de residua visual clue permite ao educando ler impresses a
tinta, desdc clue se emnreguem recursos didaticos e
equipamentos especiais. 

De-HS- 1 enc-A cc Muir, plc,,

E a associacao, no mesmo indivicitto.tieduas ou mais deficiancias primarias (mental/
visual/auditiva/fisica), corn compromer'	 nt	 os no desenvolvimento
global e na capacidade adaptativa.

As classificacOes costumam ser ailotadas para dar dinamioidade aos procedimencos e
facilitar o trabalho educacional, conqv anto isso nab atenue os efeitos negativos do seu use.
E importance enfatizar, primeiramente, as necessidades de aprendizagem e as respostas
educacionais requeridas pelos alunos na interacao dindmica do processo de ensino-
aprendizagem.

Identificar as necessidades educacionais de urn aluno como sendo especiais implica
considerar que essas dificuldades sae maiores que as do restante de seus colegas, depois
de todos os esforcos empreendidos no sentido de supera-las, por meio dos recursos e
procedimentos usuais adotados na escola. A concepOo de especial esta vinculada ao criterio
de diferenca significativa do que se oferece norrnalmente para a maioria dos alunos_cia
currna no cotidiano da escola.

Confundir nece s sidades e ducacionais especials coin fracassu escolar tarnbdiii, ouu-o
aspect() que merece a atencao dos educadores.sao inesgotiveis as discussoes e a producao
cientifica sobre o fracasso escolar e suas mciltiplas faces. Paradoxalmente, o conhecimento
obtido nao tern levado a respostas eficientes para a sua solugao enquanto fenOmeno _
internacional marcado por influencias socioculturais, politicas e acorn:if-Incas, alem de nicks
pedagOgicasu

Durance muitos anos, e ainda em nossos dias, ha uma tendencia a atribuir o fracasso
escolar do al uno, exclusivamente a el e. Desse mod o, a escola flea isenta da responsabilidade
pela sua aprendizagem, ou nao-aprendizagem, cabendo a profissionais diversos a
idernificacao dos problemas inerentes a serem encaminhados e solucionados fora da escola.
O fracasso da crianca passa a ser explicado sob diversas denominacaes e causas, como
distiarbios, disfuncaes, problemas, d ificuldad es, carancia, desnutricao, familia
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