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Resumo

Este artigo objetiva discutir acerca da importância e contribuição da música para o desenvolvimento e
aprendizagem da criança que possui Síndrome de Down. Vale ressaltar, que esta investigação
caracteriza-se, como resultado parcial do trabalho de conclusão de curso em pedagogia da Universidade
Federal de Alagoas – Campus do Sertão, o qual se encontra em processo de construção. Tendo como
delimitação metodológica a pesquisa-ação, foi realizado até o momento, entrevista semi-estruturada com
a coordenadora da instituição escolhida para a realização da pesquisa, localizada na cidade de Delmiro
Gouveia - AL, e duas educadoras que trabalham diretamente com as crianças possuidoras da SD. Os
dados obtidos a partir destes encontros foram interpretados com base na perspectiva socio-histórica
proposta por Lev S. Vygotski, somados as análises da pesquisadora e orientadora.
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Abstract

The article has as main objective to discuss about the importance and contribution of music to the
development and learning of the child who has Down syndrome. It is noteworthy that this research is
characterized as a partial result of the completion work of the Pedagogy course at the Universidade
Federal de Alagoas - Campus do sertão, which is in the process of construction. It has as methodological
delimitation the action-research, it has been done to date, semi-structured interview with the coordinator
of the institution chosen for the research, located in DelmiroGouveia - AL, and two educators who work
directly with children possessing DS. The data obtained from these encounters were interpreted based on
the socio-historical perspective proposed by Lev S. Vygotsky, combined with the analyzes of the
researcher and advisor.
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Introdução

Muitos são os instrumentos adotados pelos educadores em suas práticas diárias como forma de facilitar o
processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, em seus aspectos cognitivo, afetivo e motor. É
comum, entre os instrumentos utilizados, a música, pois, possibilita estimular a capacidade sonora,
coordenativa e lingüística, bem como, o observar e experimentar a diversidade cultural.

Nesse sentindo, este artigo, caracteriza-se enquanto resultado parcial de trabalho de conclusão de curso
em pedagogia, pela Universidade Federal de Alagoas. O mesmo encontra-se em processo de construção,
com o intuito de identificar e compreender, a partir de investigações teóricas e empíricas, como a música
pode auxiliar no processo educacional da criança que possui Síndrome de Down. Ressaltamos, que a
presença marcante da prática musical em outros contextos da vida da pesquisadora, e a experiência
adquirida enquanto monitora da disciplina desenvolvimento e aprendizagem, dos cursos de licenciatura da
UFAL/Sertão, colaborou na decisão por tal estudo.

Amparamo-nos metodologicamente na abordagem de pesquisa-ação, por acreditarmos ser uma maneira
engajada e participativa de produzir conhecimento. Na teoria vygotskyana, por acreditar que é na
interação com o outro, com o ambiente no qual estamos inseridos e com os sistemas simbólicos
estabelecidos historicamente, ou seja, a fala, a escrita e a própria música, que evoluímos enquanto seres
humanos.

Nesta linha de pensamento, o Referencial Curricular III para a Educação Infantil (1998) reafirma nossa
discussão, ao retratar que a educação musical, pautada na interatividade entre todas as pessoas
envolvidas no processo educacional, favorece a construção do eu, da imaginação, do potencial criativo, da
expressão emocional e corporal e da comunicação, independente se a criança apresenta limitações ou não.

Procedimentos metodológicos, como observações, intervenções, diálogos e entrevista semi-estruturadas
estão sendo realizados, para esclarecimento da temática estudada. A pesquisa está correndo em uma
instituição educacional da cidade de Delmiro Gouveia- AL. Até o momento, foi realizado diálogo e
entrevista com duas educadoras que trabalham diretamente com a criança que possui SD e a
coordenadora da instituição escolhida para a investigação.

Assim sendo, os seguintes questionamentos norteia o desenvolver da pesquisa, instigando-nos na busca
por análise e reflexão. O que os traços físicos de uma pessoa podem dizer sobre ela O diagnóstico que
aponta um acidente genético tem o poder de definir ou limitar as potencialidades de uma criança com SD
Como os educadores podem mediar o desenvolvimento e aprendizagem da criança com Síndrome de Down
De que forma a música pode contribuir com o educador neste processo

Nas tentativas de análises e reflexões de tais questionamentos, é importante aqui registrar, a dificuldade
em encontrar referencial teórico que retrate a música enquanto auxiliador no trabalho com a criança que
possui necessidade em especial, em específico a Síndrome de Down.

Enfim, a presença da arte, com ênfase na música, nos contextos educacionais para a criança com
necessidade especial, é algo recente em nossa sociedade, constituindo-se ultimamente, em tema de
discussões entre estudiosos do desenvolvimento humano. Porém, ainda há muito que ser pesquisado e
discutido. Neste sentindo, propomos tal trabalho, crendo que esta investigação em uma conjuntura
pertencente à cidade do interior brasileiro também contribuirá, para identificarmos como tem sido
efetivada a inclusão nestes lugares, além de favorecer os estudos que estão sendo construídos acerca
deste assunto na educação do nosso país.
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1. Breve panorama histórico da Síndrome de Down.

A síndrome de Down apresenta registros antigos. Embora não haja respostas definitivas, supõem que no
decorrer do desenvolvimento biológico, associado à evolução da humanidade, ocorreram mutações de
gêneses e mudanças cromossômicas. De acordo com Pueschel (1993, p 45) “o registro antropológico mais
antigo da síndrome de Down deriva das escavações de um crânio saxônio, datado do século XII,
apresentando modificações estruturais vistas com frequência em crianças com síndrome de Down”.
Entretanto, apesar das conjecturas históricas, nenhum trabalho de caráter científico havia sido publicado
antes do século XIX. Isto porque, poucos pesquisadores se interessavam em investigar acerca de crianças
com problemas genéticos e mentais.

De acordo com Silva e Dessen (2002), citando alguns estudos (ESQUIROL, 1838, CHAMBERS, 1844,
SEGUIM, 1846), a SD possuiu ao longo da história humana, diversas denominações, constatando-se que o
reconhecimento da diferença entre os seres humanos, não é algo recente. Entretanto, a compreensão do
termo diferença a partir destes autores, corresponde à anormalidade, ou seja, as crianças que exibiam
diferenças tanto fisicamente como mentalmente, apresentavam-se como sujeitos anormais perante a
maioria da população.

Apesar dessas referências feitas a SD, a primeira publicação, especificamente sobre à síndrome de Down,
procede dos estudos de Langdon Down em 1886, no qual descreve algumas características. Rosto
achatado e largo, nariz pequeno, cabelo de cor castanho liso e escasso, sendo crianças com grande poder
de imitação. Foi devido à descrição de particularidades clássicas da SD, que tal síndrome levou o nome
Down.

Down acreditava, em consonância com a teoria da evolução de Darwin, que a Síndrome de Down,
caracterizava-se em um retorno de um tipo racial primitivo já existente. Com efeito, o próprio Langdon
criou o termo “mongolismo, para definir as crianças que apresentavam as peculiaridades anteriormente
citadas.

Inúmeros relatos científicos, após o de Langdon Down, surgiram na tentativa de se investigar acerca dessa
anomalia. Mas, somente na década de 1950 com o progresso no método de visualização cromossômica e
as pesquisas dos doutores Lejeune e Patrícia A. Jacobs, que a definição da Síndrome de Down começa a se
configurar. “Foi em 1959 que o Dr. Jerome Lejeune e Patrícia A. Jacobs e seus respectivos colaboradores
descobriram, quase que simultaneamente, a existência de um cromossomo extra”. (SILVA E DESSEN,
2002, p 2)

Após tais investigações, as terminologias anteriormente usadas para definir a pessoa com Síndrome de
Down, como cretinismo e idiotia, foram suprimidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
prevalecendo, portanto, a partir de 1965, o termo Síndrome de Down, muito embora, tais expressões
ainda eram utilizadas na linguagem cotidiana.

1.1 Caracterização da Síndrome de Down e fatores que contribuem para a sua incidência.

Anos de estudos foram requeridos para se compreender e definir de fato a Síndrome de Down. No artigo
de Silva e Dessen (2002, p 2), apontamos a caracterização desta doença, de acordo com a seguinte
citação.

A síndrome de Down, é “uma cromossomopatia, ou seja, uma doença cujo quadro
clínico global é explicado por um desequilíbrio na constituição cromossômica.[...].
Dentre as características fenotípicas desta síndrome destacam-se a braquicefalia,
descrita por um diâmetro frontoocipital muito pequeno, fissuras palpebrais com
inclinação superior, pregas epicânticas, base nasal achatada e hipoplasia da
região mediana da face. Além dessas características da face, observa-se,
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também, que o pescoço é curto, podendo estar presente apenas uma prega
palmar; a pina é pequena e displásica; a língua é protusa e hipotônica; há
clinodactilia do 5º dedo das mãos e uma distância aumentada entre o 1º e o 2º
dedos dos pés.

É importante frisar que esse desequilíbrio das células cromossômicas, corresponde à existência de 47
cromossomos em cada célula, ao invés dos 46 e, ao invés dos dois cromossomos 21 comum, encontrou
três cromossomos 21 em cada célula, o que levou ao termo trissomia 21. Do mesmo modo, é necessário
considerar, que, além das características citadas anteriormente sobre a SD, a dificuldade no
desenvolvimento da musculatura, o atraso na fala e problemas cardíacos podem também ser encontrados.

Ainda, as pesquisas de Pueschel (1993), retratam outro tipo de desequilíbrio cromossômico que pode
explicar a Síndrome de Down, este é o “mosaicismo”. O mosaicismo é o menos provável em ocorrer, tanto
que somente 1% das crianças que apresentam SD, decorrem dessa anormalidade cromossômica. Ele é
resultado de um erro em uma das primeiras divisões celulares. O bebê ao nascer terá algumas células com
47 cromossomos e outras com 46, estas, por sua vez, formaram um tipo de quadro em mosaico, por isso
o termo mosaicismo.

No que concerne aos fatores que causam esta síndrome, há, alguns fatores endógenos e exógenos que
contribuem para a maior ou menor incidência da Síndrome de Down. Um fator endógeno bastante
associado a esta desordem, diz respeito à idade da mãe com 35 anos acima. Visto que a mesma nasce
com uma quantidade de óvulos que envelhecerá à medida que ela também envelhecer, a probabilidade de
uma gestação com SD aumentará significativamente. Também a idade paterna entre 45 a 50 anos ou
mais, pode influenciar para uma gravidez com SD. Embora haja essa comprovação cientifica, o risco é bem
menor do que a idade da mãe.

É nesse sentindo, que ressaltamos a importância de realizar acompanhamento pré-natal e os exames
indispensáveis, como amniocentese, coleta de vilocorial, exame de sangue e ultra-sonografia. Este
acompanhamento servira como maneira de prevenir algum tipo de surpresa após o nascimento.

Um fator exógeno destacado por Silva e Dessen (2002), corresponde à exposição à radiação. De acordo
com as autoras, foi constatado através de uma investigação realizada em uma região da Inglaterra, onde
durante um período de tempo as pessoas ficaram expostas à radiação ionizante devido a testes nucleares,
um aumento significativo da SD entre as crianças nascidas naquele período.

Outro contribuinte exógeno, diz respeito ao uso dos anticoncepcionais. Quanto mais tempo for à utilização
de anticoncepcionais, aliado a idade da mulher, maior a possibilidade de uma gravidez com SD.

1. O Desenvolvimento da criança com Síndrome de Down.

O nascimento de uma criança com SD representa para os pais um grande desafio, uma vez que os
mesmos assentam na gravidez todas as expectativas e planejamentos de vida. A descoberta de que seu
filho possui uma disfunção, onde seu desenvolvimento global apresentará diferenciações mais acentuadas
do que as de criança dita “normal”, necessitando, deste modo, de cuidados maiores, torna-se assustador,
principalmente para as mães.

Quando identificado à existência da Síndrome de Down, é importante que a família realize um
acompanhamento com um especialista, como um psicólogo. Isto, para ajudá-los na aceitação da criança,
bem como, informá-los sobre o que vem a ser a SD. Junto a um profissional, a família terá maior
facilidade em compreender e reconhecer que a criança com SD, apresenta capacidades de
desenvolvimento de igual modo a uma criança que não exibe esta doença, contudo, seu desenvolver
ocorrerá de maneira lenta, requerendo, portanto, paciência e determinação.
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Isso nos permite dizer, que o retrato estereotipado da pessoa com Síndrome de Down, como alguém
deficiente mentalmente e fisicamente, sem perspectivas maiores de vida, não é verdadeiro. Ao contrário,
ao passo que as intervenções como um ambiente educacional enriquecedor e apropriado, inclusão e
socialização na sociedade e na família, contribuirá para que de fato a criança se desenvolva.

No que concerne ao desenvolvimento físico, é importante salientar, que enquanto uma criança que não
apresenta nenhum tipo de necessidade especial, a constituição de sua motricidade ocorre de maneira
sequenciada, ou seja, desenvolvem-se primeiramente as habilidades motoras grossas, para
posteriormente desenvolver as finas, no caso de uma criança com Síndrome de Down, isto não se aplica.

Sendo assim, independente do nível da motricidade grossa da criança com Síndrome de Down, é
indispensável à estimulação para o desenvolvimento da motricidade em sua totalidade, e para tal, a
brincadeira em suas diferentes formas, como por exemplo, as musicalizadas, podem constituir-se em
situações de ricas experiências, possibilitando o aprendizado da criança sobre os objetos e circunstâncias
que a cercam. Além disso, como consequência, impulsionará à formação das estruturas mentais. Logo, o
desenvolvimento motor representa um caminho para o desenvolvimento cognitivo.

No que diz respeito ao desenvolvimento mental, vale salientar, que a associação da Síndrome de Down a
deficiência mental, é um grande equívoco, visto que, nem sempre uma criança que possui SD, possuirá
severamente uma disfunção mental. Contrariando essa ideia, Pueschel (1993, p 11) afirma que, “a maioria
das crianças com Síndrome de Down tem um desempenho na faixa entre leve a moderada do retardo
mental”.

Portanto, as mediações, conceito utilizado por Vygotsky, como forma de contribuir tanto para
desenvolvimento mental, quanto para o desenvolvimento motor da criança com SD, fazem-se
extremamente necessárias. Estas mediações se observarmos atentamente, não se diferenciam daquelas
destinadas as crianças que não apresentam qualquer disfunção. Elas precisarão, do mesmo modo, de
encorajamento, orientação, envolvimento com outras pessoas, tanto adultos, como crianças possuidoras e
não da Síndrome de Down, e oportunidade de exploração e manipulação de objetos para que constitua seu
aprendizado. Essas situações são fundamentais e devem acontecer desde a mais tenra idade.

Nesta perspectiva, as contribuições dos estudos de Vygotsky, são para nós de grande relevância. As
discussões aqui construídas acerca do desenvolvimento humano pautam-se na interligação entre a
maturação biológico e cultural, em que, um influenciará o outro constantemente. Assim, independente da
herança genética ou limitações, “o desenvolvimento cultural se realiza simultânea e juntamente com o
amadurecimento orgânico, portanto, seu portador resulta ser o organismo da criança que amadurece, que
muda, que cresce”. (Vygotsky 1987, p 40, apud Molon 2009, p 94).

Simultaneamente, Riviére (1988: 41-42), afirma que em Vygotsky, “o sujeito não se faz de dentro para
fora. Não é um reflexo passivo do meio nem um espírito prévio ao contato com as coisas e as pessoas.
Pelo contrário, é um resultado da relação”.

Em decorrência de suas investigações, Vygotsky (1987) estabelece a teoria da ZDP (zona do
desenvolvimento proximal). Esta se caracteriza entre o real, ou seja, o possível de ser realizado pela
criança independentemente, isto, devido ao alcance da maturalidade orgânica e cultura, e aquilo que a
criança em potência ainda não realiza sozinha, necessitando de mediações do adulto, mediações estas,
que consistirá em formas de impulsionar o desenvolvimento.

É importante evidenciar, que os olhares lançados sobre a criança com SD, enquanto uma pessoa frágil e
incapaz de aprender, ocasionando sentimentos de compaixão e caridade tanto nos familiares, quanto nos
educadores, torna as situações educativas muitas vezes inadequadas e exclusivas. É, portanto, necessário
romper com este discurso, e considerar as possibilidades de aprendizagem destas crianças, isto, em
consonância com a teoria vygotskyana, em um processo de interação entre os aspectos biológicos e
culturais.

Pág.5/10



3.0 A música como instrumento pedagógico na educação da criança com Síndrome de Down.

Educar com musicalização rompe barreiras para o crescimento, abre caminhos para a expressão e
comunicação, promovendo o conhecimento. Para a criança, a música propicia a descoberta, as quais
podem efetivar-se através da brincadeira e do jogo. Assim, brincar de roda, brinquedos ritmados, histórias
musicalizadas, cantar e dançar, são alguns dos instrumentos que podem ser utilizados para um educar que
desperte o desenvolvimento infantil.

Snyders ( 2008, p 88 e 89) em seus estudos acrescenta que:

A influência que a música exerce sobre nós remete-nos evidentemente a seu
poder sobre o corpo; ela coloca o corpo em movimento, faz com que ele vibre de
forma não comparável às outras artes; e é o fato de estarem inscritas em nosso
corpo que dá tanta acuidade às emoções musicais; por seu enraizamento
psicológico.

Concomitantemente, Magiolino (2010) retratar que a influência que a música exerce sobre a pessoa,
significa compreender que as emoções têm uma dimensão ética, uma dimensão estética, uma dimensão
psicológica e uma dimensão cultural.

Deste modo, com este olhar em relação à educação musical para a criança com Síndrome de Down, nos
dirigimos a uma Instituição Educacional da cidade de Delmiro Gouveia- AL e apresentamos nossa proposta
de investigação. Ao passo em que a mesma foi aceita, iniciamos nossa pesquisa. Estruturamos
primeiramente, a partir das leituras realizadas nos encontros para orientação do trabalho, um questionário
semi– estruturado, com o intuito de caracterização da Instituição, como número de profissionais, espaço
físico, material didático, o projeto político pedagógico, número de crianças, e número de crianças com SD,
historicidade da Instituição, e a presença da arte neste ambiente educativo.

Na ocasião, à coordenadora nos relata a existência de duas professoras que poderiam ser de grande
contribuição para este primeiro momento da pesquisa, visto que, somente elas duas atuam com as
crianças que possuem SD. Vale salientar, que ainda estamos em processo de coleta de dados, dialogando
com as outras educadoras que atuam neste ambiente, mas que não trabalham com a criança que tem SD,
com a finalidade de saber sobre suas concepções e práticas com a arte, bem como, a importância da
mesma na educação da criança com síndrome de Down.

A coordenadora é formada em pedagogia e encontra-se sobre a gestão desta Instituição há seis meses. No
diálogo estabelecido, e no que concerne a arte, perguntamos a mesma, se há iniciativas ou projetos de
arte sendo realizados neste espaço. Seu discurso foi breve e direto:

Em minha gestão não, mas em 2012, com a gestão anterior, houve um trabalho
com artes plásticas. Este trabalho ocorreu em parceria com o município, eles
contrataram um artista plástico, para fazer esse trabalho com os meninos, se
você olhar verá algumas telas nas paredes.

Na busca por mais informações, destacamos o trabalho com a música, indagando, se além do projeto de
artes plásticas, era de seu conhecimento, se ao longo da efetivação desta Instituição na cidade de Delmiro
Gouveia – AL houve algum trabalho neste sentindo. A mesma nos responde que de acordo com os
documentos da Instituição e das informações adquiridas pela gestão anterior, quanto aos projetos
educativos, nunca houve um trabalho que retratasse especificamente a música. Este discurso é legitimado,
por sua vez, na fala de uma das duas educadoras entrevistas, que trabalha na Instituição há 20 anos.

Dando continuidade, perguntamos se no planejamento das ações para este ano, pensaram, mesmo que
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não possa ser efetivado, a possibilidade de trabalhos com arte, seja com a música ou outras temáticas.
Sua resposta foi a seguinte:

Não pensamos em realizar um trabalho com arte. O apoio à instituição é mínimo,
não há nenhum tipo de formação continuada para as professoras que aqui
trabalham, nem material didático disponível para elas, muito menos para as
crianças.

Tais falas confirmam o que Cleriston Anjos (2012, p. 21) aborda sobre o trabalho com a arte nos contextos
educativos infantis. “A arte tem sido, muitas vezes, secundarizada em detrimento de outras linguagens
possíveis na educação da criança”. Para nós, tal citação não se apresenta enquanto crítica negativa a
Instituição pesquisada, porém, como forma de compreender, que a secundariedade da arte na formação
criança, resulta da concepção que historicamente foi construída acerca da arte no ambiente escolar,
agregada à deficiência da organização do ensino, visto que, são recentes as legislações sobre a educação
infantil.

Valendo-nos da fala da coordenadora, associada à afirmação apresentada por Cleriston (2012),
defendemos que é preciso uma reestruturação das concepções e práticas de ensino sobre a arte,
visualizando a mesma como possibilidades de manifestação das habilidades e expressões da criança que
vive e compartilha dos saberes culturais de uma determinada comunidade. É, portanto, necessário romper
com a ideia de um arte reprodutiva, que resume-se na educação infantil, a decoração de datas
comemorativas e desenhos mimeografados. Neste sentindo, será indispensável apoio didático e formação
continuada para os educadores, e recursos materiais, entre eles: espaço físico e mobiliário apropriados à
criança, brinquedos, instrumentos musicais próprios ao tamanho da criança, materiais recicláveis que
proporcione a criação e recriação, bem como, materiais correspondentes às artes plásticas.

Continuando, com relação às duas educadoras entrevistadas, as mesmas trabalham em conjunto, sendo
responsáveis por uma turma com doze crianças, em que seis, são as crianças da instituição que possuem
Síndrome de Down. Uma é formada em ciência da religião, com especialização em psicopedagogia e a
outra formada em pedagogia, sem especialização. Uma trabalha na instituição a três anos e a outra a
vinte anos.

Durante os diálogos, perguntamos se no trabalho diário com as crianças de sua turma, elas realizam
alguma iniciativa de trabalho com arte. Não diferentemente da coordenadora. A professora formada em
pedagogia responde:

.

Não há em nossa turma um trabalho especifico com arte. Não temos nenhum tipo
de recurso para desempenhar atividades neste sentindo.

Nas observações feitas ao planejamento, a própria educadora reafirma sua fala, ressaltando que procuram
adequar a arte na rotina de seus alunos. É no dia de realizar a pintura, que pode ser um desenho feito
pela professora, é que a arte entra em contexto.

Também é possível analisar, que o trabalho com a arte desenvolvido com as crianças, era de competência
de um único profissional, e pela falta de material e do profissional, esses trabalhos cessaram.

Antes tínhamos uma sala de arte e uma profissional especifica para isso, mas a
sala foi fechada por falta de recursos, e a profissional retirada.

Nesse sentindo, é preciso ponderar dois fatores fundamentais a partir destas falas. Primeiramente, as
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difíceis condições de trabalho em que o educador se encontram, baixos salários, baixa qualidade nos
cursos de formação inicial, falta de formação continuada, falta de recursos materiais, e outros, corroboram
para que o ensino não aconteça adequadamente como posto nas legislações para a educação da criança, a
LDB e o RCNEI.

O segundo fator, está em compreender que as limitações não se constituem como justificativa para a não
realização de um trabalho pedagógico comprometido. Não queremos desmerecer os discursos das
entrevistadas, mas, de acordo com resolução cne/cp nº 1, de 15 de maio de 2006, no art.5°, é necessário
“ensinar [...] Artes, [...] de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento
humano”. Cleriston Anjos (2012, p. 21 e 22) ainda ressalta que, “a arte é tão importante quanto às
demais áreas do conhecimento e, para tanto, ela precisa ser considerada como elemento fundamental de
uma proposta de formação integral da criança”.

Partindo deste princípio, é relevante consideramos que a arte deve está presente na rotina da criança com
necessidade especial, esta, por sua vez, de modo relacional com outros saberes e com as experiências da
própria criança. Posto isso, uma proposta de arte nesta perspectiva, propiciaria a construção do fazer, da
apreciação e reflexão de produções artísticas.

Buscando enfatizar a música, perguntamos se elas desempenham alguma atividade na rotina das crianças
que envolva a musicalização. A professora formada em ciência da religião afirma que um trabalho
especificamente com a música também ainda não foi realizado, mas que:

“Procuramos fazer um pouco de tudo”

Esse pouco de tudo, com relação à música, diz respeito à utilização da mesma nos momentos em que as
crianças já realizaram suas tarefas. Como forma de não deixa-los dispersos, as professoras utilizam
cantigas de roda e músicas religiosas. Essa prática, por sua vez, não é diária, acontecendo somente
quando o planejamento das atividades não preenche totalmente o horário das crianças.

É importante registrar, que somente após nossa interferência, perguntando sobre a utilização da música
na rotina das crianças, isto porque, havíamos percebido no planejamento das professoras momentos
flexíveis e não permanentes destinados à música, é que elas discorrem sobre como acontecem essas
práticas. Antes disso, as falas sobre a arte estavam bastante associadas à pintura e ao desenho.

Esta observação, remete ao que Guerra (1998) propõem sobre atentarmos para amplitude da arte. Não é
somente uma linguagem artística, mas são as linguagens artísticas que permitem, no contexto educativo,
a vivência da emoção, da sensibilidade, do pensamento e da criança.

No que concerne à música enquanto uma linguagem que contribui para a formação da criança,
principalmente para aquelas possuidoras de SD, salientamos que desde a mais tenra idade, práticas de
imitação de sons e articulação de diversos sons junto a movimentação corporal, será imprescindível para o
desenvolvimento cognitivo. Visto que, as crianças com Síndrome de Down apresentam maiores
dificuldades na constituição motora e da fala.

Nos ambientes educativos, o professor deve está atento para o trabalho com música, pois, também
proporcionará o desenvolvimento afetivo e comportamental da criança. Conforme Oliveira (2001,p. 99,
apud Cleriston Anjos, 2012, p. 28): Musicalizar significa desenvolver a sensibilidade, expressão, ritmo,
[...]. O processo de musicalização tem como objetivo fazer com que as crianças tornem-se um ouvinte
sensível de música, com um amplo universo sonoro.

Essa sensibilidade musical proporciona o ampliar do repertório cultural da criança, seja essa com
limitações ou não. Como afirma Vygotsky, nos constituímos enquanto sujeitos pela interação entre o
biológico e cultural, atentando para o fato de que todas as produções artísticas além de requisitarem as
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funções psicológicas superiores, não se desenvolvem separadamente das construções dos indivíduos em
determinado contexto sócio-histórico.

Enfim, quanto sobre as reações comportamentais das crianças a partir dessas práticas musicais, as
professoras nos relatam que as crianças de sua turma, muitas vezes antes de ir para casa, questionam se
poderão ouvir música. Além disso, em específico as crianças com SD, principalmente aquelas que não
desenvolveram totalmente a fala, emitem ao longo da música e após a mesma, uma palavra que
frequentemente se repete na canção, ou emitem algum tipo de som, isto, por sua vez, acontece de
maneira ritmada, ou seja, de acordo com o compasso da música. Também, junto à produção vocal,
movimentam braços e batem palmas.

Essas pequenos comportamentos, resultantes da utilização da música sem um devido planejamento, são
para nós, a prova de que momentos musicalizados planejados pedagogicamente, considerando as
peculiaridades da criança com SD e suas possibilidades de desenvolvimento físico e cultural, são eficazes
para a educação.

Considerações Finais

Como já referido, nossas intervenções na Instituição estão em fase de iniciação, as ações que
pretendemos desenvolver neste ambiente, por meio da música, como forma de contribuir com o trabalho
dos professores junto às crianças ainda está processo de construção. Registramos neste artigo, que iremos
realizar tais ações, pois, dentro de uma perspectiva de caráter qualitativo, o projeto “Ao som da
aprendizagem”, também objetiva intervir a partir de uma proposta interativa, na qual não busca apenas
coletar dados.

Esse primeiro contato com a Instituição, foi extremamente receptivo, a coordenadora e as professoras que
trabalham com as crianças que possuem SD, relataram estarem abertas a orientações e ao trabalho que
pretendemos desenvolver. Além disso, esses primeiros diálogos, serviu-nos para intensificar o desejo em
continuar a pesquisa, bem como, nos possibilitando refletir, acerca do lugar que arte tem ocupado na vida
da criança com Síndrome de Down, como também, na formação do profissional que trabalha na educação
especial.

Ressaltamos que há poucas análises aqui submetidas, devido, ainda estarmos em processo de coleta de
dados e de examinação dos que já foram coletados. As análises feitas até o momento consistiram na
elaboração deste artigo.

Quanto à fundamentação metodológica para análise das investigações, nos valemos das contribuições de
Vygotsky em toda a pesquisa. As contribuições se farão presentes de modo mais intensivo, a partir do
nosso contato com as crianças com SD, através de momentos musicalizados, interativos e educativos, que
estão sendo elaborados.

Enfim, consideramos a música como elemento mediador para a formação da criança com Síndrome de
Down, por acreditar que a mesma contribui para um desenvolver de maneira harmoniosa entre aspectos
físicos e comportamentais. Segundo Joly (2003, p 82), “a música parece provocar mudanças na conduta
de crianças com necessidades especiais fazendo com que adaptem melhor à vida escolar, contribuindo
para sua interação social e melhor rendimento nas atividades de aprendizagem”.

Nesta perspectiva de educação musical, uma prática pedagógica comprometida e envolvida pela ludicidade
e dinamicidade, faz-se necessária, para desenvolver o prazer por um ambiente de sensibilização musical,
como também, com o intuito de motivar a participação ativa da criança nos espaços educativos, que, por
sua vez, refletirá em outros espaços da vida.

A música como uma atividade social intensa, uma ferramenta cultural que promove a construção do
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conhecimento, ainda contribui para que criança com Síndrome de Down se comunique sem usar
necessariamente a linguagem verbal. Os elementos que envolvem uma canção, como ritmo, melodia,
pulsação, colaboram para que a criança descubra e processe sentimentos que a mesma exerce sobre si,
fazendo-os emitir respostas aos sentimentos provocados. Também promove a manipulação motora,
interação social e habilidades cognitivas. Ainda, a música oferece oportunidades de auto-expressão,
auto-estima e autocontrole.
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