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Resumo: É sabido que a música atua no cérebro afetando diversos aspectos relacionados ao
desenvolvimento humano. Essa arte também tem sido utilizada como recurso terapêutico e ferramenta
no tratamento de crianças com deficiência intelectual. Nesse sentido, a fim de conhecer os benefícios
da educação musical em crianças com baixo desempenho escolar, buscaremos nas bases teóricas
musicais, da psicomotricidade e da psicologia genética os fundamentos necessários para se explicar
como a música pode favorecer o desenvolvimento psicológico de crianças com dificuldades de
aprendizagem que frequentam o 5º ano do Ensino Fundamental I. Para tanto, durante o ano foram
oferecidas aulas de flauta doce e bateria a 25 alunos de uma sala de projetos especiais. A partir das
hipóteses levantadas, espera-se que o estudo demonstre impactos positivos no desempenho escolar das
crianças.
Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem. Educação musical. Psicomotricidade.
Desenvolvimento humano.

1. Desenvolvimento e aprendizagem
Compreender a diferença entre desenvolvimento e aprendizagem nos parece útil na
elaboração de argumentos que tornem os fatores de educação musical pertinentes ao
desenvolvimento intelectual dos alunos. Por isso, nos atentaremos a explicar a compreensão
de Piaget a respeito dessas duas condições humanas.
Como destaca Becker (2003, p. 69), a “epistemologia genética piagetiana constitui-se
em um poderoso instrumento de compreensão do processo de desenvolvimento do
conhecimento humano e, por consequência, do processo de aprendizagem escolar”. Isso
posto, é notório que os estudos de Piaget não estavam diretamente direcionados à educação,
mas aos aspectos psicológicos do pensamento infantil – a educação veio ao longo dos anos se
apropriando de seus estudos sobre os processos de aquisição e elaboração de conhecimento
pela criança, bem como após as descobertas de Emília Ferreiro (1936) sobre a psicogênese da
escrita.
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A concepção de desenvolvimento para Piaget difere da concepção de aprendizagem.
Logo, é importante ressaltar que as diferentes noções de aprendizagem na psicologia atual
assumem planos distintos de interpretação. Becker (2001) destaca que cada modelo
pedagógico é sustentado por determinada epistemologia, diretamente refletido na prática em
sala de aula.
As concepções epistemológicas sobre aprendizagem que privilegiam a ação do meio,
segundo Dongo-Montoya (2009), interpretam a aprendizagem como resultado de puros
mecanismos associativos – já aqueles que consideram os aspectos estruturais como
importantes para a aprendizagem deixam evidências dos elementos de pré-formação do
sujeito. Conforme o autor, outras tantas concepções buscam “conciliar tanto a ação de
processos internos quanto de processos externos, introduzindo fatores de equilibração e autoregulação.” (DONGO-MONTOYA, 2009, p. 1)
Para entender as concepções de Piaget que explicam a aprendizagem, considerando a
natureza adaptativa da inteligência e não uma mera aquisição “de coisas dados no meio”
(PIAGET, 2004, p. 2), é preciso percorrer historicamente o processo de suas pesquisas, a fim
de compreender a dicotomia entre desenvolvimento e aprendizagem. A esse respeito, DongoMontoya (2009, p. 2) nos esclarece que, em sua visão inicial, Piaget considerava que “a
solução do problema da relação inteligência-aprendizagem decorre, em grande parte, da
solução dada para a relação inteligência-hábito”. Essa afirmativa pode gerar confusão nas
interpretações dela decorrentes, portanto, torna-se necessário esclarecer que, conforme dito
anteriormente, as interpretações dependem da concepção que se tem sobre a natureza da
inteligência.
Nesse sentido, “para os associacionistas e para a doutrina dos reflexos condicionados,
o hábito é um fator primordial” (DONGO-MONTOYA, 2009, p. 2), enquanto que para os
aprioristas e pragmatistas, o hábito independe da inteligência. Já para Piaget, o hábito
“estabelece uma ligação de continuidade funcional com a inteligência” (PIAGET, 2004, p. 2).
Desde os primeiros atos reflexos, o bebê realiza atividades de automatização, preparando
funcionalmente a inteligência. Tais exercícios garantem novos resultados, mesmo que
casualmente, e posteriormente os diferem dos atos reflexos, transformando-se, na linguagem
piagetiana, em esquemas de ação.
Enquanto bebês, nossas potencialidades estão direcionadas às descobertas do mundo
pela ação direta sobre os objetos, pois “o começo da vida de uma criança, de seu ponto de
vista, expressa-se pelo exercício dos reflexos (sucção, visão, fonação, audição, preensão)”
(MACEDO, 2004, p. 147). Recorrendo à obra de Piaget, O nascimento da inteligência na
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criança (1936-1970), o autor explica que as crianças nascem com saberes, ações e
movimentos minimamente preparados para o seu funcionamento físico e biológico. Em uma
atividade adaptativa, conforme as resistências dos objetos, destaca-se, ainda, que os reflexos
evoluem pouco a pouco a saberes ou esquema psicológico, ajustando-se de acordo com as
características físicas, culturais e contextuais dos objetos – a tal processo Piaget atribuiu o
nome de assimilação e acomodação.
Mais adiante, defendendo sua tese a respeito do interesse e da necessidade como
mecanismos responsáveis pelas ações das crianças e adultos sobre os objetos de
conhecimento, Piaget (2004, p. 14) afirma que, “em todos os níveis, a ação supõe sempre um
interesse que a desencadeia, podendo-se tratar de uma necessidade fisiológica, afetiva ou
intelectual”. O autor também explica que a as funções de interesse, apesar de comuns a todos
os estágios, variam consideravelmente de um nível mental a outro, pois “as explicações
particulares (em oposição à função de explicar) assumem formas muito diferentes de acordo
com o grau de desenvolvimento intelectual” (PIAGET, 2004, p. 14).
A análise das estruturas progressivas ou formas sucessivas de equilíbrio é que
explicam os estágios de desenvolvimento estabelecidos pelo pesquisador. Cada estágio tem
como característica o surgimento de uma nova estrutura original construída, distinguindo-se
dos anteriores.
Ainda de acordo com o autor, a organização mental dessas estruturas supõe seis
estágios: 1) dos reflexos ou dos mecanismos hereditários; 2) dos primeiros hábitos motores,
percepções organizadas e sentimentos diferenciados; 3) da inteligência sensório-motora ou
prática – entre o nascimento e um ano e meio ou dois; 4) da inteligência intuitiva, sentimentos
interindividuais, relações sociais de submissão ao adulto – entre dois e sete anos; 5) das
operações intelectuais concretas, lógicas, sentimentos morais e sociais de cooperação – entre
sete e onze ou doze anos e 6) das operações intelectuais abstratas – adolescência (PIAGET,
2004).
O epistemólogo também ressalta que toda ação externa ou interna corresponde a uma
necessidade, que é impulsionada por um motivo. Os reajustamentos internos, em função dos
desequilíbrios decorrentes das resistências ao objeto de conhecimento, resultarão na satisfação
das necessidades. Assim, nas palavras do autor:
[…] pode-se dizer que toda necessidade tende: 1°. A incorporar as coisas e pessoas à
atividade própria do sujeito, isto é, “assimilar” o mundo exterior às estruturas já
construídas, e 2°. A reajustar estas últimas em função das transformações ocorridas,
ou seja, “acomodá-las” aos objetos externos (PIAGET, 2004, p.17).
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A adaptação seria, portanto, o equilíbrio das assimilações e acomodações – eis,
resumidamente, o processo dinâmico de construção das estruturas mentais responsáveis pelo
desenvolvimento da inteligência.
Compreendido que o desenvolvimento da inteligência é resultado da construção das
estruturas mentais, a partir da interação mútua entre o sujeito e o objeto de conhecimento pelo
processo de assimilação e acomodação, é preciso aceitar que a aprendizagem não pode ser
resultado de uma transmissão externa, senão por uma busca por novas respostas num processo
de equilibração. Nesse sentido, tal procedimento “se realiza à medida que o sujeito apropriase dos mecanismos íntimos das próprias ações ou da coordenação das ações” (BECKER,
2003, p. 22).
Para Piaget apud Becker (2003, p. 23), “a aprendizagem desafia o desenvolvimento a
reconstruir suas estruturas e o desenvolvimento fornece condições estruturais para novas
aprendizagens”. Assim, infere-se que a aprendizagem desvinculada do desenvolvimento não
passa de treino (INHELDER, BOVET e SINCLAIR apud BECKER, 2003).
2. A importância do trabalho com música no desenvolvimento da criança
A música é uma forma de linguagem em que os sentimentos podem ser expressos por
meio da combinação harmoniosa dos sons. Para Straliotto (2001), o aprendizado musical
desempenha um papel importante na infância, pois funciona como forma de exteriorização
dos sentimentos. Pode-se dizer que é um tipo de linguagem que servirá para a criança
expressar as suas emoções.
Segundo Cadima Júnior (2016), a música age e modifica estruturalmente o
funcionamento cerebral e está estreitamente ligada às emoções. No momento em que
realizamos uma atividade musical, seja por meio da execução de um instrumento ou do
trabalho em grupo, utilizamos diversos aspectos cognitivos, como atenção, memória de
trabalho, flexibilidade cognitiva, planejamento e raciocínio lógico. Todos esses aspectos são
acionados quando precisamos seguir uma sequência rítmica, respeitar o andamento e
intensidade da música, identificar e esperar o momento de tocar, ouvir e acompanhar outros
instrumentos, ler uma partitura, cantar uma melodia, entre outros.
Portanto, atividades desenvolvidas por meio da música e do movimento são excelentes
instrumentos de estimulação para o desenvolvimento global do sujeito, recrutando e
oferecendo estímulos para as mesmas áreas cerebrais que serão utilizadas para futuros
aprendizados, como a aquisição da linguagem e raciocínio matemático, por exemplo.
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Esses exercícios também proporcionam prazer, motivação e, principalmente,
afetividade,

que

segundo

Piaget

(1962,

1968)

está

diretamente

relacionada

ao

desenvolvimento cognitivo e à aquisição das habilidades mentais. Por isso, um ambiente
estimulador pode favorecer a formação de uma rede neural sólida e eficaz, consequência das
milhares sinapses (conexões cerebrais) realizadas no período de desenvolvimento da criança
em idade escolar.
Quanto a isso, Kotulak (1997) afirma que essas redes podem ser muito prejudicadas
quando as crianças são expostas a um ambiente fraco de experiências e a uma alta carga de
estresse – indícios comumente observados em crianças que apresentam dificuldades de
aprendizagem decorrentes de diferentes fatores.
Também é importante oferecer formas de exploração para os indivíduos com
deficiência intelectual e outras dificuldades, a fim de proporcionar um ambiente rico em
estímulos. Considerando que a música atua em todo o cérebro e, como vimos, auxilia no
desenvolvimento de vários aspectos, pode atuar como um excelente recurso terapêutico,
sendo possível oferecer uma melhor qualidade de vida para os indivíduos.
No tocante à deficiência intelectual e autismo, Chiarelli e Barreto (2005) afirmam que
os sujeitos que apresentam essas condições reagem de maneira diferente aos estímulos
musicais e por meio da música é possível trabalhar com o alívio da tensão emocional. Os
autores ainda ressaltam que as atividades com música podem ser desenvolvidas para melhorar
a coordenação motora em casos de paralisia cerebral e distrofia muscular. Por apresentar um
caráter lúdico e de livre expressão, a música favorece ativamente a inclusão de pessoas com
deficiência – também trabalha com elementos fundamentais para auxiliar aqueles que, por
alguma condição não determinada, apresentam dificuldades sociais e cognitivas.
Assim, a educação musical torna-se relevante no processo educativo; tal importância
pode ser destacada da seguinte maneira:
A música pode ser um instrumento importante para se aprimorar a comunicação,
com muita frequência assume aspectos de recreação e, certamente, é fonte
comprovada de reabilitação. Mas, todas essas possibilidades em relação à música
não excluem a importância da educação musical, vista como um processo
pedagógico bem estruturado de alfabetização e sensibilização. Ainda mais que,
dentro deste processo, além da aprendizagem musical em si pode-se observar a
melhoria de vários aspectos da vida do indivíduo (LOURO, 2016, p. 27).

Conforme estudos já realizados, sabe-se da influência que as atividades musicais –
seja por meio da musicalização ou da prática de um instrumento – desempenham no processo
de desenvolvimento do sujeito. A música age diretamente e modifica o funcionamento de
todo o cérebro, considerando que as funções executivas são o conjunto de habilidades mentais
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necessárias para o bom desenvolvimento neural e global do indivíduo. Segundo Arruda,
Pinheiro, Barros et al (2015), quando estimuladas desde cedo, as atividades tendem a prevenir
déficits futuros e a potencializar funções que ainda sejam medianas.
Nos exercícios com música, a motricidade é muito exigida e o processo de
internalização de um ritmo com movimentos repetitivos propicia uma situação constante e
previsível para o cérebro do sujeito. Essa ação auxilia diretamente no processo de
desenvolvimento da expressão, da linguagem e do controle muscular.
Para Alves (2012), a psicomotricidade traz possibilidades do desenvolvimento de
capacidades, servindo-se do movimento e do conhecimento do corpo para atingir aquisições
mais complexas, como as intelectuais. Para Palmer e Meyer (2000), o estudo de música
desenvolve habilidades motoras que estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento
cognitivo. A psicomotricidade favorecida pelas respostas aos estímulos musicais é, portanto,
uma grande aliada no trabalho com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem
decorrentes de diferentes aspectos.
3. A educação musical como um recurso no trabalho com crianças com baixo
desempenho escolar
Diante do quadro de crescente dificuldade de aprendizagem, decorrente dos
transtornos de diversas naturezas – sendo esses emocionais ou neurológicos –, pode a música
servir como um recurso no trabalho com crianças com baixo desempenho escolar? Quais
benefícios essas intervenções musicais podem trazer a esses alunos?
A partir destas questões, a pesquisa pretende investigar se atividades de educação
musical interferem na melhora da aprendizagem em crianças que cursaram o 5º ano do Ensino
Fundamental e apresentam baixo desempenho escolar.
O curso de educação musical proposto trabalhou os elementos musicais tradicionais e
não convencionais, relativos à representação dos sons percebidos por meio da altura, duração,
intensidade e timbre, de forma que permitissem a compreensão nos processos de
improvisação, composição e execução musicais. Foram oferecidas aos alunos possibilidades
de identificar, reconhecer e representar sonora e graficamente o som e suas propriedades, a
partir de vivências da prática musical por meio de atividades de execução e interpretação na
flauta doce e na bateria, bem como na exploração sonora do corpo e de instrumentos de banda
rítmica. As atividades de psicomotricidade foram bastante exploradas no percurso de
descobertas.
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Considerando a importância de o educador conhecer o momento de desenvolvimento
em que o sujeito se encontra e a partir de então criar estratégias para a construção de
caminhos que potencializem a sua evolução, atentamo-nos às considerações de Suzano (in
LOURO, 2016) ao afirmar que indivíduos com dificuldades de aprendizagem apresentam um
tempo diferente para processarem as informações recebidas. Por isso, buscamos compreender
as principais dificuldades dos alunos antes de começar a trabalhar elementos musicais mais
complexos; sempre com um olhar atento a essa situação, aproveitamos seus conhecimentos
prévios e capacidade técnica para desenvolver as atividades, a fim de tornar a aprendizagem
significativa.
Os dados levantados para conhecer o nível de pensamento operatório das crianças
foram colhidos e agora os resultados das provas piagetianas, realizadas antes e depois do
estudo, seguem em processo de análise. Poucos avanços foram observados até então, talvez
em função dos graves comprometimentos neurológicos presentes em alguns alunos.
Infelizmente, não há laudos que expliquem as dificuldades das crianças.
Um questionário que também está em fase de análise foi entregue com a pretensão de
conhecer a visão da professora desses alunos sobre suas competências cognitivas nas áreas de
matemática, língua portuguesa e conhecimentos gerais. Os resultados analisados até o
momento permitem-nos observar que a estrutura escolar e as ausências frequentes dos
professores impedem uma continuidade eficaz dos trabalhos propostos em todas as áreas,
inclusive nas aulas de música. Os efeitos positivos observados até então são relativos às
conquistas na autorregulação diante do comportamento social.
Supomos que a oportunidade de vivenciar atividades musicais no ambiente escolar
amplia as possibilidades de desenvolvimento da inteligência nas crianças, em decorrência das
relações sociais, afetivas e cognitivas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem de
um instrumento musical. Todavia, a estimulação por meio da educação musical pode
contribuir para o aprimoramento das funções cognitivas, como inteligência, atenção,
memória, percepção, linguagem, raciocínio, aprendizagem e velocidade de processamento.
Estimamos que crianças do 5° ano do Ensino Fundamental apresentem manifestações
de raciocínio coerentes com o período operatório concreto, com respostas lógicas para as
noções de conservação, classificação e seriação, evidentes por meio das provas piagetianas.
Em caso negativo, espera-se que a educação musical contribua de alguma forma no
aprimoramento ou mesmo na conquista de novas respostas aos problemas de reversibilidade.
Enfim, espera-se com este estudo que a proposta de trabalho de educação musical oferecida
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aos alunos com dificuldades de aprendizagem demonstre impactos positivos no desempenho
escolar das crianças.
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