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Resumo. O presente relato de experiência descreve os processos e resultados obtidos com os alunos de educação 
especial da Escola de Educação Especializada Multidisciplinar, em Curitiba – PR, durante as aulas de 
musicalização realizadas no período de junho de 2004 até o presente momento. A faixa etária dos alunos varia 
entre 0 e 6 anos e todos eles têm paralisia cerebral. Os alunos recebem também outros atendimentos 
especializados como fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia, contando com uma equipe multidisciplinar 
voltada ao desenvolvimento das crianças. As aulas de musicalização estão baseadas nos métodos ativos da 
educação musical e têm por intuito estimular a musicalidade dos alunos, bem como auxiliar no desenvolvimento 
de diversas competências. 

 

Fundamentação Teórica 

Sabe-se, por meio de diversos estudos, que a música influencia no 

desenvolvimento cognitivo e motor das pessoas, na socialização, no aumento da auto-estima, 

na percepção, na atenção, na relação afetiva, entre outros fatores. Segundo Alvin (IN: JOLY, 

2003), a música pode contribuir para que a criança especial amplie seus limites físicos ou 

mentais, despertando sua consciência perceptiva, seu desenvolvimento da audição e do 

controle motor. Todos estes fatores, sendo desenvolvidos, favorecerão a integração social e 

emocional da criança. Além disso, outros fatores também podem ser ampliados, como a 

memória e a atenção, por exemplo. Quais fatores serão influenciados variam de pessoa para 

pessoa e conforme o grau de comprometimento. Desta forma, o professor deve estar atento e 

conhecer as capacidades e possibilidades de cada aluno, realizando um diagnóstico prévio, a 

partir do qual poderá designar a melhor forma de educar musicalmente cada criança. 

Além disso, o estímulo socializador da escola, na figura do professor, promove a 

interação entre as crianças, possibilitando que aprendam umas com as outras vários aspectos 

importantes para seu desenvolvimento e, conseqüentemente, para a vida. É o que DELVAL 

(2001) considera como uma das funções fundamentais da escola. A música também serve 

como auxílio nas inter-relações entre alunos, professores e pais. 

Segundo Birkenshaw – Fleming (IN: JOLY, 2003), a música pode estimular 

qualquer atividade do dia-a-dia dos indivíduos com necessidades especiais, como, por 

exemplo, a interação social através de atividades musicais, o desenvolvimento do tônus 
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muscular e da coordenação psicomotora através dos movimentos, o desenvolvimento da 

linguagem através de canções ou parlendas, a capacidade auditiva e intelectual e o 

desenvolvimento da memória. A autora ressalta também a importância de um ambiente 

previamente preparado para as aulas de música, onde não estejam presentes elementos que 

desviem a atenção do aluno. A rotina também é um fator relevante para o ensino de música na 

educação especial, por permitir ao aluno sentir segurança em poder prever o que está por vir. 

Para aliviar tensões, a autora sugere que se utilize muito o movimento, incluindo danças, 

jogos e expressões corporais que podem proporcionar o contato com as outras crianças, sendo 

que, em atividades que exijam um certo esforço, devem ser realizados relaxamentos com 

músicas calmas de fundo. É necessário um cuidado especial na escolha do repertório a ser 

utilizado com as crianças, pois músicas muito agitadas, por exemplo, podem gerar tensões nos 

alunos através da ansiedade, o que pode resultar, em casos extremos, em um ataque 

convulsivo. 

Tratando-se do ensino de música para crianças com paralisia cerebral e levando-se 

em consideração as tensões naturais desses indivíduos, sugere-se que, nas aulas, o professor 

posicione as crianças de forma segura, buscando o equilíbrio, a fixação e a manutenção do 

tônus postural, com o objetivo de estabelecer uma centralização do indivíduo, bloqueando 

assim padrões ou reflexos patológicos que eventualmente fazem parte da postura normal 

dessa criança especial. A música também contribui para a aprendizagem uma vez que “... a 

música parece provocar mudanças na conduta de crianças com necessidades especiais fazendo 

com que se adaptem melhor à vida escolar, contribuindo para a sua ação social e melhor 

rendimento nas atividades de aprendizagem” (JOLY,2003). 

O presente relato de experiência tem como objetivo descrever os processos e 

resultados obtidos com os alunos de educação especial da Escola de Educação Especializada 

Multidisciplinar, durante as aulas de musicalização realizadas no período de junho de 2004 

até o presente momento. A faixa etária dos alunos vai de 0 a 6 anos e todos eles têm paralisia 

cerebral. Os alunos contam também com atendimento individual de fisioterapia, psicologia e 

fonoaudiologia, além das atividades escolares em grupo, em sala de aula, com uma professora 

regente. 

 

 

Objetivos 



- Proporcionar aulas de música aos alunos de educação especial, tendo como 

foco o estímulo e o desenvolvimento auditivo, visual, cognitivo e motor; 

- Desenvolver a percepção musical das crianças; 

- Construir conhecimentos musicais através do canto, movimento e execução de 

instrumentos musicais; 

 

Metodologia 

As aulas de música são realizadas semanalmente, intercalando aulas individuais e 

em grupo. São utilizados, como recursos didáticos, cantigas de roda, parlendas, folclore e 

músicas populares oriundas de várias partes do mundo, visando o contato com a pluralidade 

cultural e de sons. Os alunos, tanto individualmente quanto em grupo, são estimulados a 

cantar e se movimentar junto com as músicas e também a acompanhar com instrumentos 

rítmicos tais como tambores e chocalhos. Além disso, são contadas histórias onde elementos 

dramáticos são substituídos por elementos sonoros, buscando a participação ativa dos alunos, 

que reproduzem os sons durante a narração. 

As aulas individuais e em grupo são didaticamente semelhantes, sendo que nas 

aulas individuais o professor tem maior contato e atenção para com o aluno, o que os 

aproxima e resulta em um maior desempenho das atividades. 

 

Turmas 

- São seis turmas, cada uma com seis alunos, sendo três de manhã e três de tarde, 

e os alunos são distribuídos por faixa etária e grau de comprometimento.  

 

Programa Curricular 

O currículo utilizado nas aulas de musicalização baseia-se nos Métodos Ativos da 

Educação Musical, tais com Carl Orff, J. Dalcroze e Maurice Martenot. São desenvolvidas 

competências como: 

- Percepção de timbres, vozes e ritmos; 

- Movimentação corporal; 



- Execução de instrumentos de percussão; 

- Desenvolvimento da audição e formação de gosto musical usando repertórios 

variados como músicas de diversas culturas, brincadeiras musicais do Brasil, rimas e 

parlendas e Música Erudita, entre outras. 

 

Avaliação 

O método de avaliação é baseado no desenvolvimento durante as aulas. Cada 

aluno possui um registro diário de suas atividades. A avaliação, portanto, se dá pela 

comparação de registros. 

 

Materiais 

São utilizados durante as aulas instrumentos de percussão como tambores, 

chocalhos etc., instrumentos melódicos executados pelo professor, cds de músicas 

instrumentais e vocais de diversas partes do mundo, livros de histórias, tecidos e fantoches. 

 

Bibliografia 
BRAGA, Lúcia Willadino. Cognição e Paralisia Cerebral: Piaget e Vygotsky em Questão. 
Salvador: SarahLetras, 1995. 

DELVAL, Juan. Aprender na Vida e Aprender na Escola. Porto Alegre: ArtMed, 2001. 

ILARI, Beatriz. A música e o cérebro: Algumas implicações do neurodesenvolvimento para a 
educação musical. In: Revista da ABEM, Porto Alegre/RS, v.9, p.3 - 14, 2003. 

JOLY, Ilza. Música e Educação Especial: uma possibilidade concreta para promover o 
desenvolvimento de indivíduos. In: Revista do Centro de Educação da UFSM. Santa 
Maria/RS v.28, n. 02, p. 79-86, 2003. 

ZAGONEL, Bernadete. Métodos Ativos de Educação. IN: FONZAR, J. Educação: 
concepções e teorias. Curitiba, Editora da UFPR, 1982.  


