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RESUMO
A capacidade cognitiva é fundamental no desenvolvimento e aprendizagem, visto ser ela a responsável pela assimilação
de informações através dos processos visual,  auditivo e  sensorial,  e  pela representação mental  desses segmentos
impressos no córtex. Na infância este processo ocorre com maior frequência, entretanto na idade escolar por vezes se
apresenta deficitária, devido aos Transtornos Funcionais Específicos - TFE, estes denunciam que a capacidade cognitiva
está em déficit em seu funcionamento, dessarte se faz imprescindível o uso de um método não medicamentoso em
detrimento de tais psicopatologias. Propõe se então com este projeto o uso da Musicoterapia, visto que ela oportuniza o
desenvolvimento  de  habilidades  cognitivas  tais  como:  aquisição  fonológica,  desenvolvimento  e  abrangência  da
linguagem oral e escrita, aprimoramento do processamento auditivo e das habilidades matemáticas e a construção de
redes  neurais  ao  cérebro.  Realizaremos  análise  nos  relatos  de  casos  de  duas  profissionais  de  musicoterapia.
Elaboraremos uma entrevista semi estruturada. Usaremos como critério de inclusão pacientes na faixa etária de 4 à 16
anos ambos os sexos,  que estejam ou foram submetidos à aulas de Musicoterapia por no mínimo 6 meses.  Após
tabulados os dados, faremos uma análise qualitativa para comprovar a melhora significativa destes pupilos, esperamos
com isso que a eficácia da Musicoterapia seja reconhecida, reduzindo as demandas escolares quanto à alunos com
dificuldades de aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Cognição; Neurodesenvolvimento.

1 INTRODUÇÃO

Na concepção piagetiana, a inteligência se organiza através de estruturas que atuam como
mediadoras entre as funções constantes, que são características amplas da atividade inteligente
(organização e adaptação) e os variados conteúdos comportamentais (SANTANA; ROAZZI; DIAS,
2006).

Aprofundados estudos são realizados por autores contemporâneos sobre desenvolvimento e
cognição, respaldados pelos mestres Piaget e Vygotsky, estes defendem que o ambiente social é
um fator relevante juntamente com participação ativa da criança em todo processo.

Temos, portanto que mesmo diante da participação ativa e do estimulo ambiental,  alguns
indivíduos  apresentam  determinadas  dificuldades  conhecidas  como:  Transtornos  Funcionais
Específicos, estes têm comprometido o desenvolvimento e expansão cognitiva de pessoas nas mais
diversas áreas. Para alguns destes transtornos são utilizados recursos medicamentosos, já para
outros são empregados métodos diferenciados como salas especiais e salas de recurso.

Considerando a Música como um mecanismo acessível, no tratamento de variadas patologias
e distúrbios, este projeto se propõe a avaliar os benefícios que a Musicoterapia pode proporcionar
no córtex cerebral, uma vez que, a estimulação musical contribui para o desenvolvimento cognitivo e
atencional.
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Os bebês são a prova mais contundente de que o desenvolvimento é progressivo e que o
mesmo possivelmente não ocorreria sem o investimento de outrem, com apenas poucos meses de
vida esses pequenos já estão manipulando objetos e até pessoas, logo começam a dar os primeiros
passos, a balbuciar palavras com esperteza e inteligência que encanta (ANDRADE; ANDRADE,
2013).

Durante o desenvolvimento gradual da criança, ela passa a superar os próprios limites de
modo  que  as  primeiras  concepções  passam  por  modificações  qualitativas  importantes,
oportunizando posteriormente, uma melhor adaptabilidade da resposta chegando à idade adulta,
corroborando assim com a teoria de Piaget e Vygotsky, conceituados como grandes escritores na
área do desenvolvimento e cognição, defendem que a aprendizagem cognitiva ocorre por estágios,
que vão se tornando mais complexos à medida que a criança se desenvolve.

2.1  NEURODESENVOLVIMENTO

Não podemos falar em cognição e desenvolvimento, sem considerar a fase embrionária e
fetal,  é no desenrolar dos primeiros sete meses gestacionais que os genes do sistema nervoso
central evoluem, áreas cerebrais fundamentais começam a se formar na 4ª semana da gestação e
12ª temos os hemisférios estruturados. 

De acordo com Andrade e Andrade (2013), a mielinização é um processo fundamental, para
que a comunicação dos neurônios seja eficaz e eficiente, esta inicia-se aproximadamente aos 4,5
meses sendo que se concluem no nascimento, já as áreas pré-frontais, que envolvem as emoções e
pensamento abstrato, podem ser totalmente mielinizadas posterior aos 20 anos de idade. 

Logo o conceito neurocientífico de “plasticidade cerebral”, que corresponde às alterações nas
regiões do córtex, como áreas moleculares, neuronais e estruturais, transcorre como resposta de
experiências  como  aprendizado,  lesões  e  até  terapias,  adjunto  deste  neuro  conceito,  está  a
neurogênese, que é a capacidade produtiva de novos neurônios na região hipocampal, contribuindo
para formação de novas memórias (ANDRADE; ANDRADE, 2013).

2.2TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS (TFE)

Os  Transtornos  Funcionais  Específicos  se  configuram em um conjunto  de  sintomas  que
provocam  uma  série  de  perturbações  na  aprendizagem  do  aluno.  Dentre  os  distúrbios  de
aprendizagem mais  comuns  estão:  dislexia,  disgrafia,  disortografia,  discalculia  e  transtornos  de
atenção  e  hiperatividade.  Os  Transtornos  Específicos  de  Aprendizagem  -  TEA  dificultam  o
aprendizado  de  habilidades  acadêmicas  fundamentais  iniciando  se  durante  os  anos  de
escolarização formal.

Em conformidade com o artigo “’Transtornos Funcionais Específicos: conhecer para intervir’, a
autora discorre sobre alguns transtornos, inicializando pela dislexia onde a criança apresenta sérias
dificuldades  na  leitura  (linguagem)  e  escrita  (ortografia),  o  que  não  compromete  seu  nível  de
inteligência apresenta se normal ou acima da média” (MORAIS, 2006,  apud CUSTÓDIO, 2013). A
“letra feia” ou disgrafia acontece no momento em que a criança não consegue se lembrar da grafia
correta da letra, tornando a grafia lenta ou ilegível. 

A disortografia é caracterizada junção ou omissão de sílabas ou palavras, além de apresentar
dificuldades em pontuação, acentuação e paragrafação. A discalculia compromete o aprendizado de
disciplinas específicas que envolvem números e operações e por  fim o transtorno de déficit  de
atenção/hiperatividade (TDAH) é, sobretudo, um problema de comportamento vinculado a atenção,
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estando relacionado a diferentes fatores causais. O aluno apresenta dificuldade de concentração e
de direcionar o raciocínio.

Contudo, salienta-se que é de extrema importância realizar o diagnóstico o mais precoce
possível para que se evitem maiores problemas que possam interferir na aprendizagem do indivíduo
acometido.

2.3A MÚSICA E A COGNIÇÃO

A  aprendizagem  musical  envolve  habilidades  cognitivas  tais  como:  aquisição  fonológica,
desenvolvimento  e  abrangência  da  linguagem oral  e  escrita,  aprimoramento  do  processamento
auditivo e das habilidades matemáticas. Destarte, a prática musical fornece um desenvolvimento
cognitivo  a todo o momento,  uma vez que a  base da teoria  musical  e  acústica do som segue
cálculos  matemáticos  complexos e  de difícil  compreensão,  utilizando o  sistema de pensamento
superior (EUGENIO; ESCALDA; LEMOS, 2011).

De acordo com Nogueira (2003) a práxis musical permite que o cérebro trabalhe em ritmo de
“rede”,  usando  o  sentido  visual  para  leitura  das  partituras,  o  tato  para  controlar  ou  tocar  os
instrumentos e ao final a audição para que a música seja entoada de forma harmoniosa. A prática
auditiva com atenção e propriedade estimula os neurônios cerebrais.  Em suma a música e sua
diversidade de estímulos e sua natureza relaxante, pode instigar a absorção de informações, em
outras palavras, a aprendizagem ocorre.

2.4MUSICOTERAPIA

Constituída  em  meados  do  século  XX  como  um  campo  prático,  onde  o  som  e  seus
parâmetros são manipulados como elementos terapêuticos, a musicoterapia foi desenvolvida a fim
de compreender o homem e a musicalidade que o envolve.  Buscando entender  que a triádica:
terapeuta - cliente - música, estabelece uma relação entre a música do terapeuta e a música do
paciente, fazendo com que neste setting musicoterápico aflore outra peça musical (BRANDALISE,
2003 apud CUNHA; ARRUDA; SILVA, 2010).

Segundo Cunha, Arruda e Silva, (2010),  o objetivo de tornar a musicoterapia uma prática
terapêutica, é oportunizar a reabilitação física, mental e social das pessoas, atuando na cognição,
nas  funções  motoras  e  nos  elementos  afetivos,  através  da  música,  entretanto  é  necessário
considerar a realidade psíquica, social e condição física de cada sujeito.

Logo, a ação musicoterapêutica concentra-se em compreender os significados e os sentidos,
que cada indivíduo em terapia atribui ao conteúdo musical, envolvendo para isto suas experiências
pessoais, o setting terapêutico musical promove uma comunicação mediada por um aglomerado de
fenômenos acústicos como tons agudos e graves, fracos e fortes, ritmos, timbres, melodias e letra,
que compõe de forma verbal e não verbal a arte de se comunicar (CUNHA; ARRUDA; SILVA, 2010).

Com esta pesquisa espera-se ampliar os conhecimentos acerca da musica como parte das
estratégias  permanentes  adotadas no desenvolvimento  cognitivo  e  quiçá  em algumas situações
mais brandas propor como fonte de intervenção básica.

Temos o intuito de possíveis publicações futuras por meio do artigo científico e apresentações
em eventos da comunidade científica contribuindo assim para o avanço dos conhecimentos sobre o
tema, haja vista a importância cada vez mais emergente deste, possibilitando acesso dos resultados
aos interessados no assunto.
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Será  realizada  uma  pesquisa  de  campo  onde  serão  entrevistadas  duas profissionais  de
Musicoterapia.  Para  resguardar  a  identidade  das  profissionais  será  utilizado  um  termo  de
consentimento livre e esclarecido (TCLE) onde englobarão todas as informações sobre a pesquisa.
A aplicação da mesma só se fará com o consentimento das profissionais.  Será elaborada uma
entrevista semiestruturada aonde irá se obter os métodos de trabalho da profissional; faixa etária de
seus pacientes; sua formação acadêmica e profissional; atuação laboral; benefícios proporcionados
a seus cliente; instrumentos de avaliação pedagógicos e psicopedagógicos utilizados para avaliação
inicial e final de cada aluno; o local onde ocorre a terapia, e se existe controle de contingências para
melhor aproveitamento terapêutico. Usaremos como critério de inclusão paciente na faixa etária de 4
a 16 anos de ambos os sexos, que estejam ou foram submetidos a aulas de Musicoterapia por no
mínimo  6  meses,  os  pacientes  fora  destes  critérios  consideraremos  como  excluídos.  Como
instrumento avaliativo da pesquisa será realizado uma análise qualitativa da mesma, seguida de
tabulação dos dados obtidos e discussão dos mesmos a fim de chegar a uma conclusão.
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