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INTRODUÇÃO

A comunicação humana abrange o falar, o ouvir, o escrever e a linguagem corporal (Andrade, 1996). 
Comunicar é partilhar informações, pensamentos, idéias, desejos e aspirações com alguém que temos 
alguma coisa em comum (Russo, 1997) 

 A linguagem é uma das formas de comunicar e expressar sentimentos, idéias e ações. Sendo um 
processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais de grupos distintos (Oliveira, 2002), onde o 
olhar é a primeira linguagem social, capaz de provocar sorrisos, reconhecimentos e discriminação visual. 

 A visão desempenha um importante papel no desenvolvimento do ser humano, estimulando e 
direcionando seus movimentos e ações, sendo agente desencadeador da motivação para a aquisição de 
habilidades, permitindo captar o ambiente de forma rápida e eficaz, unificando as sensações táteis e 
auditivas e pondo em relação um sentido com o outro (Sanches, 1994).

  Para lidar com as questões da dificuldade visual, da construção da identidade pessoal e sentimento 
de pertença, é recomendado que jovens com baixa visão participem de um programa de intervenção, que 
favoreça a expressão de sentimentos, a espontaneidade, o conhecimento das potencialidades e limitações 
e o desenvolvimento e aprimoramento de habilidade (Montilha, 2000).

 Dessa forma a utilização da música pode exercer ação psicofisiológica no homem como um todo, 
levando-o a experimentar reações de nível sensorial, hormonal, fisiomotor, psicológico e cognitivo, 
permitindo ao sujeito expressar suas emoções, assim adquirindo uma maneira diferente de compreender a 
realidade, e tendo em mente que a fonoaudiologia pode ajudar a entender o ritmo, solfejo, percepção 
melódica, rítmica bem como a fisiologia voz e fonética.

 A utilização da musicalidade em terapias grupais com indivíduos que possuem baixa visão favorece a 
maturação física, psíquica e social, estimulando o sentimento de pertencência a um determinado grupo. 
Finnie (2000) diz que somos todos seres musicais e que nossa primeira experiência musical ocorre no útero 
de nossa mãe, onde ouvimos o batimento rítmico de seu coração, sua respiração e voz.

METODOLOGIA

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética por meio do numero 868/2010, sendo realizado por 
meio da pesquisa-ação (Gil, 2007). 

 Os participantes foram os adolescentes com baixa visão que frequentam o Programa de 
Adolescentes e Adultos com Deficiência Visual do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação Prof. Dr. 
Gabriel Porto da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (CEPRE-FCM-
UNICAMP).

 Foram utilizados materiais de uso comum e reaproveitados, com baixo custo e facilidade de 
manuseio. Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram o diário de campo, a observação, a 
construção do Pau-Chuva, utilizando papelão, miçanga, grãos de feijão e de arroz e barbante para vedar, a 
construção do afoxé, utilizando meia de nylon, tampas de garrafa PET, tampas metálicas, lacres de latas de 
alumínio, a construção de um novo pau-chuva utilizando canos de PVC O cano de PVC com mais ou menos 
40 cm de cumprimento,   tampas de cano em PVC e grãos de feijão, e por fim a utilização dos instrumentos 
em musicas sugeridas pelos adolescentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Participaram do estudo 07 adolescentes com baixa visão com a idade média de 15 anos que estavam 
constituídos em dois grupos, um com quatro adolescentes e outro com três, sendo 4 do sexo feminino e três 
do sexo masculino. As doenças oculares encontradas foram: Atrofia do nervo óptico, Atrofia congênita de 
Leber, Doença de stargardt, Glaucoma, Retinochoroidite macular em ambos os olhos e Ulcera de córnea. A 
acuidade visual para longe variou entre 20/70 a 20/400 e para perto de 2M a 6M.

 Verificou-se com os adolescentes a preferência musical de cada um deles, prevalecendo o gênero 
musical sertanejo, sobressaindo-se os cantores: Luan Santana, Fernando e Sorocaba, Jorge e Mateus. 
Uma das adolescentes toca violão e levou o instrumento em uma das oficinas apresentando músicas aos 
colegas. 

 Em relação ao conhecimento dos adolescentes sobre os instrumentos de percussão verificou-se que 
a maioria possuía conhecimento específico acerca destes instrumentos.

 Foi realizada a construção do Pau-chuva e a construção do Afoxé utilizando. A cada construção os 
sujeitos tinham a possibilidade de experimentar o instrumento construído, onde se levantava o timbre do 
instrumento e em quais musicas poderia ser utilizado. 
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Após a confecção desses instrumentos foi solicitado que os adolescentes levantassem propostas 
sobre qual instrumento deveria ser construído. As sugestões foram estudadas pelo grupo, onde se levantou 
os materiais necessários para a construção, se de fácil ou difícil acesso e se seria necessário adequar os 
materiais. Assim chegou-se a definição de que seria construído um novo pau-chuva. 

 O processo de construção desse instrumento com o cano de PVC foi uma experiência muito 
prazerosa e no qual eles se divertiram muito. O cano de PVC tinha mais ou menos 40 cm de cumprimento, e 
ao colocarem os grãos eles percebiam pela audição o grão fazendo o percurso do cano de PVC, experiência 
essa que não havia sido vivenciada na construção dos outros modelos de pau de chuva. 

 Após a construção do pau de chuva com PVC, foram levadas aos atendimentos, as músicas dos 
cantores escolhidos, para a incorporação nos instrumentos. Durante a utilização, todos os adolescentes 
mostravam-se inicialmente muito tímidos, mas logo deixavam o acanhamento de lado e utilizaram o 
instrumento, tentando adaptar o som deste à música que havia sido escolhida previamente. Durante a 
utilização, demonstravam, algumas vezes, expressões faciais relativas às emoções que sentiam no 
momento, e com a criação do vínculo entre eles e as pesquisadoras, se sentiam a vontade para 
acompanhar as músicas que estavam sendo executadas.  

Figura 02

Todos relataram terem gostado muito da experiência, principalmente dos momentos de construção e 
de execução dos instrumentos, pelo fato de estarem em grupo e poder interagir com outros adolescentes, 
conversar, durante as construções e execução dos instrumentos. As sugestões apareceram na construção 
dos instrumentos, com o intuito que os mesmos ficassem mais complexos e que também fossem 
identificados mais facilmente. Para isso, foi utilizado o contraste, que propicia às pessoas com baixa visão 
terem uma percepção melhor da figura-fundo facilitando a visualização dos objetos. 

 

CONCLUSÃO

 Foram construídos 2 tipos de pau chuva e um afoxé e depois de prontos foram levadas aos 
atendimentos, as músicas dos cantores escolhidos, para a incorporação nos instrumentos. Todos os 
adolescentes declararam ter gostado muito das oficinas e também informaram que só tinham pontos 
positivos sobre a realização delas. Foram realizadas sugestões para a construção de instrumentos mais 
complexos. 

 Considerando tais aspectos e para propiciar uma atividade prazerosa, o programa de reabilitação por 
meio da terapia musical foi realizado para possibilitar aos adolescentes que exprimissem por meio de ritmos 
e sons, aquilo que não conseguiam realizar de forma verbal, devido a diversos fatores, como por exemplo, a 
timidez. 

   Este estudo é pioneiro sendo um antecessor para que sejam realizados novos estudos voltados à 
reabilitação de adolescentes com deficiência visual a partir da música.


	Página 1

