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RESUMO

Essa  Monografia  traz  estudo  sobre  o  trabalho  da  autora  que  valoriza  a
presença da música no espaço da sala de aula, segmento do berçário II, em
creche  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro  (Comunidade  do  Vidigal).  Pretende
provocar reflexão sobre a importância de trabalhar a música como elemento
estratégico  que  nutre,  provoca  e  sensibiliza  os  educandos.  O  estudo  foi
orientado pelos instrumentos metodológicos preconizados por Madalena Freire.
A autora  rememora seu caminho na educação infantil.  Trata  da música  na
rotina da creche e recupera a formação de seu próprio repertório de músicas.
Apresenta  e  tece  reflexão  sobre  a  observação,  realizada  em  campo,  das
atividades  desenvolvidas  com  música  em  sua  sala  de  aula.  Finalmente,
reconhece  a  importância  da  utilização  da  música  na  educação  infantil  e
discorre sobre possíveis caminhos para o andamento do trabalho na creche. A
fundamentação teórica se apoia em Brito  (2003),  Freire  (2008)  e Freire,  P.
(1966), também nos Instrumentos Curriculares da União e do Município do Rio
de Janeiro. 

Palavras-Chave: Educação Infantil. Música. Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

“Se essa rua
se essa rua fosse minha
eu mandava, eu mandava ladrilhar
com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante
para o meu, para o meu amor passar.”

Sempre tive,  das minhas famílias,  incentivo para os estudos,  cito  famílias,

porque a vida, muito generosa comigo, me deu duas famílias, meus pais biológicos e

meus pais afetivos (meus padrinhos) com os quais vivi e morei até me casar.

Mesmo sem estudos ou com muito pouco, eles tinham a visão de que são

parte fundamental na vida de uma pessoa. Meus pais afetivos, principalmente meu

padrinho,  Sr.  Agenor,  por muitas vezes era taxativo:  -  “É preciso ter o canudo!”.

Confesso que essas palavras me atravessaram como uma melodia que ecoa hoje

em minhas memórias, depois do Instituto Superior de Educação Pró-Saber (ISEPS)

passar  em  minha  vida  e  de  ter  tido  aulas  com  a  professora  Denise  Gusmão.

Compreendi o entrelaçamento entre memória, formação e autoria na construção do

conhecimento.

Precisei, interromper meus estudos iniciais, na metade do segundo grau, para

na época fazer um curso de auxiliar de enfermagem na Cruz Vermelha. Já pensava

em trabalhar na parte pediátrica. Interessante que, escavando minhas memórias,

lembro-me bem que, em muitas de minhas brincadeiras infantis, me colocava como

médica-pediatra  cuidando  de  crianças.  O  desejo  já  existia,  as  crianças  nele  já

existiam. A vida seguiu, fiz o curso de auxiliar de enfermagem, onde conheci meu

marido; me casei, tive filhos. Aí, tudo começou para mim profissionalmente, não na

área da saúde, como pensei que seria, mas sim na educação. Ao procurar creche

para minha filha, bem próximo a minha residência, encontrei o meu trabalho. Recebi

um convite para trabalhar na Creche. A princípio, fiquei um pouco apreensiva em

aceitar, mas trabalhar com crianças fazia parte dos meus sonhos, era o que eu mais

queria. Sinalizei que não tinha o curso normal e que minha experiência com crianças

era de ser mãe e dos estágios no curso de auxiliar de enfermagem. - “Ótimo!” foi

isso que ouvi, que minha experiência seria válida no berçário. 

Naquela  época,  as  creches  pertenciam  à  outra  secretaria,  de  assistência

social. Sei que esse foi um bom motivo para me aceitarem, ainda mais no berçário,

espaço que por muito tempo foi olhado somente como de cuidados, sendo ainda
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visto,  em  minha  opinião,  com  esse  olhar  por  alguns,  como  se  houvesse  uma

dicotomia entre o cuidar educar. Lembro que eu procurava observar tudo que era

feito pelos que tinham formação normal e fui  muito agraciada, por trabalhar com

pessoas  comprometidas.  Mesmo  ainda  não  sendo  da  Secretaria  Municipal  de

Educação, na minha instituição existia um olhar de valorização da criança e muitos

bons trabalhos eram realizados.

Enfim,  ao  longo  desses  anos,  muitas  mudanças  vieram.  Voltei  a  estudar,

muito incentivada também, pela diretora da Instituição, completando o ensino médio.

Veio a mudança de secretaria, de Social para Educação. Com essas mudanças, o

primeiro concurso para agente auxiliar de educação infantil. O cargo teve mudança

na nomenclatura, tendo sido retirado o auxiliar e ficando agente de educação infantil.

Também fiz o ProInfantil, curso oferecido para os concursados que ainda não tinham

o curso normal médio.  

As  mudanças  depois  da  nova  secretaria  continuavam  e  buscar  mais

conhecimentos sobre minha prática era fundamental. Em meio a algumas tentativas

para uma graduação, fiquei sabendo do ISEPS, pois há, na comunidade onde moro

e trabalho, pessoas que já beberam dessa fonte.

Estar no ISEPS foi  exatamente isso,  beber  de uma fonte inesgotável.  Um

lugar  onde  é  permitido  o  falar  e  o  ouvir,  porque  todos  são  provedores  de

conhecimento,  professores  e  alunos,  juntos,  todos  somos  professores-

pesquisadores, em busca de entender e perceber cada vez mais a criança, que é

sujeito desde sempre  e que está, como nós, inserida em um contexto que sabemos

estar em constantes mudanças.

Sendo assim, pensando na minha chegada à Educação infantil, berçário II,

com crianças de 1 a 2 anos, ainda totalmente despreparada, as ideias que eu tinha

eram:  cantar,  brincar  de  roda,  enfim inserir  a  música,  que  faz  parte  da  cultura,

trazendo cantigas de roda e músicas infantis da atualidade. Aprendia também, por

ter meu casal de filhos ainda pequenos.

Continuo com a música para me aproximar das crianças, isto porque, agora,

muito mais que aquela época, 18 anos atrás, compreendo sua importância nesse

cenário e o espaço que ela ocupa de favorecimento ao aprendizado.

Esse trabalho objetiva reflexão e questionamento quanto ao lugar da música

no  cenário  educativo,  onde  o  cuidar  e  o  educar  só  se  enriquecem,  trazendo

ampliações para as crianças. Incentivar que o educador apure o seu olhar, que seja
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sensível, investigativo, enxergando a música no processo de aprendizagem. Para

Freire  (2008),  observar  é  focar  a  escuta  e  o  próprio  silêncio  em ação reflexiva,

avaliativa, sobre os elementos da prática que se quer pesquisar e avaliar.

Vale  investigar  se  a  música  contribui  no  processo  pedagógico  para  o

desenvolvimento infantil.  O objetivo desse estudo é propor a todos uma reflexão e

também o questionamento quanto ao lugar da música no cenário educativo, onde o

cuidar e o educar estão vinculados, especialmente, no espaço do berçário. 

Para entender a importância da música e como ela age colaborando nesse

processo de aprendizagem, precisei  caminhar  exatamente assim, envolvida,  sem

reservas, fazendo dele também o meu processo.  O estudo foi desenvolvido tendo

como pressupostos os Instrumentos Metodológicos propostos por Madalena Freire

(2014).

Essa  monografia  se  constitui  de  3  capítulos,  essa  Introdução,  onde

rememoro  meu  caminho  na  educação  infantil  e  teço  a  questão  em  estudo,

considerações  finais  e  referências.   No  Capítulo  1, trago  a  música  como

protagonista na sala de aula, discorro sobre sua presença na rotina e recupero a

formação  do  meu  próprio  repertório  de  músicas.  No  Capítulo  2, apresento  a

metodologia  de  pesquisa,  a  caracterização  da  demanda  e  a  caracterização  do

acervo  de  trabalho.  No  Capítulo  3, apresento  e  faço  reflexão  sobre  os  dados

colhidos.  Nas  Considerações  finais, reconheço  a  importância  da  utilização  da

música na educação infantil e discorro sobre possíveis caminhos para o andamento

do trabalho na creche. Nas  Referências, deixo claro os autores que andaram ao

meu lado.
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1 A EDUCAÇÃO INFANTIL E A MÚSICA

“Nessa rua
nessa rua tem um bosque
que se chama, que se chama solidão”

A música se faz presente em todas as manifestações sociais e culturais do

ser humano, “existem muitas teorias sobre a origem e a presença da música na

cultura humana. A linguagem musical tem sido interpretada, entendida e defendida

de várias maneiras em cada época e cultura, em sintonia com o modo de pensar,

com os valores e as concepções estéticas vigentes” (BRITO, 2003, p. 25). 

Desde os tempos mais remotos e antes mesmo da descoberta do fogo, o

homem já se comunicava por meio de gestos e sons.  De acordo com Brito (2003),

''a  música  é  uma  linguagem  universal''.  Presente  nas  diversas  situações:  como

festas, comemorações, manifestações, acabou por se tornar de total importância a

sua presença também no espaço educativo. 

De  acordo  com  o  Referencial  Curricular  Nacional  da  Educação  Infantil

(RCNEI)  a  presença  da  música  se  justifica  por  ser  umas  das  formas  mais

importantes de expressão humana. (BRASIL, 1998). Nesse sentido, esse trabalho

procura  demonstrar  a  importância do  processo de aprendizagem infantil  tendo a

música em seu composto.

Quando pensamos na sala de aula, na educação infantil, procuramos olhar

para o desenvolvimento integral da criança, esse ser singular, que, ao ocupar esse

espaço,  por  um  tempo  considerável,  precisa  vivenciar  nele  momentos  que

proporcionem aprendizagens e desenvolvimento da autonomia. 

Minha sala de aula, segmento berçário II, é ocupada por crianças com a idade

de um ano e meio a dois anos. Percebo que nesta fase as crianças se encantam

com  a  música,  pois,  "os  momentos  de  troca  e  comunicação  sonoros,  musicais

favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem como a criação de vínculos

fortes tanto dos adultos, quanto com a música'' (BRITO, 2003, p. 35). 
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1.1 A Rotina e a música

                                                  

Trazendo  esses  conceitos  para  a  minha  prática,  minha  reflexão  é  que

pensamos em uma rotina que traga segurança para a criança e ao mesmo tempo

possa organizá-la no tempo e espaço, promovendo interação e autonomia. 

A música surge de forma pertinente em nossos diálogos com as crianças, e,

em todas as atividades do cuidar e educar também a sistematizamos de maneira

que possa contribuir nas situações lúdicas e de aprendizagem, colocando o foco no

desenvolvimento da escuta e da atenção. 

Sendo assim, ela surge, a princípio,  sempre para alegrar o ambiente, pois

sabemos que tem essa capacidade e logo pela manhã sonoriza o ambiente como

forma de boas-vindas. 

O dia é longo e eu trabalho com as crianças por um período de 6 horas, junto

com a professora regente e mais uma agente de educação infantil, compreendendo

um pouco também do período da tarde, com mais duas agentes de educação infantil

para  compor  o  quadro  de  educadores  desse  espaço.  Dentro  deste  período

passamos com elas por diversos procedimentos inerentes a um dia de creche.

Caminhamos  por  atividades  onde  vamos  atendendo  às  necessidades

individuais e coletivas das crianças como alimentação, banho e repouso. Também é

preciso que brinquem livremente e que sejam envolvidos em atividades dirigidas de

construção conhecimentos específicos, de forma lúdica.  A separação da relação

saudável entre cuidado e construção de conhecimento, se traduziria numa postura

autoritária. A hora da refeição traz as músicas como parceira do diálogo, durante

todo o período que a criança se encontra sentada realizando suas refeições: 

                                       ''Meu leitinho, meu leitinho, vou beber, vou beber...''
                                           '' Quem quer pão, quem quer pão que tá

quentinho, tá gostosinho, gostosinho, quero mais um mais um''!1

 E assim, nas demais atividades, percebo que a música sensibiliza, mexe com

estruturas, permite o desenvolvimento da capacidade da escuta e da atenção e, a

partir de  estímulos  e  provocações,  as  respostas  surgem  de  acordo  com  a

singularidade de cada criança. 

1 Música de domínio público
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1.2 Repertório: um resgate de minha história com a música

Posso dizer que faço parte das famílias musicalizadas. Em meus relatos, citei

ter duas, a biológica e a afetiva (meus padrinhos). Na primeira, meus pais biológicos

tocavam violão. Sinto uma grande atração pelo instrumento, mas infelizmente não

aprendi a tocar, também admiro, quando me deparo com quem tem essa habilidade,

e  posso dizer  que ter  tido  no ISEPS,  uma professora  de música,  mestra  nesse

assunto, foi bom demais! Com ela pude enriquecer ainda mais meu repertório, que

levei para a sala de aula. Com a família afetiva também me vi envolvida em um

ambiente  musicalizado,  onde  de  tudo  se  tocava,  onde  todos  os  gêneros  eram

valorizados.

Sei  que  enquanto  criança  cantei  muito.  Lembro  que  ganhei  dos  meus

padrinhos, em uma festa de natal, um trenzinho. Nele vinham uns discos que, ao

serem encaixados, tocavam várias músicas que são eternizadas pela cultura, dentre

elas  lembro-me  bem:  Meu  limão  meu  limoeiro,  Atirei  o  pau  no  gato,  Ciranda

cirandinha, O cravo brigou com a rosa, Fui no tororó etc. Minha madrinha gostava

muito de ouvir música e cantar, também lembro-me dela cantando comigo a cantiga

Se essa rua fosse minha. Um pouco maior, recordo de momentos que brinquei muito

de brincadeiras que traziam músicas infantis,  brincadeiras de piques, amarelinha,

pula corda etc. Se tive na vida oportunidades, uma delas foi de brincar e brincar

muito,  lembro  da  música  sempre  se  fazendo presente.  Desta  época de infância

também me recordo do programa Vila Sésamo e da Turma do Balão Mágico.

Enquanto mãe, também cantei para o meu casal de filhos, nas minhas duas

gestações. Para o Ramon, acarinhava a barriga e cantava: ''gosto muito de você,

leãozinho'', e, para a Joyce, a caçula, repetindo o mesmo gesto, cantava ''Você é

linda, mais que demais, você é linda sim, onda do mar do amor, que nasceu em

mim'', ambas de Caetano Veloso. E, ao longo do crescimento deles, também sempre

me vi envolvida cantando músicas, as consagradas da cultura infantil e as da época

cantadas por apresentadoras de programas infantis, tais como: Xuxa, Eliana e Mara

Maravilha, e as que aprenderam também no período de creche e escola. 

Além disso, meus filhos também foram muito afetados por música, já que meu

marido também é um amante das músicas de estilos diversificados e,  na minha

casa,  também de  tudo  se  ouve.  Assim,  pequenos,  já  os  ouvia  cantando  Milton

Nascimento, Djavan, Chico Buarque, etc.
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Ao  longo  de  minha  trajetória  na  educação  infantil,  fui  ganhando  mais

conhecimento, passei a dar à música ainda mais créditos, por percebê-la como uma

forte  estratégia  para  possibilitar,  a  princípio,  a  interação  do  grupo,  depois  a

percepção  das  crianças  para,  a  partir  daí,  abrir  caminhos  para  múltiplas

aprendizagens.  Trabalho  na  Instituição  há  18  anos  e  uns  15,  com  crianças  do

primeiro  segmento,  mais  especificamente  o  berçário  II,  ainda  muito  pequenos.

Muitos não tendo passado pelo berçário I, chegam à creche saindo do seu primeiro

grupo social que é a sua família, precisando de um acolhimento que, aos poucos,

lhes  garanta  segurança  e  equilíbrio.  Nesse  caminho,  é  claro  que  nunca  estive

sozinha, pelo contrário, ao longo dele, encontrei alguém que assim como eu defende

a importância da música na aprendizagem da criança. Essa pessoa a quem me

refiro se chama  Alceandra Borges Teixeira, também agente de educação infantil.  

Trabalhamos juntas há alguns anos e trouxemos a música para essa parceria,

porém minha colega tem um diferencial, ela tem habilidades para compor e suas

ideias surgem ao longo do processo, durante o caminho. E assim como não citar

Paulo Freire, quando diz ''que o professor aprende enquanto ensina'' (FREIRE, P.,

1966, p. 25)? Sábias palavras de um verdadeiro mestre. Em alguns momentos de

troca com as crianças, isso aconteceu. Alceandra, em um desses momentos em

sala de aula, compôs uma música que virou uma espécie de hino da instituição e em

todos os festejos ela é cantada:

Creche Vidigal, Creche Vidigal, Creche Vidigal 
A alegria é geral
E lá tem brincadeira? Tem sim senhor.
E lá tem criançada? tem sim senhor
Creche Vidigal, Creche Vidigal, Creche Vidigal
A alegria é geral. 

Não parou por aí  sua capacidade de criação...  ainda compôs uma música

para os momentos de conflitos vividos na turma, em que acontecem as mordidas e

desentendimentos que levam as crianças a brigar. E a letra diz assim:

No amigo eu não posso morder, eu tenho que beijar
No amigo eu não posso bater, eu tenho que abraçar
Vou beijando os amigos, vou beijando os meus amigos
Abraçando os amigos, abraçando os meus amigos.

Sua criatividade também se fez presente nos meus momentos de pesquisa e

observações, para as minhas escritas. Durante uma atividade, a chamada era feita e
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a professora regente trabalhava as fichas do nome. Alceandra utilizou a melodia da

música Ciranda, cirandinha para sua nova criação.

O meu nome é importante
Foi papai e mamãe que deu
E agora em voz alta
Diga agora o nome seu.
 

Assim adquiri e venho adquirindo repertório para trabalhar com as crianças.
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2 A CONSTRUÇÂO DA PESQUISA

“dentro dele
dentro dele mora um anjo
que roubou
que roubou meu coração”

2.1 Metodologia

Freire  (2008,  p.  45),  traz  a  importância  do  ato  de  observar,  nos  levando

também a reflexão, quando sinaliza ser a mesma ''ferramenta básica'' para construir

aprendizagem. Nos chama a atenção e assim nos propõe uma reflexão quanto a

nossa postura enquanto educador, que, por muitas vezes, ainda carrega resquícios

de uma educação autoritária.

Freire (2008) centraliza verbos, destacando a ''importância do olhar'', ''ver e

escutar”,  ações  que  possibilitam  aos  seres  humanos  envolvimento  que  ajuda  a

entender  o  outro,  e  mais  que  isso,  compromete,  pois  vai  além  do  superficial,

''demanda implicação, entrega ao outro''.

Para  pensar  a  minha  prática,  utilizei  os  instrumentos  metodológicos  de

Madalena Freire (2014), passei a construir minha pesquisa pautada nesse caminho:

observação, registro, reflexão, avaliação e planejamento. Passei pelo processo de

investigação, fazendo os meus registros no ato, os quais me permitiram compor o

registro de campo da observação da minha prática e, junto com a professora, poder

avaliar,  para enfim, relatar  as atividades que foram propostas  e as observações

feitas  com  as  crianças  nos  momentos  das  atividades,  pois  "olhar  [...]  envolve

atenção e presença" (FREIRE, 2008, p. 45).

         Acredito  que,  durante este processo de professor-pesquisador,  em que

construí minha pesquisa, dei continuidade a tudo que aprendi ao longo do curso, no

que diz  respeito  ao professor  que precisa ser observador,  para,  a  partir  daí,  ter

condições de registrar, avaliar e planejar. 

O caminho, que trilhei foi me colocando na posição de professor-pesquisador

e professor-reflexivo. Sei que tudo que construí ao longo do percurso, foi trabalhado

por meio dos ensinamentos e todos os movimentos das aulas, com os conteúdos

trazidos e as atividades desenvolvidas no curso do ISEPS.
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Agora, me colocando nessa posição como professora-escriba, escrevo sobre

algo que me atravessou. Me agarrei a todos esses recursos. Busquei o que tinha de

registro:   minhas sínteses, cadernos, textos, enfim tudo que poderia me aproximar

daquilo  que  dialogou  com  o  meu tema. Pude  rever meus  registros,  avaliando

também as minhas ações, escavei minhas memórias de experiências vividas, que

também puderam me ajudar nesse processo. Sim, o  registro  é o fio que tece a

história. Como disse nossa Madalena Freire em uma de suas aulas ''Registro é o

apuramento do pensamento, pensar é arma de luta”2.

2.2 Revisão de literatura

 Esse  percurso  se  deu,  quando  pesquisamos  referências  sobre  nossos

assuntos no espaço da biblioteca e da sala de aula (no ISEPS o acervo básico e

complementar do curso se encontra na sala de aula). Nesse processo, aprendemos

e nos colocamos em um movimento investigativo com os periódicos,  livros e os

bancos de dados na Web. Pesquisamos o acervo de artigos de periódicos do site

Scielo e as teses e monografias da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior (CAPES). Também fiz leituras recomendadas pela minha orientadora.

2.3 A Creche

A Creche Municipal Vidigal se localiza na comunidade do Vidigal, em uma das

favelas  mais  bem  localizadas  do  Rio  de  Janeiro,  por  estar  entre  o  mar  e  as

montanhas.

O  espaço  surgiu  há  18  anos,  e,  ao  longo  desse  tempo,  passou  por

transformações importantes. Fica na Avenida Presidente João Goulart,  270, e foi

batizada  com  o  mesmo  nome  da  comunidade.  Está  dividida  em  5  pavimentos:

térreo, onde encontramos o refeitório, cozinha, despensa, um banheiro de adultos,

lavanderia  e  duas  pequenas  salas,  uma  que  atende  à  direção  e  a  outra  aos

professores.  No primeiro andar,  temos 4 salas,  onde encontramos as turmas de

maternais I e II e dois banheiros infantis. No segundo andar, temos duas salas de

berçários, que se divide pela faixa etária de 6 meses a 1 ano e a outra, de 1 a 2

anos.  Ambas  têm  banheiro  com  fraldário  e  possuem  um  solário  com  alguns

2  Curso Normal Superior, do ISEPS, turma 2015. Aulas ministrada pela Professora Madalena Freire.
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brinquedos, que interliga as salas. Os subsolos se dividem em I e II. No primeiro,

coberto, encontramos uma brinquedoteca, com casinha, escorrega, cavalinhos de

balanço, baú de leitura, bonecas e brinquedos diversos. O segundo, localizado um

pouco mais abaixo, e aberto, costuma ser utilizado para atividades dirigidas.  

Figura 1 – Parquinho ao ar livre

Acervo da autora

Nossa instituição atende a 146 crianças: 25 em cada berçário, 25 em cada

maternal II e 23 em cada maternal I. Há redução por conta das inclusões de crianças

com alguma deficiência.

À frente desta instituição temos uma diretora e uma adjunta. Conta ainda com

a presença de professores, agentes de educação infantil, cozinheiras e auxiliares de

serviços gerais.

2.4 A Turma

A turma do Berçário I é composta por 25 alunos com a idade de 1 ano meio a

2  anos.  No  período  da  pesquisa,  a  grande  maioria  tinha  2  anos  completos.  As

crianças  ficam  no  espaço  por  período  integral.  Para  que  o  trabalho  possa  ser

realizado,  a equipe integra a professora regente,  que fica o horário integral,  e 4

agentes de educação infantil, que se dividem em dois períodos, manhã e tarde, cada

uma com uma carga horária  de 6 horas.  Eu,  como agente de educação infantil,

trabalho no período da manhã, no horário de 7h30min às 13h30min.
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Figura 2 -- Sala de aula

Acervo da autora

Procuramos, por meio dos nossos planejamentos, pensar em atividades que

tragam motivação,  de maneira que as crianças possam perceber e aprender,  de

forma lúdica e significativa.

Melis (2007) diz que o espaço se constitui o terceiro educador; nesse sentido,

nossa turma tem caminhado em um espaço onde procuramos incentivar que haja

completa interação. Pensamos estratégias para que as crianças dialoguem com ele,

a partir da disposição de objetos, móbiles, trabalhos expostos, enfim tudo que lhes

permita múltiplas leituras.

2.5 O Acervo

Posso  dizer  que  o  nosso  acervo,  dentro  de  sala,  é  bom,  e  também

diversificado.  Temos  diversos  CD's  e  DVD's,  e,  com  o  recurso  tecnológico  tão

avançado,  sempre  vamos  em  busca  de  tudo  que  possa  colaborar  com  nossas

atividades. Abaixo, vemos uma ilustração desse acervo e a relação da coleção.

Importante também considerar sempre o acervo de músicas do repertório das

professoras  e  o  das  próprias  crianças.  Nesse  sentido,  Brito  (2003)  fala  que  é

“aconselhável aproveitar as contribuições que as próprias crianças trazem, o que

não significa trabalhar apenas as músicas veiculadas pela mídia, que costumam ser,

infelizmente, as menos indicadas para realização do trabalho (p. 94).
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Figura 3 -- Imagens da coleção da Creche

Acervo da Autora
         

◦ A arca de Noé

◦ Baile de carnaval

◦ Bita e os animais

◦ Cabeça de vento

◦ Canção de ninar

◦ Cantigas de ninar

◦ Cantigas de roda 4, coral: criançada feliz

◦ Casa de brinquedos

◦ Chico e Vinícius para crianças

◦ Disney baby Einstein: onde a descoberta começa volume 4

◦ Disney baby Mozart, festival de música 0 à 3 anos

◦ Doki discorery kids

◦ Galinha pintadinha

◦ MPBaby a bordo, cantigas de roda

◦ Os saltimbancos

◦ Palavra cantada

◦ Palavra cantada Clipes

◦ Patati Patatá

◦ Pra gente miúda: Nara Leão, Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Eliz Regina,

Robertinho de Recife, Morais Moreira, Elza Soares e Jorge Mautner

◦ SMPBaby, cantigas de roda

◦ Toquinho no mundo da criança

◦ Turma do balão mágico

◦ Turma do cocoricó 28 clipes musicais
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◦ Suxa, no mundo da imaginação

Figura 4 – Amostra da coleção

Acervo da autora
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3 O TRABALHO CRIATIVO COM A MÚSICA

           “Se eu roubei
se eu roubei, seu coração
tu roubaste
tu roubaste, o meu também”

A música, na minha sala de aula, sempre favoreceu todo o andamento do

nosso trabalho, pois tem sido por meio de sua presença, que conseguimos afetar as

crianças, de maneira que consigam caminhar com mais tranquilidade e segurança.

As atividades acontecem em todo espaço da creche, entretanto, prioritariamente na

sala de aula.

Figura 5 – Vista frontal da sala de aula

Acervo da autora

3.1 Atividades recolhidas no Caderno de campo

Observei  o  trabalho  desenvolvido  com  minha  turma,  no  final  do  primeiro

semestre  e  começo  do  segundo  semestre  de  2017.  Transcrevo  aqui  algumas

atividades observadas com a minha Turma, que vão clarificar o trabalho da creche

com a música:
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O Saci

A professora na roda, sentada com as crianças, mostrava para elas um livro

contendo  figuras  do  nosso  folclore.  Temos  o  costume  de  fazer  mediações,

principalmente,  trazendo  músicas,  pois  torna  o  ambiente  mais  agradável  e

estimulante.  O espaço da sala  de  aula  desperta  na  criança criatividade e  muita

imaginação. Sendo assim, quando surgiu a figura do Saci, eis que cantávamos com

eles  a  música  Pererê,  Pererê,  cadê  você,  Pererê?  Imediatamente,  algumas  se

colocaram de pé e começaram a pular, uma delas diz:

- Tá alí!!!

 A criança aponta para a parede, onde temos uma figura bem grande do Saci,

trabalho produzido com a turma. Uma das crianças desliza as mãos pelas suas

próprias pernas e sinaliza, apontando para a figura do Saci da parede e gesticula,

deixando claro perceber a ausência de uma das pernas no Saci. 

Fizemos  intervenções,  aproveitando  as  falas  e  percepções  das  crianças,

oportunizando seu desenvolvimento, principalmente, da oralidade. 

Figura 6 – Saci

Acervo da autora

Adaptação

No período de adaptação, contamos muito com a presença dela (a música)

para atrair a atenção das crianças e até mesmo dos adultos (responsáveis), que

foram convidados para participar um pouco desse processo para melhor entendê-lo
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e desta forma conseguir, com sucesso, a separação das crianças de suas mães e

familiares  para  ficarem  bem  no  espaço  da  creche,  durante  toda  esta  rotina,

possibilitando assim a criação de vínculos, confiança, dando início também a todo

processo de interação e socialização do grupo. 

Atividade com palitoches

Utilizamos a caixa-surpresa com os palitoches feitos por  nós, educadoras,

com desenhos de diversos bichos. Na atividade, o educador ao se sentar no chão

convida  as  crianças  a  se  sentarem  também,  atraindo-as  primeiramente  com

presença  da  caixa-surpresa,  quanto  mais  atrativa  melhor.  Dando  sequência,  o

educador abre essa caixa, tirando dela os palitoches, um de cada vez, e em cada

retirada,  ao  apresentar  os  bichos  para  o  grupo,  cantamos  as  músicas  que

conhecemos e que sabemos encantar as crianças como: A baleia, O sapo não lava

o pé, Eu vi um sapo na beira do rio, O elefante é pesado, A dona aranha, Pula

pulguinha,  Borboletinha  e  muitas  outras.  Cantamos,  pois  não  utilizamos,  nesses

momentos, nenhum outro recurso tal como CD's e DvD's, somente a nossa voz.

Figura 7 -- Palitoches

Acervo da autora
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Notamos  como  foi  mais  fácil  acalmar  os  choros,  fazendo  as  crianças

começarem a nos perceber, a quererem se aproximar da dinâmica, por se sentirem

atraídas pela nossa voz e pelos palitoches. Pelas vias das sensações elas começam

a perceber o mundo. 

Assim,  nas  primeiras  propostas,  as  músicas  vieram  para  nos  ajudar  a

trabalhar, a princípio, a atenção, a concentração e o afeto e, aos poucos, vimos que

despertaram nelas, interesses que foram sinalizados através de suas expressões

com os primeiros gestos e movimentos, a partir daquilo que compartilhávamos com

elas em forma de canção. Nesses primeiros passos, elas se expressaram através da

imitação. De acordo com Lopes, Mendes e Faria (2005) à luz da Coleção ProInfantil,

afirmam,  inspiradas  em  Vygotsky,  que  a  imitação  é  o  primeiro  passo  para  o

aprendizado, pois a criança imita o que está na “zona de desenvolvimento proximal”,

o que é reafirmado por Freire (2008), quando diz que aprendemos pelo modelo. É

bom lembrar também que: 

Na concepção autoritária [de educação], a preocupação do educador está
na fixação dos conteúdos da matéria, desprezando os conteúdos do sujeito.
Na concepção espontaneísta, o peso maior está nos conteúdos do sujeito,
não dando a mesma importância aos conteúdos da matéria. Na concepção
democrática,  os  dois  conteúdos  são  ferramentas  básicas,  vitais,  para  a
construção do conhecimento (FREIRE, 2008, p. 122).

 O  início  deste trabalho, quando as crianças conseguem imitar  os nossos

gestos e movimentos,  é  visto  por  alguns como atitudes somente mecânicas.  No

entanto, quando trazidas com intencionalidade nesse segmento ao qual me refiro e

atuo, fazem total diferença, pois o ato de imitar faz parte do início, mas vai sendo

ampliado de acordo com as propostas trazidas e diante daquilo que o educador

observa no seu grupo, do que elas trazem como resposta, não só na coletividade,

mas individualmente.

Os combinados

O trabalho com as regras e combinados pensa sempre em dar continuidade

no fator concentração para as crianças se tornarem ainda mais participativas e desta

forma estarem se envolverem em nossas propostas.  Um desses exemplos foi  o

momento das refeições, aquele que precede a chegada dos alimentos.  Sabemos

ser trabalhoso, pois precisamos fazer com que as crianças entendam que é preciso

que fiquem sentadas. Como conseguir isso? Pois bem, ficar só falando “senta!” o
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tempo todo com a criança não adianta; além de cansativo é chato, irrita não só o

educador como o educando. 

Para  ser  prazeroso,  todos  os  instantes  precisam  ser  encarados  como

atividade. Freire (2008) diria:  é pedagógico!  não os sufoquem, pelo contrário,  os

libertem”.  A música tem sido a grande parceira,  pois  não é vista  somente como

instrumento de distração, pelo contrário, esse cenário se torna muito rico, quando

bem aproveitado. A interação começa em um movimento de trocas, com elas na

sala de aula e mais uma vez, onde fazem as refeições. É possível utilizar os murais

onde se encontram as fotos dos familiares e tudo mais que visualizamos na sala.

Tudo isso é aproveitado e, através das músicas, acontecem as mediações. 

As crianças gostam tanto, que se sentem à vontade e, a partir daí, passam a

avançar na oralidade. Emerge, também, a socialização no grupo. Elas trabalham

memória, aprendendo as músicas e começam a sinalizar o que estão aprendendo.

       

Figura 8 -- Móbile                                     Figura 9 -- Móbile                 

Acervo da autora                                       Acervo da autora

 A Creche Municipal Vidigal, neste ano de 2017, trabalha em cima do tema

''Planeta terra: sou fogo, terra, água e ar, na intensidade dos seus sentidos me ame

e deixe eu te amar''. Sendo assim, procuramos caminhar trazendo propostas que

aproximem  as  crianças  de  vivências  com  experiências  que  desenvolvam  a

curiosidade,  trabalhando  o  processo  investigativo  e  criativo,  pensando  em  um

trabalho que as desenvolva em identidade e autonomia. Ao saber que elas passam

por várias fases e que são singulares, devemos respeitar o seu tempo, elogiando e

não fazendo comparações. 
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Trabalho com a identidade de cada um

A música,  mais  uma vez,  nos ajuda nesta  tarefa  e,  como exemplo,  trago

minhas observações.

Levamos as crianças para o solário, local anexado à sala, onde temos alguns

brinquedos  caraterísticos  de  parquinhos  e  lá  fizemos  a  atividade  da  chamada,

também pensando no tema do projeto. Era um dia lindo de sol! Eles podiam sentir o

calor, observar o sol lá no alto e sobre eles, assim brincar com a chamada. Cada

criança tem sua ficha feita de papelão, material reutilizado de uma caixa de papelão

em desuso. Nesta ficha encontra-se a foto e o nome da criança escrito bem grande

para que elas, mesmo sendo ainda pequenas e do berçário, possam visualizá-los.

Cantamos:      

O sol lá no céu quer escutar meu nome
por isso eu vou falar o meu nome bem alto para o sol escutar.3

À medida em que cantávamos, a professora retirava as fichas e convocava o

respectivo dono, ou seja, a criança da ficha, que falava o seu nome e o nome do

amigo. Até os ausentes eram convocados e suas ausências eram justificadas. É o

momento no qual  as  crianças estão trabalhando sua identidade.  As crianças do

berçário II,  se mostram capazes de partir  dos estímulos que recebem. A música

mais uma vez colabora com o aprendizado.

Aproveitando as gotinhas

Neste dia também aproveitamos o momento de sol para cantar com eles a

música de gotinha em gotinha.

Água é uma gota de chuva
É uma gota de nuvem
É uma gota de água pra viver
De gotinha em gotinha 
Brilha o orvalho da manhã
De gotinha em gotinha
Limpa o oceano de amanhã
É pra cuidar, purificar 4

                                                                                        

Aproveitamos o  sol  e  o calor  e,  com ajuda de um borrifador,  as crianças

puderam  dançar  sentindo  as  gotinhas  trazidas  pela  canção.  Se  expressaram,

3 Autor desconhecido

4 Autoria: Conjunto Musical Palavra Cantada
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gritando, mostrando que estavam felizes e durante a euforia cantaram, pularam e

dançaram.

Trabalhando  desta  forma,  tenho  visto  a  presença  da  música  como  uma

verdadeira  nutrição  estética,  pensando  nela  como  uma  atividade  que  sempre

carrega consigo conteúdos, que trabalha com a dimensão do sujeito, que é humano.

''E assim nos sensibilizamos, nos arrepiamos com a beleza da flor, da música [...]

daquela dança'' (FREIRE, 2008, p. 26). 

As  crianças  aproveitam  o  ambiente  de  troca,  onde  verdadeiramente

vivenciamos com elas todos os momentos, percebendo seus avanços em todos os

aspectos da dimensão humana, física, cognitiva, social e afetiva. 

As mordidas e a questão do afeto

As mordidas no berçário I, no início do ano, costumam ser frequentes, por não

dominarem a linguagem, as crianças acabam se expressando desta forma, por meio

das  mordidas.  Quando  isso  acontece,  costumamos  nos  abaixar,  aproximar  as

crianças, acalentar e acalmar o que foi mordido, sinalizando para o que mordeu o

sofrimento do outro, que aquele gesto fez o amigo chorar, e que isso não é legal, e,

sendo assim não deve agir desta maneira. Incentivamos que abrace o amigo, que

peça desculpas e chamamos a atenção de toda a turma para o ocorrido, fazendo

todos refletirem sobre o acontecido. E para isso, utilizamos a música:

No amigo eu não posso bater, eu tenho que abraçar 
No amigo eu não posso morder, eu tenho que beijar
Abraçando os amigos vou abraçando os meus amigos
Beijando meus amigos, vou beijando os meus amigos.5

 E esses momentos se tornam propícios para se trabalhar também o afeto. 

 Por isso devemos pensar a educação infantil,  para se trabalhar todos os

conteúdos desta maneira, afetando as crianças por meio das relações.

 Destaco  outra  observação,  desta  vez  no  momento  da  roda  realizada  no

espaço da sala de aula. Nesta atividade eles cantaram diversas músicas como: 

Bom dia, amigo, bom dia, irmão
Faça um sorriso
E cante essa canção
As flores do campo
As nuvens no céu
As águas dos rios
E eu em um barquinho de papel 

5 Autoria de  Alceandra Borges, turma do EI 12, 2017, Creche Morro do Vidigal.
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barão, barão, barão, barão
Bom dia!'6

                                                      
Além  dessas,  muitas  outras  foram  cantadas.  As  músicas  citadas  acima

ajudam a criança a aprender, a dizer bom dia.

As letras

Nesses momentos,  a  professora  chamou pelo  nome,  cada criança,  dando

oportunidade delas se expressarem. Outras músicas cantadas foram escolhidas por

elas, quando perguntadas: vamos cantar qual música? Os que já se mostram menos

inibidos,  logo se fizeram entender,  expressando suas vontades e mostrando que

entre as preferidas estão aquelas que falam dos bichos. Entre elas, a música da

borboleta:

Borboletinha, está na cozinha
Fazendo chocolate
Para madrinha
Poti, Poti 
Perna de pau
Olho de vidro 
E nariz de pica pau, pau, pau7

                        
 No lugar onde se deu a realização desta atividade, tem, na parede, acima do

espelho, o alfabetário com as letras distribuídas, cada uma dentro de uma borboleta

feita de emborrachado. 

Depois  de  vários  outros  momentos  em que  também visualizam as  letras,

principalmente em livros, a criança se levanta e aponta para a sua borboletinha,

assim ela fez questão de dizer: 

– óia (olha) a minha letrinha Jô.

Depois,  seguindo  o  modelo,  conforme nos  havia  anunciado Freire  (2008),

outros começaram a apontar  sua letra  e,  mais uma vez,  durante a atividade da

chamada, observei avanços do berçário II.

Figura 10 –  As letras nas borboletas

6 Autor desconhecido

7 Idem anterior



31
                                        

Acervo da autora

Um momento de encanto: um dos meninos, ao pegar sua ficha com o nome e

foto, corre para aproximá-la da sua letra exposta na parede e fala: 

- É o nome.

Figura 11 - Atividade da 
chamada

Acervo da autora

A parir  de  tais  observações,  como  negar  aprendizagem já  no  espaço  do

berçário? Diante de tais relatos, como não enxergar que a presença da música foi

estratégia de grande valor, que torna a atividade uma verdadeira brincadeira, onde

se canta e se aprende?

Na história também tem música

Em outra atividade registrada, também em um momento de roda, as crianças

ouviram história. Elas gostam e pedem para ouvir mais histórias. Nesse dia, foi a vez
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dos Três Porquinhos, que vem sendo recontada e a cada vez que isso acontece,

elas participam com muito entusiasmo. Elas mesmos fazem interferências durante

as cenas, imitando as falas e gestos dos porquinhos e do lobo, assoprando, fazendo

a vez do vento e a expressão do lobo. No grande final, quando o lobo se dá mal,

elas cantam o clássico conhecido por todos. 

Eu sou o lobo mau
Lobo mal, lobo mau
Eu pego a criancinha, para fazer mingau
Hoje estou contente, vai haver festança
Tenho um bom petisco para encher a minha pança8

 
Em outro momento de roda, registrei a atividade em que a professora trouxe

um livro muito interessante (Folclorices de brincar). A estória resgata brincadeiras

que fazem parte de nossa cultura como: Roda pião, Ciranda, cirandinha, Bola de

sabão,  Peteca  e  muitos  outros  clássicos,  que,  ao  serem  resgatados,  foram

apresentados para as crianças. E assim foi mais um dos momentos em que todos

tiveram oportunidade de se aproximar de nossa cultura através da música, com os

objetos e por meio de antigas cantigas, que se perpetuaram ao longo da história.

Sabemos serem educativas, pois além de reproduzirem o folclore, também trazem

diferentes culturas, o que nos possibilita trabalhar com o grupo. As crianças mostram

entendimento ao procurar dar as mãos para os amigos, formando assim seus pares,

suas primeiras rodas, expressando o que já entenderam. Cantam, se expressam e

se divertem ao brincar com o tempo da música, principalmente, quando é o clássico

''Atirei o pau no gato''; as crianças ficam aguardando, na expectativa, o tempo da

música, momento em que todas se abaixam.

                                         

8 Autoria de Braguinha
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Figura 12 --  Livro utilizado na narração de história

Acervo da autora
  

Parabéns a você...

Em um outro momento proposto para as crianças, as colocamos sentadas

para trabalhar com as massinhas de modelar. As crianças faziam suas produções e,

com  entusiasmo,  nos  mostravam,  em  suas  falas,  que  a  grande  maioria  trazia

associações com os bichos. 

Uma  delas  fez  um  montinho  e  sozinha  começou  a  cantar  a  música  do

Parabéns. Cantou a música inteirinha e finalizou falando o nome da professora, em

seguida, se virou para ela dando-lhe um beijo. Que momento rico! Eu me emociono.

3.2 E aí?

A cada dia, diante das propostas lançadas, não só cantamos e dançamos em

todos os momentos com as crianças, mas trouxemos a música como estratégia para

conversar com elas. 

Guimarães  (2004)  aborda  questões  importantes  como  a  consideração  da

alteridade na infância e a dimensão dialógica das interações de adultos e crianças

no cotidiano,  além da  perspectiva  da  criança  como produtora  de  cultura.  Enfim,

música é diálogo, uma receita perfeita que sempre nos rende ótimos resultados. 

Ao trazer minhas experiências com a música em minha sala de aula, pude

desenvolver  um novo olhar,  me colocando assim como professora-pesquisadora,

que aprendeu a focar seu olhar a partir de conhecimentos adquiridos no dia a dia no

Curso  Normal  Superior  do  ISEPS.  Assim,  pude  valorizar  mais  a  minha  prática

entendendo  a  teoria  para  respeitar  e  favorecer  as  minhas  crianças,  pois  “uma

pedagogia da autonomia tem de estar  centrada  em experiências estimuladoras de

decisão e de responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas de liberdade”

(FREIRE, P., 1996).
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Procurei  esclarecer a importância da valorização da música neste espaço,

não somente como forma de alegrar o ambiente e chamar a atenção das crianças.

Ao ser inserida no contexto, se torna uma ferramenta fundamental, que agregada ao

diálogo, afeta as organizações mentais da criança, levando-a ao desenvolvimento. 

São sinais de que a presença da música se torna um facilitador, uma forte

estratégia que, unida as nossas mediações, sempre através do diálogo, potencializa

o processo de aprendizagem, onde as crianças se nutrem, se alimentam de novos

saberes.

O modo como as crianças percebem,  aprendem e se  relacionam com os

sons, no tempo e espaço, revela o modo como percebem e se relacionam com o

mundo que vem explorando e descobrindo a cada dia'' (BRITO, 2003, p.  41). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“se eu roubei, se eu roubei
seu coração
é porque
é porque te quero bem.”

Podemos  também  refletir  por  meio  das  Orientações  Curriculares  para  a

Educação  Infantil  (BRASIL,  2010,  p.  27)  que  retratam  a  importância  da  música

dentro  deste  espaço,  as  produções  centradas  na  experimentação,  imitação  e

apreciação, porque possibilitam às crianças não só perceberem sons e silêncios,

mas também, estruturas e organizações musicais. Aí está também a importância de

desse prazer da escuta ser favorecido. Essa linguagem precisa ser considerada nas

suas diversas possibilidades de integração às outras áreas de conhecimento.  

Vejo em tudo isso a relevância do trabalho com a música, quando a trazemos

de forma lúdica, com ações e atividades que passam a fluir como brincadeiras que

possibilitam o desenvolvimento da criança.  Estratégia rica e poderosa que envolve e

prepara o caminho.

Acredito  ainda mais no trabalho que desenvolvo e que envolve a música,

dentro do espaço da sala de aula,  sabendo, é claro, que todo fazer pedagógico

envolve  compromisso  e  comprometimento  para  que  se  encaminhe  de  forma

significativa.

Portanto,  enriquecer  o  trabalho  é  preciso,  criando  possibilidades  que

melhorem com a música. Brito (2003, p. 11) traz a ideia de ''sonorizar o livro junto

com a criança''. Diante de tudo que relato, acreditando na importância da música na

educação infantil, é preciso sonorizar os momentos possíveis, sempre que oportuno

for para aproximar a criança da música.

 Também é importante pensar na valorização do acervo, na necessidade da

existência de materiais que possam e venham a colaborar e enriquecer ainda mais

essa  linguagem,  materiais  que  poderão  surgir  a  partir  de  atividades  que  casem

outras linguagens artísticas com a música.

A própria criança cria, por meio de atividades, a partir de materiais recicláveis,

enfim,  podemos elaborar  propostas  que tenham a música  como aliada do fazer

pedagógico, que caminhe com coerência.

Espero que o relato apresentado nessa monografia possibilite a visualização

e reflexão pelos meus pares sobre o trabalho com música na educação infantil.

                        



36
                                        

REFERÊNCIAS 

“Se essa rua
se essa rua fosse minha
eu mandava, eu mandava ladrilhar
com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante
para o meu, para o meu amor passar.”

ALENCAR,V.  Música origem sons e instrumentos. São Paulo: Expressão e Arte, 2008. Disponível
em: <  https://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/musica---origem-sons-e-instrumentos.htm  >   Acesso
em: 6 de Nov. de 2017.

ALVES, M. A. Música e ação na educação infantil. Barueri, São Paulo: Ciranda Cultural, 2005.

BRITO, T. A. A Música na educação infantil: propostas para formação integral da criança. São 
Paulo: Editora Peirópolis, 2003.

BRASIL. Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil. Brasília: MEC|SEF, 1998. v.1.

FREIRE, M. A paixão de conhecer o mundo. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1983.

______. Educador:  educa a dor. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2008.

______. Observação, registro, reflexão: instrumentos metodológicos I. São Paulo: Espaço 
Pedagógico, 1996. 

______. Sobre os instrumentos metodológicos na concepção democrática de educação. Rio de
Janeiro:  Comunidade  Pró-Saber,  2014.  Disponível  em:  <http://www.prosaber.org.br/comunidade/?
p=4320>. Acesso em: 10 nov. 2017.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Editora 
Paz e Terra,1996.

GENESCA, A. CID, Lucia de Araujo. (Orgs.). Pró-Saber: imaginação e conhecimento. Rio de Janeiro:
Pró-Saber, 2013.

GUIMARÃES, D. As manifestações infantis e as práticas pedagógicas. In: Anais... III Seminário de 
Educação Infantil. Santa Catarina: AFASC, 2004.

LEITÃO, M. M.; CRUZ, I.; DUARTE, N. Folclorices de brincar. São Paulo: Editora do Brasil, 2009.

LOPES, K. R.; MENDES, R. P.; FARIA, V. L. B. de. Coleção Proinfantil: módulo II, unidade 2, livro 
de estudo v. 2. Brasília MEC, 2005.

MELIS, V. Espaços em educação infantil. São Paulo: Scortecci, 2007.

NADAL, P. O que a creche pode ensinar: São Paulo: Nova Escola, 2016.

RIO DE JANEIRO. Orientações curriculares para a Educação Infantil, Rio de Janeiro: SME, 2010.

VIGOTSKI. L. S. O brinquedo no desenvolvimento da criança. In: A formação social da mente. São
Paulo, Martins Fontes, 2007.

http://www.prosaber.org.br/comunidade/?p=4320
http://www.prosaber.org.br/comunidade/?p=4320
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/musica---origem-sons-e-instrumentos.htm

