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“A inclusão acontece quando se aprende 

com as diferenças e não com as 

igualdades.”                              (Paulo Freire) 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho foca na importância do preparo do professor em relação 
à acessibilidade e inclusão do deficiente em classe de educação musical, sendo que 
para isso é importante a formação dos professores de música no que se refere às 
pessoas com deficiência. A escolha deste tema veio justamente em uma vivência de 
estágio, onde, dentre os alunos, haviam dois deficientes visuais e as aulas não 
contribuíram de forma efetiva ao aprendizado desses alunos. Faltava preparação em 
todos os sentidos para os professores. Portanto, o objetivo aqui é evidenciar a 
necessidade da formação dos professores de música, além de realçar questões 
relacionadas a um conhecimento pormenorizado do aluno, tocar no assunto da 
inclusão, abordando sobre metodologias do ensino e adaptação do currículo. 
Conhecer a história do deficiente até o momento atual, o processo de como foi 
acontecendo a inclusão e as metodologias de ensino para que isso aconteça, são 
pontos importantes a serem abordados. No que tange o procedimento metodológico, 
o desenvolvimento do trabalho flui através de pesquisa bibliográfica, utilizando livros, 
teses, dissertações e artigos.  Como referência, uma das fontes principais utilizada 
foi a autora Viviane Louro (2012), justamente por abordar de forma direta, e com 
muito embasamento, o quesito preparação do professor de música.  

 

Palavras-chave: Inclusão; Deficiência; Música; Preparação do professor; Ensino-

aprendizagem.  



 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to point out the importance of teacher preparation in 
relation to the accessibility and inclusion of disabled people in the music class. For 
this, it is important to highlight the training of music teachers, which concern people 
with disabilities.  The choice of this theme came precisely from an internship, where, 
among the students, there were two visual deficients and the classes did not 
contribute effectively to the learning of these students. There was a lack of 
preparation in every way for teachers. Therefore, the objective here is to highlight the 
need for the training of music teachers, in addition to highlighting issues related to a 
detailed knowledge of the student, touching on the subject of inclusion, addressing 
teaching methodologies and curriculum adaptation. Knowing the history of the 
handicapped up to the present moment, the process of how inclusion was happening 
and the teaching methodologies for this to happen are important points to be 
addressed. As far as the methodological procedure is concerned, the development of 
the work flows through bibliographical research, using books, theses, dissertations 
and articles. As a reference, one of the main sources used was the author Viviane 
Louro (2012), precisely for addressing directly, and with much foundation, the 
question of the preparation of the music teacher. 

 

Keywords: Inclusion; Deficiency; Music; Teacher preparation; Teaching-learning. 
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Introdução 

 

Na atualidade o deficiente passa por muitas dificuldades para conviver na 

sociedade, sendo muitas vezes excluído involuntariamente de diversas áreas. Esse 

é um reflexo de um problema que vem desde a base da educação, pois o ensino 

brasileiro tem dificuldade de alcançar esse individuo, seja por falta de capacitação 

do professor, especialização ou oportunidade, não dando chance ao aluno de 

desenvolver várias de suas capacidades humanas, inclusive a de socializar.  

No âmbito educacional, torna-se importante a capacidade do docente em 

introduzir e estimular os processos de ensino/aprendizagem aos deficientes, no 

entanto a falta de conhecimento dos educadores nessa área ainda é muito grande, 

tornando ainda mais difícil a interação destes com a sociedade. 

Para Marchesi (2004, p.20), “os problemas de aprendizagem dos alunos são 

determinados, em grande medida, por seu ambiente familiar e social e pelas 

características da própria escola”. Desta forma, é necessário o contato com o meio 

social para que haja um desenvolvimento substancial, no entanto, as escolas, em 

sua grande maioria, não estão preparadas para receber alunos com deficiência, 

muito menos os professores estão capacitados, sendo que a formação profissional é 

importante para o desenvolvimento de ações educacionais, principalmente em redes 

públicas de ensino, na visão de Mantoan e Prieto (2006). 

A partir da Declaração de Salamanca, “o princípio fundamental da escola 

inclusiva é o de que todas as crianças deveriam aprender juntas, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter.” 

(MENEZES E SANTOS, 2001). O professor precisa estar inteirado e inserido nesse 

contexto, possuindo domínio básico de conhecimento para auxiliar os deficientes na 

integração, obtendo desta forma subsídios para atuarem pedagogicamente. (LIMA, 

2002, p.122).  

Segundo Louro (2012), uma pessoa com deficiência, que queira ir para a área 

musical, encontra um ambiente que não a favorece, sem possuir recursos 

pedagógicos, além de, voltando mais uma vez ao despreparo, nem possuir 

professores com conhecimentos voltados à área da deficiência. Desta forma, cabe 

aos educadores quebrar os pré-conceitos para alcançar informações suficientes, de 

forma a dissolver os tabus da área da deficiência. 
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A Inclusão envolve um novo olhar para o aprendiz e para sua educação, 

exigindo um repensar da escola para que ela se adapte ao aluno e não ocorra o 

inverso. Tendo em vista a dificuldade que, aparentemente, sofre o sistema 

educacional em relação à preparação, para se receber um deficiente em sala de 

aula e especificamente com a abordagem musical, o trabalho tenta responder as 

seguintes perguntas: 

 Quais os mecanismos educacionais que podem ser usados para 

auxiliar na inclusão do deficiente no meio musical? 

  Como se dá a preparação do professor para atuar com deficientes? 

 Quais os recursos didáticos que podem ser utilizados para ensinar 

música a um deficiente? 

 Que tipo de condução ou procedimento é necessário para inserir o 

deficiente em sala de aula com alunos considerados normais? 

Levando-se em conta a relevância da abordagem desse tema, o trabalho 

mostra a importância da preparação do professor mediante o processo de inclusão e 

socialização, mesmo que a música já possua este caráter, ainda assim é 

fundamental o conhecimento do docente na área do deficiente. Uma política de 

formação de professores é um dos pilares para a construção da inclusão escolar, 

segundo Mendes (2004), requerendo um potencial instalado, com condições de 

trabalho e recursos humanos. É preciso criar um panorama onde o sistema consiga 

atender toda a diversidade dos alunos, buscando os excluídos, mesmo dentro da 

escola. 

A inclusão escolar constitui uma alternativa importante para os alunos que 

estão à margem da sociedade, já que ela “representa um passo muito concreto e 

manejável que pode ser dado em nossos sistemas escolares para assegurar que 

todos os estudantes comecem a aprender que pertencer é um direito e não um 

status privilegiado que deva ser conquistado”. (SASSAKI, 1997, p.18).  

Proporcionar acesso dos deficientes às escolas é um dos mecanismos para a 

integração e inclusão na sociedade, utilizando-se uma pedagogia focada na criança 

e atendendo suas necessidades, segundo Romagnolli (2008). Precisam estar 

inseridos em um contexto onde possam ter estímulos, motivações, afetos, 

brincadeiras, dentre vários outros aspectos fundamentais no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. (SÁ; CAMPOS; SILVA; 2007, p.14). 
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Justifica-se que a necessidade da formação profissional é importante para o 

desenvolvimento de ações educacionais, material adaptado e para a própria 

didática, elaborando sistemas de ensino que sejam capazes de transmitir ao 

deficiente, as informações que lhe são impedidas. “Os objetivos e estratégias de 

metodologias não são inócuos: todos se baseiam em concepções e modelos de 

aprendizagem [...]” (RODRIGUES, 2006, p.305-306) e ainda segundo este autor, as 

abordagens precisam ser diferentes no processo de aprendizagem, para que não 

seja criada desigualdade entre os alunos. Sendo assim, é frisada mais uma vez a 

importância da formação de professores preparados para a inclusão, buscando 

realmente garantir uma educação de qualidade, atendendo a necessidade não só 

dos deficientes, mas de todos os alunos. 

Para se chegar a essa capacitação é preciso começar com a reflexão do 

professor sobre sua própria prática, pensando sobre sua atuação em sala, 

procurando uma melhor qualidade pedagógica, e para tal, segundo Tezani (2003), é 

fundamental ter uma formação continuada. 

Conhecer um pouco do percurso histórico do processo de inclusão do 

deficiente pode auxiliar na compreensão da forma como se vê o panorama atual, 

tanto na questão da inclusão, quanto na própria deficiência, sendo fundamental 

começar a abordagem deste trabalho sob esta perspectiva. 

O trabalho foi dividido em pesquisa histórica sobre o deficiente, desde a 

antiguidade até os dias atuais, canalizando-se, em seguida, para o Brasil e a 

Educação Musical Atual, com os que já se desenvolveu em Inclusão e sugestões 

para a ampliação do aprendizado musical do deficiente. 
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1.  CONTEXTO HISTÓRICO DO DEFICIENTE 

  

1.1 Antiguidade 

 

Para adentrar ao estudo acerca do tema abordado, é importante compreender 

como a sociedade tem se comportado e percebido os deficientes no decorrer da 

história. Desse modo, analisar a evolução do processo de inclusão das pessoas com 

deficiência e conhecer as formas com que a sociedade o trata, faz-se necessário, 

pois supõe-se que o processo é social ou historicamente construído, sendo que em 

cada momento ela foi de uma maneira, a depender da cultura, das crenças e etc. 

Através da história é possível encontrar muitas características e hábitos de 

uma sociedade passada e segundo Hobsbawm (1998, p. 43), além disso, ela “pode 

descobrir os padrões e mecanismos da mudança histórica em geral, e mais 

particularmente das transformações das sociedades humanas, durante os últimos 

séculos de mudança, radicalmente aceleradas e abrangentes”. 

A sociedade ocidental é considerada herdeira das concepções desenvolvidas 

na Grécia Antiga, tida como o berço da civilização. A herança de sua cultura 

atravessou os séculos e chegou até os nossos dias, sendo possível observar 

resquícios dessa influência na filosofia, artes, arquitetura e teatro. Chauí diz que “a 

Filosofia, entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e sistemático 

da realidade natural e humana, da origem das coisas do mundo e de suas 

transformações e do próprio pensamento, é um fato tipicamente grego.” (2002, p. 

20). Nessa linha de pensamento, Souza (1978, p.6) menciona que:  

 
Embora o início histórico da filosofia e da ciência teórica ainda 
contenham pontos controversos e continue um problema aberto – na 
dependência inclusive de novas descobertas arqueológicas, a grande 
maioria dos historiadores tende hoje a admitir que somente com os 
gregos começa a audácia e a aventura, expressas numa teoria. 
 
  

Levando em consideração que o foco deste texto é falar sobre o deficiente, na 

mitologia grega, o mito que melhor retrata o tratamento destinado às pessoas com 

deficiência é o de Hefestos, deus do fogo, que doma os metais e torna possível as 

artes. Segundo Percília (2017) ele era coxo e muito feio, motivos pelos quais foi 
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rejeitado por sua mãe, Hera, que envergonhada de ter dado à luz um filho tão 

disforme, precipitou-o ao mar, lugar onde ficaria eternamente escondido. Hefestos 

arquitetou vingança por muito tempo, chegando a forjar um belíssimo trono de ouro, 

onde colocou sua mãe em uma armadilha que a mantinha presa, para obrigá-la a 

chamá-lo de volta e desvencilhá-la. A armadilha foi tão forte, de forma que nem Zeus 

a conseguiu livrar, não restando outra opção a não ser deixar Hefestos voltar ao 

Olimpo.  

Moreira (2015) menciona que o próprio Platão pregava a necessidade do 

exercício para a manutenção de um belo corpo, evidenciando que na Grécia o 

condicionamento físico era importante para algumas das principais atividades, tais 

como: as guerras, as lutas, a ginástica e os jogos olímpicos. Segundo Santin (2003), 

os gregos sempre cultivaram as ações relacionadas à estética e às práticas que 

fortaleciam o intelecto, como a metafísica, a política e a ética. 

Sendo dessa forma, é claro que uma pessoa sofreria exclusão por não 

possuir uma condição parecida à dos demais, ao demonstrar insuficiência ou 

incapacidade para desenvolver determinadas tarefas. Fazendo uma análise sobre o 

mito, Carvalho-Freitas e Marques (2007, p. 63) destacam que na sociedade grega 

antiga “os valores de beleza, vigor e capacidade física eram relevantes, pois dariam 

ao povo as condições de subsistência e sobrevivência”, dessa forma, uma pessoa 

com deficiência era:  

 
[...] dificultadora da sobrevivência/subsistência do povo, visto que um 
corpo disforme ou sem as funções que garantiriam o vigor e a força, 
pouco contribuiriam para a agricultura ou para a guerra. A inserção 
só seria admitida mediante a comprovação de contribuição social por 
parte da pessoa com deficiência, assim como fez Hefestos. 
(CARVALHO-FREITAS e MARQUES, 2007, p. 63). 

 
Houve um momento em que “[...] o abandono ou extermínio acontecia sempre 

que a deficiência implicasse dependência econômica ou incapacidade para o 

trabalho, ou seja, sempre que essas pessoas não conseguissem atender às suas 

necessidades básicas de sobrevivência”. (MAKHOUL, 2007, p. 21).  
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1.2 Idade média 

 

No período da idade média, o advento do Cristianismo significou um novo 

olhar em direção às pessoas com deficiência pela sociedade em geral, devendo 

essa referida mudança ao próprio conteúdo da doutrina cristã. Silva (1987) chama 

atenção para o lamentável estado moral da sociedade romana, especialmente da 

nobreza, que demonstrava não se importar com doenças e pobreza da população. 

A influência cristã e seus princípios de caridade e amor contribuíram para a 

criação de hospitais voltados para o atendimento dos pobres e marginalizados, 

dentre os quais estavam indivíduos com algum tipo de deficiência. Desta forma, 

foram criadas instituições de caridade e auxílio em diferentes regiões, como o 

hospital para pobres e incapazes na cidade de Lyon, construído pelo rei franco, 

Childebert, no ano de 542. (SILVA, 1987). 

Mesmo assim, é importante notar que a Igreja Católica continuava 

reafirmando a impossibilidade de que eles atuassem como padres. Segundo 

historiadores, “[...] existem restrições claras ao sacerdócio para aqueles candidatos 

que tinham certas mutilações ou deformidades”. (SILVA, 1987, p. 166). 

No período medieval o mundo Europeu deparou-se com um grande 

crescimento urbano, porém marcado por precárias condições de vida e de saúde 

das pessoas. A população vivia com receio de várias doenças que deixavam 

sequelas nos sobreviventes e neste momento, as mais graves ou as que 

provocavam más formações ao indivíduo eram consideradas castigo de Deus. 

(CORRÊA, 2005). A concepção de deficiência nesse período passou a pertencer à 

natureza religiosa, sendo que as vezes o indivíduo era considerado possuidor do 

demônio. 

No entanto, houve pensamentos diferentes e positivos em relação à 

deficiência nesse período, pois esta era uma pessoa consagrada, de forma que 

recebeu um sinal e fora marcada por Deus. “A deficiência era o sinal, a marca, uma 

espécie de predestinação. Em vez de excluídas, essas pessoas eram protegidas 

pela sociedade. Elas eram assinaladas, tinham um lugar e um papel a representar 

nessas comunidades”. (D’AMARAL, 2008, p.28).  
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Segundo Bianchetti (1998, p.11), as pessoas com deficiência passam a ser 

consideradas como “instrumentos de Deus para alertar os homens, para agraciar as 

pessoas com a possibilidade de fazerem caridade”. No entanto, essas pessoas 

sofriam atitudes de caráter ambíguo, pois ao mesmo tempo em que recebiam 

proteção, eram isoladas da sociedade, como se recebessem benevolência ao 

mesmo tempo em que eram castigadas.  

“Gradativamente, sua custódia e cuidados passaram a ser assumidos pela 

família e pela igreja, embora não haja qualquer evidência de esforços específicos e 

organizados de lhes prover de acolhimento, proteção, treinamento ou tratamento”. 

(PESSOTTI, 1984, p.12).  

Com o poder obtido pela igreja, houve um quadro de abusos e incoerência 

por parte desta, onde tentando se proteger das manifestações e insatisfações da 

população “a igreja iniciou um dos períodos mais negros e tristes da historia da 

humanidade: a perseguição, a caça e o extermínio de seus dissidentes, sob o 

argumento de que eram hereges, ou ‘endemoninhados’”. (ARANHA, 2000, p.10). A 

vista disto, a inquisição católica usou praticas de torturas e outras punições como 

mecanismo de repressão, dentre elas a fogueira. Deficientes que dantes eram vistos 

de forma diferente, agora estavam dentre os sacrificados. Diante da situação, 

algumas pessoas com deficiência passaram a ser acolhidas nos conventos ou 

igrejas, onde ganharam sobrevivência em troca de favores à instituição. (PESSOTI, 

1984). 

 

1.3 Séculos XV ao XVIII 

 

O que pode ser constatado é que “até o século XVIII, as noções a respeito da 

deficiência eram basicamente ligadas a misticismo e ocultismo, não havendo base 

científica para o desenvolvimento de noções realísticas”. (MAZZOTTA, 2001, p.16). 

A sociedade rejeitava os deficientes, além de perseguí-los e explorá-los, não 

dando nenhuma atenção educacional, pois eram consideradas pessoas possuídas 

por maus espíritos, vítimas da sina diabólica e feitiçaria. (JÖNSSON, 1994, p. 61 

Apud. SASSAKI, 2006, p.124). 

Até mesmo na religião, a imperfeição física e mental colocava os deficientes à 

margem da condição humana, pois como o homem é a “imagem e semelhança de 
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Deus”, não poderia este possuir alguma deformidade, seja ela física ou mental. 

(MAZZOTTA, 2001). Obviamente que além do misticismo em relação à deficiência, 

algumas pessoas viam através de um viés médico e científico e segundo Pessotti 

(1984), Paracelso (1493 – 1541) talvez tenha sido um dos primeiros a iniciar a ideia 

de que os deficientes não eram pessoas possuídas por demônios, mas sim, doentes 

que necessitavam de tratamento. Thomas Illis (1621 – 1675) começa a entender a 

deficiência como proveniente do cérebro, no entanto, houve vários outros teóricos a 

partir destes que pensavam na deficiência de uma maneira diferente, excluindo-a do 

mundo sobrenatural. 

É importante frisar que a Revolução Industrial teve grande impacto em 

relação à aceitação da pessoa com deficiência no meio social e para Fonseca (2000, 

p.3):  

 

O despertar da atenção para a questão da habilitação e da 
reabilitação do portador de deficiência para o trabalho aguçou-se [...] 
quando as guerras, epidemias e anomalias genéticas deixaram de 
ser as causas únicas das deficiências, e o trabalho, em condições 
precárias, passou a ocasionar os acidentes mutiladores e as doenças 
profissionais, sendo necessária a própria criação do Direito do 
trabalho e um sistema eficiente de Seguridade Social, com atividades 
assistenciais, previdenciárias e de atendimento à saúde, bem como a 
reabilitação dos acidentados. 

 

1.4 Século XIX 

 

Através do pensamento de que é necessário um atendimento especializado e 

não apenas um local para alojar os deficientes, os olhos se voltam aos estudos 

focando os problemas de cada deficiência, diferentemente do que acontecia até 

então, onde os mesmos eram tratados, em alguns casos, com violência e na maioria 

das vezes com discriminação. (GUGEL, 2007). 

Sendo assim, alguns profissionais como Pinel, Itard, Esquirol, Seguin e 

Froebel demonstram um maior interesse em estudar a deficiência, focalizando a 

mental. Com essa atitude, inicia-se um aprofundamento de conhecimentos no 

campo biológico, procurando explicações na fisiologia e anatomia dos deficientes. 

“Tal aprofundamento foi marcado pela participação médica na reabilitação dos 
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deficientes e também houve a preocupação com a educação dos deficientes”. 

(FERNANDES, SCHLESENER e MOSQUERA. 2011, p.137). 

Ainda segundo esses autores, “é nesse período que aparece a história do 

‘menino-lobo’, o selvagem de Aveyron, Victor, reabilitado e educado pelo médico 

Itard. (1774-1830). Aí foi concebido o primeiro tratamento para deficientes [...]”. As 

explicações estavam sendo buscadas no campo biológico, para uma visão de 

estado ou condição do sujeito, sem contar que começava a procura da participação 

médica no que tange à educação e reabilitação das pessoas com deficiência.  

Vale ressaltar que foi com a Revolução Industrial e o modo de produção 

capitalista, valorizando a produção das pessoas, que surgiu a necessidade da 

escolarização para a população produtiva. O intuito era formar cidadãos com uma 

melhor capacidade de trabalho e consequentemente aumentar a mão-de-obra e foi 

neste contexto, conforme Aranha (1995), que houve atitudes onde o setor público 

tomou responsabilidades em relação às necessidades do deficiente, pois estes 

começam a ser vistos como seres capazes de serem usados nas indústrias. De 

acordo com Mazzotta (2001), as coisas ocorreram desta forma porque o contexto 

social, cultural e político deste momento histórico estavam propícios, visto que 

precisavam do potencial produtivo do deficiente para tarefas nas indústrias.  

Mazzotta também observa que “foi principalmente na Europa que os primeiros 

movimentos pelo atendimento aos deficientes, refletindo mudanças na atitude dos 

grupos sociais, se concretizaram em medidas educacionais”. (2001, p.17). No 

entanto, o atendimento escolar especial foi iniciado no Brasil, através de Dom Pedro 

II, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos e apoiando as iniciativas 

do francês Hernest Huet ao fundar o Imperial Instituto de Surdos Mudos. 

(FERNANDES, SCHLESENER e MOSQUERA, 2011). 

Desta forma, a partir da segunda metade do século XIX, existiu uma grande 

inquietação no que tange a aptidão para o trabalho da pessoa com deficiência, 

colaborando com a criação de várias organizações, que existem ate o presente 

momento com o mesmo propósito.  
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1.5 Século XX 

 

Em meados desse século é que o paradigma da institucionalização do 

deficiente começou a ganhar críticas por estudiosos e pelas próprias pessoas com 

deficiência, argumentando que era ineficaz o atendimento que estava sendo 

ofertado para a preparação e recuperação da pessoa com deficiência. (OLIVEIRA 

2010, apud ARANHA 2008). 

Segundo a mesma autora, a questão é que se procurou dar auxílio aos 

deficientes colocando-os em um lugar para trabalhar, levando-os a ter uma vida 

enclausurada e excluída da sociedade. Sendo assim, a preocupação com a inserção 

da pessoa com deficiência na sociedade “procurava ajudá-la a adquirir as condições 

e os padrões da vida cotidiana, no nível mais próximo possível do normal”. 

(ARANHA, 2000, p.16). Com essa atitude, foi necessário que a sociedade 

oferecesse para o deficiente vários serviços com o objetivo de prepará-los para o 

meio social, sendo que isso foi feito em ambientes segregados até que houvesse 

uma constatação de que o indivíduo estava apto para sua integração com a 

comunidade. “As instituições foram se especializando para prestar atendimento aos 

deficientes com o intuito de promover os serviços possíveis já que a sociedade não 

aceitava receber pessoas deficientes nos serviços existentes na comunidade”. 

(OLIVEIRA, p.34, apud SASSAKI 2003). 

As instituições especializadas cresceram muito, a partir dessa forma de ver da 

sociedade e as pessoas com deficiência eram consideradas pacientes passivas, 

pois não possuíam a capacidade de realizar alguma tarefa, sempre dependentes de 

outrem. Nas palavras de Sassaki (2003, p.34), 

 
Sob a ótica dos dias de hoje, a integração constitui um esforço 
unilateral tão somente da pessoa com deficiência e seus aliados (a 
família, a instituição especializada e algumas pessoas da 
comunidade que abracem a causa da inserção social), sendo que 
estes tentam torná-la mais aceitável no seio da sociedade. 

 
Neste sentido, o integrar seria considerar o deficiente socialmente aceito a 

partir de um certo nível, compatível com alguns padrões sociais. Ela precisa se 

adequar ao meio, pois “pouco ou nada exige da sociedade em termos de 
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modificação de atitudes, de espaços físicos, de objetos e de práticas sociais”. 

(Sassaki, 2003, p.35).  

Dentro de um movimento internacional e nacional, a partir da década 
de 1970, declarações, tratados, convenções e legislações são 
constituídos em sociedade, representando um avanço na forma de 
perceber a pessoa com deficiência. Desse modo, são declarados e 
aprovados em Assembléia Geral da ONU, os direitos das pessoas 
com deficiência mental (1971), contribuindo para o início do processo 
de alteração da ótica de exclusão destes, e os direitos das pessoas 
portadoras de deficiências (1975), visando promover níveis de vida 
mais elevados e trabalho permanente para todos. No entanto, 
podemos observar que, até o descrito momento, ainda são poucas 
as leis e políticas destinadas a esse segmento. (OLIVEIRA, 2010, p. 
36). 

 
É possível identificar preocupação em facilitar a integração do deficiente à 

sociedade, buscando uma melhor condição e procurando um ambiente mais 

parecido com a vida das demais pessoas. Oliveira (2010, p.37) ressalta “[...] a 

necessidade mundial de reconhecer os direitos das pessoas com deficiência como 

membros integrantes da sociedade”. Há um interesse em igualdade de 

oportunidades, mesmo que não se tenha conseguido abranger a ideia de forma 

eficaz.  

Para prosseguir com esse assunto, este trabalho, na sequência, abordará a 

escola inclusiva, abrangendo um pouco das peculiaridades do aluno com deficiência. 

E como o objetivo é musical, faz-se necessário um tópico sobre música e deficiência, 

abordando assuntos que possam contribuir no aprendizado, tanto das pessoas 

envolvidas, quanto da pessoa com deficiência.  
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2. A INSERÇÃO DO DEFICIENTE NAS AULAS DE MÚSICA 

 

2.1 Música e deficiência 

 

Segundo o Relatório Mundial sobre a deficiência (2012), mais de um bilhão de 

pessoas em todo o mundo possuem algum tipo de deficiência, dentre os quais cerca 

de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais consideráveis. Essas pessoas 

encontram barreiras no acesso a serviços que muitas das pessoas consideradas 

normais não enfrentam, como saúde, transporte, educação e etc. Para que esses 

indivíduos adquiram perspectivas melhores é importante oportunizar o acesso à 

sociedade, diminuindo os entraves e proporcionando um melhor desenvolvimento 

social. O Relatório Mundial sobre a deficiência recomenda vários tipos de ações 

para criar ambientes facilitadores, desenvolver serviços de suporte e reabilitação, 

instituir políticas e programas de inclusão e fazer cumprir as normas e a legislação 

para o favorecimento das pessoas com deficiência.  

Existem tipos e níveis diferentes de comprometimento físico, sensorial e 

mental, sendo que algumas pessoas realmente possuem deficiências sérias que 

impedem o ingresso no curso de música, no entanto, várias dessas deficiências não 

comprometem a aptidão de uma realização musical. Segundo Piekarski (2014, p. 49) 

a aprendizagem e o desenvolvimento musical da criança com deficiência “[...] é 

possível, mesmo possuindo diferenças estruturais biológicas, psicológicas e de 

personalidade das crianças com desenvolvimento típico”. 

A música pode ser de grande importância na vida de pessoas com 

deficiência, pois pode amenizar algumas de suas dificuldades, ajudando na 

expressão, comunicação, socialização e tantos outros benefícios. A Educação 

Musical é responsável por uma notável contribuição no processo integral do 

desenvolvimento humano, “porque a música, como produto cultural, promove a 

socialização por meio da emoção que provoca”. (SUGAHARA, 2016, p.26). 

Atualmente, existem vários recursos que podem ser usados para auxiliar o 

contato do deficiente com a música. O novo Manual Internacional de Musicografia 
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Braille1, transcrito por Mota (2004), incorpora um material que veio a contribuir com o 

deficiente visual. Ele traz informações para que ao transcrever uma partitura, esta 

seja fiel à obra composta, evitando contradições ou falta de informações, sendo 

possível um deficiente visual ter acesso a um material completo e compreender 

exatamente o que o compositor deixou escrito. Todas as informações devem ser 

copiadas da mesma forma que na partitura original, sem abreviaturas, respeitando a 

necessidade do leitor cego. Isso faz com que o deficiente visual chegue 

praticamente em posição de igualdade com um músico vidente2, não necessitando 

que o aprendizado seja apenas por imitação, outrossim, através também da leitura. 

A música também pode ser ensinada para portadores de deficiências físicas, 

desde que se escolha o instrumento musical que seja adequado para que o aluno 

tire o melhor proveito, considerando sua deficiência. Hopkins (1998) diz que é 

preciso usar uma tecnologia assistiva, em que um equipamento é modificado, se 

preciso, para aumentar as capacidades funcionais de um indivíduo com deficiência.  

Desta forma, independentemente do tipo da deficiência, com algumas 

exceções, é importante que o professor tenha boa vontade e criatividade para lidar 

com as diferenças e possa adaptar o seu material e instrumentos de acordo com as 

necessidades de cada aluno. 

 

2.2 Currículos adaptados 

 

Foi em 1996 que a educação das pessoas com deficiência no Brasil obteve 

uma importância e uma maior visibilidade, com a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996 (LDBEN), possibilitando a inclusão 

de pessoas com deficiência em salas de aula com alunos comuns. No entanto, para 

que isso ocorresse de forma eficaz, o currículo da escola precisaria ser revisto, 

considerando uma maior diversidade dentro da sala de aula. 

 “Seguindo os princípios da educação inclusiva, os saberes que precisam ser 

considerados, valorizados e transmitidos pela escola devem ser aqueles que 

                                            
1
Braile: substantivo masculino; sistema de escrita com pontos em relevo que as pessoas privadas da 

visão podem ler pelo tato e que lhes permite também escrever; anagliptografia. 
 

2
Vidente: Adjetivo e substantivo de dois gêneros: Aquele que vê, que pode fazer uso da vista; visual. 
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alcancem todos os indivíduos, toda a diversidade de seu alunado”. (PINTOR, 2017, 

p.84). O currículo precisa ser flexível, buscando responder às demandas dos alunos 

e às suas singularidades, buscando atender às características culturais de seus 

alunos. 

 

Deve-se planejar um currículo que tenha aderência e significado para 
a realidade dos estudantes, trazendo conhecimentos que façam 
parte de sua realidade de vida, respeitando as diferenças de 
condição física, intelectual e social dos alunos, além de outras 
condições como a econômica, a cultural, a étnica e a de gênero. [...] 
O que não pode acontecer é que o aluno seja barrado, impedido de 
participar por conta de sua diferença ou deficiência. Essa sempre foi 
a postura da escola excludente, cujo currículo era pensado apenas 
para os mais ágeis, mais velozes, mais sabidos. (PINTOR, 2017, 
p.84). 

 

Com esse pensamento voltado apenas aos alunos considerados normais é 

que encontra-se o problema, pois não há foco na pessoa que possui alguma 

diferença ou que evidencia alguma atenção especial, e sendo assim, os que mais 

demonstram necessidade não podem ser englobados pelo ensino direcionado a 

todos. 

Em vários países, como Itália, França, Estados Unidos e Espanha, que 

adotam políticas de inclusão escolar, existe um dispositivo que é geralmente 

assegurado pela legislação, denominado Planejamento Educacional 

Individualizado (PEI) e segundo Valadão (2014), sua finalidade é garantir que haja 

acompanhamento no percurso dos estudantes em situação de deficiência, ao longo 

do seu processo de escolarização. De acordo com a mesma autora, no Brasil ainda 

não há nenhum tipo de dispositivo na legislação que assegure aos estudantes um 

PEI, com base em suas necessidades. 

 
Embora a prática do Planejamento Educacional Individualizado (PEI) 
receba diferentes nomes nos diversos países, a ideia básica é a 
mesma: desde o ingresso do estudante no sistema educacional, 
existe uma avaliação inicial, em geral, desenvolvida por uma equipe 
multidisciplinar. Essa avaliação dá origem a um planejamento 
individualizado, o qual é submetido a revisões periódicas ao longo do 
processo de escolarização do estudante. (VALADÃO, 2014, p.20). 

 

Desta forma, o PEI dá direito aos estudantes em situação de deficiência um 

planejamento individual e permite organizar o processo e trajetória no âmbito 

educacional. 
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O PEI deve ser um plano escrito, uma espécie de contrato, que 
descreve o programa educacional em termos de serviços 
demandados por um estudante em particular, tomando como base 
uma avaliação aprofundada dos pontos fortes e de suas 
necessidades que afetam a habilidade dele para aprender e para 
demonstrar a aprendizagem. Ele é um registro das acomodações 
individualizadas que são necessárias para ajudar o estudante a 
alcançar expectativas de aprendizagem, configurando-se como um 
documento norteador do trabalho educacional que identifica como as 
expectativas de aprendizagem para todos podem ser alteradas, 
levando-se em consideração as necessidades do aluno e o currículo 
padrão, bem como a identificação de metas alternativas nas áreas de 
programas, caso seja necessário. (VALADÃO, 2014, p.55). 

 

Ainda segundo Valadão (2014, p. 59), o currículo deve ser dividido em 3 

formas: O conteúdo programático da escola, denominado de currículo formal; o 

oculto, que é sem dúvida o mais difícil de ser mensurável, pois possui análise 

subjetiva; e o currículo real, que registra o que realmente foi transmitido e absorvido 

pelo estudante. 

Assim, de modo geral, quando se trata de políticas de inclusão escolar, torna-

se necessário uma elaboração de um planejamento cuidadoso, individualizado, 

analisando caso a caso e definindo como será o percurso acadêmico da pessoa com 

deficiência. Um currículo geral, que não possui flexibilidade e nem sequer se 

enquadra às necessidades do aluno, não pode conseguir efetivar um trabalho tão 

minucioso como este. É um ponto importante para que a escola seja minimamente 

inclusiva, assunto este que será abordado no próximo tópico. 

 

2.3 A escola inclusiva 

 

 A escola compreendida como um organismo responsável pela tarefa 

educativa acaba sendo um lugar de esperança e desejo para todos, de forma a 

superar ou minimizar as desigualdades em várias instâncias sociais. Para isso, é 

necessária a aproximação da escola com a comunidade, impulsionando um maior 

contato entre sujeitos que estão à margem da socialização.  

Nas palavras de Sacristán (2002), entender os significados da diversidade e 

da diferença é o princípio para que haja mudança na trajetória em busca da 

consciência e este é um fator muito importante no quesito incluir.  
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A Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) diz que todas as pessoas com 

necessidades especiais e com deficiências têm direito à educação de qualidade, a 

qual deve ser adequada às suas necessidades, além de estar em um ambiente o 

menos restrito possível e verifica-se atualmente que há uma movimentação em 

direção a este objetivo. Leis, decretos e resoluções inclusivas estão voltados à 

educação especial, levantando a questão do direito à diversidade e promovendo a 

formação de professores e gestores para a garantia do acesso de todos à educação.  

Neste entendimento, dadas as peculiaridades de que cada aluno deveria 

receber diferentes atendimentos, sem que isto constitua demérito ou favoreça o 

desencadear de um processo de marginalização, é preciso reconhecer que todas as 

pessoas são diferentes e mesmo assim é possível viver em harmonia, sem 

discriminação. 

É basal a criação de um ambiente educativo que se revele positivo para o 

processo de inclusão e aprendizagem dos alunos e esta precisa ser a preocupação 

das pessoas que estiverem envolvidas nesse processo. 

 

Preocupação com a promoção de experiências diferenciadas que 
coloquem o aluno diante de situações ótimas de aprendizagem; 
desafio, tendo em vista as políticas de inclusão de alunos com 
necessidades especiais nas salas de aula do ensino comum 
fundamentada, apenas, no requisito da legalidade. [...] É necessário 
pensar em uma escola, vista pela perspectiva de homem ético, 
crítico, criador, autônomo, curioso, investigativo, que fala as 
diferentes linguagens do mundo, contemplada de forma a permitir a 
criação, a expressão de valores e conhecimentos.  (BIZELLI e 
SOUZA, 2014 p.96). 

 

Há que se pensar em um projeto cujas características não sejam reforçadoras 

de rótulos, que faça com que o aprendiz vivencie situações fecundas de 

aprendizagem. Para que essas ideias simples sejam executadas é preciso mudar 

profundamente a escola.  

 

Acrescentemos de imediato que adaptar a ação pedagógica ao 
aprendiz não é, no entanto, nem renunciar a instruí-lo, nem abdicar 
dos objetivos essenciais. Diferenciar é, pois, lutar para que as 
desigualdades diante da escola atenuem-se e, simultaneamente, 
para que o nível de ensino se eleve. (PERRENOUD, 2000, p.9). 
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Desta forma, a escola inclusiva não seria apenas um espaço onde se dá 

abertura para a participação de um deficiente. É preciso ofertar situações propícias 

ao aprendizado, mesmo com as diferenças e desigualdades, reestruturando a 

academia de uma forma que esta realmente contribua para a melhora do ensino e 

seja verdadeiramente inclusiva. Para que a oferta de aprendizado seja mais eficaz, é 

fundamental a preparação do professor para lidar com as diversas situações que 

poderão ocorrer no processo de ensino-aprendizagem do aluno deficiente, situações 

estas que serão abordadas no capítulo a seguir.  
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3 PREPARAÇÃO DO PROFESSOR 

 

3.1 Capacitação 

 

O professor de música é um mediador entre os alunos e o mundo, trazendo 

experiências para a sala de aula, mas para que isso aconteça, é fundamental o 

preparo e formação, principalmente quando envolve pessoas com deficiência. 

(LOURO, 2012, p.17). 

Uma parte muito importante nessa formação é a compreensão de 

especificidades de diversos contextos pedagógicos e por isso, para Louro, “tanto os 

conteúdos programados para um processo de ensino quanto às formas escolhidas 

para apresentá-los, devem se adequar a vários fatores”. (2012, p.18). Dentre os 

fatores anunciados pela autora temos:  

 

Aulas individuais ou coletivas, aulas teóricas ou práticas, faixa etária 
- bem como estrutura familiar e nível sociocultural dos alunos -, 
variedade de deficiências, objetivo acadêmico, etc. No caso do 
professor de música, tudo isso conta, e muito, pois há uma enorme 
gama de situações didáticas possíveis no contexto musical. (Louro, 
2012, p.18). 

 

Quando se envolve com educação de pessoas com deficiência, faz-se 

necessário evidenciar questões importantíssimas, que devem ser consideradas 

muito antes de se pensar na estratégia de ensino.  

 

O histórico social, pessoal e pedagógico do aluno, a postura da 
família frente ao problema, as relações com os profissionais da 
saúde, as abordagens clínicas e psicológicas, dentre outros aspectos 
relevantes, são fatores que não podem ser negligenciados, ou os 
resultados tenderão a ineficazes e frustrantes, com ganhos 
cognitivos provavelmente nulos. (LOURO, 2012, p.25). 

 

Estar atento e alerta ao que foi mencionado anteriormente é necessário, antes 

de se abordar a educação musical em si, porque é importante tentar compreender o 

mundo desconhecido que rodeia as chamadas deficiências, visando, assim, uma 

melhor aprendizagem musical para estes indivíduos. (LOURO, 2012, p.25). Para que 

a educação ocorra de forma efetiva, cabe também à sociedade se adequar às 
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necessidades de todas as pessoas, além das escolas promoverem adaptações, 

sejam elas quais forem, para incluir um aluno com deficiência.  

Muito se mencionará neste trabalho sobre a precisão do conhecimento do 

professor, seja ciência pedagógica ou estrutural, que envolvam atividades 

relacionadas às pessoas com necessidades especiais. Neste âmbito, é fundamental  

mencionar que em 2005, o então Ministério da Educação e Cultura (MEC) elaborou 

o documento “Avaliação para identificação das necessidades educativas especiais - 

saberes e práticas da inclusão”, ressaltando a presença da educação especial em 

todos os níveis do sistema educacional brasileiro, reafirmando a importância da 

formação dos professores, para que estes possam guiar-se frente à diversidade. 

(LOURO, 2012, p.35) 

Mas, como saber se o professor esta capacitado para lidar com a situação 

que envolve inclusão e toda essa diversidade? Segundo Louro, 

 

São considerados professores capacitados para atuar em classes 
comuns (porém que apresentem alunos com necessidades 
educacionais especiais), aqueles que comprovem a presença, em 
sua formação de nível médio ou superior, de conteúdos relacionados 
à educação especial. (2012, p.35). 

 

Esta autora menciona que esses conteúdos precisam fornecer subsídios para 

percepção das necessidades educacionais especiais dos alunos, com o intento de 

valorizar a educação inclusiva. Ainda precisam ser capazes de flexibilizar a ação 

pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento, sendo aptos a moldar-se de 

acordo com as necessidades especiais de aprendizagem, além da habilidade de 

aplicar uma avaliação contínua, para mensurar a eficácia do processo. (LOURO, 

2012, p.36) 

Louro (2012) questiona muito a qualificação dos professores de música no 

Brasil para lidar com a inclusão, chegando a mencionar a falta de disciplinas 

voltadas para a educação inclusiva nos próprios cursos superiores de música. 

Segundo a autora, a especialização por parte dos professores da rede regular de 

ensino aumentou significativamente nos últimos anos, mas alega que a educação 

musical provavelmente não tenha acompanhado tal desenvolvimento. 

 
A presença do aluno com deficiência não ocorre exclusivamente na 
escola regular e, por essa razão, os cursos livres ou 
profissionalizantes das escolas de música - bem como os 
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professores particulares - deverão, obrigatoriamente, adequar-se à 
essa nova realidade que se apoia no princípio do Paradigma de 
Suporte, princípio esse que, a partir de seu próprio amadurecimento, 
integrará, sem dúvida, o campo educacional do país. [...] serão 
necessários professores com melhor qualificação profissional, bem 
como construções que contemplem a acessibilidade, além de 
materiais adaptados, salas com apoio pedagógico-musical, etc. 
Porém - e isso é bom frisar -, é preciso um grande engajamento, por 
parte dos envolvidos com a educação musical, para que todas essas 
leis, declarações e resoluções não se tornem letra morta. É preciso, 
também, vencer a passividade, caso pretendamos conviver numa 
sociedade mais justa e inclusiva. (LOURO, 2012, p. 36, 37). 

 
Prestar atenção à legislação é um ponto que se torna muito importante, pois 

por meio dela, pode-se basear as práticas e os atos necessárias para inclusão 

também no contexto musical, sendo que para isso os professores precisam 

conhecer os documentos explicitados, para participar ativamente em discussões 

sobre o tema, dentro dos espaços educacionais.  

O que o professor precisa saber, segundo Louro (2012, p.43), é que: 

  
Não existe, no campo da realidade, um guia de procedimentos 
padronizados para se lidar com desafios pedagógicos. No entanto, 
há caminhos e possibilidades para se alcançar resultados de boa 
qualidade musical inclusiva, contanto que o professor se prepare 
antecipadamente. 

 
Sendo assim, quais seriam os pré-requisitos de um bom professor para esses 

casos?  

Para Louro (2012, p.43), as seguintes observações são essenciais para que o 

professor obtenha bons resultados e possua boa qualidade em sua docência:  

 Quebra das barreiras atitudinais;  

 Conhecimento mais profundo das deficiências;  

 Conhecimento pormenorizado do aluno;  

 Intercambio de informações;  

 Definição clara e realista das metas pedagógico-musicais;  

 Estratégias diferenciadas para as aulas;  

 Avaliações.  

 

Concluindo que os pontos citados acima são imprescindíveis para uma boa 

docência, adentrar-se-á nesse assunto seguindo cada um dos tópicos, exatamente 

na ordem referida. 
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3.1.1 Quebra das barreiras atitudinais 
 

Por mais que se fale em inclusão, o termo continua longe da sua real 

compreensão por parte do sistema educacional, ainda mais se tratando do lado 

musical. Sabe-se que existem discussões e polêmicas no que tange o ensino 

fundamental, no entanto, o assunto ainda não atingiu a educação musical, pelo 

menos no Brasil. Segundo Louro (2012) os educadores musicais precisam fomentar 

reflexões e debates, meditando nas atitudes e comportamentos que a grande 

maioria das pessoas tem ao lidar com uma pessoa com deficiência.  

 

É corriqueiro ouvir-se em palestras e cursos de que participo o 
seguinte: “Mas o deficiente mental é capaz de aprender música?” ou, 
“Ah! Que lindo este trabalho que vocês fazem; é tão bom ver que 
existem pessoas boas que se preocupam com os que sofrem!” ou 
ainda “A música é boa para essas pessoas, né? Elas ficam calmas, 
felizes, se distraem...”. (LOURO, 2012, p.45). 

 

Ao analisar esses comentários percebe-se que são extremamente 

preconceituosos, pois julgam a capacidade de uma pessoa mesmo sem conhecê-la 

e quando isso não acontece, afirma que o trabalho sério, frente à deficiência é 

unívoco à amabilidade ou compaixão ao próximo. Isso demonstra como a pessoa 

com deficiência é estigmatizada por pontos de vista distorcidos, advindas de 

tragédia, dádiva divina, castigo pelos pecados e muitos outros. (MILLER,1995). 

 

3.1.2 Generalização e supervalorização 
 

“Há muita confusão de conceitos em relação à pessoa com deficiência, fato 

esse que pode ser chamado de generalização da deficiência” (LOURO. 2012, p.46). 

O individuo que é incapaz de enxergar ou andar, por exemplo, acaba sendo tratado 

como um ser abstido de inteligência, como se sua deficiência em uma parte do 

corpo não lhe permitisse aprender, namorar, trabalhar ou qualquer outra coisa que 

os demais fazem. 

Fonseca (1995) diz que uma pessoa que tenha deficiência visual pode ter 

facilidade em orientar-se ou em fazer música. Outra pode não ouvir e isso não afetar 

em nada o fato dela ser uma grande escritora; ou então possuir algum bloqueio no 

aprendizado escolar e exercer um magnífico papel em atividades profissionais e etc. 
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O que acontece é que as pessoas, com poucas exceções, costumam tomar uma 

postura e fazer afirmações que catalogam a deficiência à falta de inteligência ou ao 

convívio social. (SASSAKI. 2009). 

Outra postura negativa e comum é a supervalorização da pessoa com 

deficiência.  

 

Muitos acreditam que se alguém que apresenta uma dificuldade 
acentuada em determinado aspecto, tudo que ele faça, mesmo que 
sua deficiência não interfira de modo algum nesse fazer, é melhor do 
que feito por outra pessoa. Tal postura resulta em mais elogios por 
parte dos amigos, em mais atenção por parte dos familiares e em 
notas mais altas no boletim. [...] É comum deparar-me com elogios 
demasiados do público quando alunos com limitações, 
principalmente cognitivas, mostram grande habilidade ou excelente 
desempenho musical. Quando isso acontece as frases são: “ Como é 
que alguém como ele consegue tocar tão divinamente?” ou “Nossa! 
Deus tira de um lado mas dá do outro...”. (LOURO, 2012, p.46). 

 

De certa forma, apesar de a deficiência não ser algo que alguém queira, é 

admirável ver aqueles indivíduos que enfrentam difíceis desafios e conseguem 

chegar ao fim, com êxito em sua batalha. Sinason (1993) afirma que, acreditar que 

uma pessoa com deficiência possui algum tipo de capacidade superior porque 

consegue desenvolver as mesmas tarefas que alguém sem deficiência é tão 

perigoso quanto acreditar que ela, por ser deficiente, não é capaz de realizar nada 

significante no decorrer de sua vida. 

Desta forma, o ideal seria se ater ao potencial do aluno e não à sua 

deficiência, pensando sempre no máximo que aquele aluno pode oferecer e nunca o 

mínimo. [...] “Precisa estar consciente das limitações de cada aprendiz, mas jamais 

nivelar por baixo a qualidade do ensino”. (LOURO. 2012, p. 50). 

 

3.1.3 Conhecimento mais profundo das deficiências 
 

É de fundamental importância que os professores procurem conhecer sobre 

as deficiências de seus alunos. “Isso auxiliará no diagnóstico (identificação de 

problemas) e no prognóstico (previsões referentes à evolução do quadro da 

deficiência no decorrer dos anos), dados que orientarão o planejamento de aulas”. 

(LOURO. 2012, p. 51). Conhecer as limitações dos alunos ajudará no ganho do 

conhecimento por parte do mesmo.  
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Não se pode negar a importância do empenho pessoal, do apoio 
familiar, da relação professor-aluno, etc., no aprendizado, porém 
quanto maior a compreensão da deficiência em questão, maiores as 
chances de ganho cognitivo por parte do aluno. Conhecer-lhe as 
potencialidades e limitações evitará grandes equívocos por parte do 
professor. (LOURO, 2012, p. 51). 

 

Hoje em dia está muito mais fácil pesquisar e selecionar o material 

apropriado, sendo que tais informações podem ser obtidas em diversas fontes, 

como, por exemplo: Alguns sites confiáveis; livros de medicina; pedir ajuda ao 

próprio aluno ou os pais deste e, sem menos importância, os médicos que já 

acompanham o caso do aluno e podem facilitar em muito a vida do professor.  

 

3.1.4 Conhecimento pormenorizado do aluno 
 

As informações colhidas antecipadamente são como pilastras que sustentam 

um projeto pedagógico, pois além de oferecer um ponto de partida, por seu 

intermédio também se pode traçar as metas. No entanto, ao se fazer esse trabalho, 

quais são as informações relevantes? Louro (2012, p. 52,53) diz que essas 

informações podem ser coletadas a partir do questionário que vem a seguir.  

Para o diagnóstico, dar ênfase na: 

 
Deficiência e suas implicações: características físicas, emocionais, 
cognitivas, comportamentais, etc. 
Prognóstico - Qual a tendência dessa deficiência ao longo dos anos: 
progressiva, estável?  
Medicamentos - São necessários medicamentos? Quais? Para que? 
Qual a dosagem? Há efeitos colaterais? 
Condições de aprendizagem - Como é o processo de aprendizado do 
aluno? Quais são as dificuldades básicas e por quê? Será necessária 
alguma adaptação? Em caso de adaptações, como poderão ou 
deverão ser realizadas? Existe ou existiu alguma dificuldade com 
relação a algum conteúdo escolar? Alguma habilidade específica? 
Qual? Descreva. 
Histórico pessoal - O aluno já estudou música? Com quem? Como 
era? O que aprendeu? Com quem mora? Como é o relacionamento 
com os familiares? O que ele gosta de fazer nas horas vagas? Quais 
são seus interesses pessoais? O que ele acha estimulante no dia-a-
dia? Faz terapias? Quais? Para quê? 

 
Para um acompanhamento melhor, o mais recomendável é que a família se 

mantenha próxima, fazendo com que as informações necessárias sejam repassadas 

ao professor e, desta forma, colaborando com a aprendizagem do aluno.  
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Louro (2012) frisa que também é importante a estimulação fora do ambiente 

escolar, sendo que para isso a família precisa estar a par do que está acontecendo 

nas aulas, o que nem sempre é possível.  

 
Famílias desestruturadas - cujos pais são ausentes, agressivos, 
negligentes, encontrando-se, por vezes, em situação de risco 
socioeconômico ou de demasiada defasagem cultural - não 
costumam oferecer qualquer auxílio no processo educacional da 
pessoa com deficiência. Quando é esse o caso, o processo de 
aprendizado torna-se mais lento, obrigando o educador a atuar 
diretamente (e mais intensamente) sobre o aluno, procurando 
desenvolver neste o senso de responsabilidade e mais envolvimento 
com a aula de musica. (LOURO, 2012, p.53). 

 
O aluno é sempre a representação de sua história e quanto mais o professor 

conhecer minúcias dessa história, mais dados e informações terá para estruturar as 

aulas. “Essas questões clínicas são importantes, mas não se deve confundi-las com 

as condições de aprendizagem. As questões clínicas referem-se à saúde; as 

condições de aprendizagem apontam para o processo pedagógico” [...]. (LOURO, 

2012. p. 54). 

O importante é que o professor procure auxilio quando necessitar, buscando 

pesquisar sobre o assunto e se atualizar; refletir sobre as informações que obteve a 

fim de utilizá-las em benefício de aprimorar suas aulas. O Foco sempre deve ser o 

aluno.  

 

3.1.5 Intercâmbio de informações 
 

Quando se fala em deficiência, deve-se pensar sempre no trabalho de 

interação com vários outros profissionais, para que o professor possa alcançar êxito 

no aprendizado da pessoa com deficiência. Para isso, é preciso quebrar as barreiras 

de comunicação, chegando na fonte de quem tem a informação necessária e 

aumentando o desenvolvimento das potencialidades do aluno. 

 
Depois de conseguirmos romper esse obstáculo comunicacional, o 
rendimento do aluno melhorou consideravelmente e sua participação 
nas atividades foi intensificada. Isso me ensinou a cuidar mais 
atentamente da comunicação com outros profissionais, geralmente 
da área da saúde, como os chamados “TO’s” (Terapeutas 
Ocupacionais), pois eles representam precioso auxílio a nós, 
educadores. (LOURO, 2012. p. 56). 
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Segundo Louro (2012, p. 57) uma proposta pedagógica interessante tem 

cunho inteiramente interdisciplinar, [...] “sendo dirigida por duas premissas: a 

psicomotricidade (vertente que situa-se entre áreas da educação e saúde), e a 

educação musical”. Com a união dessas ferramentas é possível obter ganhos 

satisfatórios, mesmo em caso de deficiências graves. 

Desta forma, pode-se notar que é importante compartilhar a prática 

pedagógica com profissionais de outras áreas e especialidades, resultando desse 

diálogo um melhor resultado no desenvolvimento do aluno, além de tirar um peso 

imenso que recairia nas costas do professor. 

 

3.1.6 Definição clara e realista das metas pedagógico musicais 
 

Apropriar-se de informações relevantes é a maneira mais fácil de chegar ao 

objetivo e diminuir a distância entre a boa aula e o professor. Usar de um prévio 

conhecimento, saber quem é o aluno e o contexto onde o trabalho é realizado, são 

questões fundamentais para o desenvolvimento de um ambiente de aprendizado. 

Indiferente de onde o trabalho possa ser realizado, “qualquer desses locais 

apresentará, sempre, a possibilidade de se encontrar um aluno com deficiência”. 

(Louro, 2012, p. 58). 

Ao se pensar no conteúdo uma série de fatores precisam ser levados em 

consideração, e por isso, o ideal seria uma aprendizagem individualizada e focada 

em cada aluno. No entanto, sabe-se que isso ainda não é possível em nosso país. 

Para proporcionar um aprendizado de forma eficaz o intento deverá estar 

sempre de acordo com a potencialidade de aprendizagem do educando. Assim, a 

metodologia se apoia em comportamentos bastante restritos a cada aluno, sendo 

que o ponto chave não é o método em si. A forma como o método será utilizado é 

que fará toda a diferença. 

 

Para finalizar esse tema quero frisar que, mesmo adotando-se uma 
metodologia como ponto de partida, precisaremos proceder 
adaptações, sempre que uma determinada situação requeira. Agindo 
de maneira sugerida, o professor, provavelmente, colherá bons 
resultados em suas aulas e vivenciará uma boa relação com todos os 
seus alunos. (Louro, 2012, P. 62). 
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O registro das aulas é uma forma eficiente para que o professor se oriente e 

se adapte à particularidade de cada aluno. Isso pode funcionar como uma forma de 

avaliação e organização das aulas, ficando claro onde precisam ser feitas as 

adaptações, sem contar que podem ser uma ajuda no direcionamento das 

atividades. 

 
 
3.1.7 Estratégias diferenciadas para as aulas e avaliações 
 

É sabido que os processos cognitivos diferem de um aluno para o outro e por 

esse motivo, o professor precisa conhecer e aplicar os dispositivos de diferenciação. 

Os alunos que fazem parte de uma classe, provavelmente, passaram por 

experiências desiguais, trazendo consigo habilidades e limitações distintas, 

resultando em um aprendizado singular. 

Uma aprendizagem unificada é sinal de exclusão, visto que apenas algumas 

pessoas conseguirão acompanhar o conteúdo e suprirão as expectativas do 

professor. Considerando que pode haver algum tipo de deficiente entre os alunos, 

torna-se necessária uma estratégia diferenciada que compreenda este aluno e o 

guie pelo caminho do conhecimento.  

A pessoa com deficiência possui uma maneira particularizada de aprender, o 

que exige do professor uma estratégia de ensino mais específica. 

 
Em resumo, a inclusão de alunos com deficiência no ensino musical 
comum sempre exigirá estratégias alternativas, bem como um tempo 
de aprendizado maior que aquele dispensado aos alunos sem 
deficiência, além de um bom planejamento, de organização e 
envolvimento por parte dos professores, coordenadores pedagógicos 
e, principalmente, os pais. (Louro, 2012, p.70). 

 

Importante frisar que ninguém é igual ao outro e por isso há a necessidade de 

considerar a diferença e particularidade de cada um. Foca-se muito no preparo do 

professor, para que esteja apto a lidar com essas situações e seja capaz de 

identificar o melhor caminho para o desenvolvimento do aluno. 

 
Cada pessoa é única, com características físicas, mentais, 
sensoriais, afetivas e cognitivas diferenciadas. Portanto, há a 
necessidade de se respeitar e valorizar a diversidade e a 
singularidade de cada ser humano. [...]. Cai o “mito” da constituição 
de uma turma homogênea e surge o desafio de uma “práxis” 
pedagógica que respeite a considere as diferenças. [...]. Se faz 
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necessária uma mudança de postura do professor diante de seus 
alunos. (BRASIL, 1998, p.13). 

 
Portanto, qualquer professor, precisa estar sempre vigilante às atitudes e 

informações pertinentes às aulas de música para pessoas com deficiência, tanto em 

um contexto inclusivo, quanto em um grupo composto exclusivamente por pessoas 

com deficiência. Professores e educadores devem levar aos alunos o melhor que 

sua equipagem de conhecimentos possa oferecer, ajudando-os a desenvolver suas 

habilidades e contribuindo para que possam ter uma relação de mundo diferenciada.  
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Considerações Finais 

 

No decorrer deste trabalho foi evidenciada a importância do preparo do 

professor ao interagir com o sistema educacional, buscando capacidade de 

introduzir e estimular os processos de ensino/aprendizagem aos deficientes. Nada 

obstante, a falta de conhecimento dos educadores nessa área ainda é muito grande, 

afetando na qualidade das ações pedagógicas direcionadas a estes alunos. Neste 

contexto, torna-se importante a capacidade do professor em possibilitar 

desenvolvimento e aprendizagem dos deficientes. 

Assim sendo, faz-se necessária uma política de formação de professores 

capacitados, como uma pilastra para construção de um ambiente de inclusão, 

possibilitando a criação de um panorama onde o sistema consiga atender toda a 

heterogeneidade dos alunos. Uma pessoa com deficiência encontra um ambiente 

completamente despreparado, desde a estrutura física até a falta de recursos 

pedagógicos. 

Desta forma, a escola inclusiva não seria apenas uma fissura que permita a 

participação de um deficiente. Situações favoráveis ao aprendizado precisam ser 

pensadas e reestruturadas, além de colocar na formação do professor conteúdos 

relacionados à educação especial. A Inclusão requer um novo olhar para o aprendiz 

e para sua educação, sendo necessária um repensar da escola em direção à 

adaptação do aluno em seu sistema educacional. Julgando que o ambiente não é 

adequado ao desenvolvimento e aprendizagem do aluno com deficiência, uma 

melhor qualificação profissional, focando na acessibilidade e metodologias 

específicas, seria o pontapé inicial para que a escola proporcione inclusão aos que 

mais necessitam.  

As necessidades dos deficientes começam a ser atendidas no momento em 

que a pedagogia tem como objetivo mecanismos de integração, proporcionando 

estímulos e motivações, sendo que para isso é de fundamental importância saber o 

caminho que precisa percorrer.  

A questão não é que o professor precisa saber tudo. Ele precisa estar apto 

para incluir e ter experienciado no decorrer de sua formação situações básicas com 

a proposta de inclusão. A legislação brasileira prevê que os cursos de formação 

devem capacitar os professores para receber em suas salas de aula alunos com e 



35 

sem necessidades educacionais especiais, dentre os quais os deficientes, mas 

definitivamente isso não acontece. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo 

chamar a atenção para a reflexão sobre este assunto, evidenciando que todo o 

sistema educacional precisa ser revisto, de forma a propiciar um ambiente de fato 

inclusivo.  

Infelizmente a responsabilidade de educar recai totalmente sobre o professor, 

mesmo que o problema esteja em todo o sistema educacional e sendo assim, este 

precisa conjecturar uma forma diferenciada para promover o ensino aos deficientes. 

Como não existe um padrão, ou caminho pronto a se seguir, o docente deve se 

guiar através da atenção, inquirindo um conhecimento mais pormenorizado sobre o 

aluno, trocando informações e sondando estratégias diferenciadas para as aulas. 
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