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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA 

 

RESUMO:  A música possui a capacidade estética de traduzir os sentimentos, atitudes e valores culturais de um 

povo ou nação. Este artigo tem como objetivo explorar e analisar as contribuições da música na Educação Especial. 

Desde muito cedo toda a criança tem interesse por sons musicais, na qual as leva a interagir com outros indivíduos 

e com ambiente. Em geral, o ensino da música pode auxiliar na aprendizagem e socialização do aluno com 

necessidades especiais, estimulando na melhoria das percepções cognitivas como: linguagem, pensamento, 

atenção, raciocínio, memória e imaginação, ajudando também na coordenação motora, desenvolvendo a expressão 

corporal e oral.  Dessa forma, a música tem grande importância na busca e melhoria do conhecimento e do reflexo, 

pois ela traz incentivo. Conclui-se que a música contribui para o desenvolvimento da convivência dos alunos no 

meio social, abrangendo os aspectos comportamentais e complementando os aspectos didáticos. Considerando o 

desenvolvimento da criança, iremos ressaltar a importância da presença da música nos processos de ensino e de 

aprendizagem, para o envolvimento de todos nas atividades musicais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial. Música. Desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO  

 

 A Educação Especial é a área da Educação voltada para o desenvolvimento das 

capacidades de pessoas que portam algum tipo de necessidade especial, sendo elas condutas 

típicas (variedade de atitudes comportamentais e quadros psicológicos, neurológicos ou 

psicológicos que resultam na demora do desenvolvimento da pessoa) ou altas habilidades 

(inteligência múltipla que abrange as proporções lógico-matemática, musical, corporal, 

interpessoal e intrapessoal, entre outras).  

 Tais comportamentos são verdadeiros e fundamentam uma questão a ser encarada e 

resolvida em sala de aula. Estes termos rotulam pessoas que manifestam problemas de categoria 

emocional, social ou comportamental. Nas quais, geralmente não demonstram 

comprometimento ou atraso intelectual, porém sofrem grande dificuldade em se ajustar no 

âmbito escolar, familiar e comunitário.  

 No que se refere ao desempenho escolar, suas aprendizagens e desenvolvimento 

estabelecem relações com a intensidade e a frequência do problema que lhe é apresentado. Os 

comportamentos mais típicos são: distúrbios da atenção, hiperatividade, impulsividade, 

alheamento, agressividade, entre outras.  

 Diante disso, a música se torna grande aliada para o desenvolvimento dessas crianças, 

tornando-as capazes de inteirar de maneira ativa na comunidade. Possuindo também a 

capacidade de auxiliar na conquista de independência em suas atividades do cotidiano e 

expandindo seu mundo de relações. A música deve ser explorada de todos os modos, isso irá 

favorecer no processo-aprendizagem do aluno especial, desempenhando sua capacidade de 

observar e refletir totalmente sobre a letra, podendo comparar com a sua realidade.  

Não se pode deixar de ressaltar, como parte integrante e importante deste trabalho, a 

necessidade de conscientização dos educadores, para que utilizem a música como um recurso 

didático e não apenas como um momento para a recreação. Esta pesquisa visa estabelecer uma 

conscientização que ultrapasse essas barreiras e paradigmas educacionais, promovendo uma 

prática mediadora e não mecânica como vem sendo realizada em grande parte nas salas de aula. 

 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA MÚSICA NO BRASIL 

 



 A música sempre esteve presente e foi considerada produção cultural, de acordo com a 

ciência, desde que o ser humano resolveu se acomodar em tribos nos primórdios, na África. A 

música era recorrente na rotina desses indivíduos. Pressupõe que a música tenha emergido há 

50.000 anos, onde as primeiras expressões tenham acontecido no continente Africano, se 

estendendo de acordo com a disseminação das raças humanas pelo mundo.   

 No Brasil, a música teve sua origem quando houve o ajuntamento de financiamentos 

africanos, europeus e indígenas, que foram patenteado respectivamente pelos colonizadores 

portugueses, negros capturados como escravos e os padres jesuítas. Os nativos desta terra, os 

índios, também possuíam seus padrões musicais utilizados em seus rituais, no qual favoreceu a 

formação de um grande número de estilos musicais, que se fortaleceram com o passar do tempo.  

Em solo brasileiro, os primeiros surgimentos musicais foram dos padres jesuítas, que, 

desejavam atrair mais fiéis para suas igrejas do que propagar educação ou manifestações 

culturais por intermédio de suas músicas. Foram os primeiros professores de música no Brasil, 

incumbido pela catequização dos indígenas, a partir de 1549. No meridional do Brasil, os 

jesuítas organizaram as missões, que tinham como objetivo levar cultura aos índios guaranis e 

doutrinar a religião católica, musical vocal e instrumental e agricultura.  

Ao passar do tempo, com a troca de relações culturais entre os países, foram trazidos 

inúmeros princípios musicais característicos de outros países, como as óperas francesa e 

italiana, e algumas danças específicas de outras nações, como o bolero, as valsas e o jazz, 

tiveram sua atuação e modificação para a estruturação da música brasileira.  

Até meados do século XVIII a maioria da música erudita era executada exclusivamente 

na Bahia e Pernambuco, mas no final deste mesmo século, essa grande combinação de variados 

elementos melódicos e ritmos africanos estabeleceram a música brasileira.  (CLAUDINHA 

RAHME, 2012) 

 

 

3. EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL  

 

Por vários anos persistiu a concepção de que a educação especial, dirigida de forma 

semelhante à educação comum, na qual seria a forma mais adequada para o atendimento de 

estudantes que aparentavam deficiência ou que não se moldavam à composição vigorosa dos 

sistemas de ensino.  

Essa visão causou repercussão permanente na história da educação especial, que 

consequentemente, resultou em mecanismos que destacavam as concepções relacionadas à 



deficiência, em contrariedade à sua extensão pedagógica. O desenvolvimento de estudos na 

área da educação e dos direitos humanos vêm remodelando os conceitos, a legislação, as 

práticas educacionais e de gestão, apontando a necessidade de se providenciar uma 

reformulação das escolas de ensino regular e da educação especial.  

A Educação Especial aponta suas atuações para o atendimento às particularidades desses 

estudantes no processo educacional e, no contexto de uma performance mais ampla na escola, 

instrui a organização de redes de apoio, a formação contínua, a descoberta de recursos, serviços 

e o desenvolvimento de práticas colaborativas.  

As últimas pesquisas na área da Educação Especial destacam que as descrições e a 

utilização de categorias devem ser contextuadas, não se padecendo na especificação ou 

categorização designada a um quadro de deficiência, síndrome, transtorno, distúrbio ou aptidão. 

Julga-se que os indivíduos se remodelam constantemente, alterando o contexto em que estão 

inseridos. Essa característica requer uma atuação pedagógica orientada para modificar a 

situação de exclusão, evidenciando a importância dos ambientes diversificados para o progresso 

da aprendizagem de todos os alunos.  

O desenvolvimento histórico da educação especial no Brasil iniciou a partir do século 

XIX, em momento que as tarefas esforçadas a essa parte da nossa população, orientadas por 

experiências americanas e europeias nos foram trazidas por brasileiros que se propunham a 

providenciar e elaborar intervenções particulares para servir a pessoas com deficiências físicas, 

mentais e sensoriais.  

 Estas atitudes não estavam incluídas às políticas públicas de educação e só 

aproximadamente ao passar do século que a educação especial passou a ser membro integrante 

do nosso sistema educacional, foi vigente oficialmente de fato, no início dos anos 60, chamada 

de “educação dos excepcionais”.  

 

 Assim, reconhecemos que a história da educação especial se dividiu em três grandes 

fases:  

• 1854 à 1956 – determinado por iniciativas de caráter privado;  

• 1957 à 1993 – marcado por ações oficiais de âmbito nacional;  

• a partir de 1993 – reconhecido pelos movimentos em benefício da inclusão escolar.  

 A Constituição Federal de 1988 tem como uma de suas finalidades fundamentais 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (art.3º, inciso IV). No artigo 205, fica definido a educação como 

um direito de todos, assegurando o amplo desenvolvimento do indivíduo, o exercício da cidadania e a 



qualificação para o seu trabalho. No artigo 206, inciso I, determina a “igualdade de condições de acesso 

e permanência na escola” como uma das suas convicções para o ensino e responsabiliza como dever do 

Estado, a proposta do atendimento especializado, preferivelmente rede regular de ensino (art.208). 

 Para a conquista dos objetivos de educação para todos, a Conferência Mundial de 

Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, exercida pela UNESCO em 1994, 

compromete adentrar na discussão, questionando as razões da exclusão escolar. A partir daí, 

esse pensamento a respeito das práticas educacionais que originam na desigualdade social de 

vários grupos, o documento Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades 

Educativas Especiais preconiza que as escolas públicas constituem o meio mais convincente 

para batalhar contra as ações discriminatórias, destacando que: a razão fundamental desta Linha 

de Ação é de que as escolas têm obrigação de acomodar todas as crianças, independentemente 

de suas  limitações físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, entre outras. Devem 

abrigar crianças com deficiências e bem dotadas; crianças que moram nas ruas e que trabalham; 

crianças de populações afastadas ou vagantes; crianças de minorias linguísticas, étnicos ou 

culturais e crianças de grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas. (Brasil, 1997, p. 17 

e 18). 

A educação especial se fundou tradicionalmente como atendimento educacional 

especializado substitutivo ao ensino comum, comprovando compreensões distintas, 

terminologias e modalidades que induziram à criação de instituições especializadas, escolas 

especiais e classes especiais. Essa organização, fundamentada no conceito de 

normalidade/anormalidade, determina formas de atendimento clínico-terapêuticos fortemente 

ancorados nos testes psicométricos que, por meio de diagnósticos, definem as práticas escolares 

para os estudantes com deficiência. 

 

4. EDUCAÇÃO MUSICAL  

 

A música é a arte de se expressar através de sons, o termo educação é a aplicação de 

métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de 

um ser humano.  

 Geneticamente ganhamos de nossos pais uma porção de habilidades musicais as quais 

chamamos de “dom”. Esse legado genético definirá o quanto somos sensíveis ao som e a 

determinadas características.  

 Podemos definir Educação Musical como um conjunto de métodos que abrange uma 

técnica mais abundante, começando pela compreensão da necessidade e importância do silêncio 



como recurso exclusivo para passagem do som, seguindo com a obtenção dos conhecimentos 

teóricos e práticos das características do som, o desenvolvimento e treinamento gradual do 

“ouvido musical” o qual denominamos percepção musical.  

 

5. A MÚSICA E A EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A música está presente em várias situações da vida humana, para adormecer, para 

tranquilizar, para dançar, para comemorar. A música faz parte da vida e pode e deve estar 

inserida no cotidiano escolar. Não apenas como método recreativo, mas como prática educativa 

mediadora da aprendizagem e do desenvolvimento integral da criança. A prática musical é um 

excelente meio para o desenvolvimento da expressão, da autoestima, do equilíbrio e do 

autoconhecimento, tornando a criança segura e expressiva.  

 A música exerce um papel fundamental no progresso da sua relação com o meio social 

da criança, possibilita uma melhor participação em sala de aula, relacionando e interagindo com 

os colegas e até mesmo com adultos através de jogos e atividades musicais como canto e 

execução instrumental, orientados especialmente para praticar suas habilidades.  

Vale ressaltar que a área de educação musical no Brasil, vem se implementando cada vez mais 

como uma área de ampla potencialidade de colaboração para os   

programas interdisciplinares ocasionando em boas e novas perspectivas para a educação 

de modo geral. Há um índice considerável de profissionais em estudos e produção de materiais 

didáticos voltados para uma educação mais afetuosa e inclusiva da música. Porém, apesar de 

que o agrupamento de noções da área de educação musical elaborado no Brasil em formato de 

métodos, propostas de metodologias e materiais pedagógicos institua uma quantidade 

significativa, e são poucas as relações feitas com seu uso e aplicabilidade na educação especial.  

O ato de ensinar vai muito adiante do giz e lousa, ensinar é algo dogmático, quando o 

aluno interage com o educador há troca de informações. Dentre os métodos didáticos comuns 

de ensinar (livros, lousa, apostilhas), foi incluído como matéria multidisciplinar não somente 

nas aulas de artes, mas também nas outras disciplinas, a música.  

Conforme Leinig (1977), Banol (1993) e Straliotto (2001), a música é um dos impulsos 

mais influentes para despertar os circuitos do cérebro, auxilia a adequar a emoção das pessoas, 

amplia o rendimento de concentração, aprimora o raciocínio lógico-matemático e a memória, 

além de provocar sensações. Ao ouvirmos música clássica, vagarosa, o indivíduo passa do nível 

alfa (alerta) para o nível beta (calmo, mas em atento), expandindo a agilidade dos neurônios.  



Para Gianotti e Pizzoli (2004) a música influencia a liberação de substâncias químicas 

cerebrais responsáveis por regular o humor, diminuindo a hostilidade e a depressão, além disso 

melhora o sono.  

De acordo com Straliotto (2001) debatendo a música como uma ciência, compreende 

que os sinais diversificados que são empregados nestes estudos, proporciona o desenvolvimento 

intelectual do indivíduo. 

Porém, e de acordo com todas as analogias colocadas acima, a música tem participação 

sim do desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança, destacando que a 

metodologia se fortalece de forma otimista e a apreciável quando permeado de modo lúdico e 

planejado.  

A criança se sente comovida perante da arte e da natureza, descobrindo uma nova forma 

de expressão e comunicação, fortalecendo sua autoestima, exprimindo sua insistência na 

conquista de metas; sentindo-se entusiasmada a ultrapassar as dificuldades ao envolver em 

produções artísticas. As atividades musicais também podem beneficiar o sentido de união, 

equipe, companheirismo e inclusão, socializando e definindo o valor em vincular a algum tipo 

de grupo.  

A música é uma das dinâmicas mais incentivadoras do intelecto das crianças, além de 

tudo é um dos aprendizados mais encantadores e prazerosos. Através da música, é 

proporcionado ao aluno: melhoria na coordenação motora, estímulo da criatividade e 

sensibilidade, promove melhor comunicação da criança, trabalho em equipe, aprendizagem de 

ritmos e letras, etc. 

 Para alguns autores há vários fundamentos e modos de análises que podem auxiliar no 

ensino-aprendizagem de crianças especiais. É essencial que o professor tenha conhecimento em 

relação ao aluno, conhecendo devidamente suas limitações e complexidade de cada um. É um 

processo de leituras específicas sobre as particularidades destes alunos, envolvendo entrevistas 

com os pais e os demais profissionais que integram a equipe escolar que estes estudantes 

frequentam.  

 É de grande importância esquivar-se de concepções pré-determinados sobre o que os 

indivíduos portadores de necessidades especiais podem ou não executar. É necessário estar 

atento para identificar o potencial de cada aluno, o educador deve o encorajar a ultrapassar seus 

próprios obstáculos e capacidades.  

 Birkenshaw-Fleming (1993) destacou algumas prováveis benfeitorias que as aulas 

musicais podem oferecer aos alunos com necessidades especiais: 



• Canções curtas, exercícios melódicos e de acuidade rítmica auxiliam no 

desenvolvimento da habilidade auditiva e, no desempenho da memória. 

• Através de atividades musicais é possível desenvolver a linguagem, utilizando 

parlendas e canções reduzidas.  

• Desenvoltura da coordenação psico-motora pode ser incentivado por atividades que 

envolvam movimentos relacionados à música.  

• Estímulo da interação social por meio de atividades musicais, desenvolvendo um bom 

relacionamento que propicia ao aluno sair do isolamento.  

As pessoas com algum tipo de dificuldade, seja ela emocional, mental ou de 

aprendizagem são capazes de se organizar e reagir às condições do ambiente quando lhes são 

estabelecidos uma ordem e uma rotina prevista. Desse modo, exercícios de relaxamento são 

fundamentais para criar um ambiente tranquilo, diminuindo as tensões do recinto.  

Outro ponto destacado por Birkenshaw-Fleming é o movimento. Ele faz um papel 

essencial no processo de desenvolvimento da criança e cooperando para o alívio de tensões, 

ajudando o corpo a relacionar ideias. Crianças com limites físicos ficam impossibilitadas do 

entusiasmo favorecido por atividades de movimentos, por isso, a inclusão de danças e 

expressões corporais podem ser introduzidas através da música.  

O livro publicado por Alvin (1966) “Música para el niño disminuído” alega que a música 

pode significar para as crianças portadoras de necessidades especiais um mundo não-agressivo, 

no qual ela pode dialogar, participar e se identificar. De acordo com a autora, a música pode 

propiciar possibilidades para que a criança amplifique seus limites físicos e mentais. As práticas 

musicais também podem colaborar para o estímulo da consciência perceptiva, o 

desenvolvimento da distinção auditiva e do controle motor. Além disso, ajuda no favorecimento 

da integração social e emocional da criança, influenciando sobre seu comportamento com 

relação a si mesmo e ao ambiente em que vive.  

Penovi (1971) em um de seus livros, explicou a finalidade da música na educação de 

crianças com necessidades especiais, a autora retrata uma sucessão de propostas para a 

adaptação do movimento estímulo harmônico, distinção auditivo, compreensão de estruturas 

rítmicas e relação em grupo por meio de atividades musicais.  

A educação deve levar em conta a natureza própria do indivíduo, encontrando esteios 

nas leis da constituição psicológica do indivíduo e seu desenvolvimento. A relação entre os 

indivíduos a educação e sociedade tornar-se recíproca. Pretende que a criança aproxime do 

adulto não mais recebendo as regras da boa ação, mas conquistando-as com seu esforço e suas 



experiências pessoais, em troca a sociedade espera das novas gerações mais do que uma 

imitação, espera um enriquecimento (Piaget 2002, p.139). 

Sendo assim, fica evidenciado o quanto o educador se torna parte contribuinte e 

essencial na vida do cidadão, já que o educador tem a possibilidade de semear um aprendizado 

funcional e transformador que possa germinar e resultar em bons frutos no amanhã. Vale 

ressaltar que tudo que o educador constrói junto ao aluno está inteiramente ligado à sua prática 

e ação pedagógica com reflexos significativos cognitivos, sociais e emocionais. Cabe a cada 

educador buscar constantemente novas possibilidades para enriquecimento do processo ensino-

aprendizagem.  

Podemos compreender, com base em Piaget (2002), que a música se enquadra 

perfeitamente no perfil das novas possibilidades educacionais, enquanto recurso pedagógico 

diferenciado. Deve-se salientar que esta nova possibilidade, deve ser assim mensurada porque 

foge à regra da simples recreação, ou música com simples caráter e finalidade de relaxamento 

e descanso. A música pode e deve assumir um caráter de nova prática pedagógica, sendo 

inserida no contexto educacional com ação intencional e funcional no processo de transmissão 

de saberes.  

A música oferece uma gama de variedades e opções de trabalho que vão do simples ato 

de cantar, à interpretação, à ilustração, paródias, conhecimentos interdisciplinares e temas 

transversais, que vinculados sistematicamente à mediação lúdica se tornam atrativos e 

desenvolve a criança em sua totalidade, isso permitirá ter no amanhã, um cidadão centrado, já 

que o mesmo passa a ter oportunidade de construir com base segura e sólida o seu aprendizado, 

que permanecerá por toda sua vida.  

As bases educacionais, de valores éticos, morais e sociais devem fazer parte da 

contribuição que o educador pode oferecer, desde a educação infantil. Vale salientar que este 

processo de contribuição também pode ser enriquecido ou estabelecido pelo processo musical, 

que desperta com clareza e suavidade o educando, permeando o real e o imaginário, e assim 

estabelecendo uma conexão funcional entre os dois. 

Louro, Alonso e Andrade (2012, p. 43) ressalta que “há caminhos e possibilidades para 

se alcançar resultados de boa qualidade musical inclusiva, contando que o professor se prepare 

antecipadamente”. Os autores listaram alguns itens que pensam serem pré-requisitos para que 

professores musicais trabalhem com alunos PAEE (Público Alvo da Educação Especial): 



• Quebra das barreiras comportamentais: algumas condutas que temos frente a 

indivíduos com deficiência, como a generalização e supervalorização, o estigma, a questão da 

sexualidade e a infantilização; 

• Conhecimento mais profundo das deficiências: compreendendo a deficiência do aluno, 

o educador musical entenderá melhor suas habilidades e seus limites; 

• Conhecimento meticuloso do aluno: saber qual seu diagnóstico; se faz uso de 

medicamentos, quais são e quais os efeitos colaterais; condições de aprendizagem, para 

entender quais são suas dificuldades básicas, suas adaptações necessárias e quais são suas 

maiores habilidades; 

• Intercâmbio de informações: conhecer quais são os outros profissionais que trabalham 

junto ao aluno PAEE (professores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, 

etc) e, se possível, buscar trocar informações com eles, assim como com os pais e responsáveis 

desses alunos; 

 Definição clara e realista das metas pedagógico-musicais: respondendo duas perguntas 

básicas (Quem é o aluno? Em que contexto o trabalho é realizado?) o educador musical poderá 

definir qual a meta pedagógico-musical com esse aluno. Essa meta engloba conteúdo e 

objetivos, metodologia e organização das aulas; 

 Estratégias diferenciadas para as aulas e avaliações de alunos PAEE, de acordo com 

suas habilidades e limitações. 

 

6. CONCLUSÃO  

 

 A expressão musical é um recurso através o qual criança adquire gradualmente 

habilidades de comunicação e representação. A música é um instrumento de aproximação 

cultural pelo qual a criança vai chega nas tradições e formas de expressão que são apropriadas 

ao seu grupo cultural. 

 Como foi visto, a linguagem musical é muito importante para o desenvolvimento da 

criança, e que, também, está intimamente ligada a outras línguas, como o corporal, o plástico, 

a expressão oral, a expressão artística. Através da música as crianças aprendem enquanto se 

divertem, desenvolvem a sua criatividade e imaginação 

 Num ambiente de liberdade de expressividade musical, com desafios estímulos e 

objetivos que aguçam a curiosidade e, consequentemente, o empenho dos alunos em trabalhar, 



buscando elaborar soluções para as dificuldades a criança se incentivará para participar das 

atividades, podendo agir da plenitude de seu corpo. O desejo de relacionar-se, de se empenhar 

para procurar soluções para se encaixar, etc., logo, todos os integrantes de uma atividade desse 

tipo descobrirão um ambiente para se progredir de modo inovador, responsável e independente. 

 Ao oportunizar à criança a o aproveitamento do entretenimento de brincar, cantarolar, 

investigar o mundo em suas inúmeras possiblidades, amplificamos as oportunidades destes 

indivíduos de participarem do meio social em que se inserem, introduzidos pela prática de 

situações que descompliquem mudanças nos diferentes níveis – afetivo, linguístico, motor e 

intelectual. Esses indivíduos que possuem necessidades especiais a vivenciares essas situações 

de mudança nesses níveis, são ações essenciais para inclusão destes nos grupos comunitário em 

que vivem. Desse modo, deve-se oferecer uma educação voltada para a colaboração, para a 

independência racional, social e aprendizagem funcional, tais condições que possibilitam o 

desempenho geral de todos os alunos, assim como o aperfeiçoamento profissional dos 

professores.   

 Na classe inclusiva, o estudante deveria reencontrar essa pluralidade de modelos de se 

exprimir e não apenas o enaltecimento da expressão verbal, requisito que nem todos alcançam, 

devido a algumas particularidades de deficiência física ou mental. E, além do mais, nem todas 

as crianças gostam de conversas, algumas se expressam melhor dançando, cantando ou 

desenhando.  

 O processo de musicalização oferece atividades que amplificam a percepção auditiva e 

rítmica, colaborando para o despertar o interesse pela exploração sonora, possibilitando 

circunstâncias para a escuta ativa, improvisação e criação musical. Num ambiente de Educação 

Musical, os indivíduos são encorajados a associarem ações exercidas, através da produção 

criativa, em descobrem sons em objetos sonorosos ou instrumentos musicais, com voz e 

movimentos corpóreos e, simultaneamente, combinam essas explorações com a criação dos 

colegas.  

 Desse modo, reavaliamos a forma que pensamos sobre o conceito de educação, é de 

fundamental importância a inserção da educação inclusiva e é indispensável pensar na educação 

musical como um recurso a mais que proporciona inúmeras formas de expressão. Porém, desde 

que o ambiente estabelecido estimule a cooperatividade, a criatividade e a forma lúdica de se 

aplicar dentro da sala de aula.  
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