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INTRODUÇÃO:

O presente trabalho consiste no material elaborado na pesquisa de Iniciação Científica:

“Levantamento e Catalogação de Artigos de Tecnologia Assistiva na Educação Musical”, sob

orientação da Prof.ª Dr.ª Adriana do Nascimento Araújo Mendes, utilizando a metodologia de revisão

narrativa. O trabalho surgiu com uma preocupação decorrente da dificuldade da implementação da Lei

nº 13.146, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), de 2015, que afirma que todas

as instituições de ensino precisam passar por um processo de aprimoramento dos sistemas

educacionais, com a intenção de garantir a condição de acesso e permanência dos alunos com

deficiência “por meio de oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e

promovam a inclusão plena”. Ou seja, as escolas precisam passar por um processo de adaptação

estrutural e educacional.

Portanto, não é suficiente abrir espaço para que alunos com deficiência se matriculem; é

preciso repensar, prioritariamente, as estratégias de ensino para que esses alunos se apropriem do

conhecimento transmitido, e isso só será possível levando em consideração as singularidades de

aprendizagem e desenvolvimento de cada educando (GLAT et al, 2007), pensamento esse reforçado

por Louro (2013). Para a autora, um dos princípios básicos para que a inclusão ocorra é que o

professor consiga lidar com os diferentes tipos de deficiência que pode encontrar em sala de aula. Isso

é: conhecer seu aluno. Ela afirma:
Cada deficiência é um universo de desafios e possibilidades que requer
estratégias, recursos, apoios e maneiras de comunicação
diferenciadas... Por isso, sem o prévio conhecimento das limitações de
determinada deficiência, fica complicada a escolha da melhor linha de
ação diante dela (LOURO, 2013, p. 7).

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento e catalogação dos artigos

acadêmicos em fontes de publicação de relevância na área estudada, no intuito de colaborar com um

material que auxilie os professores e pesquisadores a enfrentar os desafios que uma sala de aula

inclusiva enfrenta.
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METODOLOGIA:

Inicialmente, durante a elaboração do projeto de pesquisa, foi delimitada a data das publicações

e as fontes que seriam utilizadas no levantamento e catalogação. Por se tratar de uma pesquisa de

Iniciação Científica, com um tempo máximo de um ano de duração, foi escolhido que o estudo iria

abranger publicações entre janeiro de 2016 e agosto de 2021 (data do início da pesquisa). No que diz

respeito à seleção de fontes de publicações, alguns dos critérios utilizados foram: referência na área

de educação musical ou de pessoas com deficiência, publicações na delimitação de tempo estipulada,

facilidade de acesso (convênio com a Universidade Estadual de Campinas), número de publicações e

publicações em inglês ou português.

Com isso, foram delimitadas as seguintes fontes de publicação: Anais dos Encontros Nacionais

e Regionais da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), do Congresso da Associação

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM), Anais do Congresso Brasileiro de

Educação Especial (CBEE), Anais do Simpósio de Educação Musical Inclusiva, periódico da ABEM

(Revista da ABEM) e periódico da ANPPOM (Revista OPUS), Simpósio do TeMuDi (Tecnologia,

Música e Diversidade), JSTOR, Web of Science, Scopus e ProQuest Central.

Nos Anais de congresso e Periódicos, foi realizada uma pesquisa manual analisando o título de

cada um dos artigos publicados e, posteriormente, quando remetido ao tema tratado, foi analisado seu

resumo, confirmando sua adequação com a pesquisa realizada. A pesquisa seguiu desta forma, já que

as fontes supracitadas não contam com recursos de pesquisa avançada, sendo necessário acessar o

sumário de artigos publicados em cada uma das edições. Vale ressaltar que, por se tratar de uma

revisão narrativa, cuja “seleção dos artigos é arbitrária, provendo o autor de informações sujeitas a viés

de seleção, com grande interferência da percepção subjetiva” (CORDEIRO et al, 2007), outros

pesquisadores poderão encontrar artigos não catalogados que, em sua percepção, poderiam se

adequar ao escopo da pesquisa. Entretanto, como essas fontes de publicação contavam com mais de

3700 artigos, foi necessário usar como primeiro filtro a relação do título do trabalho com a pesquisa, o

que acarretou que muitos não fossem analisados a fundo.

Com relação à pesquisa realizada nas Bases de Dados, estipulamos os seguintes filtros de

pesquisa avançada: somente artigos revisados por pares, delimitação de tempo pré-definida, no título

da publicação deveria conter a palavra “music” e, no resumo, os termos “assistive technology”,

“inclusive education”, “special education” ou “special needs”1. No caso das Bases de Dados, com a

utilização dos operadores booleanos2, que delimitam a pesquisa para aparecer somente aqueles que

contenham os termos sinalizados, todos os resultados tiveram seu título e resumo analisado para

verificar a adequação do mesmo na pesquisa.

2 Os Operadores Booleanos atuam como palavras que informam ao sistema de busca como combinar os termos de sua
pesquisa. São eles: AND, OR e NOT e significam, respectivamente, E, OU e NÃO. (CAPCS, 2018)

1 Utilizando as mesmas especificações e termos traduzidos para o português, não foi encontrado nenhum resultado nas
Bases de Dados, demonstrando que a utilização dessa fonte requer um certo nível de compreensão do inglês.
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Em ambos os casos, todos os artigos que se encaixavam na pesquisa foram sendo

organizados em uma planilha do Google Sheets com os seus respectivos dados: autor(es), título do

artigo, ano de publicação, local de publicação, palavras-chave, link para acesso e resumo. Além disso,

durante a análise dos resumos, os artigos também foram categorizados nas seguintes categorias:

Estratégias, Estudo de Caso, Formação de Professores, Legislação, Recursos e Relato de Caso. As

categorias, de forma resumida, receberam as seguintes definições:
● Estratégias: Artigos que trazem um plano, método, manobras ou estratagemas para a musicalização

de pessoas com deficiência
● Estudo de Caso: Artigos que se preocupam em analisar um caso de inclusão específico, seja de um

aluno ou do programa de inclusão de uma escola
● Formação de Professores: Artigos que trazem como problemática a formação do educador musical

para trabalhar com inclusão
● Legislação: Artigos que estudam as leis de inclusão do aluno com deficiência nas salas de aula de

música
● Recursos: Artigos que trazem recursos que podem ser utilizados na inclusão, como músicas,

levantamentos, estudos sobre uma deficiência específica, etc.
● Relato de Caso: Artigos que relatam uma experiência do autor com a inclusão. Se difere do estudo de

caso pois tem um caráter mais pessoal

Com a seleção dos artigos realizada, iniciou-se o processo de análise dos dados encontrados.

Para isso, utilizamos o recurso de gráficos do próprio Google Sheets e a ferramenta de mineração de

textos online Voyant Tools3, um site em que o usuário pode colar seu texto e receber uma análise

automática com listas de frequência de palavras, gráficos de distribuição de frequência e exibições de

KWIC (Key Word in Context).

Posteriormente à análise, foi elaborado o catálogo de artigos encontrados, onde realizamos

uma apresentação dos resultados e trouxemos os dados de cada um dos artigos (título, autores,

palavras-chave, link e resumo), utilizando como referência outros trabalhos que possuem a mesma

premissa, como “Publicações da Associação Brasileira de Educação Musical: Índice de Autores e

Assuntos” (FERNANDES, et al, 2006) e “Catálogo de Artigos Científicos em Educação em Solos”

(LIMA, et al, 2020).

RESULTADOS GERAIS

Um primeiro ponto que é importante
ressaltar é em relação à quantidade de artigos
analisados versus os que se encaixam na pesquisa
em cada um dos tipos de pesquisa realizada: Anais
e Periódicos versus Bases de Dados. Nos
primeiros, foram analisados um total de 3781
artigos onde apenas 72 se encaixavam na
pesquisa. Enquanto, nas Bases de Dados, foram
analisados um total de 341 artigos, onde 122
artigos se encaixavam na pesquisa. Destes 122
artigos, 58 foram repetidos, isto é, encontrados em

3 Disponível em https://voyant-tools.org.
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mais de uma base de dados. Dessa forma, excluindo as repetições, foi catalogado um total de 64
artigos. O extenso número de artigos analisados nos Anais e Periódicos se dá pela falta de recursos
de filtragem: estas fontes não contam com recursos de pesquisa, sendo necessário analisar cada uma
das publicações.

Em relação ao melhor local para pesquisa, de acordo com os dados coletados, as maiores
fontes de publicações nos Anais e Periódicos e nas Bases de Dados são, respectivamente, os Anais
da Associação Brasileira de Educação Musical e a base de dados SciVerse Scopus4:

Em relação aos termos utilizados na
pesquisa nas Bases de Dados, o termo com
maior número de resultados e de
compatibilidade foi “Special Education”, onde a
soma dos resultados foi de 144 com 44
resultados compatíveis. Entretanto, o termo
com maior taxa de compatibilidade foi “Special
Needs”, que resultou em 102 resultados de
pesquisa e 41 artigos que se encaixavam no
tema, uma proporção de aproximadamente
30% para “Special Education” versus 40% para
“Special Needs”.

Como resultado final da pesquisa,
conseguimos um catálogo com um total de 136
artigos divididos em seis categorias:
Estratégias, Estudo de Caso, Formação de
Professores, Legislação, Recursos e Relato de
Caso. A porcentagem de artigos em cada uma
das categorias está demonstrada no gráfico ao
lado.

4 A análise representada no gráfico demonstra o total de artigos encontrados; não foi considerado o total de artigos
analisados ou artigos que foram encontrados em outras fontes de publicação.
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CONCLUSÕES:

Após um ano de trabalho foi possível realizar um material com um total de 136 artigos, todos
com a temática de educação musical inclusiva: alguns abordando uma deficiência específica, outros
trazendo a discussão de formação de professores, outros trazendo a discussão sobre legislação entre
tantos outros temas que podem ser encontrados na totalidade dos artigos.

Algumas dificuldades foram encontradas no decorrer da pesquisa, como a falta de recursos de
pesquisa avançada nas fontes de Periódicos e Anais ou a utilização de termos muito amplos, o que
acarretou em muitos resultados que não tinham a Educação Inclusiva como foco. Como exemplo,
podemos citar o termo “Special Education”, que trouxe muitos resultados como “special focus on
education” e que não tinham relação com o foco da pesquisa.

Outro aspecto que dificultou a pesquisa foi a realização do levantamento de forma individual:
outros trabalhos desse gênero costumam ser elaborados de forma conjunta, com vários alunos de
graduação ou pós-graduação envolvidos no projeto. Uma pesquisa deste caráter com um maior
número de colaboradores poderia ter seguido por um outro caminho metodológico. Com isso em
mente e por se tratar de uma pesquisa de revisão narrativa, onde a seleção de artigos tem um caráter
subjetivo, outros artigos poderão ser encontrados em futuras pesquisas com a mesma temática.

Mesmo levando isso em consideração, a catalogação e a análise decorrentes desta pesquisa
trazem resultados que podem contribuir para futuros trabalhos na área, assim como uma possível fonte
de informação para professores que enfrentam os desafios da inclusão em suas salas de aula.
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