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Justificativa 

O educador musical e compositor Zoltán Kodály (2882-1967) já dizia: “Que a música pertença 

a todos”.  

A partir dessa primícias, pensou-se em uma parceria socioeducativa do curso de Licenciatura 

em Música e “O Grupão” da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Campo Limpo 

Paulista. “O Grupão” é um grupo de teatro em que todo o elenco é formado por pessoas com 

deficiências, dentre eles, um bebê, crianças, jovens e adultos, sendo que, a pianista do grupo é 

autista (autodidata) e a cantora é cega congênita (bacharel em canto). 

A parceria foi previstacom a finalidade de incluir os alunos de ambas as instituições 

supracitadas com os mesmos direitos de acesso à educação e a bens culturais, em conformidade 

com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei 

n. 13.146, a respeito do direito à educação, em seu artigo 27, estabelece que 

 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 
forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 
físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015) 
 

E a respeito do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer,em seu artigo 42, determina 

que  

 

A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso: 

I - a bens culturais em formato acessível; 

II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas 
em formato acessível; e 

III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços 
ou eventos culturais e esportivos. (BRASIL, 2015) 

 

A aproximação dos dois grupos se deu com apresentações do Grupão para os licenciandos, 

no Anfiteatro da FACCAMP, dentre elas, a apresentação de “Os Saltimbancos”. Em uma das 

Semanas de Recepção aos alunos da FACCAMP, fez-se um Sarau em que uns se apresentaram aos 

outros como forma de troca de experiências estéticas, expressivas e culturais, além de alguns alunos 



 

 

se juntarem à  

 

pianista e à cantora. A parceria cresceu e todos juntos criaram lindos arranjos para as músicas da 

peça de teatro “Voando com Ícaro” que relata fatos históricos da Grécia Antiga, quando se 

apresentaram fora do ambiente da FACCAMP. Nesses momentos relatados, música do cotidiano 

deles e música que aprenderam na faculdade sedialogaram. Os alunos do grupão que trabalham com 

a linguagem teatral puderam ter um contato mais intenso com a linguagem musical, e ambos os 

integrantes das duas instituições tiveram a oportunidade de se inter-relacionarem, e de acordo com a 

Teoria Geral dos Sistemas se retroalimentarem, num sistema de trocas e aprendizado contínuo. 

Vale ressaltar que os educadores musicais da FACCAMP preocupam-se com o 

desenvolvimento de seus alunos tanto quanto educadores, como também, músicos, portanto, se faz 

necessário esse diálogo entre a música cotidiana e não-cotidiana, além de diferentes maneiras e 

contextos para se estabelecer esse diálogo. De acordo com Benedetti e Kerr (2012), 

 

Tanto as aprendizagens formais quanto as informais têm elementos e conhecimentos 
positivos que precisam ser levados em consideração. O que não se pode ter é uma 
postura que negue o conhecimento, seja ele qual for. Cabe ao professor, enquanto 
mediador entre os conhecimentos espontâneos/cotidianos e os novos conhecimentos, 
verificar a qualidade do processo: contextualizar a aprendizagem, tornar os novos 
conteúdos compreensíveis e significativos para o aprendente. (p. 85) 

 

Sendo a Faculdade de Música um ambiente de ensino formal, pensa-se os encontros da 

Licenciatura em Música com “O Grupão” como um importante meio de os alunos vivenciarem o 

diálogo e parceria da educação musical com a inclusão escolar, pois a partir do pensamento de que 

somente o curso de Graduação em Música não pode dar conta da formação de seus alunos para a 

grande diversidade de campo de atuação profissional, torna-se necessária a criação de novas 

situações de aprendizagem. 

 

Neste sentido, as experiências musicais e pedagógicas vivenciadas pelo estudantes 
em diversos espaços educativo-musicais e a interação com as mais variadas 
manifestações culturais, fora do ambiente, durante seu processo de formação 
constituem referências iniciais para atender, pelo menos em parte, toda essa 
diversidade de formação. (SOARES, SCHAMBECK e FIGUEIREDO, 2014, p.98) 

 

Com esse projeto em parceria todos aprendem e apreendem a respeito de música, do outro, 

do mundo e de si mesmo, ou seja, se desenvolvem enquanto seres humanos por meio do que 

conhecem e reconhecem da música que é, ao mesmo tempo, a objetivação cotidiana e não cotidiana, 

pois depende não somente de suas características formais e estéticas, como também das 

características simbólicas que assume na vida individual e coletiva na sociedade. Portanto, “se a 

educação émediação, isto significa que ela não se justifica por si mesma, mas tem sua razão de ser 

nos efeitos que se prolongam para além dela e que persistemmesmo após a cessação da ação 

pedagógica” (SAVIANI, 2008, p. 61). 

Dessa forma, todos aprendem, os que chegam, os que ficam e os que se vão embora... E o 

ciclo de aprendizagens se renova, transforma-se, espalha-se e continua... 

 



 

 

 

 

 

Objetivos 

• Abrir espaço para a inclusão escolar e social; 

• Ampliar o repertório musical de todos os envolvidos com o projeto; 

• Democratizar o acesso à arte e à educação musical; 

• Dialogar com estruturas do ensino artístico formal e não-formal; 

• Contribuir com a formação do educador musical para trabalhar com e para a diversidade; 

• Propiciar uma formação ampla entre gêneros musicais, linguagens artísticas para os 

diferentes campos de atuação do docente em música. 

 

 

Duração e Local 

Enquanto o curso de Música e “O Grupão” existirem, pretende-se que a parceria continue na 

FACCAMP e nos demais espaços educacionais e culturais que receberem o trabalho realizado. 

 

 

Público / Turmas Envolvidas 

Alunos e professores do curso de Música, bem como os alunos da APAE de Campo Limpo Paulista, 

interessados e aficionados em música e inclusão escolar/social. 

 

 

Custos 

Sem custos.  
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