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A presente pesquisa teve como objetivo uma busca online das produções que envolvem o 

estudo de música na educação especial. A busca foi realizada com as palavras-chave: música, 

educação musical, educação especial, inclusão e deficiência. Essas palavras-chave foram 

utilizadas para a primeira busca, na segunda foram selecionados os artigos que continham o 

conteúdo de interesse e na terceira etapa foram feitos os fichamentos dos artigos. 

O estudo de alcance exploratório ou pesquisa exploratória, foi desenvolvido com o 

objetivo de proporcionar visão geral, acerca de determinado fato. Esse tipo de pesquisa é 

realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado. A educação especial 

relacionada com música ou educação musical é um tema pouco estudado em um âmbito 

acadêmico. Desta forma, o estudo de alcance exploratório torna-se importante como 

ferramenta de pesquisa para este trabalho. 

Os sites escolhidos que continham revistas, anais de encontros e congressos regionais e 

nacionais foram: 1) ABEM – Associação Brasileira de Educação Musical; 2) Revista 

Educação, Artes e Inclusão; no período de 2013 a 2016.  

Abaixo segue a tabela com o total de artigos encontrados nos anais regionais e nacionais e 

revistas da ABEM dentro do período já dito, que continham as palavras-chave ou outra 

palavra relacionada ao conteúdo de música na educação especial no título: 

 

Ano Artigos Anais Artigos Tema Artigos Revista Artigos Tema 

2013 242 6 4 0 

2014 248 9 4 0 

2015 0 0 4 0 

2016 243 17 11 3 
 

A tabela a seguir mostra a quantidade de artigos encontrados na Revista Educação, Artes e Inclusão 

que continham no título as palavras-chave ou palavras relacionadas ao tema da pesquisa: 

 

Ano Versão/Número Quantidade Total Quantidade Tema 

2013 07/01 8 0 

2013 08/02 8 0 

2014 09/01 9 1 

2014 10/02 10 1 

2015 11/01 10 0 

2015 11/02 11 1 

2016 12/01 7 0 

2016 12/02 9 1 

2016 12/03 12 0 
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O levantamento de dados realizado entre o período de 2013 a 2016, mostrou um constante 

crescimento em relação a quantidade de artigos produzidos por ano a respeito do trabalho 

inclusão de pessoas com deficiência e educação musical. Esse crescimento da produção 

científica evidencia que esse tema vem se tornando importante e introduzido no campo de 

conhecimento da educação musical. Além disso, foi possível traçar paralelos com propostas 

de autores que discutem a formação de professores. 

A partir desse levantamento, a pesquisa continuará com a pesquisa de análise documental, 

tendo como fonte de dados o conteúdo destes textos. Também será importante compreender a 

partir dessa análise como esse tipo produção contribui para uma ampliação na formação dos 

estudantes e auxilia-los na preparação para a seu futuro profissional.  

 

 

 


