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Esta pesquisa de iniciação científica teve como objeto a participação de crianças surdas em 

aulas de estagiários da Licenciatura em Música do CEART/UDESC, desenvolvidos em escolas da 

rede pública de ensino de Florianópolis. Faz parte da investigação intitulada “Crianças na aula de 

música: participação infantil na educação musical escolar”1, e teve como objetivo refletir sobre a 

participação e a inclusão de crianças surdas nas aulas de música.   

O conceito de participação adotado nesta pesquisa parte do entendimento de que a 

participação é um dos direitos das crianças, e está em conformidade com a Convenção dos Direitos 

da Criança – CDC (ONU, 1989; BRASIL, 1990). Mais do que fazer parte de um grupo, participar 

significa ter o direito de expressar pontos de vista, de serem ouvidas e consideradas tanto nos 

processos de decisão como nos resultados finais, em todos os contextos nos quais as crianças 

estejam envolvidas, tais como comunidade e escolas. (HART, 1992; SOARES, 2005).  

A pesquisa teve como referencial teórico os diálogos entre a educação musical (CUNHA, 

2017; 2020), a sociologia da infância (QVORTRUP, 2011; ABRAMOWICZ, 2018) e estudos 

sobre inclusão (STROBEL, 2008). A metodologia adotada combinou a pesquisa bibliográfica para 

o estudo da temática da participação infantil e da educação musical em contextos de inclusão 

(SCHAMBECK, 2017), com a análise documental para o exame dos relatórios escritos por seis 

estagiários, com trabalhos desenvolvidos de modo emergencial remoto no primeiro semestre de 

2020, e de dois Trabalhos de Conclusão de Curso – TCCs que abordaram estágios realizados de 

modo presencial em 2019.  

Da leitura do corpus foram levantadas as principais temáticas abordadas e nos 

aprofundamos nas análises daquela relacionada ao objeto desta pesquisas, à qual somamos a 

pandemia, questão que esteve presente em todos os relatos de estagiários.  Durante o período 

analisado não encontramos relatos de crianças surdas nos relatórios de estágio. No entanto, apesar 

dessa ausência, consideramos importante manter o tema da pesquisa e abordá-lo de modo mais 

reflexivo, porque o objetivo de pensar a participação das crianças tinha como ideia norteadora o 

questionamento de uma ideia senso comum de que a música pode ser percebida, praticada e 

aprendida exclusivamente por quem ouve. Essa ausência nos colocou em estado de alerta ao 

perguntarmos: as crianças surdas têm sido ouvidas e consideradas nas aulas em formato remoto, 

ou no envio de atividades para aquelas que não dispõem de acesso à internet? Quando fizemos essa 

pergunta, consideramos a possibilidade de que elas possam ter sido altamente impactadas nesse 

momento da pandemia, ocasionando seu apagamento.  

                                                 
1 Projeto de pesquisa aprovado pelo CEP/UDESC, via Plataforma Brasil, CAAE nº 46038821.1.0000.0118. 
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Como resultados da pesquisa, afirmamos que a participação de crianças surdas nas aulas de 

música amplia o conceito de inclusão porque afirma que todas as crianças têm o direito de serem 

ouvidas e consideradas nos processos de construção de conhecimento que acontecem nas aulas de 

música. Os resultados também nos permitem pensar sobre o quanto a participação infantil e a 

inclusão são fundamentais para que se possa estabelecer outros parâmetros sobre as diferenças 

existentes entre crianças e para livrá-las de julgamentos acerca do que seria a normalidade. Além 

disso a pesquisa traz contribuições no sentido de nos fazer refletir acerca de como a percepção 

sonora e musical para as pessoas surdas tem outra dimensão e, muitas vezes, uma ligação mais 

profunda com todos os outros sentidos, do que os ouvintes estão habituados a ter, ao pensarmos 

que a música também pode ser “ouvida” de outros modos, por ser possível a sua percepção e 

compreensão por meio de diferentes sentidos, relacionados ao ver e sentir que estão envolvidos no 

ato de escutar.  
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