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RESUMO
BEZERRA, Edibergon Varela. Música e deficiência visual: os processos de aprendizagem
musical no Projeto Esperança Viva. 2016. 129f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Música,
EMUFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2016.
A Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – EMUFRN, desde
2011, vem desenvolvendo o ensino musical com as pessoas com deficiência visual, por meio
de ações de extensão universitária. Para tanto, a presente pesquisa objetivou identificar quais e
como se dão os processos de aprendizagem musical dos alunos com deficiência visual no
Projeto Esperança Viva. Para melhor compreensão do universo investigado, utilizou-se o
estudo de caso e a entrevista semiestruturada. Para a realização da entrevista, escolheram-se
quatro alunos do Projeto Esperança Viva, utilizando como critério de seleção dois alunos com
cegueira e dois com baixa visão. Como resultado desta pesquisa, identificaram-se seis
processos de aprendizagem musical: percepção musical, leitura musical, escrita musical,
imitação/repetição, memorização e execução/prática instrumental, bem como os caminhos
didáticos envolvidos nesses processos: estratégias, atividades, motivações, conhecimento
prévio, diversidade de atividades e cooperação. Portanto, é importante salientar a necessidade
de maiores investigações acerca do ensino-aprendizagem musical das pessoas com deficiência
visual, objetivando ampliar as possibilidades de desenvolvimento musical desses alunos.
Palavras-chave: Deficiência visual. Educação musical. Processos de aprendizagem.

ABSTRACT

The school of music of the Federal University of Rio Grande do Norte-EMUFRN, from 2011,
has been developing the musical education to people with visual disabilities, through actions
of University extension. To this end, the present research aimed to identify where and how to
give the musical learning processes of students with visual impairments in the project hope
alive. For better understanding of the universe investigated, the case study and the semistructured interview. For the interview, chose four students of the project hope alive, using as
a criterion for selecting two students with blindness and two with low vision. As a result of
this research, identified six musical learning processes: music perception, music reading,
musical writing, imitation/repetition, memorization and execution/instrumental practice, as
well as educational pathways involved in these processes: strategies, activities, motivations,
previous knowledge, diversity of activities and cooperation. Therefore, it is important to
highlight the need for further investigation on the teaching and learning of music people with
visual deficiency, in order to enlarge the possibilities of musical development of these
students.
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INTRODUÇÃO
Durante muito tempo, as pessoas com deficiência foram consideradas incapazes de
aprender e de se desenvolver enquanto seres humanos. A falta de conhecimento dos seus
processos de aprendizagem promoveu o fortalecimento dos estigmas e dos preconceitos. Na
Idade Média, elas eram consideradas impuras e pecadoras, sua deficiência era “resultado” de
um castigo divino.
No início da Era Cristã, os romanos criaram leis consolidando as “práticas de asfixia e
de afogamento dos recém-nascidos “mal constituídos”, “débeis” ou “anormais”, e utilizavam
a prevenção como justificativa para os seus atos (PUC, 2002). Essa era uma atitude comum
nesse período da história, tanto na civilização romana quanto em outras civilizações. Mas, por
incrível que pareça, hoje ainda acontecem atitudes iguais a essas, seja pela maldade do
homem, seja pela cultura de algumas tribos.
Com o avanço científico, percebeu-se que a deficiência estava relacionada ao
desenvolvimento fisiológico e não religioso, não se tratava de nenhum castigo de Deus.
Portanto, com o aprofundamento dos estudos psicológicos e educacionais sobre as pessoas
com deficiência, estas, passaram a ser entendidas como pessoas treináveis, ou seja, poderiam
ser condicionadas para a realização de atividades domésticas e de higienização pessoal.
Porém, ainda, não eram consideradas pessoas com possibilidades e capacidades para se
desenvolver educacionalmente. Com o tempo, essa ideia iria mudar.
As instituições especializadas foram sendo criadas no Brasil, a partir de 1854 e, pouco
a pouco, se voltavam para a promoção da educação para as pessoas com deficiência. No
entanto, elas acabavam segregadas nessas instituições, sem a mínima possibilidade de serem
incluídas na sociedade.
Em 1990, na cidade de Jomtien, na Tailândia, acontece a Conferência Mundial de
Educação Para Todos, que ratifica o direito de todas as pessoas com deficiência à educação,
provendo serviços para suas necessidades básicas de educação. Quatro anos depois, em 1994,
é elaborada em Salamanca, Espanha, a Declaração de Salamanca, que traz considerações
referentes à organização de escolas inclusivas, assegurando que estas servem a todas as
crianças dentro da comunidade, que é dentro das escolas comuns que crianças com deficiência
“podem atingir o máximo progresso educacional e integração social” (DECLARAÇÃO DE
SALAMANCA, 1994, p. 5).
Podemos afirmar, portanto, que foi a partir de 1994, que as políticas públicas voltadas
para a fomentação do acesso e permanência das pessoas com deficiência em escolas comuns
foram sendo implantadas no Brasil. Então, as instituições especializadas não seriam mais

14

locais para segregar e cuidar, mas preparar essas pessoas para serem incluídas na sociedade,
nas escolas regulares e na vida profissional.
As pessoas com deficiência poderiam se desenvolver educacionalmente junto com
outras pessoas sem deficiência. No entanto, a inclusão delas não ocorreria apenas pelo direito
ao acesso, mas também pelas condições e serviços que lhes seriam oferecidos. Diante dessa
situação, os educadores passaram a pensar, desenvolver estratégias e metodologias para a
promoção de um ensino de qualidade, também para as pessoas com deficiência. Um ensino
que não precisaria ser diferente do ensino para pessoas sem deficiência, pois, segundo Favero
(2013, p. 17),
esse costume de associar pessoas com deficiência a um ensino
diferente e apartado vem sendo colocado em xeque. As mudanças
necessárias para que isso ocorra com qualidade, além de garantirem às
pessoas com deficiência seu direito à igualdade, talvez sejam uma
contribuição para a melhoria do ensino em geral.

Essa ideia de que o ensino planejado para as pessoas com deficiência pode promover
um melhor ensino quando direcionado às pessoas sem deficiência é algo que vem ganhando
força. Para ilustrar, trazemos alguns exemplos ocorridos na Escola de Música da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, no curso de Música-Licenciatura. Um dos alunos desse
curso tem deficiência visual. Nas disciplinas em que está matriculado, os professores
precisam ter o cuidado de descrever com maiores detalhes as ações ocorridas na aula.
Seguindo nessa direção, um dos seus professores vem se destacando, pois além de explicar
determinado assunto da aula para turma com todos os detalhes, também utiliza de diversas
estratégias metodológicas para que o aluno com deficiência visual possa compreender da
melhor maneira o que está ensinando. E, sempre que aparece uma ilustração durante sua
explicação, o professor realiza a descrição da imagem. Sendo assim, os alunos sem
deficiência que não entenderam a explicação sem a descrição, ao ouvir a descrição, terão a
possibilidade de uma melhor compreensão.
Aproveitando esse exemplo, entraremos especificamente no contexto educacional das
pessoas com deficiência visual. Segundo Coimbra (2003, p. 77),

O papel da escola frente às necessidades da pessoa com deficiência
visual no ato de conhecer incidem sobretudo no seu acompanhamento:
como fala, age e sente; como utiliza seus referenciais perceptuais;
como se relaciona com o seu corpo e como utiliza para se relacionar
com o mundo que o cerca.

O primeiro caminho para o desenvolvimento de um ensino de qualidade é conhecer as
particularidades desse aluno com deficiência visual, pois, como podemos observar na fala do
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autor, há uma necessidade da escola compreendê-lo melhor. Isso quer dizer que precisamos
conhecer os processos envolvidos em sua aprendizagem.
Segundo Vygotsky (2004, p. 64), “o processo de educação deve basear-se na atividade
pessoal do aluno, e toda a arte do educador deve consistir apenas em orientar e regular essa
atividade”. Para esse autor, “o meio social é a verdadeira alavanca do processo educacional, e
todo o papel do professor consiste em direcionar essa alavanca” (VYGOTSKY, 2004, p. 65).
Trazemos essa discussão vigotskyana, para refletir, sobretudo o papel do educador no
que tange ao ensino dos alunos com e sem deficiência visual, pois acreditamos que o
conhecimento dos processos de aprendizagem dos alunos com deficiência visual promoverá a
construção de um ensino mais significativo a todos.

A área da educação musical para pessoas com deficiência visual e as experiências
ocorridas na cidade de Natal/RN
Nos últimos anos, a educação musical para pessoas com deficiência visual na cidade
de Natal/RN vem ganhando novas projeções. Instituições de ensino de música têm promovido
cursos e projetos para esse público. Entre estas, destacamos a Escola de Música da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – EMUFRN, que desde 2011, com a criação do
projeto de extensão universitária Esperança Viva, tem oportunizado às pessoas com
deficiência visual se desenvolver musicalmente em um contexto de escola especializada em
música.
As atividades desenvolvidas nesse projeto têm promovido uma série de
transformações na vida de alunos com deficiência visual, dos professores e estudantes da
graduação em música, bem como na comunidade universitária em geral. Dentre essas
mudanças, destacamos: o ingresso, no ano de 2014, de um aluno do Projeto Esperança Viva,
no curso de graduação em música da UFRN, e, no mesmo ano, a inauguração do Setor de
Musicografia e Apoio à Inclusão – SEMBRAIN, a criação das disciplinas de Musicografia
Braille I e II; a realização do I, II e III Encontro sobre o Ensino de Música para Pessoas com
Deficiência Visual, respectivamente, nos anos de 2013, 2014 e 2015 e, por fim, a grande
contribuição para a desmistificação das ideias preconcebidas a respeito da aprendizagem
musical da pessoa com deficiência visual.
Essas conquistas ocorreram devido à luta constante dos professores, monitores,
funcionários, diretores e das próprias pessoas com deficiência visual, apoiadas pelo órgão
maior que é a UFRN. Cada uma dessas pessoas tem contribuído de alguma forma para
promoção de uma educação musical mais inclusiva.
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Com o crescimento das iniciativas de inclusão na EMUFRN, também sugiram as
reflexões e questionamentos em relação ao fazer musical das pessoas com deficiência visual.
Os alunos da graduação e da pós-graduação passaram a pesquisar sobre a temática da Música
e Educação Especial/Inclusiva e sobre o ensino de música para pessoas com deficiência
visual. Entre as pesquisas desenvolvidas estão: trabalhos de conclusão de graduação, artigos
em periódicos nacionais e internacionais, apresentação em congressos científicos na forma de
comunicação oral, banners e publicações em anais.
Foi nesse contexto que, no ano de 2014, ao ingressar no Programa de Pós-Graduação
em Música da UFRN, passei a investigar sobre os processos de aprendizagem da pessoa com
deficiência visual. O interesse por esse assunto surgiu por ter percebido algumas lacunas no
que tange às pesquisas sobre esse tema, bem como em virtude das minhas inquietações e
anseios à procura da melhoria na educação musical das pessoas com deficiência visual.
Diante disso, apresentamos como objetivo geral para o desenvolvimento desta
pesquisa: Conhecer e analisar os processos de aprendizagem musical dos alunos com
deficiência visual do Projeto Esperança Viva da EMUFRN.
Para o alcance de tal objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos específicos:
 Identificar quais e como se dão os processos de aprendizagem musical dos alunos com
deficiência visual no grupo Esperança Viva da Escola de Música da UFRN.
 Identificar as práticas de ensino utilizadas na aprendizagem dos alunos com
deficiência visual.
 Descrever as ferramentas didáticas aplicadas nas aulas de música com os alunos com
deficiência visual.
 Descrever as estratégias de aprendizagem construídas pelos alunos.
Para melhor compreender o objeto de investigação escolhido, optamos pela pesquisa
do tipo qualitativa, utilizando como metodologia o estudo de caso, o qual possibilitou um
contato profundo e intenso com os envolvidos.
Para a coleta de dados, foi realizada a entrevista semiestruturada com quatro alunos
com deficiência visual integrantes do Projeto Esperança Viva da Escola de Música da UFRN,
bem como a realização de observações participantes. Os dados, após lidos e interpretados,
foram analisados com base nos estudos de Gray (2012) e à luz do referencial teórico estudado.
Para melhor compreensão, este trabalho foi dividido em cinco partes com temas
relevantes para o entendimento da investigação, bem como para fundamentar e solucionar a
questão da pesquisa.
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Na parte I, são abordados os caminhos metodológicos utilizados durante a
investigação, como: método e ferramentas de pesquisa, lócus e sujeitos da investigação.
Na parte II, abordamos a questão da pessoa com deficiência visual na sociedade.
Falamos sobre o conceito de deficiência visual, as causas e níveis de perda visual.
Apresentamos dados estatísticos com a quantidade de pessoas com deficiência visual
existentes no Brasil. Abordamos as atitudes que as pessoas têm frente à deficiência visual no
período místico, período biológico ingênuo, período científico. Apresentamos, ainda, a teoria
da compensação e discutimos algumas atitudes como negação, superproteção e estigma.
Falamos sobre a mudança dos termos utilizados ao longo da história referentes as pessoas
com deficiência. A utilização do tato e da audição pela pessoa cega tamém é abordada nesta
seção. Discutimos o sistema Braille e sua implicação na educação das pessoas com
deficiência. E, por fim, discorremos sobre a inclusão do cego na universidade e o uso das
tecnologias assistivas.
Na parte III, discorremos sobre a música e a pessoa com deficiência visual, abordando,
entre outros aspectos, dos equívocos e o desenvolvimento das habilidades musicais da pessoa
cega, bem como sobre a musicografia Braille.
Na parte IV, apresentamos o Projeto Esperança Viva, desde sua criação à atualidade.
Na parte V, discutimos sobre a análise dos dados, as estratégias, atividades,
diversidade das atividades, motivação, conhecimento prévio e cooperação.
E por fim, na parte VI, apresentamos os processos de aprendizagem observados no
Projeto Esperança Viva.
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1 CAMINHOS METODOLÓGICOS
Metodologia científica é muito mais do que
“margem esquerda recuada a tantos centímetros”
ou padronização das citações. É uma coleção,
reunida ao longo de séculos de aperfeiçoamento
da ciência, com a contribuição das academias,
universidades e cientistas.
(KAUARK et al., 2010).

Com base no discurso de Kauark (2010), apresentamos neste capítulo, o caminho
metodológico seguido para o alcance de nosso objetivo de pesquisa de querer conhecer e
analisar os processos de aprendizagem musical dos alunos com deficiência visual do Projeto
Esperança Viva da EMUFRN.
1.1 Natureza da pesquisa: a pesquisa qualitativa
A partir da escolha do objeto de estudo proposto para esta pesquisa, foi
necessário definir a abordagem que melhor a representasse. Sendo assim, a pesquisa
qualitativa foi escolhida por avaliarmos ter sido a que melhor elucidou nossos objetivos.
Temos consciência, quando a pesquisa é entendida como um meio para a produção de
conhecimento, ela tem a finalidade de procurar respostas de questionamentos que
permeiam nossa mente.
De acordo com Oliveira (2008, p. 37), a

abordagem qualitativa ou pesquisa qualitativa como sendo um
processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de
métodos e técnicas para a compreensão detalhada do objeto de estudo
em contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. Esse processo
implica em estudo segundo a literatura pertinente ao tema,
observações, aplicação de questionários, entrevistas e análise de
dados, que deve ser apresentado de forma descritiva.

Para melhor compreender a pesquisa qualitativa, se faz necessário apresentar suas
características:
1- Ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento
fundamental. Essa característica é importante para que o pesquisador possa coletar a
maior quantidade de dados sem interferir no comportamento natural dos investigados.
2- Caráter descritivo. Por meio da descrição, podem-se apresentar as ações e
comportamentos do público da investigação com mais detalhes.
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3- Significado que as pessoas dão às coisas e à vida, que deve ser uma preocupação do
investigador. Característica relevante dentro da pesquisa qualitativa, pois possibilita um
maior aprofundamento no universo dos investigados bem como uma maior compreensão
das subjetividades dessas pessoas.
4- Enfoque indutivo. A partir dos dados coletados das pessoas investigadas nesta pesquisa,
por exemplo, podemos ter uma ideia de como pode ocorrer a aprendizagem musical de
outras pessoas com as características semelhantes.
Portanto, na procura de encontrar as melhores respostas sobre os processos de
aprendizagem musical da pessoa com deficiência visual, optamos, dentro da abordagem
qualitativa, por utilizar o método do estudo de caso onde suas características se apresentaram
essenciais na resolução das questões investigadas. Sendo assim, o estudo de caso, segundo
Martins e Theophilo (2009, p. 62),

Trata-se de uma investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro
de seu contexto real (pesquisa naturalística), onde o pesquisador não
tem controle sobre eventos e variáveis, buscando apreender a
totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, compreender e
interpretar a complexidade de um caso concreto.

No estudo de caso é preciso que o investigador esteja dentro do contexto pesquisado e
possa observar os diversos comportamentos e situações que permeiam o ambiente, bem como
é necessário que tenha disponibilidade para conviver por um longo período na comunidade
investigada, tendo em vista o desenvolvimento dos processos da abordagem metodológica
escolhida no estudo de caso.
Esses processos são: objeto de pesquisa; análise de documentos; observações;
entrevistas e/ou questionários, apresentados na Figura 1:
Figura 1 – Processos da abordagem metodológica no estudo de caso

Fonte: Gray (2012).
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Com a coleta e análise dos dados por meio desses procedimentos, foi feita a
triangulação dos dados, que nos possibilitou solucionar a questão central da pesquisa:
Quais e como se dão os processos de aprendizagem musical das pessoas com
deficiência visual?
Salientamos que mesmo havendo definido um método para esta pesquisa, podese utilizar mais de um método em uma mesma investigação. A escolha pelo estudo de
caso deveu-se ao fato de poder, enquanto pesquisador, tomar distanciamento dos
sujeitos investigados para melhor observá-los, tendo em vista nossa relação de
proximidade com eles.
Buscamos ser imparciais na coleta e análise dos dados, contudo, sabemos que
seria quase impossível não haver algum tipo de influência dessa natureza na realização
do nosso trabalho. Nesse sentido, procuramos, ao máximo, seguir uma linha de pesquisa
que pudesse validar esta investigação, tratando o objeto de estudo com rigor científico,
utilizando corretamente o método de estudo de caso com todo o processo que o envolve,
coletando e avaliando as evidências relevantes e procurando fazer os encadeamentos de
evidências usando de logicidade e criatividade (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).

1.2 Coleta de dados
A fim de obter uma resposta para a questão de pesquisa: quais e como se dão os
processos de aprendizagem musical das pessoas com deficiência visual?, para a coleta
de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada. Esse tipo de entrevista, embora
tenha uma estrutura, procura apresentar perguntas mais flexíveis, podendo haver uma
mudança em sua sequência durante a realização.
Não existe uma padronização das perguntas, portanto, o entrevistador fica mais
livre para mudar a ordem das perguntas, adicionar outras que não estavam previstas,
podendo aprofundar mais nas perguntas com o objetivo de abstrair respostas desejáveis.
Elliot et al. (2012, p. 151) diz que“ela promove um contado direto entre o pesquisador e
o respondente” e que [...] “a interação humana permeia toda e qualquer entrevista,
ficando evidentes as expectativas, os sentimentos, as preocupações dos atores
envolvidos”.
Na entrevista, o pesquisador, além de coletar as respostas verbais, também pode
utilizar da observação para coletar outras informações, como a linguagem corporal e a
tonalidade vocal do entrevistado. É utilizada, preferivelmente, quando o pesquisador
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deseja explorar mais a fundo as características dos investigados, examinar sentimentos e
atitudes, aprofundando a busca por respostas mais detalhadas.
Segundo Gray (2012), uma entrevista proporciona ao respondente uma
oportunidade de reflexão sobre suas ideias sem eles terem que se comprometer por
escrito, pois na maioria das vezes querem que suas respostas fiquem na
confidencialidade. Também orienta que com a entrevista, as impressões podem ser
resolvidas sincronicamente. Logo, no momento da entrevista, se o pesquisador perceber
algum tipo de comportamento que lhe chamou atenção, ele poderá explorá-lo.
Pudemos validar tal afirmação e seguir a orientação de Gray (2012), em um dos
momentos da coleta de dados quando, por exemplo, um dos investigados se mostrou
triste ao contar sobre as causas da sua perda visual, não apenas expressando em sua
resposta, mas na sua postura corporal, que ficou mais retraída. Após essa percepção,
procuramos identificar o porquê desse comportamento.
Falando ainda sobre as características da entrevista, Gray (2012, p. 300) define
três propósitos que a entrevista cumpre: coletar informações sobre o conhecimento que
uma pessoa tem; testar hipótese ou identificar variáveis; e pode ser usada em conjunto
com outras técnicas de pesquisa. Portanto, uma entrevista tem como objetivo, se
aprofundar em uma temática e normalmente é utilizada após a aplicação de um
questionário, podendo evocar toda a potencialidade das respostas, no entanto, isso
dependerá muito da habilidade do entrevistador em conseguir promover essa envocação.
As entrevistas por nós realizadas foram aplicadas com quatro alunos do Projeto
Esperança Viva, dois com baixa visão e dois com cegueira total.
A escolha por pessoas com dois níveis de deficiência visual teve como propósito
compreender o processo de aprendizagem musical tanto das pessoas que não dispõem
de nenhum resíduo visual quanto para aquelas que, ainda que minimamente, utilizam os
resquícios visuais.
A entrevista foi realizada em um ambiente fechado com uma pessoa de cada vez,
para que o entrevistado ficasse à vontade, por conseguinte, garantindo o seu anonimato.
Para a coleta das informações, utilizamos uma filmadora e um gravador de áudio, além
de um caderno de entrevista. A filmadora foi importante no registro das expressões
corporais apresentadas durante a entrevista, bem como por ser possível rever essas
expressões e analisá-las.
Durante a entrevista foram realizadas nove questões que tiveram como objetivo
fazer com que os entrevistados pudessem trazer em seu discurso conteúdos relacionados
com os processos de aprendizagem musical. As perguntas foram as seguintes:
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1 – Há quanto tempo estuda música?
2 – Como se deu seu ingresso no estudo da música?
3 – Você faz parte do Projeto Esperança Viva há quanto tempo?
4 – Quais metodologias de estudo musical você utiliza?
5 – Você participa de outras aulas de música além do Projeto Esperança Viva?
6 – Quais as dificuldades enfrentadas durante os estudos musicais?
7 – Quais estratégias você utiliza no seu processo de aprendizagem musical?
8 – Que materiais você utiliza durante as aulas de música?
9 – Com quais atividades você mais se identifica durante as aulas?
É importante salientar que, para a realização das entrevistas e utilização dos recursos
midiáticos na coleta dos dados, foi solicitado aos participantes a leitura e assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que especificava a natureza do trabalho e os
procedimentos a serem realizados.
Objetivando validar os dados coletados, durante a entrevista, utilizamos os seguintes
procedimentos: construção de sintonia e confiança entre o pesquisador e o investigado; os
participantes da entrevista foram estimulados a se aprofundar em suas respostas; houve tem
suficiente para uma exploração mais profunda e as perguntas foram construídas a partir de um
planejamento realizado pelo pesquisador e pelo orientador.
A confiabilidade de uma entrevista pode ser definida quando medido de forma
consistente o que se pretendia verificar. Contudo, é necessário que o pesquisador atente para
alguns fatores importantes, pois a pesquisa pode ser prejudicada com a interferência do
entrevistador, porque, segundo Gray (2012), a influência do entrevistador pode ser de forma
sutil ou nem tão sutil, sendo inconscientemente.
O entrevistador, ao esclarecer e orientar o entrevistado, deve ter o cuidado de não
influenciar em sua resposta. Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012) destacam que, durante a
entrevista é importante que o entrevistador deixe o entrevistado à vontade. Deve ser motivado
a falar franco e livremente sobre o assunto.
O entrevistador deve ter algumas habilidades que podem ser aprendidas por meio da
experiência e da prática. As entrevistas não podem ser apressadas. No dia anterior à
entrevista, deve-se verificar todo o material que será utilizado. Também é preciso que o
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entrevistador explique de maneira clara o propósito da entrevista e o porquê da coleta das
informações.
Alguns pontos devem ser levados em consideração durante a investigação. A
construção de uma sintonia com o entrevistado é essencial para obter resultados consistentes.
Segundo Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012, p. 158), o sucesso de uma entrevista está
diretamente ligado ao ambiente amistoso e de confiança entre o entrevistado e o entrevistador.
Ao realizar uma entrevista, Gray (2012, p. 307) “alerta para o fato de que um entrevistador
criar uma impressão no entrevistado, mesmo antes de abrir a boca. [...] modo de se vestir,
sotaque, penteado, etnicidade e origem social”. A meta que o entrevistador deve ter é a
neutralidade social suave.
Em uma entrevista, além das respostas dadas pelo entrevistado, o entrevistador deve
realizar observações e reflexões sobre si mesmo. Gray (2012) fala que se deve observar o
comportamento do entrevistado, sua linguagem corporal, pois isso possibilitará identificar o
nível de concentração e conforto do entrevistado. “Os aspectos relacionados ao
comportamento [...] complemente a informação semântica já conseguida. [...] ênfases,
silêncios, pausas, gestos, enfim, tudo pode ser útil para ajudar o entrevistador a descrever e
analisar os dados obtidos durante a entrevista” (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER,
2012, p. 170).
Portanto, podemos dizer que a entrevista foi uma ferramenta metodológica de grande
importância na coleta de dados para análise qualitativa e, também, um dos caminhos para um
aprofundamento maior na compreensão do processo de aprendizagem musical dos alunos com
deficiência visual.
1.3 Lócus da pesquisa
Esta pesquisa foi realizada na Escola de Música da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – EMUFRN, no projeto de extensão universitária Esperança Viva, com os
alunos com deficiência visual. Portanto, se faz necessário apresentar um breve histórico sobre
a criação e a importância dessa instituição para a comunidade.
A EMUFRN foi criada em 1962 e agregada à UFRN no dia 04 de outubro do mesmo
ano. Partiu do então Reitor Onofre Lopes a implementação dessa realização. Foi incorporada
ao antigo Instituto de Letras e Artes em janeiro de 1968, e em seguida, passou a ser órgão
integrante do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes – CCHLA (EMUFRN, 2015).
No ano de 1991, mudou-se para sua nova sede no setor do Campus Universitário da
UFRN. Daí em diante, por meio dos seus vários dirigentes, professores funcionários e alunos,
obteve conquistas expressivas (EMUFRN, 2015).
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A EMUFRN foi de fundamental importância para o desenvolvimento do cenário
musical na cidade. Assim, a Escola, nesse contexto histórico, entra em consonância com os
objetivos da sua criação, cumprindo satisfatoriamente sua função enquanto unidade de
extensão na universidade. As atividades desenvolvidas, de acordo com o art. 3º do Regimento
Interno da Escola de Música, anexo à Resolução nº 69/82-CONSUNI, de 15/07/82, eram
atividades curriculares e extracurriculares com a seguinte estruturação: Curso de Iniciação
Artística, Curso Preparatório, Curso Médio e Curso Final.
No ano de 1997, a EMUFRN iniciou o curso de bacharelado em música. No ano de
1998, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) autorizou o funcionamento do Curso
Técnico em Música, e, em maio de 2002, a comunidade optou por elaborar um projeto que
transformou a Escola de Música numa Unidade Acadêmica Especializada, cuja característica
da unidade administrativa é cumprir, isolada ou conjuntamente, objetivos especiais de ensino,
pesquisa e extensão, que, por sua complexidade, requeiram estrutura administrativa própria
compatível com suas atividades (EMUFRN, 2015).
Ainda no ano de 2004, foi criado o curso de licenciatura em música, uma ação de
grande importância para a formação de profissionais nessa área.
Hoje a EMUFRN desenvolve inúmeras iniciativas com relação ao ensino, pesquisa e
extensão. Mais especificamente nos projetos de extensão, a Escola de Música tem oferecido à
comunidade oportunidades de se desenvolver musicalmente e socialmente. Desde 2011, ela
tem proporcionado o ensino de música para pessoas com deficiência visual e possibilitado que
os mesmos possam ter uma formação musical de qualidade.
1.4 Sujeitos da investigação
Atualmente, o Projeto Esperança Viva desenvolve um trabalho de musicalização com
18 alunos com deficiência visual, no entanto, para a realização desta pesquisa, foram
investigados apenas quatro deles. Como critério de escolha desses alunos, foi levado em
consideração o tempo de participação no projeto e o nível de perda visual. Dos quatro
participantes, dois apresentam baixa visão e dois, cegueira total. Em relação ao tempo de
participação no projeto, dois tem mais de três anos de projeto e dois, menos de três anos.
Justificando esse critério de escolha, procuramos escolher alunos com características
distintas a fim de compreender os processos de aprendizagem ocorridos tanto com pessoas de
baixa visão como com cegueira total, assim como relacionar o desenvolvimento musical deles
com o tempo de estudo musical. Para identificá-los, foram criados os seguintes pseudônimos:
Paulo, Davi, José e Miguel.
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Portanto, a seguir apresentaremos um breve histórico de cada um, trazendo os motivos
da perda visual, a faixa etária e o seu envolvimento com a música. Iniciaremos com o aluno
identificado como Paulo.
Breve história de Paulo
Paulo está com 35 anos e teve a sua capacidade visual comprometida no ano de 2003,
em consequência de um acidente de trânsito ocorrido quando atravessava a rua e foi atingido
por um ônibus. Nesse acidente, ele teve um descolamento de retina e passou por inúmeras
cirurgias na tentativa de voltar a enxergar. Em 2006, o médico responsável por esse
acompanhamento lhe apresentou um novo tratamento que possibilitaria que ele voltasse a
enxergar, informando que não seria preciso a realização de novas cirurgias. No entanto, algo
errado ocorreu e sua retina foi totalmente destruída, ocasionando a perda total da visão e, com
isso, não havendo mais nenhuma possibilidade de recuperá-la.
Após a perda total da visão, Paulo entrou em uma profunda tristeza e ficou boa parte
do tempo em casa sozinho e chorando. Várias pessoas do seu vínculo social, amigos e
familiares, passaram a evitá-lo e se distanciaram. Não sabemos os reais motivos desse
comportamento por parte das pessoas, mas tudo indica se tratar do sentimento de negação,
sobre o qual abordaremos mais adiante, com maior profundidade.
Então, do ano de 2006 ao final 2008, Paulo viveu uma vida de tristeza e isolamento,
considerando-se inferior às demais pessoas. Nesse período, ele não aceitava a sua condição de
pessoa com deficiência visual e não acreditava que pudesse superar os desafios que a vida lhe
apresentava. Foi então que no final de 2008 quando estava em casa assistindo TV1, se
surpreendeu com o filme Uma história de luta, que conta a história de Jace, um garoto cego
que havia se mudado junto com a família para uma outra cidade e precisava mostrar para as
pessoas de sua nova escola que seria capaz de superar os desafios e que poderia participar da
equipe de luta. Ao final do filme, Paulo se sentiu motivado e decidiu enfrentar as novas
dificuldades que a vida oferecia devido à falta de visão. Com isso, ele resolveu voltar a
estudar e se matriculou na Escola Estadual Padre Miguelinho, localizada ao lado do Instituto
de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte – IERC/RN, que também,
posteriormente, contribuiu para a volta de Paulo ao convívio da sociedade.
No ano de 2012, Paulo dava aulas de informática na Associação dos Deficientes
Visuais do Rio Grande do Norte – ADEVIRN e, nessa mesma instituição, aconteciam
aulas de música: violão e flauta doce. Sempre que as aulas de Paulo e as de música
Assistindo – essa expressão é utilizada pelas pessoas com deficiência visual quando relacionada ao ato
de ouvir. O mesmo acontece com o termo observar.
1
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coincidiam, ele aproveitava para observar os alunos de flauta doce e violão. Certa vez,
Paulo pediu para participar das aulas de flauta doce, no entanto, devido ao seu
compromisso como professor de informática, ele só poderia participar dos dez minutos
finais da aula. O professor concordou e, assim ocorreram suas primeiras aulas de
música.
Mesmo sendo pouco tempo, Paulo apresentava um bom desenvolvimento, e com
isso resolveu deixar as aulas de informática e se dedicar totalmente à música, passando
a se desenvolver cada vez mais. No mesmo ano, Paulo ingressou no Projeto Esperança
Viva e passou estudar não apenas flauta doce, mas também violão e musicografia
Braille.
Dentro do projeto, Paulo amadureceu sua vontade de seguir profissionalmente na
carreira musical e decidiu concorrer a uma vaga no curso de Música-Licenciatura.
Então, no ano de 2013, foi aprovado no Teste de Habilidade Específica em Música –
THEM e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. O ingresso de Paulo no curso
de Música-Licenciatura trouxe esperança e motivação para os seus colegas com
deficiência visual. Contudo, mesmo conseguindo entrar na graduação em Música, ele
ainda trazia enraizado em sua mente o medo do fracasso.
Por inúmeras vezes ele pensou em desistir do curso por achar que não teria
capacidade de ser aprovado nas disciplinas. No entanto, eu e alguns professores e
monitores do Projeto Esperança Viva sempre o convencíamos mudar de ideia e entender
que vários alunos sem deficiência passavam pelas mesmas dificuldades e que aquela era
uma situação comum. Essa odisseia de querer desistir do curso se perpetuou até o
segundo semestre, quando Paulo compreendeu que poderia superar os desafios e seguir
em frente na graduação.
2015 foi um ano de grandes descobertas e aprendizagens para Paulo. Ele se
tornou monitor do Projeto Esperança Viva e, por meio do auxílio de um monitor sem
deficiência visual, passou a dar aulas de música extras para os alunos que estivessem
com alguma dificuldade. No mesmo ano, a Luana Kalinka, uma das professoras do
projeto responsável pelas aulas de música com os autistas, convidou Paulo para dar
aulas de flauta doce. A princípio, imaginando que a professora não estaria falando sério,
ele apenas respondeu que depois apareceria nas aulas para observar os autistas.
O tempo foi passando e nada de ele aparecer nessas aulas. Certo dia, ao avistar
Paulo nos corredores da Escola de Música, a professora Luana Kalinka o convidou
novamente e ele percebeu que ela estava falando sério. Imediatamente, seguiram para a
sala onde estavam as crianças e jovens com autismo e ele foi apresentado como o
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professor de flauta doce, foi então que ele percebeu que teria um grande desafio pela
frente.
Por meio da ajuda da professora Luana Kalinka e dos monitores, Paulo conduziu
as aulas de flauta doce com os autistas com enorme sucesso. Ao final do ano de 2015,
os alunos se apresentaram no III Encontro sobre Ensino de Música para Pessoas com
Deficiência Visual – EMDV, tocando a música “Si eu toco”, composição de Lourdinha
Lima, sendo aplaudido com fervor por todos os presentes.
Tendo em vista esse histórico do Paulo, a escolha dele para integrar esse grupo
de alunos entrevistados, foi de grande relevância para a compreensão dos processos de
aprendizagem musical, já que ele pode contribuir de forma significativa com a pesquisa
na área da educação musical especial.

Breve história de Davi

Outro sujeito da nossa investigação é o Davi, senhor de 51 anos de idade que
teve sua perda visual já na fase adulta devido ao glaucoma e, consequentemente, ao
descolamento da retina. Mesmo considerando sua deficiência visual como adquirida, o
glaucoma é resultante do histórico familiar e, possivelmente, contribuiu de forma
significativa para a sua perda visual.
Davi teve a sua primeira perda visual no ano de 2006 quando ficou sem enxergar
por um dos olhos, mas mesmo com essa perda conseguiu utilizar a visão remanescente
na realização de inúmeras atividades. No entanto, em 2011 veio a segunda perda,
quando houve um descolamento de retina e ele perdeu sua visão total, passando a
perceber apenas a claridade.
Com a cegueira, sua vida passou por uma grande transformação. Sua vida
profissional foi prejudicada completamente, e David foi obrigado a se aposentar por
invalidez. Passou a ter uma maior dependência dos filhos e da esposa, sendo que após
sua perda visual o relacionamento conjugal foi ficando cada dia mais difícil, portanto,
acarretando na separação. Com isso, Davi foi morar sozinho e teve que se adaptar e
superar os novos desafios decorrentes da cegueira.
Quando ficou sabendo do trabalho de adaptação e reabilitação que o IERC/RN
oferecia, decidiu procurar ajuda. Então, no ano de 2013, por meio dos colegas dessa
instituição, conheceu o projeto Esperança Viva. Antes de entrar no projeto, nunca havia
tido uma aula de música nem imaginava que poderia aprender tocar algum instrumento.
Ao ingressar no projeto, seu principal objetivo seria estudar música como um
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passatempo, mas no decorrer das aulas de flauta doce, sua vontade de querer aprender
foi crescendo, e ele passou a vislumbrar uma carreira profissional na área da música.
Embora estejana graduação em Gestão Hospitalar pela UFRN, a graduação em música
ainda é um dos seus objetivos.

Breve história de José

Com seu jeito singular e espontâneo de ser, José traz entre suas características a
grande vontade de querer aprender música.
José, 40 anos, teve seus primeiros contatos com o estudo da música ainda na
infância.
José ficou cego no nascimento e, desde então, passou a enfrentar inúmeras
dificuldades, tanto na sua vida social como no estudo musical. Quando criança, gostava
de ficar ouvindo no rádio, junto a sua mãe, as músicas tocadas no acordeão. No entanto,
ele não acreditava que poderia um dia possuir um ou mesmo tocá-lo, mas o seu desejo
era enorme. Sua mãe, vendo o quanto ele queria o instrumento, deu-lhe um de presente,
entretanto, foi preciso que ela juntasse uma quantia em dinheiro, uma bicicleta e um
porco para, então, trocar em uma sanfona seminova. Após adquirir o instrumento, ela o
guardou e ficou esperando chegar o dia do aniversário de José, pois queria lhe fazer uma
surpresa. Seu irmão, por vários momentos, pensou em lhe contar sobre o instrumento,
mas sua mãe sempre o repreendia.
Chegando o dia do seu aniversário, sua mãe veio com a sanfona e lhe
presenteou, sendo para José um dos dias mais felizes da sua vida. Mesmo sem saber
tocar nada no instrumento ou sequer pegar nele, todos os dias ficava sentado ao pé da
máquina de costurar, junto a sua mãe, tentando tocar alguma coisa. Enquanto ela
trabalhava, ele ficava produzindo sons ainda de forma desordenadas, mas para sua mãe
já eram melodias. Todavia, observando seu esforço, certo dia ela convidou um
sanfoneiro para dar algumas instruções a ele. O sanfoneiro foi lhe mostrado os nomes
das notas na sanfona e a técnica de abrir e fechar o fole. Embora tenha sido coisas
simples, contudo foi o suficiente para José tocar as primeiras melodias.
Ao longo dos anos, passou a tentar tocar na sanfona as músicas que ouvia no
rádio. No início a melodia tocada por ele não parecia em nada com a música, mas em
cada tentativa, a melodia que ele executava ficava semelhante à música escutada no
rádio e sua mãe sempre falava que estava ficando melhor. Podemos observar que por
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meio da repetição e prática, as músicas realmente estavam ficando melhores. Seu
ouvido musical foi se desenvolvendo e passou a pegar as músicas com maior facilidade.
José passou a se apresentar nos eventos que apareciam na cidade, sendo elogiado
e convidado para tocar em outros eventos. Interessou-se em aprender outros
instrumentos, como: violão, contrabaixo elétrico, teclado, trompete, flauta doce e
transversal e canto.
Sua mãe foi a maior motivação e mesmo após a sua morte, ela ainda é para José
a força que o faz continuar os estudos musicais. Sendo assim, essa vontade de querer
aprender tem lhe proporcionado boas experiências musicais. No ano de 2011, ele
ingressou no projeto de Flauta Doce para pessoas com deficiência visual da Escola de
Música da UFRN, projeto esse que atualmente intitula-se Projeto Esperança Viva.
Também faz parte do curso de sanfona e das aulas de canto da mesma universidade.
Um dos seus objetivos é ingressar no curso de Música-Licenciatura da UFRN.
Realizou o Teste de Habilidade Específica em Música neste ano de 2015 e foi aprovado,
no entanto, não atingiu a nota no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM necessária
para sua aprovação no curso.
José é um aluno dedicado, bem como com grandes habilidades musicais. Essa
sua maneira de ser faz com quer dificilmente desista de alguns projetos. Acreditamos
que o que mais atrapalha não é a falta de envolvimento com os projetos e cursos, mas o
envolvimento com muitos projetos e cursos ao mesmo tempo, no entanto, cabe a ele
traçar seus objetivos e escolher o seu melhor caminho.
Breve história de Miguel
Miguel é o único entre os entrevistados que consegue ainda enxergar alguma coisa.
Ele tem 52 anos e é considerado com baixa visão. Sua perda visual se deu em consequência
do diabetes, a causa é conhecida como retinopatia diabética proliferativa. Ele é um dos alunos
que mais tem surpreendido os professores do projeto Esperança Viva. Ingressou no projeto no
ano de 2013 mostrando-se um pouco tímido, não costumava falar muito e em sua primeira
semana de aula, perguntou se podia ir para apresentação do grupo de flauta doce, que iria
acontecer na reitoria, no entanto, ele ainda não sabia tocar nenhuma música, mas deixamos
com uma condição: ele não sopraria a flauta doce durante a apresentação, iria apenas dublar,
ele muito feliz, concordou. Ao visualizar Miguel entre os alunos do grupo de flauta, mesmo
sem tocar, percebíamos um grande sorriso em seu rosto. Ele estava realmente bem, e alegre
junto com seus colegas.
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Após algumas aulas, Miguel já estava tocando as primeiras notas e se dedicando para
tocar sua primeira música, no entanto, ele apresentava outra dificuldade além da
proporcionada pela perda visual. O seu polegar direito não flexiona, e para conseguir tocar as
notas mais graves na flauta doce, esse dedo é responsável por dar sustentação tanto para o
instrumento quanto para a realização das notas. No entanto, isso só foi percebido depois de
um tempo, pois inicialmente, os alunos aprendem as quatro ou cinco notas apenas com a mão
esquerda e, somente quando fomos trabalhar as notas da mão direita, percebemos essa
dificuldade de articulação do seu polegar direito.
Essa dificuldade em nossa imaginação era bem maior do que realmente poderia ser.
Pensávamos uma estratégia que pudesse ajudar a superar as limitações visuais. Então, em uma
certa aula perguntamos se ele conseguia realizar uma determinada nota musical na flauta,
como muito esforço ele conseguiu, foi aí que a tivemos certeza de que ele iria conseguir tocar,
mesmo com essa outra limitação. E foi assim que aconteceu, Miguel conseguiu aprender e
tocar todo o repertório do grupo de flauta doce. Mostrou para nós que seria capaz e que só
precisaria de uma chance.
Outra superação que está conseguindo é a leitura em Braille. Por meio da acuidade
visual que ainda lhe resta, ele consegue visualizar os pontos em Braille e identificá-los. Aos
poucos está desenvolvendo o tato, mas ainda sente muitas dificuldades com relação à
sensibilidade tátil. Portanto, o mais importante durante a caminhada é nunca desistir. Aplicase muito bem ao caso de Miguel uma frase bastante utilizada no projeto: “enquanto você não
desistir, eu não desistirei de você”.
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2 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA SOCIEDADE

Quem foi que disse: para ser normal todo mundo
tem que ser igual? Sou como sou, o que importa
afinal, eu me aceitar como sou.
(BEZERRA, 2012).

O mundo para quem enxerga é formado por uma diversidade de cores, movimentos e
objetos percebidos ao longe. De acordo com Coimbra (2003, p. 51), “A visão é o sentido que
nos une fundamentalmente ao mundo objetivo e integra os demais sentidos para que as
informações externas oriundas dos estímulos viso-sensoriais sejam apreendidas de forma
imediata, constante e plena”. Quem dispõe da visão, por exemplo, pode admirar as paisagens
da natureza, olhar para o céu à noite e admirar as estrelas. Mas, com relação às pessoas que
não enxergam, como elas percebem o mundo? A princípio, vamos procurar compreender o
que é a deficiência visual e em seguida tentar compreender como é o cotidiano para as
pessoas que não dispõem da visão.
Segundo Louro (2012, p. 247), a “deficiência visual é o termo utilizado para definir
pessoas que apresentam desde a ausência total da visão até a perda da percepção luminosa”.
Dependendo do nível de perda visual, a pessoa pode ser considerada com baixa visão ou
cegueira.
Embora não haja consenso na definição do que pode ser considerado funcionalmente
como cegueira, iremos definir como cega, aquela pessoa que não dispõe de nenhum resíduo
visual ou que tem apenas a percepção da luz. Sua aprendizagem se dá principalmente por
meio do tato e da audição. A escrita em alto relevo é um dos caminhos para a sua aquisição de
conhecimento, bem como por meio dos recursos sonoros, como programas leitores de tela e
gravações em áudio.
Em relação ao outro nível de perda visual, conforme Gasparetto e Nobre (2007, p. 45),
a pessoa com baixa visão tem “uma perda grave de visão que não pode ser corrigida por
tratamento clínico ou cirúrgico nem com óculos convencionais”. Ainda pode ser descrita
como qualquer grau de enfraquecimento visual que cause incapacidade funcional e diminua o
desempenho visual. As pessoas com baixa visão também têm redução do campo visual,
alteração na visão de cores, sensibilidade ao contraste, que por sua vez, podem interferir ou
limitar o desempenho visual.
As pessoas com baixa visão têm a possibilidade de usar o pouco resíduo visual como
recurso para sua aprendizagem, no entanto, é preciso que os materiais sejam adaptados, por
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exemplo, como os textos adaptados com a fonte ampliada. Então de acordo com Gasparetto e
Nobre (2007, p. 55),
Atualmente há uma tendência terminológica de se utilizar o termo
baixa visão em substituição ao termo visão subnormal, pois quando
este é utilizado, automaticamente é feita a inferência de que existe um
padrão de normalidade e que os indivíduos que apresentam baixa
visão estão fora do grupo. Se for utilizado o termo baixa visão em
substituição à terminologia visão subnormal, o significado é o mesmo,
porém não estará relacionando a nenhum padrão.

A baixa visão atinge muitas pessoas adultas em decorrência de doenças oculares,
como: astigmatismo, glaucoma, entre outras. A respeito das crianças, elas também são
afetadas, no entanto, é preciso que os familiares e professores estejam atentos e possam
perceber algo diferente no seu comportamento. Segundo Ferrel (2005), deve-se identificar os
seguintes comportamentos:
 Piscar ou fechar os olhos em luz solar ou perto de uma luminária;
 Piscar ou fechar os olhos quando sair para o ar livre, ou viceversa;
 Aproximar comida ou outros objetos para perto dos olhos ou de
um só olho;
 Virar a cabeça em direção a uma fonte luminosa ou virar seu rosto
buscando afastar-se de uma luz forte;
 Inclinar sempre a cabeça de certo modo;
 Tentar alcançar coisas de um só lado, somente a certa distância ou
apenas as que estejam diretamente à sua frente; esbarrar com
coisas (altas ou baixas);
 Seguir objetos móveis com os olhos ou com a cabeça; procurar
objetos com os olhos ou com as mãos.

Muitas das dificuldades na aprendizagem dessas crianças podem estar relacionadas
diretamente ao problema de visão. Assim, será preciso disponibilizar materiais adaptados para
que a criança possa se desenvolver. Outra questão está relacionada aos estímulos e
motivações. É necessário que os pais e professores tenham conhecimento sobre a deficiência
visual, assim, poderão contribuir de forma mais efetiva para a aprendizagem dessas crianças.
Trazemos como exemplo as escolas municipais da cidade de Fortaleza. Professores
foram treinados pela Sociedade de Assistência aos Cegos – SAC, para aplicar a Escala
Optométrica de Snellen em seus alunos. De acordo com Teixeira ([200-]), a escala de Snellen
é um diagrama utilizado para avaliar a acuidade visual de uma pessoa. Essa escala é utilizada
para fazer pré-diagnóstico da condição visual de pessoas em todo mundo.
Esse diagrama pode ser encontrado de duas maneiras: a mais tradicional (FIG. 2), com
letras, e outra com a letra “E”, para pessoas que não sabem ler (FIG. 3). A primeira versão é
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formada por letras disposta em 11 linhas, sendo que a primeira linha traz letras grandes, a
segunda um pouco menor e assim por diante, até a décima primeira trazer letras bem
pequenas. Na segunda versão, o diagrama é formado com a mesma regra da anterior, no
entanto substituindo letras diferentes pela letra “E” em várias rotações, para baixo, para cima,
invertida e da maneira convencional.
Figura 2 – Diagrama da escala de Snellen na versão
tradicional com letras diferentes

Fonte: Wikipédia (2015).
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Figura 3 – Diagrama da escala de Snellen na versão
com a letra “E”

Fonte: Wikipédia (2015).

Mesmo que os pais e professores consigam identificar os problemas de visão, é
necessário que as crianças tenham o acompanhamento médico. Na área médica, duas escalas
oftalmológicas são relevantes para identificar a deficiência visual:
 Acuidade visual, significando o que a pessoa consegue enxergar à
determinada distância e;
 Campo visual, que nos informa sobre a amplitude da área
alcançada pela visão (LOURO, 2012, p. 247).

A deficiência visual pode atingir qualquer pessoa, tanto no nascimento como na fase
adulta. Ao longo da história, e atualmente em muitos países subdesenvolvidos, as crianças
recém-nascidas, por não receberem atendimento e tratamentos adequados, seja por falta de
higienização,

alimentação

ou

cuidados

médicos,

acabam

adquirindo

problemas

oftalmológicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, mais de 90% dos afetados
no mundo estão nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento (LOURO, 2012). O
sistema de saúde é muito precário, as pessoas estão expostas a inúmeras doenças, entre elas a
toxoplasmose, que é transmitida normalmente pelos ratos. Essa doença é responsável pela
cegueira de muitas pessoas.
As causas da perda visual podem ocorrer de duas maneiras: congênita ou adquirida. É
considerada cegueira congênita quando ocorre no nascimento ou até os dois anos de idade,
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estando entre as causas: catarata congênita, glaucoma congênito, amaurose congênita de
Leber, retinocoroidite macular por toxoplasmose, entre outros.
Para um melhor entendimento do assunto, apresentamos, a seguir as três causas
responsáveis pela cegueira congênita.
Catarata congênita – no Brasil a rubéola congênita permanece como uma das grandes
responsáveis pela catarata, sendo verificada em 20,96% das crianças estudadas na pesquisa de
Oliveira (2004). Quando contraída nos três primeiros meses de gestação, essa infecção pode
causar, além da catarata, uma série de malformações sistêmicas no recém-nascido
(OLIVEIRA, 2004).
Glaucoma congênito – é uma doença rara, hereditária, caracterizada pelo aumento da
pressão intraocular em crianças com má-formação nos olhos (BONOTTO, 1983). Pode atingir
somente um ou os dois olhos e costuma estar associado a transtornos sistêmicos e síndromes,
como a Síndrome de Sturge-Weber. Quando o diagnóstico não é realizado com antecedência,
a doença provoca cegueira irreversível (BONOTTO, 1983).
Amaurose congênita de Leber (LCA) – é a forma mais prematura e severa de todas as
distrofias retinianas hereditárias, responsável pela cegueira congênita (GENOMAS, 2015).
Como foi falado anteriormente, a incidência maior dessas doenças está relacionada à
falta de um maior acompanhamento durante o pré-natal ou pela falta de tratamento após o
nascimento. Contudo, vale ressaltar que embora aconteça com maior frequência em países
subdesenvolvidos, também acontece em países desenvolvidos, no entanto com menos
frequência.
Em relação à cegueira adquirida, são consideradas nesse tipo de cegueira aquelas
pessoas acima dos dois anos de idade ou na fase adulta, estando entre as inúmeras causas:
diabetes, descolamento de retina, glaucoma, catarata, degeneração macular associada à idade,
trauma oculares (GASPARETTO; NOBRE, 2007, p. 46).
Assim, podemos dizer que qualquer pessoa está sujeita a ser uma pessoa com
deficiência visual. Segundo a OMS, “cerca de 40 milhões a 45 milhões de pessoas no mundo
são cegas; os outros 135 milhões sofrem limitações severas de visão” (FUNDAÇÃO
DORINA NOWILL, 2015). A OMS também diz que a cada 5 segundos uma pessoa se torna
cega no mundo. Do total de pessoas com cegueira, 90% dos casos ocorrem nos países
emergentes e subdesenvolvidos (FUNDAÇÃO DORINA NOWILL, 2015). A OMS nos alerta
para o crescimento da população de cegos, que até 2020 pode dobrar.
Em nosso país essa realidade não é diferente. Dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, mostram que a deficiência que mais atinge a população
brasileira é a deficiência visual. “Entre as pessoas que declararam ter deficiência visual, mais
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de 6,5 milhões disseram ter a dificuldade de forma severa e 6 milhões afirmaram que tinham
dificuldade de enxergar. Mais de 506 mil informaram serem cegas” (IBGE, 2012, p. 7).
Para ilustrar os dados da pesquisa do IBGE, apresentaremos uma tabela mostrando a
quantidade de pessoas com deficiência visual em cada região do Brasil.

Quadro 1 – Dados estatísticos sobre a deficiência visual no Brasil

Deficiência visual por região

Total

% população local

Norte

574.823

3,6

Nordeste

2.192.455

4,1

Sudeste

2.508.587

3,1

Sul

866.086

3,2

Centro-Oeste

443.357

3,2

Fonte: Fundação DorinaNowill para Cegos.

Como podemos observar, o Sudeste tem 2.508.587 (dois milhões quinhentos e oito mil
e quinhentos e oitenta e sete) pessoas com deficiência visual, o Nordeste vem logo em
seguida, com 2.192.455 (dois milhões cento e noventa e duas mil e quatrocentos e cinquenta e
cinco). O Sul apresenta 866.086 (oitocentos e sessenta e seis mil e oitenta e seis) casos, o
Norte, 574.823 (quinhentos e setenta e quatro mil e oitocentos e vinte e três). Por fim, o
Centro-Oeste, com 443.357 (quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e cinquenta e sete)
pessoas com deficiência visual. O Nordeste é a região com maior índice de pessoas com
algum problema de visão.
No tocante ao Rio Grande do Norte, onde esta pesquisa foi realizada, o Estado também
apresenta número muito expressivo de pessoas com deficiência visual. Segundo o IBGE,
6.929 (seis mil novecentos e vinte nove) pessoas não conseguem enxergar de modo algum;
128.684 (cento e vinte oito mil seiscentos e oitenta e quatro) pessoas têm grande de
dificuldade de enxergar; 560.967 (quinhentos e sessenta mil novecentos e sessenta e sete)
pessoas têm alguma dificuldade. No total, temos 696.580 (seiscentos e noventa e seis mil
quinhentos e oitenta) pessoas com deficiência visual.
Quadro 2 – Dados estatísticos sobre a deficiência visual no Rio Grande do Norte

Deficiência visual
Não consegue de modo algum

Grande dificuldade

Alguma dificuldade
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6.929

128.684

560.967

Fonte: IBGE.

Os dados comprovam a grande quantidade de pessoas com deficiência visual no Brasil
e que precisam das condições adequadas se desenvolver profissional e educacionalmente, uma
vez que, a perda da visão traz inúmeras implicações para sua vida. A maneira de perceber o
mundo se modifica conforme a idade da perda da visão, a causa e o tempo (gradual ou
repentina). Todos esses fatores devem ser levados em consideração quando objetivamos
contribuir para o desenvolvimento da pessoa com deficiência visual.
Como será a forma de “ver” o mundo a partir da perspectiva de uma pessoa cega? A
esse respeito, trazemos o exemplo de uma aula com alunos cegos. A professora pediu aos
alunos que descrevessem as características físicas de suas mães. Um dos alunos descreveu sua
mãe como uma pessoa magra, de cabelos grandes e de cor azul. A professora ficou curiosa
por essa definição de cor, e procurou saber por que o aluno a definiu assim. Perguntou o
motivo de ele retratar a mãe com essa cor, e o aluno respondeu: “porque minha mãe é bonita”.
A professora ficou ainda mais curiosa. Então perguntou a ele a relação de ser bonita com a cor
azul. O menino respondeu que as pessoas costumam falar que o céu é bonito porque é azul, o
mar é bonito porque é azul, logo, a mãe dele seria azul, já que é bonita.
Essa é uma história fictícia que trago para mostrar o quanto é difícil para uma pessoa
que perdeu a visão no nascimento poder construir uma imagem mental. De acordo com Flesch
(2003, p. 19), a construção de uma imagem visual no ser humano que enxerga é complexa,
imagine para as pessoas com deficiência visual. Na perspectiva do vidente, tende-se a
considerar que o conceito de imagem mental coincide com a imagem visual. Portanto, nas
pessoas que enxergam, a imagem mental é construída com a ajuda da imagem visual.
Outra dificuldade na construção da imagem mental do cego está relacionado à
visualização da imagem de formar total. O cego reconhece os objetos por meio do toque,
portanto, como um quebra-cabeça, ele terá que perceber parte por parte do objeto e
mentalmente construí-lo em sua totalidade. Para ilustrar essa ideia, trago uma fábula indiana,
Os cegos e o elefante (2012),
Um jovem rei, desrespeitando não apenas as regras de segurança do
governo, mas também qualquer resquício de bom-senso no trato com
pessoas portadoras de necessidades especiais, convoca cinco cegos do
reino, os coloca em torno de um elefante e pede que eles descrevam
como é o animal. Todo mundo acha bacana. O primeiro cego, que
havia apalpado a barriga do animal, descreveu que ele parecia uma
panela. O segundo, localizado perto da orelha, considerou que o
animal parecia um leque. O terceiro, perto da tromba, alegou que a
semelhança era com uma mangueira. O quarto, que apalpara a perna,
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disse que a criatura lembrava um poste e o último, que havia ficado
perto do rabo, após mencionar que aquilo era uma das maiores
babaquices já feitas e que o rei deveria se envergonhar, mencionou
que o animal lembrava uma vassoura. Após uma profunda discussão
entre os cegos, que não chegavam a um acordo em relação ao aspecto
do elefante, o rei os interrompeu dizendo que o animal era a soma de
todas aquelas partes e apenas reunindo aquelas informações
conseguiriam uma descrição razoável da criatura.

A projeção de uma imagem pela pessoa cega que adquiriu a deficiência na fase adulta
se tornará menos complexa devido seu conhecimento empírico da imagem que estiver sendo
percebida de forma tátil. Portanto, a pessoa cega ao pegar em algo parecido com uma tromba,
iria associar ao elefante, e por meio das lembranças da imagem visual do elefante, se formaria
uma imagem mental. Contudo, Sacks (2010) fala que nas pessoas que perderam a visão em
uma idade mais avançada, as lembranças das imagens, começam a desaparecer.
Para iluminar essa situação, apresentamos a história de John Hull, que ficou totalmente
cego aos 48 anos. Ele escreveu um diário nomeado de Touchingthe rock, onde descreve a
transição para a vida de cego a qual é relatada por Sacks (2010, p. 179) da seguinte maneira,
“mas para mim o mais impressionante é sua descrição da atenuação gradual, depois de tornarse cego, de sua imagética e memória visuais, até finalmente a extinção de ambas (exceto em
sonhos) – um estado que ele chamou de cegueira profunda”. O autor também relata que “não
só a perda de imagens e memória visuais, mas a perda da própria ideia de ver, tanto assim que
para ele até mesmo conceitos como ‘aqui’, ‘ali’ e ‘defronte’ parecem ter perdido o sentido”
(SACKS, 2010, p. 180). Portanto, “a ideia de que os objetos têm uma aparência, ou
característica visíveis, desapareceu. Ele deixou de ser capaz de imaginar que aspectos tem o
número 3 a menos que o trace no ar com o dedo. Pode construir a imagem motora de um 3,
mas não a visual” (SACKS, 2010 p. 180).
Gasparetto e Nobre (2007, p. 46) falam que as mudanças na vida do cego são enormes.
A perda da capacidade visual pode ocasionar prejuízos na qualidade de vida em função de
restrições ocupacionais (escola e trabalho), econômicas, sociais e psicológicas.
Embora grande parte da dificuldade enfrentada pela pessoa com deficiência visual seja
responsabilizada pela falta de visão, “cabe ressaltar que a capacidade funcional não está
relacionada apenas aos fatores visuais, mas também às reações da pessoa a perda visual e aos
fatores ambientais que interferem no desempenho” (GASPARETTO; NOBRE, 2007, p. 37).
O seu desempenho pode estar relacionado com a maneira que a sociedade se comporta diante
da deficiência visual. Nossa sociedade é muito visual, isto é, a pessoa com deficiência visual
estar num mundo em que o ver é o que predomina. “Neste caso, a identidade da pessoa com
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deficiência visual é a ausência da visão, em vez de ser a presença dos sentidos da audição, do
tato, da cinestesia, do olfato, do paladar” (MASINI, 2013, p. 90).
Nesse sentido, podemos dizer que: “Assim, o não vidente (ou a pessoa com cegueira
ou baixa visão) pode transformar-se em objeto, pois a presença do outro (vidente) é tão
marcante que o rouba da sua própria” (MASINI, 2013, p. 90). Sendo assim, “Essas diferenças
ficam facilmente evidenciadas em situações cotidianas, como a da dispensa da iluminação em
sua própria residência, ou outro local qualquer, pelas pessoas cegas durante a noite, e a
necessidade de iluminação, em qualquer lugar à noite, por uma pessoa vidente” (MASINI,
2013, p. 91).
A ideia de igualdade não estar relacionada ao fato de as pessoas serem tratadas da
mesma forma, mas à valorização das diferenças e ao acesso e condições que são dadas a elas.
A compreensão das formas de percepção da pessoa com deficiência visual será importante
para o desenvolvimento de sua aprendizagem.
A pessoa cega normalmente utiliza os sentidos remanescentes com mais intensidade
do que a pessoa que enxerga. O seu cotidiano é construído pelo tocar (tato), cheirar (olfato),
ouvir (audição) e degustar (paladar). O curta-metragem Celebração aos 4 sentidos apresenta
essa relação da pessoa cega com a audição, o olfato, o paladar e o tato. O filme conta a
história de dois irmãos que preparam uma surpresa em comemoração ao aniversário de
casamento dos pais, ambos com deficiência visual.
Na primeira surpresa, os pais são despertados por uma orquestra. Ao escutarem o belo
som produzido pelos instrumentos de corda – violinos, violas e violoncelos, com a música de
Puccini, ficaram encantados e felizes. No momento seguinte, os pais são levados a uma
fábrica de perfumes. Ao sentirem a variedade de aromas, eles puderam relembrar alguns
lugares que já visitaram, por exemplo, quando andavam pelos jardins na primavera.
Em um outro momento, os filhos reuniram muitos amigos e familiares e propuseram
ao pai tentar reconhecê-los somente tocando em suas faces. Apesar de fazer muito tempo que
o pai não os encontrava, ele conseguiu reconhecer muitos deles. E por fim, os filhos
contrataram um chefe de cozinha para preparar um menu para os pais. Ao experimentar as
diversas comidas, se sentiram maravilhados com o sabor. Segundo o chefe de cozinha, esse é
um dos sentidos que as pessoas cegas têm mais desenvolvido.
Ao final, os filhos falaram que os pais os ensinaram que há duas maneiras de pensar a
vida: podemos viver lamentando de tudo o que falta, reclamando pelo sentido que a vida não
nos deu, ou aproveitar ao máximo aquilo que temos (CELEBRAÇÃO, 2015)
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Uma questão que precisa ficar evidente é que a pessoa com deficiência visual não está
sozinha no mundo. Ela convive com as pessoas que enxergam, desenvolvendo com estas suas
atividades e colaborando com os videntes e também com seus pares com deficiência visual.
Buscando compreender porque os sentidos sensoriais para os cegos ganham tantas
relevâncias com a perda da visão, é preciso inicialmente compreender as implicações da perca
da visão. Para Sacks (2010, p. 179), “ficar cego, especialmente em uma fase avançada da
vida, traz um desafio colossal, potencialmente esmagador: encontrar um novo modo de viver,
de ordenar o mundo pessoal, quando o velho mundo foi destruído”. A maneira como será
construída a nova vida dependerá em muitos casos de como ocorreu a perda visual, se foi de
maneira repentina ou gradual. A pessoa que perde a visão de forma gradual tende a se adaptar
e aceitar de uma melhor forma sua condição de pessoa com cegueira. Durante esse tempo de
perda, ela poderá ter uma melhor preparação emocional. No entanto, dependerá de alguns
fatores, como motivação por parte da família e amigos, ajuda de profissionais da área da
saúde e educação, bem como condição de se desenvolver e acesso aos recursos adaptados.
Se a perda da visão acontecer de forma repentina, normalmente a adaptação será mais
difícil. Contudo, vai depender da condição emocional da pessoa com deficiência visual e dos
fatores descritos anteriormente. Em algumas situações, antes de a pessoa aceitar e se adaptar a
essa nova condição, ocorrerá o momento de luto, que é referente à lamentação da perda.
Entretanto, o apoio familiar exerce um importante papel na aceitação e superação dos novos
desafios.
Com a força motivacional externa (estímulos), a pessoa com deficiência visual passa a
ter maior possibilidade de superação, ela internaliza esses estímulos e inicia a caminhada em
direção à melhoria de vida, seja relacionada a sua vida profissional ou afetiva. Nesse sentido,
podemos relacionar esse comportamento por parte da pessoa cega com a automotivação, que,
segundo Witter e Lomônaco (1984), é o impulso ou motivo que leva o ser humano a agir com
entusiasmo, felicidade e prazer.
Sendo assim, a pessoa e sua relação com o meio, será decisiva na escolha das suas
ações. Cada pessoa pode motivar-se por si só (intrinsecamente). Witter e Lomônaco (1984)
definem essa motivação como intrínseca, sendo aquela atividade que surge em virtude da
própria aprendizagem, o material aprendido fornece o próprio reforço, a tarefa é feita porque é
agradável.
Outro fator que devemos levar em consideração é a idade com que a pessoa adquiriu a
deficiência visual. A perda da visão em um adulto influenciará diretamente na vida
profissional, em muitos dos casos a pessoa precisará mudar de profissão, ou acaba se
aposentando.

41

2.1 Atitudes frente à deficiência visual
Ao longo da história, as pessoas com deficiência foram estigmatizadas. Em um
determinado período eram consideradas como pessoas que possuíam poderes místicos e de
clarividência. Em outra época, a deficiência foi tida como resultado de uma punição divina,
um castigo. Mais adiante, com o ingresso das pessoas com deficiência no sistema
educacional, as pesquisas científicas passaram a acreditar em suas capacidades.
Para compreendermos melhor essas mudanças, apresentaremos o período místico,
período biológico ingênuo e o período científico, segundo Katia Caiado.
2.1.1 Período místico
Inicialmente apresentaremos o período místico ocorrido fortemente na Antiguidade, na
Idade Média e em parte significativa da História Moderna. A sociedade considerava a pessoa
cega como um ser diferente. Segundo Caiado (2006, p. 34), “Registros e manifestações da
cultura popular revelam que, no imaginário coletivo desse período, a cegueira é considerada
uma grande desgraça, assim como um dom extraordinário”.
Nesse período, a condição de cegueira já definia o futuro do sujeito para a vida de
mendicância. Mas Caiado (2006, p. 34) diz que, “se, por um lado, a pessoa cega é vista como
desamparada e indefesa, por outro lado lhe é conferida a possibilidade de visão interior. A
perda da visão biológica lhe concede a predisposição a uma luz espiritual só a ela acessível”.
Ainda segundo o autor, “o homem cego compõe a categoria dos profetas do futuro,
pois é aquele que tem a visão interna despertada” (CAIADO, 2006, p. 34).
Nesse longo período da história, predominou a concepção de cegueira como “dom
filosófico, poderes proféticos, proximidade de Deus, sendo capacidades provenientes de uma
alma supersensível, de forças espirituais que habitam o enigma da cegueira” (CAIADO, 2006,
p. 35).
No cristianismo, o homem revela-se como imagem e semelhança de Deus e que está
distanciado do criador devido o pecado original. Nesse sentido, Caiado (2006, p. 35) diz que,
pode-se pensar que o homem cego vai ser aquele que não se “distrai”
olhando para fora de si, com o empírico ou o mundano. O homem
cego tem o privilégio de olhar para dentro de si, de mergulhar em sua
essência e, assim, reencontrar-se com o mundo inteligível das ideias,
da substância primeira do humano ou reaproximar-se de Deus, de
quem se afastou no pecado original.

Nos dias atuais, ainda encontramos na sociedade a ideia de que a pessoa cega é
detentora do sexto sentido e de poderes sobrenaturais. Algumas pessoas acreditam que elas
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têm uma inteligência inexplicável e outras pensam que elas são incapazes. Quando estamos
em contato com uma pessoa com deficiência visual, temos a oportunidade de ouvir relatos de
situações vivenciadas por elas que confirmam essa forma de pensar da sociedade.
Em um desses encontros Luiz Carlos falou:

Minha esposa que tem cegueira total foi entrar no ônibus, quando um
homem se dispondo a ajudá-la, começou a falar em voz alta – por
favor deem licença que ela é deficiente “audiovisual”. De acordo com
o homem, ela não teria apenas a deficiência visual, mas também
auditiva.

Essa cena apresenta algumas concepções sobre a deficiência visual. Alguns pensam
que, além da deficiência visual, a pessoa também tem outras deficiências, por exemplo,
auditiva.
2.1.2 Período biológico ingênuo
Esse período, que tem como auge o século XVIII, “tem sua origem marcada num
momento de grande desenvolvimento da ciência. As novas relações sociais e econômicas, que
surgem com a ascensão da burguesia, possibilitam e estimulam descobertas e avanços
científicos” (CAIADO, 2006, p. 36). Esse avanço desperta uma nova maneira de pensar.
Segundo o autor,

O homem, agora no centro do mundo, é dono do tempo e de uma
razão natural, e não mais divina. Com isso, não há lugar para
explicações místicas, o homem está livre de um destino
predeterminado e, portanto, ele precisa ser esclarecido, “iluminado”,
para que uma sociedade melhor possa ser construída (CAIADO, 2006,
p. 36).

Passam acreditar na possibilidade de desenvolvimento da pessoa com deficiência
visual. De acordo com Caiado (2006, p. 36), “duas fortes correntes filosóficas marcam o
racionalismo desse período: o inatismo e o empirismo”.
Portanto,

O inatismo, ou racionalismo idealista, afirma que o conhecimento
verdadeiro se dá no ato reflexível, e que o homem traz, na razão,
princípios e ideias inatas. O empirismo, ou racionalismo empirista,
afirma que o único conhecimento possível e válido é aquele que se
tem por intermédio de ideias formadas com base nas impressões
sensíveis (CAIADO, 2006, p. 36).
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Um pensamento distinto do anterior, segundo Caiado (2006, p. 36), é o dos
“iluministas, que apregoam a necessidade de esclarecer as amplas camadas populares, ideal
que se alia aos interesses econômicos e políticos do capitalismo em vias de consolidação”.
Nesse sentido, a educação passa a ser um imaginário que deve ser dividido com todos.
Esse período foi marcado pelo da educação pelos sentidos. De acordo com Caiado (2006, p.
37), essa educação “está fundamentada numa concepção filosófica que afirma a crença
inabalável na razão humana. Para os empiristas, a gênese do conhecimento é a experiência
sensível, responsável pelas ideias da razão e pelo controle da atividade racional”.
Baseado na ideia de John Locke, Caiado (2006, p. 37) diz que,
no período ingênuo, alguns estudiosos do desenvolvimento humano
“anormal” supõem que a ausência de um órgão sensorial pode ser
compensada com o aumento do funcionamento dos outros órgãos
sensoriais. Assim, a posição de que a cegueira pode ser compensada
pelo desenvolvimento de outros órgãos sensoriais traz o fundamento
filosófico empirista de que o conhecimento humano se dá pela
experiência sensível. Nesse contexto, a educação do cego passa a
priorizar a educação dos sentidos intactos.

A pessoa com deficiência passa de um ser místico, sobrenatural para uma pessoa a ser
educada. Para Vygotsky (1997), a cegueira deixa de ser encarada, apenas, como um defeito.
Entende-se que ela pode ser compensada por outros órgãos dos sentidos, e isso significa que
engendra novas forças, novas funções.
Embora alguns pesquisadores refutem a ideia da compensação dos sentidos, de acordo
com Caiado (2006, p. 38),

Ainda hoje, é muito comum ouvirmos profissionais defenderem que a
educação da pessoa cega deve priorizar a estimulação e integração dos
canais sensoriais remanescentes. Nessa perspectiva, o homem é
concebido como indivíduo biológico, e está no desenvolvimento da
audição, do olfato, do paladar e, principalmente do tato a possibilidade
de a pessoa cega conhecer o mundo.

Nessa situação, a educação das pessoas com deficiência visual circunscreve-se
somente a treinamento sensorial, cognitivo, comportamental, articulatório, a treinamento das
atividades da vida diária, da escrita, a treinamento para o mundo do trabalho.
Para Vygotsky (1997), o homem não é mais idealizado apenas como pessoa biológica.
Agora, é um sujeito social e histórico, e é a partir das relações entre os homens e da ação dos
homens sobre a natureza, pelo trabalho, que o sujeito internaliza conhecimentos.
2.1.3 Período científico

44

Esse período começa na idade moderna. Com o acesso das pessoas cegas a uma
educação sistematizada, é revelada a sua capacidade de aprendizagem. De acordo com Caiado
(2006, p. 39), “Isto instiga, cada vez mais, a análise científica dos processos de
desenvolvimento humano relativo à cegueira”.
Vygotsky (1997) descreve, em suas pesquisas sobre a cegueira, que o ensino
sistematizado é um avanço para a ciência na área, pois, a partir de então, nasce a possibilidade
de se verificar que a cegueira provoca no indivíduo um processo de compensação a esse
comprometimento. Compensação essa compreendida como processo social, e não orgânico.
Para Caiado (2006, p. 39),

Entende-se que a aprendizagem humana se dá com base na
convivência social, na apropriação das atividades historicamente
engendradas pelos homens, pela internalização dos significados
sociais. Assim, o homem conhece o mundo pela atividade simbolizada
nas relações sociais. Toda atividade humana é constituída de
significados que são mediados, de um homem para o outro, pela
linguagem, que é o sistema simbólico básico de comunicação de todos
os grupos humanos. Entre as várias linguagens que representam o real,
a palavra é ímpar.

Caiado (2006, p. 39) diz que,

biologicamente, a cegueira é muito limitadora, porque ela impede a
pessoa de se locomover, explorar novos espaços e receber
informações visuais. Porém, socialmente, ela não é limitadora, porque
a pessoa cega, pela palavra, pela comunicação com o outro, apropriase do real ao internalizar os significados culturais. Numa ilustração
singela, pode-se afirmar que, mesmo sem a percepção visual das cores
dos objetos, a pessoa apreende os significados sociais atribuídos ás
cores, como por exemplo: o preto é luto, o vermelho é uma cor quente,
o branco representa a paz.

Desse modo, Caiado (2006, p. 40) fala também da limitação biológica que gera um
conflito. Segundo o autor, “Se de um lado, o processo de humanização impulsiona o indivíduo
para o convívio social, de outro lado, a limitação biológica, de mobilidade e de recepção
visual, dificulta os processos sociais”. Portanto, a superação da cegueira vai depender de um
novo projeto político, assim como da constituição de uma nova sociedade.
2.1.4 Teoria da compensação
Anteriormente, abordamos os estágios que a autora Katia Caiado traz para que se
possa compreender melhor a atitude da sociedade com relação a pessoa com deficiência visual
e, para compreendermos melhor o último período que abordou a teoria da compensação,
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vamos nos aprofundar um pouco mais nessa temática, bem como discutir nosso ponto de vista
diante dessa ideia.
A teoria da compensação, segundo Vygotsky (1997), é o caminho que as pessoas com
algumas limitações encontram para superar suas dificuldades. Por exemplo, atividades que
aparentemente sejam muito difíceis para uma pessoa que não dispõe da visão realizá-las,
como, por exemplo, atividades de um mecânico ou andar pelas ruas de forma independente.
Contudo, a pessoa, mesmo sem enxergar, desenvolve estratégias e habilidades para fazê-las.
Para Vygotsky (1997), trata-se de uma compensação social, pois a forma como a
sociedade trata a pessoa cega, poderá limitar ou diminuir suas possibilidades. Não podemos
dar ênfase à cegueira, mas à capacidade que ela, enquanto pessoa, pode desenvolver.
Quando as forças contrárias à pessoa com deficiência são menores do que a vontade
dela superá-las, essas forças estimulam a pessoa a utilizar “O caminho para o
desenvolvimento através da superação dos obstáculos, a dificuldade da função é o estímulo
para o seu levantamento” (VYGOTSKY, 1997).
Esse autor compara essa situação com o desenvolvimento da imunidade do corpo, ele
diz que se uma criança saudável receber uma quantidade do vírus da varíola menor do que as
defesas do seu corpo, ela irá melhorar e dificilmente adoecerá dessa nova enfermidade,
contudo, se a varíola for mais forte do que a suas defesas, ela morrerá. Portanto, se as
dificuldades enfrentadas pela pessoa com deficiência forem maiores do que seu poder de
superação, sem dúvida, será bem mais difícil que ela consiga superá-las. Essa compensação
não acontecerá de maneira biológica, mas social, por exemplo, a pessoa com deficiência
visual, se desenvolverá com o outro, com o meio, tanto de maneira ativa como passiva.
A compensação também está relacionada com a defesa desenvolvida pela pessoa com
deficiência que transforma suas limitações em inteligência, capacidade e talento. Vygotsky
(1997) diz que a compensação mostra que o conflito vivido pela cegueira engendra forças
para a superação dos obstáculos.
No entanto, cabe enfatizar que as pessoas reagem à cegueira de maneiras diversas. Não
é desenvolvida apenas a superação, mas a retração, a qual podemos definir como negação. O
excesso de proteção pode dificultar seu desenvolvimento e independência, dessa maneira, a
cegueira biológica supera a cegueira social.
As atitudes de superproteção, ao mesmo tempo que aparentam ser de carinho, também
demostram uma atitude de descrença e falta de credibilidade em relação à pessoa cega. Outra
atitude relativa à deficiência é o estigma. Algumas pessoas da sociedade ainda carregam
fortemente o sentimento de que a pessoa com deficiência é incapaz e necessitada
financeiramente.
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Essa ideia de estigma vai além do preconceito, pois o estigma é uma marca que as
pessoas definem para classificar a cegueira, já o preconceito, se caracteriza pela ideia
preconcebida de que as pessoas com deficiência visual são incapazes de realizar as atividades
educacionais, profissionais e da vida diária.
Para podermos compreender melhor sobre essas atitudes, discutiremos acerca de cada
uma delas e suas implicações para vida da pessoa cega.
2.1.5 Superproteção
Uma atitude muito comum em famílias que têm uma pessoa com deficiência é a
superproteção. Essa atitude compromete muito o desenvolvimento da criança. Os pais evitam
o contato do seu filho com deficiência com outras crianças sem deficiência, motivados por
diversos fatores: medo das outras crianças machucá-la ou rejeitá-la devido a sua condição,
receio de haver uma comparação com as outras crianças sem deficiência, entre outros.
A superproteção normalmente está ligada à rejeição pela própria família da criança
com deficiência. Entre os motivos da superproteção, estão: o sentimento de culpa por ter
pensado em um aborto ao descobrir a possibilidade de a criança nascer com a deficiência ou
após o nascimento, sabendo que a criança nasceu com deficiência, em certo momento
pensaram em não criá-la. Portanto, ao longo do tempo, essa culpa da rejeição é substituída
pelo sentimento de proteção excessiva e, como reação, surge a superproteção.
Também podemos encontrar a superproteção e rejeição ligadas à descrença por parte
dos pais com relação à capacidade do filho com deficiência. Como exemplo, temos a seguinte
situação, descrita por Louro (2012, p. 42):
uma mãe que chegou beijando e abraçando seu filho cego de 28 anos
de idade, não alfabetizado, arrastando uma perna, incapaz de levantar
o pescoço (calcificado, por falta de movimento) e totalmente
dependente –, proferindo a seguinte pergunta: “Será que esse traste
consegue aprender alguma coisa de música?

Esse exemplo mostra o quanto a mãe é superprotetora, no entanto, ela carrega um forte
sentimento de rejeição, de falta de credibilidade e sentimento de piedade com reção ao filho.
De acordo com Louro (2012, p. 42), “A superproteção conduz os pais a infantilizarem o filho
que apresenta deficiência, tratando-o constantemente como bebê ou incapaz”.
Essa atitude impossibilita o desenvolvimento da pessoa com deficiência, portanto,
Louro (2012, p. 42-43) corrobora essa ideia quando diz que, essa atitude faz com que “não
alcancem amadurecimento emocional, independência e tampouco constroem uma carreira
profissional ou uma rede social de relacionamentos saudáveis”.
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Acreditamos que pode se ter os cuidados necessários com a criança com deficiência,
no entanto, o sentimento de superproteção deve ser diminuído, pois provocará no sujeito uma
dependência, portanto, prejudicando o seu desenvolvimento educacional, social e profissional.
2.1.6 Negação
Certa vez, eu e outra pessoa fomos ajudar um aluno cego que precisava ir até a UFRN
realizar a matrícula para a graduação, na ocasião, apenas um de nós pôde entrar na sala para
acompanhar esse aluno. A outra pessoa foi e eu fiquei aguardando na recepção. Logo em
seguida, uma mulher sentou ao meu lado, e vendo que eu havia chegado com o aluno cego,
aproveitou para me perguntar sobre esse aluno. Falei que se tratava de um aluno do Projeto
Esperança Viva e que havia passado no curso de graduação em música da UFRN. Durante a
conversa, ela compartilha que tem uma filha com deficiência, no entanto, logo vem a frase
muito comum da negação – “eu tenho uma filha com deficiência mental, mas ela é linda, é
meu bebezão”. Qual a relação da pessoa com deficiência mental com a ideia de ser linda?
Essa cena apresenta o forte sentimento de negação da mãe em relação à filha com
deficiência. Tal negação está relacionada à projeção positiva, pelo fato de a menina ter uma
deficiência. Essa mesma ideia cabe neste exemplo: “ele é cego, mas toca violão”. Tanto no
caso da menina com deficiência mental quanto no caso do cego, obseva-se a preocupação de
enfatizar algumas qualidades e virtudes como forma de superar a deficiência, no entanto, a
deficiência mental, não tem nenhuma relação direta com questão de beleza, e tanto a pessoa
cega quanto a vidente pode tocar violão.
A negação é vista em situações em que os pais não querem aceitar a real condição do
filho ou quando se convencem que não há nada de diferente com a criança. Segundo Louro
(2012, p. 39), “A literatura nesse assunto é unânime em afirmar que os pais, dentro de tal
situação, vivenciam sentimentos de confusão, choque, rejeição, abalo em suas crenças, além
de apresentarem esperanças exacerbada numa ‘recuperação’ que nem sempre é possível”.
A negação faz com que os pais não vejam a deficiência do filho, com isso prejudicam
o seu desenvolvimento, portanto, os pais se negam a procurar os profissionais e serviços
adequados no tratamento de seu filho, sendo que, essa atitude tende a prejudicar o seu
desenvolvimento.
2.1.7 Estigma
Ao longo dos anos, a sociedade vem modificando sua maneira de pensar e de agir em
relação à pessoa com deficiência visual. No entanto, em algumas partes do mundo a maneira
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de tratar a pessoa com deficiência visual tem permanecido a mesma de muitos anos atrás. As
atitudes e práticas com relação a elas têm se conservado ao longo da história.
Antes de nos debruçarmos sobre o tema, mostraremos a diferença entre preconceito e
estigma. Preconceito, segundo o Dicionário Aurélio, é a ideia ou conceito formado
antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial, bem como Estado de abusão, de
cegueira moral. Já o estigma, está relacionado à marca, cicatriz perdurável.
Segundo Goffmam (1963, p. 5), “Os gregos, que tinham bastante conhecimento de
recursos visuais, criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se
procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os
apresentava”.
Uma pessoa estigmatizada, de acordo com Goffmam (1963, p. 5), “deveria ser
marcada com cortes ou fogo no corpo, quetinha como objetivo avisar que o portador era um
escravo, um criminoso ou traidor uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser
evitada; especialmente em lugares públicos”.
Imagine encontrarmos uma pessoa estranha que está precisando de uma informação,
durante o tempo que estamos com ela, criamos definições para suas características, bem como
procuramos defini-la, portanto, Goffmam (1963, p. 6) fala que,

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de
que ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se
encontram numa categoria em que pudesse ser – incluído, sendo, até,
de uma espécie menos desejável – num caso extremo, uma pessoa
completamente má, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de considerálo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e
diminuída.

Para o autor, essa “Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito
de descrédito é muito grande – algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma
fraqueza, uma desvantagem – e constitui uma discrepância específica entre a identidade social
virtual e a identidade social real” (GOFFMAN, 1963, p. 6). Nesse sentido, ele afirma: “nem
todos os atributos indesejáveis estão em questão, mas somente os que são incongruentes com
o estereótipo que criamos para um determinado tipo de indivíduo”.
Goffmam (1963, p. 7) relaciona três tipos de estigma:
Em primeiro lugar, há as abominações do corpo – as várias
deformidades físicas. Em segundo, as culpas de caráter individual,
percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais,
crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo essas inferidas a partir
de relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, prisão, vício,
alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e
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comportamento político radical. Finalmente, há os estigmas tribais de
raça, nação e religião, que podem ser transmitidos através de linhagem
e contaminar por igual todos os membros de uma família.

Portanto, para ilustrar essa ideia, tomemos como exemplo uma situação ocorrida com
uma pessoa cega na UFRN no ano de 2013. Anualmente, a universidade promove a
CIENTEC (Feira de Ciência, Tecnologia e Cultura), e entre as exposições, foi montado um
estande cuja temática era a inclusão das pessoas com deficiência. Dentre os responsáveis por
esse estande, havia vários alunos com deficiência visual. Eu estava no estande, quando um
desses alunos me ligou pedindo para ir buscá-lo na parada do ônibus próxima ao evento. Ao
chegar no local indicado, identifiquei-me e comecei a guiá-lo até o estande. Antes de
chegarmos em nosso destino, uma mulher nos abordou e perguntou: “faz tempo que ele é
cego?”. Não queria ser indelicado, mas por impulso, respondi: “pergunta para ele”. Enquanto
ele respondia, a mulher tirou da bolsa uma moeda de cinquenta centavos e lhe ofereceu. Nesse
momento, reagi com um sentimento de indignação: “ele não precisa disso, não, senhora, ele
trabalha”. A mulher pediu desculpas e saiu visivelmente constrangida.
Essa situação caracteriza o estigma. A ideia de que todo cego é pedinte está fortemente
agregada na formação humana dessa mulher, assim como de outras pessoas. Só o fato de ser
cego, o definiu como pedinte e de classe social baixa. Portanto, mesmo o aluno cego estando
com roupas novas e bem vestido, esses elementos não foram relevantes para a mulher. É o
que o dicionário Aurélio define como “cegueira moral”.
2.2 Mudança de terminologia
Ao longo do tempo, o termo utilizado para se referir às pessoas com deficiência foi se
modificando. Muito dos termos não diferenciavam uma deficiência da outra, por exemplo,
anormal e excepcional, termos empregados para as pessoas que não estivessem dentro da
normalidade, portanto, eram consideradas estranhas e diferentes. Segundo Silva (2012),
“Durante muito tempo da história, só era considerado ‘deficiente’ quem possuía algum tipo de
deficiência visível e vinha num contexto que não deveria ser aceito pela sociedade, como se
tivesse algum defeito, considerando a pessoa inferior às outras”.
Outro termo utilizado é “portador” de deficiência. De acordo com Fávero (2004, p.
22),
Os movimentos sociais identificaram que a expressão “portador” cai
muito bem para coisas que as pessoas carregam e/ou pode deixar de
lado, não para características físicas, sensoriais ou mentais do ser
humano. Ainda, que a palavra “portador” traz um peso
frequentemente associado a doenças, já que também é usada, e aí
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corretamente, para designar uma situação em que alguém, em
determinado momento, está portando um vírus, por exemplo.

Atualmente, ainda encontramos o termo portador em placas localizadas em agencias
bancarias e em outras instituições. De modo geral, o termo portador está relacionado a alguém
que porta algo, no entanto, quem porta algo, tem a intenção de portar, com relação à
deficiência, ninguém deseja portar uma deficiência. Fávero (2004, p. 22) diz que,
Junto com a contestação do termo “portador”, conclui-se que o melhor
seria o “com”: pessoa com deficiência. Quanto mais natural for o
modo de se referir à deficiência, como qualquer outra característica da
pessoa, mais legitimado é o texto. E também não é preciso falar ou
escrever da mesma forma. Para facilitar e não pensar que é necessário
usara sempre o mesmo termo- “pessoa com deficiência”- sugerimos
como variações “pessoa que possui deficiência”, ou “que tem
deficiência”, “que a adquiriu”.

O termo portador foi substituído pela palavra deficiente, contudo, este ainda não foi o
melhor termo para expressar a verdadeira situação. A palavra deficiente totaliza a pessoa
como um incapaz, mesmo que ela tenha apenas uma deficiência. Embora esse termo seja
utilizado por muitas pessoas, ele está deixando de ser utilizado pelos profissionais da área.
Segundo Silva (2012),

Verifica-se que a terminologia, mais adequada perante o ponto de
vista do pesquisador, é o termo “pessoas com deficiência”, porque ao
utilizar-se essa terminologia a pessoa vem antes do adjetivo, além
disso, a palavra deficiente é pejorativa. O objetivo é a integração e
inclusão desta pessoa, e quando valoramos a deficiência, esta se
destaca em relação à pessoa.

Quando o termo é direcionado a uma pessoa que não enxerga, utilizamos, a
terminologia pessoa com deficiência visual. Possa ser que apareçam outros termos, mas o
termo atual humaniza mais o sujeito e deixa claro que ele tem apenas uma deficiência,
algumas limitações, e não que é totalmente incapacitado.
A mudança de termo pode não ser tão relevante, pois mesmo mudando o termo, a
pessoa continuará sendo a mesma, mas todos esses termos trazem arraigados preconceitos e
estigmas construídos pelas pessoas ao longo da história. Junto com a mudança de termo, vêm
as conquistas e a mudança de pensamento com relação às pessoas com deficiência. Mas é
importante ressaltar que a mudança de termo sem a mudança de atitude, não é significativa.
2.3 O tato e a audição da pessoa com deficiência visual
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As pessoas com deficiência visual constroem seu mundo através do sentir, por meio do
tocar e do ouvir. Essa construção tem sua complexidade. De acordo com Merleau-Ponty
(1971), “O corpo sabe, o corpo compreende e é nele que o significado se manifesta”. Para
tanto, Masini (2007, p. 21) diz que “o corpo é visto como fonte de sentidos, isto é, de
significação da relação do sujeito no mundo; é visto numa totalidade, na sua estrutura de
relação com as coisas”.
As pessoas com cegueira utilizam o som como guia das ações e ambientação a sua
volta. No entanto, essa percepção é prejudicada quando os eventos sonoros ocorrem em uma
certa distância, nesse sentido, sua construção é percebida pelo tocar dos objetos e pessoas e do
ouvir. No que se refere à orientação espacial, Queiroz (2015) afirma:

Se tiver um assalto a 100 metros da minha pessoa, e eu não escutar
nada de diferente, eu vou estar alienado daquela realidade, como uma
pessoa distraída vai poder estar também. Mas ela de repente pode
bater o olho na arma de um ladrão apontando para uma pessoa, e vai
ter uma percepção, que é muito mais, digamos, longe.

Em relação às pessoas que dispõem da visão, elas podem perceber situações de perigo
mesmo estando distantes da situação. No entanto, a percepção por meio do som não
proporciona a real situação dos fatos ocorrentes em uma determinada distância. Por isso, a
visão é um canal que pode dá ao sujeito a possibilidade de identificar quando está em perigo
de forma mais antecipada.
A pessoa com deficiência visual percebe as situações à sua volta por meio da audição.
Todavia, se faz necessário desenvolvê-la, contudo, as experiências intensas durante sua vida
proporcionam o aumento de suas capacidades e habilidades perceptivas.
As características de um determinado objeto são construídas pela mente humana a
partir das experiências vivenciadas. No momento em que não se tem um conhecimento de
determinado objeto, apenas o ato de ouvir não é suficiente para a construção mental de suas
características.
Para ilustrar essa ideia, trazemos o seguinte exemplo: certa vez, uma pessoa cega
queria conhecer alguns instrumentos musicais, em especial, o oboé. Ela adorava o som desse
instrumento, quando teve a oportunidade de conhecê-lo e, ao pegar nele, surpreendeu-se, pois
ela o imaginava como um instrumento enorme parecido com a tuba2, foi então que só depois
de tocá-lo, percebeu que o instrumento tinha uma pequena estrutura e um mecanismo
totalmente diferente da tuba. Essa situação nos faz refletir sobre a forma como as pessoa cega
constrói as imagens em sua mente, como imagina as pessoas e os objetos, mesmo sem poder
2

Tuba: instrumento de sopro da família dos metais.
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tocá-los. Portanto, até que ponto, a construção por meio do ouvir, proporciona uma imagem
mental bem próxima da imagem real (visual)?
Nessa perspectiva, apresentamos a história de Marcos. Em 2006, na Universidade
Mackenzie Rio, Marcos Antônio de Queiroz3 realizou uma palestra com o tema “Percepções
de um cego”. Marcos iniciou sua palestra falando quando e como perdeu a visão. “Eu sou
cego, desde os 21 anos, eu perdi a visão por causa de retinopatia diabética, mas enxerguei
perfeitamente até os 21 anos, quando perdi a visão num sábado de carnaval ao acordar”.
(QUEIROZ, 2015).
Marcos tem como objetivo relatar sua percepção de mundo, uma vez há 29 anos
perdeu a visão e tanto teve a experiência de percepção de uma pessoa que enxergou quanto
está tendo a experiência perceptiva construída por meio dos outros sentidos após a perda
visual. Queiroz (2015) fala que,

A percepção é uma coisa muito incrível, porque eu tive de passar por
várias fases de percepção da minha percepção; percepção das minhas
percepções, porque eu tinha uma vida totalmente visual, e as pessoas
que enxergam, de forma geral, elas contam muito com o olhar, na
percepção de tudo, né?

Nesse sentido, depois de ficar cego, foi preciso desenvolver outras formas de
percepção da realidade, visto que, com a percepção da visão, o ato de perceber é imediato.
Queiroz (2015) relata que, sua percepção, mesmo sem a visão, também é imediata, porque
aprendeu a perceber as coisas de outra forma.
Marcos conta que estava gravando um curta-metragem, e lhe perguntaram o que é
beleza para ele. Segundo Queiroz (2015):
Olha, a imagem para mim, realmente não traduz o que é bonito, né? A
minha ideia de beleza e de estética está na audição, está no tato, está
no paladar, está no cheirar. Eu conheço a minha esposa, e conheci
mulheres na minha vida depois de cego, através do cheiro, do tato, e
isso é beleza para mim.

A beleza para Marcos também está no som. “Uma música pode ser muito bonita, e
pode levar até gente a criar imagens” (QUEIROZ, 2015). Para ele imaginação vem de uma
imagem em ação. Então, por estar sem enxergar há 29 anos, as imagens estão desaparecendo
cada vez mais. Queiroz (2015) diz que, nos primeiros anos depois da cegueira, ele ainda
enxergava tudo na imaginação. No entanto, hoje ele diz que não precisa, pois sua forma de
enxergar é por meio do som, do tato.

3

As citações que irão aparecer com o nome de Queiroz, 2012 é referente a fala de Marcos.
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São os diálogos que fazem Marcos diferenciar as pessoas e não mais a imagem visual.
Outras formas de Marcos distinguir a diferença entre as pessoas estão na personalidade, no
timbre de voz e na estrutura física. De acordo com Queiroz (2015),

Cada pessoa tem uma presença particular. Até o modo de andar; hoje
em dia a maioria das pessoas anda de tênis, isso é um problema para o
cego que captar o modo de andar, mas quando a pessoa anda de
sapatos, dá até para perceber quando uma pessoa está nervosa ou está
calma, pelo andar da pessoa.

Então, a audição e o tato para o cego possibilitam que ele construa as características
dos sujeitos a sua volta. O som produzido por uma pessoa com uma chave do carro, traz
várias percepções para a pessoa cega. Queiroz (2015) descreve que,

O modo de mexer na chave do carro, levando a chave do carro na
mão. Ela pode estar nervosa se a chave estiver batendo com muita
frequência e muita força na mão, e chacoalhando muito. Ou ela pode
até estar pensando, né, numa música. Então, vai ter um ritmo, o
chacoalhar da chave. Então tudo que é sentido, excluindo a visão, é
uma forma de percepção da realidade, que não é diferente do que todo
mundo tem.

Todos com uma audição vão escutar os mesmos sons que uma pessoa cega escuta, mas
nem todos conseguem ter uma concentração direcionada para o som como o cego tem.
Queiroz (2015) nos diz que,

Se eu escuto uma chave cair no chão, todo mundo escuta também, mas
as pessoas depois de escutarem, vão olhar aquela chave, e vão
constatar aquela realidade. Para mim, a realidade já está constatada; é
uma chave. Eu conheço o barulho de chave, mas sem olhar, eu estou
tendo a mesma percepção da realidade. Eu não vou estar alienado da
realidade porque não estou vendo. Eu me alieno sim, de inúmeras
coisas, mas não a esse ponto de saber se uma chave caiu no chão ou
não.

A percepção auditiva é necessária para a vida da pessoa com cegueira. Ouvir também
é sua forma de “olhar” o mundo, de compreender e de interagir. Marcos fala que pode sentir
uma chave cair no quarto, mesmo estando na sala, e a pessoa que estiver conversando com
ele, ao seu lado, vai ter escutado o mesmo barulho da chave caindo, mas não saberá que foi
uma chave. (QUEIROZ, 2015). Não é o fato de marcos escutar mais. Ele diz que,

se eu for fazer uma audiometria, uma coisa científica, eu não vou
escutar mais do que outras pessoas; eu posso até ter déficit auditivo,
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mas a questão é que a minha atenção está ligada na minha audição,
porque é uma questão de sobrevivência. Eu enxergo através do meu
ouvir, através do meu tato, através do meu olfato, através do meu
paladar (QUEIROZ, 2015).

Outro sentido usado muito pela pessoa com deficiência visual é o tato. Utilizado para
o reconhecimento de inúmeros objetos, pelo tato o cego pode perceber a textura, a
consistência, entre outras características. Para quem enxerga, essa percepção tátil está ligada à
percepção visual, sendo que, quase sempre, primeiro há a visualização por meio dos olhos,
somente no segundo momento, o ato de tocar é utilizado para comprovar as características
percebidas pela visão.
As pessoas que enxergam utilizam a capacidade visual quase em todas as atividades
que vão realizar. Por não utilizar de forma intensa os outros sentidos, boa parte delas tem uma
percepção tátil rústica, isso quer dizer que, elas percebem somente a forma, textura, tamanho
e dureza.
Nas pessoas com deficiência visual, a percepção tátil poderá ter um maior
desenvolvimento, o que está associado ao seu uso intenso, possibilitando o desenvolvimento
da percepção tátil fina. Contudo, nem todas as pessoas com deficiência visual têm essa
capacidade de perceber suaves mudanças na textura de um objeto. Para isso, é necessária
estimulação e o uso intenso desse sentido.
Nessa perspectiva, Kastrup (2007, p. 5) diz que “o tato é considerado o sentido mais
apropriado para fornecer as referências para deslocamento no espaço [...] e é por meio dele
que a maior parte do conhecimento espacial deve ser reconstruída”.
As pessoas com essa percepção desenvolvida reconhecem não apenas a forma,
tamanho, textura e consistência, mas também a pressão e vibração do objeto. O
desenvolvimento dessa percepção tátil fina é fundamental para a aprendizagem da leitura do
sistema Braille devido a esse sistema ser composto por uma combinação de pontos em alto
relevo bem pequenos e próximos uns dos outros.
A percepção tátil pela pessoa cega está ligada diretamente a fatores como período e
causa da perda visual, por exemplo.
2.4 O sistema Braille
Atualmente, o sistema de leitura e escrita mais eficiente na aprendizagem das pessoas
com deficiência visual é o sistema Braille. Esse sistema de leitura e escrita foi criado em 1825
por Louis Braille, que também era cego. Louis Braille perdeu a visão aos três anos de idade
quando estava na oficina do seu pai, que trabalhava como celeiro. Certa vez, Louis Braille, ao
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tentar pegar um objeto em cima da mesa na oficina do seu pai, foi atingindo por uma sovela4,
que caiu da mesa e perfurou um de seus olhos. Após um tempo, a infecção do olho perfurado
passou para o outro olho, deixando-o completamente cego.

4

Sovela: instrumento formado por uma espécie de agulha reta ou curva, com cabo, com que os sapateiros e
correeiros furam o couro para o costurar.
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Figura 4 – Louis Braille

Fonte: Tuncelim.com (2015)

Em 1784, aos 10 anos, Louis Braille foi estudar no Instituto Real do Jovens Cegos de
Paris, primeira escola para cegos do mundo, que tinha como diretor Valetin Hauy. Esse
instituto utilizava como método de ensino para leitura dos alunos cegos uma escrita com letras
grande e em alto relevo. Essa foi uma das primeiras tentativas de ensino da leitura para as
pessoas cegas, no entanto, esse sistema não possibilitava que os cegos pudessem escrever,
bem como essa forma de leitura era bastante lenta.
Um dia, o instituto recebeu a visita de um general francês, Charlies Barbier. Esse
general havia desenvolvido um sistema de leitura e escrita noturna, também chamado de
código militar, composto por uma combinação de 12 pontos e traços que representavam
sílabas e sons da língua francesa. Barbier desenvolveu esse sistema com objetivo militar, por
meio do qual, mesmo com pouca iluminação ou na escuridão total, seus soldados pudessem se
comunicar entre si no campo de batalha sem alertar as tropas inimigas.
Barbier, percebendo que esse sistema poderia ser utilizado na educação das pessoas
cegas, foi até o Instituto Real do Jovens Cegos, apresentar seu sistema de leitura e escrita em
alto relevo. Sendo assim, realizou uma palestra e, durante sua apresentação, Louis Braille
propôs algumas modificações para esse sistema, justificando que após essas modificações, a
leitura e a escrita se tornariam mais fáceis de aprender. Contudo, Barbier ignorou as sugestões
de Louis Braille e falou que seu sistema não precisaria de nenhuma modificação, pois estava
perfeito.
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Figura 5 – Charles Barbier

Fonte: Com vontade de história (2015)

Louis Braille aproveitou a ideia do sistema de Barbier e desenvolveu seu próprio
sistema de leitura e escrita, entretanto, secretamente. Esse novo sistema desenvolvido por
Braille era composto por apenas seis pontos que resultavam em 64 combinações. Por meio
dessas combinações, agora as diversas simbologias e letras da escrita tradicional em tinta
poderiam ser representadas através desses pontos em alto relevo.
O sistema Braille é composto por seis pontos divididos em duas colunas na vertical
com três pontos cada. Essa combinação é chamada de “cela” Braille.
Figura 6 – representação da cela Braille vazia e cheia

Fonte: dados do autor.

Cada cela representa uma letra ou um símbolo. Embora fosse um excelente sistema, o
sistema Braille era proibido de ser ensinado, pois o sistema de letras grandes e em alto relevo
era o que predominava no instituto. Então, Louis Braille passou a ensinar seu sistema aos
demais alunos de forma secreta. Mesmo o sistema sendo criado no ano de 1825, sua versão
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final só foi definida em 1837. Além da gramática, também foram criados símbolos
matemáticos e musicográficos.
Figura 7 – Alfabeto Braille

Fonte: dados do autor.

Se a perda visual de uma pessoa tiver ocorrido em uma idade avançada, ela terá
maiores dificuldades com relação à aprendizagem do sistema Braille. De acordo com Louro
(2012), a psicomotricidade da pessoa idosa com deficiência visual não é igual à de uma
pessoa mais nova. Louro (2012, p. 77) define três importantes processos da psicomotricidade:
o querer fazer, o saber fazer e o poder fazer. Segundo o autor, “o querer fazer está relacionado
com a motivação emocional/afetiva. O saber fazer com a capacidade cognitiva/intelectual e o
poder fazer com a capacidade corpórea; ação motora”.
As pessoas com deficiência visual, muitas vezes, desejam aprender a escrita Braille,
todavia, consideram o método difícil. A vontade delas está relacionada à emoção, pois existe
uma ação motivadora. O sentimento de querer está internalizado, contudo, ainda necessitará
do saber fazer, que é a capacidade de aprendizagem, como: raciocínio, senso crítico e
memória. Por fim, temos o poder fazer, que está associado à capacidade corpórea e à ação
motora.
A idade é um fator predominante no processo de aprendizagem do Braille. Quando a
cegueira ocorre na infância, e se a criança for estimulada e tiver todas as condições, ela
aprenderá a escrita Braille de maneira natural. Porém, se a cegueira ocorre em uma fase adulta
avançada, as dificuldades serão maiores. Segundo Louro (2012),
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Suponha-se que uma pessoa queira, e muito, tocar piano com boa
qualidade artística. Tocar piano é um desejo e querer tocar com boa
qualidade artística é uma expectativa em relação a esse desejo. Tanto
o desejo quanto a expectativa são parâmetros subjetivos e
relacionados à emoção, à intenção e às instâncias psicológicas.

Entretanto, o querer tocar não é o bastante, é necessário saber tocar e fazer uso de sua
estrutura física e motora, o que se denomina de poder fazer.
O desestímulo por parte da pessoa com deficiência visual em aprender o Braille, está
relacionado com a falta de sensibilidade, é o que Louro chama de práxis fina. Não apenas
isso, mas questões cognitivas e emocionais. Ainda podemos relacionar a falta de recursos e
metodologias inadequadas.
Algumas pessoas com deficiência visual, mesmo sem saber a escrita e leitura Braille,
utilizam outros meios para escrever da maneira tradicional a escrita na língua portuguesa,
como computadores e celulares. Utilizam dos recursos sonoros para ler, contudo, se não tiver
conhecimento da leitura em Braille, certas pronúncias de algumas palavras podem confundilos. Por exemplo, a palavra “casa”, é escrita com “s”, mas soa como se fosse com “z”.
Como a pessoa cega não teve a possibilidade de visualizar a estrutura da palavra, erros
assim são comuns. A falta de alfabetização dela deve estar vinculada à falta de estímulo pela
leitura em Braille, bem como a sua dificuldade de acessar as informações. Outro fator é a
evolução tecnológica, que possibilitou que ela tivesse acesso aos recursos sonoros e não
quisesse mais aprender o Braille. Houve certa acomodação de sua parte e a leitura Braille
tornou-se desnecessária.
Entre os recursos mais utilizados, estão os leitores de tela, que são ferramentas criadas
para o auxílio e acesso das informações digitais nos computadores. Normalmente, as pessoas
com deficiência visual utilizam em alta velocidade de reprodução, portanto, mesmo
entendendo a palavra, sua estrutura passa despercebida.
Entre os erros mais encontrados, estão a troca do “s” pelo “z”, por exemplo, “caza”,
“rezolver”. Outra letra é o “l”, que tem o som de “u”, por exemplo, em algumas situações,
existem vários erros em uma mesma palavra como a palavra resolver, o “z” substitui o “s” e o
“u” substitui o “l”, ficando da seguinte forma: “rezouver”. Outro exemplo, são palavras com
“nh”, ao invés de escrever “tinham”, escrevem “tiam”.
Isso é resultado de uma educação defasada, pois os alunos com deficiência visual são
estimulados a aprender de ouvido e memorização e acabam aprendendo as palavras de
maneira errada. A aprendizagem por meio da audição e memorização é importante, no
entanto, não podemos limitar o acesso das pessoas com deficiência visual aos demais recursos
e formas de aprendizagem, como a leitura e escrita em Braille.
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2.5 Inclusão do cego na universidade
Nos últimos anos, o Brasil vem desenvolvendo uma política de inclusão,
oportunizando o ingresso das pessoas com deficiência, vulnerabilidade social, negros e pardos
às universidades. Possivelmente, um dos grandes fatores que tem impulsionado essa mudança,
é a constante luta social. As organizações humanitárias são importantes aliados nessa batalha
pela conquista da igualdade de direito entre as pessoas.
Essas conquistas políticas, sociais e educacionais, trouxeram maiores compreensões
para a população em geral sobre a importância do respeito à diversidade. Devemos entender
que temos nossas diferenças com relação aos nossos interesses sociais, étnicos e religiosos, no
entanto, somos todos iguais enquanto seres humanos. Todos temos direito à liberdade e à
educação.
Para Paulo Freire, a educação deve ter o objetivo libertar as pessoas do mundo de
opressão. É o que ele chama de pedagogia libertadora. Segundo Freire (1996), a educação de
forma geral é um ato político, possibilitando a construção do conhecimento e a construção de
uma sociedade – mais ética, mais justa, mais solidária e humana. A educação é uma busca
permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. As pessoas se libertam a partir do
trabalho em comunhão.
Libâneo (1994, p. 64), quando fala na educação em geral, diz que ela “é uma atividade
pela qual, professores e alunos, mediatizados pela realidade que apreendem e da qual extraem
o conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim
de nela atuarem, num sentido de transformação social”.
Embora o acesso dos brasileiros às universidades tenha crescido, ainda falta o
desenvolvimento de uma melhor política de permanência. Porém, a situação fica um pouco
mais crítica quando nos referimos às condições dadas às pessoas com deficiência. Entre as
maiores dificuldades, estão a falta de materiais didáticos adaptados, professores sem uma
formação necessária no ensino das pessoas com deficiência e a falta de estrutura física
adequada de acordo com as normas de acessibilidade.
Os educadores são os personagens principais para a mudança dessa realidade, contudo,
segundo Silva (2013, p. 59), “não são raras as atitudes de perplexidade, incompreensão,
insegurança e resistência por parte dos educadores quando se deparam com a possibilidade de
ter em sua sala de aula um aluno com deficiência, em particular um aluno cego ou com baixa
visão”.
O estigma imputado à pessoa cega ainda é muito presente em nossa sociedade.
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Muitos educadores, levados por essas representações e pela
inquietação que o aluno com deficiência visual lhes confere, podem
percorrer dois caminhos bem comuns nos atuais contextos de ensino:
o do afastamento, relegando esse aluno a um estado de invisibilidade
ou o da aproximação, expressada por uma atitude comprometida com
a aprendizagem do aluno, independe da condição (de deficiência ou
não) em que se encontre (SILVA, 2013, p. 60).

Acreditamos que essa situação vem provocando nos educadores o interesse pela
procura de novos conhecimentos sobre a deficiência. De acordo com Silva (2013, p. 60), os
educadores têm buscado “recursos, instrumentos, metodologias e estratégias pedagógicas que
promovam a permanência ativa, participativa e produtiva do aluno com deficiência visual nos
contextos das instituições de ensino superior”.
Por meio da frase popular “quem não é visto, não é lembrado”, ressaltamos a
importância das pessoas com deficiência se inserirem no contexto de ensino universitário,
assim, por meio de sua visibilidade, as pessoas a sua volta serão provocadas a refletir e,
consequentemente, construir um ambiente mais acessível e inclusivo.
Citamos como exemplo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, que
a partir do ingresso das pessoas com deficiência, sentiu a necessidade de desenvolver políticas
de inclusão para a promoção do ensino desse público-alvo. Essas iniciativas ganharam força
através do apoio da Comissão Permanente de apoio a Estudantes com Necessidades
Educacionais Especiais – CAENE, criada pela Portaria nº. 203/10 - R, de 15 de março de
2010, vinculada ao Gabinete da Reitoria, que tem por finalidade apoiar, orientar e
acompanhar a política de inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais no
âmbito da UFRN (CAENE, 2010).
Dentro da UFRN, uma escola que está se destacando é a Escola de Música da UFRN –
EMUFRN, que em parceria com a CAENE, tem desenvolvido inúmeras ações para promoção
de um contexto de ensino mais inclusivo.
A EMUFRN, desde 2008, vem desenvolvendo ações voltadas para inclusão da pessoa
com deficiência. Tem adequado sua estrutura física para uma melhor acessibilidade e os
professores vêm se preocupando com uma formação docente específica na área da educação
especial. Foram ainda incluídas disciplinas específicas como Música e Educação Especial e
Musicografia Braille I e II no currículo da licenciatura. A Escola vem desenvolvendo projetos
de extensão como o ensino de música para as pessoas com deficiência e observa-se o
crescimento no número de pesquisas sobre a temática educação musical especial na
instituição. Recentemente, foi inaugurado o Setor de Musicografia Braille e Apoio à Inclusão
– SEMBRAIN.
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Dentre as iniciativas da Escola de Música da UFRN para inclusão de pessoas com
deficiência, foi criado em 2011 o projeto Esperança Viva, que é formado por pessoas com
múltiplas deficiências, autismo, síndrome de Down, surdez e com deficiência visual.
Essas iniciativas da EMUFRN contribuíram para o ingresso de alunos com deficiência
visual no seu curso de licenciatura. No ano de 2009, Luiz Carlos Ferreira foi o primeiro aluno
cego a entrar no curso de Música-Licenciatura da UFRN, concluindo-o no ano de 2013. Em
2014, Gessé Araújo ingressou no ensino superior no mesmo curso de Luiz Carlos.
A EMUFRN caminha numa direção importante ao criar condições para que as pessoas
com deficiência se desenvolvam, estabelecendo um espaço de respeito à diversidade e
constituindo uma sociedade mais inclusiva.
2.6 Tecnologia assistiva
As pessoas com deficiência têm suas limitações, assim como inúmeras pessoas sem
deficiência, no entanto, cada uma delas com suas possibilidades. Muitas vezes, para que a
pessoa com deficiência possa se desenvolver, é necessário apenas que lhe deem condições
para a realização de determinados objetivos. O acesso a materiais adaptados é essencial para
que ela realize atividades e se desenvolva de maneira independente.
Essas adaptações são denominadas de tecnologia assistiva. São feitas para as pessoas
com algumas limitações, possibilitando o seu melhor desenvolvimento. Elas são pensadas de
acordo com as atividades pretendidas e existem inúmeras, desde a utilização de atividades
simples até as mais complexas.
Adaptações para alimentação – algumas pessoas com deficiência motora e com
dificuldade em segurar objetos, como uma colher, podem se alimentar de forma independente,
no entanto, é necessário que seja desenvolvido um mecanismo que possibilite que a colher
fique presa a sua mão e, por meio da prática, ela conseguirá levar a colher com alimento à
boca.
Adaptações didáticas– o acesso à educação é um direito de todos e muito importante
para a o desenvolvimento de uma sociedade. A cada ano, mais pessoas com deficiência estão
tendo acesso ao ensino, entretanto, cabe ressaltar a importância não só do acesso, mas das
condições dadas a elas. Portanto, com a tecnologia assistiva, essas pessoas poderão se
desenvolver de uma forma mais fácil. Entre as tecnologias que podemos relacionar, estão:
Musibraille – software de edição de partituras no sistema Braille, permitindo que
professores e alunos com e sem deficiência visual possam transcrever partituras da escrita
tradicional para o código Braille.
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Braile fácil – programa de computador criado para edição de texto no sistema Braille
ou na escrita tradicional. Além disso, é uma ferramenta que permite que o arquivo seja
impresso em Braille.
Dosvox – sistema operacional desenvolvido para dar suporte às pessoas com
deficiência visual. Ele possibilita um acesso mais fácil e rápido às funções do computador.
NVDA – software que tem como função ler a tela do computador, portanto, ele
permite que a pessoa com deficiência visual possa saber todos os comandos que estão sendo
realizados no computador por meio do áudio.
Impressora Braille – recurso utilizado para impressão de materiais em alto relevo e
na escrita Braille.
Scanner – equipamento utilizado para a digitalização de materiais impressos.
Monet – software para criar desenhos para impressão em Braille, gerando figuras em
relevo que podem ser percebidas pelas pessoas com deficiência visual.
Material em fonte ampliada – são materiais impressos ou digitalizados ampliados
que possibilitam sua visualização pelas pessoas com baixa visão.
Linha Braille – recurso tecnológico que permite a leitura em Braille sem a
necessidade de impressão. Esse equipamento mostra os prontos da cela Braille, possibilitando
que a pessoa cega faça uma leitura simultaneamente com o texto apresentado em um
dispositivo de celular ou computador.
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3 A MÚSICA E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL

O sucesso de um músico cego há de ser atribuído
ao talento e esforço individuais, à competência dos
mestres, à eficácia do método empregado – nunca
à cegueira em si mesma.
(OLIVEIRA, 2002).

A música faz parte da vida de todas as pessoas, algumas vezes de forma mais ativa,
outras vezes passiva. Cada uma delas se relaciona com a música da forma que deseja e
conforme a vida lhe apresenta os sons. Nesse sentido, a oportunidade de vivenciar a música
não está relacionada à condição física, cognitiva ou sensorial das pessoas, mas ao acesso que
se tem a ela. A música está à nossa volta, precisamos apenas de uma oportunidade para
conhecê-la e usufruir das diversas possibilidades que ela pode nos oferecer. De acordo com
Swanwick (2003, p. 18),

Como discurso, a música significativamente promove e enriquece
nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre o mundo. Não é de se
admirar que a música seja tão frequente interligada com dança e
cerimônia, com ritual e cura, e que tenha um papel central em
celebrações de eventos marcantes da vida: nascimento, adolescência,
casamento, morte.

Swanwick (2003, p. 19) afirma que, “Às vezes a música tem o poder de nos alçar do
ordinário, de elevar nossas experiências além do dia a dia e do lugar comum”. Portanto, a
música é uma expressão humana. Faz parte do homem desde sua origem.
Quando falamos que a música faz parte da vida de todas as pessoas, também estamos
falando das pessoas com surdez, deficiência intelectual, deficiência visual, ou seja, todosos
seres humanos. Para refletirmos sobre a relação das pessoas com deficiência visual com a
música, apresentamos uma situação muito comum em nossa sociedade, normalmente quando
as pessoas com deficiência visual passam ter aulas de música, imagina-se que essas aulas
devem ter como objetivo o entretenimento, terapia ou lazer.
Embora a música promova momentos de lazer ou tenha função terapêutica, a questão a
ser discutida não é essa, mas o preconceito com a ideia que a pessoa cega não poderá ser um
profissional na área, por exemplo, um professor graduado em licenciatura em música.
A música na vida das pessoas tem sua relevância em várias perspectivas, seja no fazer
musical com objetivos educacionais ou profissionais. As pessoas com deficiência visual
também têm esses mesmos objetivos. No entanto, vale salientar que sua aprendizagem
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musical dependerá do tipo de acesso que elas terão, em qual instituição terão aulas, a que
materiais terão acesso, didática do professor e motivação.
Os fatores que contribuirão para o desenvolvimento musical dos alunos com
deficiência visual serão o conhecimento da deficiência, a sensibilidade profissional e a
adaptação dos materiais.
Quando mencionamos o fator relacionado ao conhecimento da deficiência, estamos
tratando não apenas sobre as limitações, mas abrindo a nossa mente para os diversos
caminhos e possibilidades. Quando as limitações estão relacionadas com as implicações que a
deficiência proporciona, se faz necessário que o professor tenha esse conhecimento
específico, bem como possa planejar e desenvolver estratégias que visem à superação do
aluno. Deve procurar novos caminhos e recursos para um melhor desenvolvimento do aluno.
A sensibilidade profissional está relacionada à forma de ver a deficiência. Deve
considerar o aluno com deficiência como capaz de se desenvolver e aprender, levando em
consideração o tempo de aprendizagem de cada aluno, portanto, não dando importância
apenas às conquistas, mas aos processos de aprendizagem, bem como percebendo seus
mínimos avanços.
Em relação à adaptação dos materiais, ao desenvolver atividades musicais com o aluno
com deficiência visual, é preciso que ele possa ter acesso aos diversos recursos, como por
exemplo, partituras em Braille. Embora o acesso a esse recurso ainda seja difícil, da mesma
forma que os alunos que enxergam recebem a partitura em tinta, o aluno com deficiência
visual também deve recebê-la.
Imaginemos que durante uma aula de harmonia o professor explica para os alunos a
relação intervalar entre as notas musicais, no entanto, os que enxergam têm a possibilidade de
visualizar o exemplo no quadro branco, mas, se tivéssemos um aluno com deficiência visual
em sala de aula? Nessa situação, o professor precisaria dar condição ao aluno com deficiência
visual de forma que ele pudesse ter o contato com um material concreto e, por meio dessa
adaptação, esse aluno poderia ter uma melhor compreensão do conteúdo.
Portando, direitos iguais não é comparar todos da mesma maneira, mas fazer
adaptações de acordo com as condições de cada aluno.
Procurando aprofundar um pouco mais nessa discussão, apresentaremos alguns
equívocos bastante comuns quando relacionamos o ensino musical e a pessoa com deficiência
visual e geralmente surge a ideia de que todo cego é “bom de ouvido”, tem um ouvido bem
desenvolvido musicalmente. Será que todo cego tem grandes habilidades musicais?
Procurando solucionar essa questão, promovemos um diálogo entre as ideias de alguns
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autores junto com nossos conhecimentos empíricos, onde procuramos esclarecer essas ideias
equivocadas.
3.1 Equívoco
Como já abordado no capítulo 2, ao longo da história foi perpetuada a ideia que a
pessoa ao ficar cega passaria a ter grandes habilidades musicais. Embora da antiguidade aos
tempos atuais tenham ocorrido inúmeras mudanças com relação a essa maneira de pensar,
hoje ainda nos deparamos com comentários, como: “é importante trabalhar a música com o
cego, pois ele tem uma audição mais desenvolvida”, ou “o cego tem maior facilidade de
aprender música”. Segundo Tomé (2003, p. 14),

a audição, o tato, o olfato e o paladar, embora auxílios valiosos para os
cegos, não são compensação sensorial para quem perde a visão. O
cego não é dotado de capacidades invulgares nem possui memória
extraordinária. O que é simples condicionamento para as pessoas
videntes, significa árdua conquista para o cego.

A ideia de que toda pessoa com deficiência visual tem um ouvido musical
desenvolvido e por isso é destinada a seguir uma carreira musical, é um equívoco, embora
seja uma ideia mais comum do que imaginamos. Para Bonilha (2006, p. 59), “trata-se, pois, de
uma generalização equivocada, já que a inclinação para a Música não é determinada apenas
pela deficiência visual”. De acordo com Sacks (2012, p. 173), “a canalização de cegos para a
vida de músico é um fenômeno social, pois costuma-se achar que eles não têm acesso a
muitas outras ocupações. No entanto, nesse caso as forças sociais combinam-se a poderosas
forças internas”. Então, uma das justificativas no que tange à escolha do cego pela música,
está na oportunidade de acesso a ela.
Com base nesse equívoco, alguns professores de música ao darem aula aos alunos com
deficiência visual, acabam excluindo a parte da escrita e utilizam somente os estímulos
sonoros. Não estamos colocando em discussão a importância de se trabalhar esses estímulos,
pois os mesmos fazem parte da aprendizagem musical de todas as pessoas. Porém, há a
anecessidade de se trabalhar a leitura e escrita musical, possibilitando ao aluno o acesso à
diversidade do conhecimento musical. Esse acesso é limitado não apenas pela falta de vontade
do professor, mas pela falta de conhecimento da escrita musical em Braille. Segundo Louro
(2012, p. 262), “as pessoas fantasiam a respeito de tal deficiência, o que pode suscitar
expectativas equivocadas, como por exemplo, pensar que todo cego tem talento ou que a
cegueira faça com que ele tenha uma audição melhor”.
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3.2 Habilidades musicais da pessoa cega
A pessoa com deficiência visual não adquire habilidades musicais de maneira
automática por perder a capacidade visual, mas pelos estímulos sensoriais intensos que ela
vivencia. A perda visual provoca na pessoa a necessidade de utilização dos sentidos
remanescentes, principalmente a audição e o tato, que por meio do seu uso constante, lhe dar
possibilidades de desenvolvimento musical.
Segundo Reily (2008, p. 261), “quem não enxerga, verá com outros olhos, os olhos de
dentro. Para quem perdeu a visão, a audição será seu caminho de luz”. A audição para a
pessoa com deficiência visual é um meio necessário para o desenvolvimento de habilidades
em sua orientação espacial, bem como meio para uma aprendizagem musical. Bonilha (2006,
p. 79) diz que, “suas capacidades auditivas, adquiridas como consequência do uso mais
intenso e frequente da audição, não são totalmente canalizadas para o desenvolvimento de
habilidades musicais”. Assim sendo, mesmo que a pessoa cega tenha uma boa capacidade
auditiva na identificação do tamanho de uma sala ou reconhecendo timbres vocais de algumas
pessoas, essas habilidades não garantem um bom desenvolvimento musical como a
identificação de notas musicais e intervalos, mas a maioria precisa de uma prática musical
para que possa se desenvover.
Ela também precisará se desenvolver musicalmente como qualquer pessoa, no entanto,
com a utilização de outros recursos como os materiais adaptados. O importante é que durante
esse processo, ele possa direcionar as habilidades auditivas não musicais para o
desenvolvimento de habilidades musicais.
O que devemos entender é que quando a pessoa cega se convence de que tem um
“bom ouvido”, isso acaba gerando uma certa acomodação com relação à aprendizagem
auditiva, deixando-se de lado os outros sentidos. Bonilha (2006, p. 182) diz que,
“Paralelamente, tem que transmitir ao deficiente a forma musical Braille, porque muitos deles
aprenderam de ouvido e o deficiente com um bom ouvido se adiantou mais do que o
conhecimento do Braille”. Sendo assim, é necessário que além do estímulo auditivo, a pessoa
com deficiência visual tenha acesso à aprendizagem do Braille.
3.3 Musicografia Braille
Criado por Louis Braille no ano de 1829, a musicografia Braille é uma escrita que
utiliza a mesma combinação de pontos da cela Braille utilizada para outras linguagens como a
gramática, matemática, física, entre outras. A notação musical em Braille, hoje é um sistema
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de grande importância para a aprendizagem musical do cego, bem como para o
desenvolvimento de sua independência musical.
As notas musicais em colcheia são representadas no sistema Braille por meio da
combinação dos pontos [1245], que são correspondentes às letras do D ao J em Braille.

Figura 8 – Notas musicais em colcheias

Fonte: dados do autor.

Sendo assim, para representarmos os nomes das notas musicais, utilizamos sempreas
combinaçõesdos pontos [1245] e os acrescendo os pontos [3 e/ou 6] para mudarmos as figuras
de valor.
Figura 9 – Nota musical fá no sistema Braille em todas as figuras de valor

Fonte: dados do autor.
Tomemos como exemplo a nota musical Fá, representada em todas as figuras de valor:
em colcheia, pelos pontos [1245], semínima, pontos [12456], mínima, pontos [12345] e
semibreve, pontos [123456]. Os pontos [1245] permanecem em todas as figuras, sendo
variados apenas os pontos [3 e 6].
A combinação dos prontos não representa apenas notas musicais, mas outros símbolos,
por exemplo, os pontos [145], representam a letra “D”, o número 4 e também a nota “Dó” em
colcheia. Portanto, utilizamos as 64 combinações dos pontos na cela Braille para a
representação de símbolos matemáticos, gramaticais e musicográficos.
3.4 Musicografia Braille nas Instituições de ensino
A música era considerada na sociedade como uma das poucas oportunidades
profissionais para a pessoa cega. Muitos delas tiveram aulas de música em regime de internato
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e seguindo uma carreira musical. Atualmente, não a encontramos nos conservatórios ou no
ensino superior de música. Por que eles não conseguem ser incluídos nesses contextos de
ensino?
Antes de tentarmos responder esse questionamento, apresentaremos as formas de
ingresso normalmente utilizadas pelas universidades e conservatórios de música. Para o
ingresso nos conservatórios, é necessário realizar um teste, tanto teórico como prático. No
teórico, o candidato deverá apresentar conhecimento de escrita musical, notas e elementos
musicais e, no prático, desenvoltura no instrumento, execução de músicas complexas e uma
habilidade de improvisação.
Algumas universidades federais do nosso país utilizam-se de Testes de Habilidade
Específica – THE para o ingresso nos cursos de música. Não são exigidos do candidato
grandes conhecimentos teóricos e práticos, mas é preciso ter alguns conhecimentos musicais.
O candidato deverá ter algumas habilidades em um instrumento harmônico, como violão ou
piano, e ter um conhecimento de leitura musical e boa afinação.
Contudo, a forma de ingresso nos cursos de música nas universidades vem sendo
modificada, a título de exemplo, citemos a Universidade Federal do Ceará – UFC, que não
exige um THE em música como forma de ingresso, bem como a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN, que em 2014 possibilitou uma forma de ingresso mais
democrática, qualquer pessoa do Brasil que tivesse como realizar uma filmagem de cinco
minutos executando uma música em um instrumento a sua escolha e uma execução vocal
acompanhada por instrumento harmônico, poderia concorrer a uma vaga no curso superior de
Música licenciatura.
Mas voltando ao questionamento, por que muitas pessoas com deficiência não
conseguem ser incluídas nos conservatórios e cursos superiores de música? Esse
questionamento nos faz se depará com duas condições: a condição de acesso e a condição de
oportunidade.
Na condição de acesso, são dados os conhecimentos necessários para que a pessoa
com deficiência visual concorra em equidade com as demais pessoas, no entanto, pelo fato de
ainda existir uma educação defasada, principalmente para esse público, são criadas reservas
de vagas. Nesse sentido, são disponibilizados os mesmos conteúdos com os mesmos níveis de
dificuldades para todos, pessoas com e sem deficiência visual.
Na condição de oportunidade, a disponibilidade de vagas destinadas às pessoas com
deficiência é necessária. Dessa maneira, a sociedade desenvolve uma política de inclusão,
fazendo com que as pessoas com deficiência estejam motivadas a ingressar nas instituições de
ensino. No entanto, esse tipo de condição desencadeia uma falta de responsabilidade com
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relação a uma educação de maior qualidade para as pessoas com deficiência, isso porque elas,
às vezes, conseguem ingressar nas instituições de ensino, mas não conseguem permanecer
devido à falta de suporte, formação profissional dos professores, falta de materiais adaptados
e ambientes acessíveis.
Então, como podemos resolver essa problemática ou diminuí-la? Acreditamos que a
educação básica é a resposta para tal questão.
A Educação Musical vem sendo mais democratizada a cada ano. A partir da Lei nº
11.769/2008, que inclui a música como conteúdo obrigatório no currículo da educação Básica,
tem surgido alguns questionamentos. Será que o ensino musical nas escolas de educação
básica está contemplando os alunos com deficiência visual? E de que forma o ensino está
acontecendo?
Embora pareça inerente ao cego a facilidade de aprender música, essa ideia não pode
controlar a maneira como deve ser o ensino para o cego, privando-o de aprender, por
exemplo, a escrita musical em Braille. No entanto, a realidade é outra. Provavelmente, grande
parte dos professores de música na escola não tem conhecimento dessa escrita. Com isso,
surge uma nova pergunta: Por que aprender musicografia Braille se eu não tenho nenhum
aluno cego na minha turma? Será que temos que agir como o mercado, onde a demanda gera a
oferta? Na educação, isso não faz sentido, os professores precisam estar preparados ou
conscientes de que poderão ter alunos com deficiência visual em suas turmas, e esses alunos
quando estiverem em sala de aula, não poderão esperar que o professor faça uma formação e
só depois comece a ensiná-los. Este já deve ter ao menos uma mínima preparação que
contemple o ensino e aprendizagem desse aluno.
Embora tenhamos a musicografia Braille há mais de 100 anos, esse sistema de notação
musical ainda é pouco conhecido pelos profissionais da música. Há algum tempo, o projeto
Musibraille, desenvolvido pela Dolores Tomé professora da Escola de Música de Brasília, e
Antônio Borges professor da Universidade do Rio de Janeiro, tem promovido a formação de
professores de música através do software Musibraille.
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4 PROJETO ESPERANÇA VIVA: DO INÍCIO À ATUALIDADE
Para compreendermos melhor os processos de aprendizagem dos alunos com
deficiência no projeto Esperança Viva, faz-se necessário conhecer o que motivou a criação
desse projeto, seus objetivos, os sujeitos responsáveis por sua história e a forma como suas
aulas foram estruturadas e planejadas.
4.1 Os primeiros passos para a inclusão
De acordo com “O efeito borboleta”, o bater de asas de uma simples borboleta pode
influenciar o curso natural das coisas e, assim, talvez provocar um tufão do outro lado do
mundo. Essa ideia faz parte da teoria do caos, segundo a qual uma simples ação pode
promover grandes resultados. Então, é com esse exemplo que apresentamos o primeiro
personagem de nossa caminhada. Com sua coragem de lutar por uma educação musical mais
acessível, ele contribuiu com a criação de uma escola de música mais inclusiva.
A caminhada teve início quando Luiz Carlos Ferreira, um homem na casa dos 40 anos,
que perdera a visão em 1997, quis ingressar no curso de graduação em Música. No entanto,
para concorrer a uma vaga, seria preciso ter conhecimento e domínio da escrita e leitura
musical, no caso dele em Braille, uma vez que para entrar no curso de graduação em Música
na UFRN, necessitaria ser aprovado no Teste de Habilidade Específica – THE, sendo que esse
teste exigiria do candidato um bom conhecimento da leitura e escrita musical, bem como uma
prática instrumental. Posteriormente, seria necessária a aprovação no vestibular.
Sendo assim, no ano de 2007, Luiz Carlos veio à Escola de Música da UFRN procurar
ajuda de professores que pudessem lhe ensinar teoria musical e, como retribuição, ele
ensinaria o Braille. Dessa maneira, os professores poderiam ensiná-lo a notação musical em
Braille. Oliveira (2008, p. 2) diz que,

Luís Carlos, acompanhado de sua esposa, Oneide Maria dos Santos
Leão, também com deficiência visual, e de Christiane Santos, que,
naquele momento estava no processo final de graduação com uma
monografia sobre a musicografia Braille, nos fez um relato da sua
dificuldade em encontrar profissionais da música interessados em
romper a barreira visual e ensiná-lo. Após sucessivas tentativas em
diversas instituições e contatos com diversas pessoas, apresentava-se
com a esperança de terminar sua busca, pela maneira como havia sido
dada aquela oportunidade de contato.

Então, a partir do relato do Luiz Carlos, um grupo abraçou a causa e “foi formada uma
equipe de professores para discutir uma estratégia de ação, de maneira a atender não só ao
pleiteante, mas a outros interessados” (OLIVEIRA, 2008, p. 2).
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Portanto, após o grupo se reunir, foram definidas algumas estratégias, sendo a primeira
delas a “criação de um grupo de estudos em Musicografia Braille, formado por professores e
alunos interessados, com o objetivo de desenvolver habilidades de escrita e leitura em Braille,
e de compreender melhor o universo sensorial e psicológico dos cegos” (OLIVEIRA, 2008, p.
2-3). A segunda estratégia definida foi a

Criação de material pedagógico específico, destinado às atividades de
ensino inclusivo. O acervo seria composto aos poucos, no esforço
individual de cada membro do grupo em adquirir habilidade
específica, que faria do repertório a ser construído, uma atividade de
aprendizagem em nível crescente de dificuldade (OLIVEIRA, 2008, p.
3).

E a terceira estratégia foi a “implantação definitiva do curso inclusivo, inicialmente
com a inserção de pessoas com deficiência visual em turmas básicas de ensino do violão,
flauta doce, prática coral e linguagem musical” (OLIVEIRA, 2008, p. 3). O grupo era
formado por quatro professores, dois monitores da disciplina Metodologia da Pesquisa em
Música e cinco alunos, na ocasião, três deles do Departamento de Artes da UFRN e dois da
própria Escola de Música, bem como Luiz Carlos e Christiane Santos. As estratégias foram
importantes para o início do grupo de estudos, contudo, o grupo não conseguiu se manter com
todos integrantes, muitos dos envolvidos tiveram que sair do projeto, restando apenas um
professor e os dois monitores, Luiz Carlos e Christiane Santos.
Diante dessa situação, Oliveira (2008) conta que precisou adotar a “postura de líderde
um processo que deveria ser implantado de forma a fazer com que outros professores e alunos
sentissem a necessidade de adesão, ainda que posteriormente”.
Os envolvidos que permaneceram firmes e fortes nessa luta, refletiram sobre algumas
questões pertinentes ao crescimento do projeto, entre elas estão:
 A lógica de implantação de um curso de música inclusiva para
cegos não prevera uma importante etapa: a adaptação do cego à
Musicografia Braille. Quase todos os cegos que leem pelo método
Braille na cidade de Natal o fazem muito bem quando se trata da
linguagem convencional de textos, sendo a maioria não hábil em
grafia musical Braille.
 A produção de material didático-pedagógico deveria considerar a
possibilidade, não observada antes, de um professor vidente, numa
classe inclusiva, sem habilidade consolidada em escrita e leitura
Braille. Essa possibilidade, real, tem, como proposta de resolução,
a confecção de cada exemplar do material didático em duas
versões, uma em Braille, em papel de gramatura ideal, e outra em
papel comum, com escrita braile impressa em preto, acompanhada
da respectiva transcrição em notação alfabética e musical,
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encadernados como material do aluno e material do professor.
(OLIVEIRA, 2008, p. 4).

Então, foi imprescindível pensar novas estratégias que objetivassem um maior sucesso
e comprometimento de professores e alunos com a causa e contribuíssem, de fato, com o
ingresso de Luiz Carlos na graduação. Dando continuidade à trajetória de Luiz, a seguir,
apresentaremos o resultado dessa iniciativa e as grandes contribuições desse primeiro passo.
4.2A caminhada persiste: o ingresso de Luiz Carlos
Após a criação do grupo de estudo que objetivava a quebra das barreiras atitudinais,
pedagógicas, políticas e arquitetônicas, chegou a hora de Luiz Carlos realizar o THE em
Música e o vestibular da UFRN.
No segundo semestre de 2008, fez as duas fases do THE em Música e prestou
vestibular, obtendo a aprovação. Ele ficou em uma boa colocação no resultado final. A partir
de sua aprovação, a Escola de Música precisaria se modificar e melhorar sua estrutura para
que inicialmente fossem promovidas as adaptações arquitetônicas adequadas, tal como os
professores da instituição precisariam estar munidos de ferramentas que pudessem contribuir
com a inclusão e formação acadêmica do Luiz Carlos.
Então, no ano de 2009, Luiz Carlos ingressou no curso de Música-Licenciatura da
UFRN. Porém, para a instituição ser uma escola inclusiva ainda faltava muito, pois, de acordo
com Mantoan (2013, p. 77):

A inclusão só é possível lá onde houver respeito à diferença e,
consequentemente, a adoção de práticas pedagógicas que permitam às
pessoas com deficiências aprender e ter reconhecidos e valorizados os
conhecimentos que são capazes de produzir segundo seu ritmo e na
medida de suas possibilidades.

Desse modo, “Qualquer procedimento, pedagógico ou legal, que não tenha como
pressuposto o respeito à diferença e valorização de todas as possibilidades da pessoa com
deficiência não é inclusão” (MANTOAN, 2013, p. 77-78). A inclusão acontecerá quando o
sentimente de capacidade e o respeito a limitação do outro for posto como prioridade. A
entrada de Luiz Carlos a Escola de Música, de certa forma precisou iniciar uma melhoria na
sua estrutura física, administrativa e pedagógica e, isso contribuiu com um melhor ambiente
não apena para Luiz Carlos, ma para todos da Escola de Música.
Uma das primeiras iniciativas da Escola de Música foi oportunizar um monitor para
Luiz Carlos, tendo como responsabilidade acompanhá-lo pelas dependências da escola de
música, tal qual se fazer presente durante as aulas. Contudo, isso não foi suficiente, foi preciso
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ampliar as possibilidades para que Luiz Carlos pudesse se desenvolver de forma mais
independente, entre elas: o acesso a materiais adaptados, professores mais preparados e um
ambiente mais acessível. Segundo Mantoan (2013, p. 79), “se não estamos preparados,
precisamos urgentemente nos preparar. E uma verdadeira preparação começa com a
possibilidade e pelo desafio de acolher as diferenças na sala de aula e pela busca de novas
respostas educacionais”.
Assim sendo, com a entrada de Luiz Carlos, a Escola de Música vivenciava um
momento de novos desafios e possibilidades. Professores mesmo com poucas experiências na
área da educação especial/inclusiva, aceitaram o desafio de trabalhar essa temática com o
objetivo de promover uma educação mais acessível às pessoas com deficiência visual.
Entre os participantes desse grupo, encontramos Catarina Shin como uma das pessoas
que entrou de cabeça na área da educação musical especial. Ela ficou tão motivada que
submeteu seu pré-projeto de mestrado voltado para o tema da escrita musical em Braille.
Portanto, no próximo tópico apresentaremos os principais motivos que a fizeram mudar sua
trajetória e tema de pesquisa da sua dissertação.
4.3 Mais um caminho a percorrer: descobrindo novas possibilidades
Para compreendermos melhor os acontecimentos ocorridos na Escola de Música da
UFRN com a entrada de Luiz Carlos, faz-se necessário mostrar a relevância da professora
Catarina Shin Lima de Sousa nesse processo de inclusão da pessoa com deficiência visual na
EMUFRN.
No ano de 2007, Luiz Carlos procurou Catarina Shin e a presenteou com o Manual
Internacional de Musicografia Braille e com sua reglete e punção escreveu seu nome (em
Braille) na capa do livro (SOUZA, 2010). Nessa ocasião, ele aproveitou o momento e lançou
a proposta da formação do grupo de estudo de musicografia Braille na Escola de Música. O
que chamou a atenção de Souza (2010) em sua primeira conversa com Luiz Carlos foi a
demostração preocupada dele em evitar a surpresa com o Sistema Braille, pois várias vezes
ele parava a conversa e dizia: “mas não tenha medo, o Braille é fácil!”. Os anseios que
permearam a mente de Luiz Carlos não diferem dos de seus outros pares. Acreditamos que
isso tenha acontecido devido ao grande índice da rejeição dos professores sem deficiência
visual em querer aprender o sistema Braille.
Portanto, Catarina Shin e outros professores aceitaram o desafio de formar o grupo de
estudo e contribuir com a aprendizagem musical de Luiz Carlos. Então, no ano de 2008,
Catarina Shin ingressou no Programa de Pós-Graduação em Música pela Universidade
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Federal da Bahia – UFBA, com o objetivo de estudar música e inclusão das pessoas com
deficiência visual.
Após cumprir as disciplinas do Programa de Pós-Graduação na UFBA, ela retornou a
Natal/RN e lançou a proposta para a criação de um curso de musicalização para crianças com
deficiência visual no Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte –
IERC/RN. Com esse curso, Catarina Shin poderia perceber a realidade de um professor de
música no ensino de alunos com deficiência visual e com isso apresentar os resultados em sua
dissertação. A partir do primeiro contato com o IERC, ela percebeu, por parte dos professores,
o mesmo receio expressado por Luiz Carlos na primeira vez que o viu. Segundo Catarina
Shin, seria possível que eles tivessem imaginado que ela seria mais uma a iniciar um projeto
buscando interesse próprio e, portanto, sem continuidade (SOUZA, 2010).
Depois da aprovação do projeto de musicalização pelo IERC, o desafio consistiria em
conseguir alunos para o projeto. Souza (2010) fala que “Estava muito ansiosa durante o
período de inscrição, no entanto, passada a primeira semana, ao telefonar para o Instituto,
soube que não havia inscritos. Fiquei a imaginar o que teria acontecido para não haver
interessados”. Em uma de suas visitar ao IERC, descobriu alguns motivos, entre eles:

1) pela faixa etária escolhida, muitos alunos dependiam dos pais para
irem ao Instituto e como o curso seria oferecido no turno diferente
ao frequentado pelas crianças, muitos pais não poderiam levá-los
por conta do trabalho e outros motivos; 2) alunos de outra faixa
etária ficaram interessados em participar; e 3) o curso foi pouco
divulgado (SOUZA, 2010, p. 112-113).

Ao saber dessas dificuldades, Catarina Shin mudou suas estratégias. Alterou a faixa
etária de 8 até 14 anos e contou com a colaboração de uma bibliotecária para a divulgação do
curso. Souza (2010, p. 113) relata que “As duas mudanças foram fundamentais, pois com
mais uma semana de divulgação já havia um grupo de 16 alunos inscritos”.
O projeto teve sua segunda etapa no primeiro semestre de 2010, sendo que alguns
alunos desistiram dele, e, segundo os pais, foi devido o choque de horário com a escola
regular. Souza (2010, p. 127) afirma

que a experiência no IERC foi muito proveitosa. As crianças
desenvolveram o sentido rítmico, melódico e expressivo. A alegria de
vivenciar a música seja através do canto, das atividades rítmicas e das
explorações sonoras e timbrísticas foi uma constante durante todo o
processo. Pude perceber e constatar o que vários educadores
afirmaram que, em geral, o crescimento e desenvolvimento das
crianças com deficiência visual não é diferente dos seus pares e que
muitas das propostas de educação musical, mesmo não tido sido
pensadas para este público, podem e devem ser utilizadas.
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A experiência foi muito relevante tanto para as crianças com deficiência visual como
para a professora. O resultado dessa pesquisa foi relatado em sua dissertação, intitulada
Música e inclusão: necessidades educacionais especiais ou necessidades profissionais
especiais?, que traz seus anseios, angústias e inquietações experimentadas no período do
projeto. Foi abordado também a ideia de autoconceito e autoestima. O autoconceito está
relacionado a formação da pessoa ao longo da sua vida e a autoestima diz respeito a como a
pessoa ver a si mesma e como ver o outro.
Embora nossa pesquisa não tenha o objetivo de se aprofundar nessa experiência
ocorrida no IERC, ela foi essencial para compreendermos a continuidade dessa caminhada e
relevante para o nosso trabalho.
A seguir, apresentaremos o crescimento das iniciativas de inclusão promovidas pela
Escola de Música da UFRN, bem como os personagens importantes nesse processo. Sendo
assim, os próximos passos a serem relatados foram de grande relevância para a criação do
Projeto Esperança Viva.

4.4 O início da minha caminhada na educação inclusiva

No ano de 2009, ingressei no curso de licenciatura em Música da UFRN.
Embora tenha sido uma realização ingressar nesse curso, ainda não tinha conhecimento
sobre o que seria realmente o curso de licenciatura, o que esperar e quais seus principais
objetivos.
Segundo Del Ben (2012, p. 55), para alguns licenciandos em música, o objetivo
de está no curso de licenciatura em música é ensinar música. “Ensinar música na
educação básica é uma ‘possibilidade’, mas não a única”. Sendo assim, a princípio meu
objetivo seria aprender e ensinar música, não importava como. Por isso, antes de
ingressar na licenciatura em música, também tinha muitas expectativas de ingressar em
um curso de bacharelado em música, já que minha formação foi sempre voltada para a
parte instrumental, mas apesar disso não foi possível realizar esse desejo devido ter
perdido a data limite para a entrega das partituras de confronto. Então resolvi ingressar
na licenciatura como segunda opção.
Mas, quando assisti a primeira aula do semestre, tudo mudou, a certeza de que
estava no curso certo surgiu e passei a acreditar que esse curso seria o ideal para mim.
Devo essa certeza à disciplina Linguagem e Estruturação Musical, que me fez ficar
encantado com a profissão de educador musical. Saí da aula muito motivado e com
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grandes expectativas de me tornar um professor licenciado para dar aula na Educação
Básica. De acordo com Del Ben (2012, p. 52),
as ideias dos licenciandos sobre o ensino de música na educação
básica, assim como os valores e práticas a elas associadas, não são
construídas somente a partir de experiências individuais, numa espécie
de vazio social. Elas também são derivadas das múltiplas experiências
e interpretações vividas por outras pessoas, incluindo outros
professores de música e seus formadores, e a eles transmitidas;
resultam da interação e da comunicação entre diversos indivíduos e
grupos, em diferentes tempos e espaços.

Entretanto, para meu entendimento, ainda faltava muita coisa para sentir-se um
professor. Ser professor significa, antes de tudo, ser um sujeito capaz de utilizar o seu
conhecimento e a sua experiência para desenvolver-se em contextos pedagógicos
práticos preexistentes. Portanto, ainda não poderia dizer que estava com esse
conhecimento, mas tinha consciência de que poderia alcançar esse objetivo. Porém,
muita coisa boa eu ainda iria conhecer.
No ano de 2010, não sei se por foi destino ou acaso, ocorreu um evento que
mudou minha vida totalmente. Durante a graduação vários alunos são contemplados
com uma diversidade de bolsas, sendo elas de apoio técnico, extensão e/ou pesquisa.
Sempre desejei uma bolsa de extensão ou pesquisa, no entanto, o número de bolsas
nessas duas modalidades era limitado e tive que me contentar com a de apoio técnico, e
tinha como função realizar atividades administrativas.
Então, minha responsabilidade enquanto bolsista seria ficar na sala do apoio
pedagógico entregando e recebendo as chaves das salas e os instrumentos. Entendo que
muitas experiências são válidas, mas tinha a plena consciência de que essa atividade
administrativa iria contribuir de forma mínima para minha formação docente. Depois de
dois meses nessa bolsa, depois surgiu o convite para participar de um evento da UFRN,
a Mostra de Profissões, que é um evento realizado anualmente onde a Universidade
convida todos os alunos do ensino médio para conhecer os diversos cursos de graduação
oferecidos na instituição. Contudo, para participar do evento seria necessário
comparecer em uma reunião onde seriam explicados os procedimentos e objetivos do
evento. Então, mesmo sendo no horário da minha bolsa, solicitei liberação aos
responsáveis pelo setor onde atuava como bolsista para participar daquela reunião.
Ao chegar à sala da reunião, percebi que ainda não havia chegado nenhum
aluno, estava presente apenas o professor Jean Joubert, responsável pela orientação e
convocação dos alunos para o evento. Aguardamos a chegada de mais pessoas, no
entanto, ninguém compareceu. Sendo assim, foi necessário iniciarmos a reunião. Após o
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seu término, conversando com o professor Jean, contei um pouco da minha trajetória
desde a saída do Ceará para o Rio Grande do Norte, bem como as minhas expectativas
em relação ao curso de licenciatura em Música.
Durante a conversa, o professor Jean me perguntou se eu estava com alguma
bolsa de pesquisa e, imediatamente, respondi que não e que estava com uma bolsa de
apoio técnico, mas desejava muito entrar em uma bolsa que contribuísse com minha
formação docente. Então ele me falou sobre a oportunidade de bolsa para ser monitor de
um aluno da graduação com deficiência visual, no caso, Luiz Carlos, o aluno
apresentado no início deste capítulo. Não pensei duas vezes e aceitei participar dessa
bolsa. Uma questão importante relatada pelo professor Jean em relação ao fato de ter me
escolhido para aquela bolsa, foi a boa relação que sempre tive com Luiz Carlos e de
certa maneira a minha disponibilidade em ajudá-lo, mesmo sem nenhum compromisso
enquanto bolsista.
Após aceitar a bolsa, um critério para permanecer nela seria aprender o Braille e
pesquisar sobre a área da educação especial, especificamente, a deficiência visual.
Embora o sistema Braille me causasse medo, pesquisar seria tudo que eu mais queria.
Luiz Carlos quando soube que eu seria seu monitor, me presenteou com uma reglete e
punção e o Manual Internacional de Musicografia Braille. Fiquei motivado para
escrever a primeira música em Braille, no entanto, tive muitas dificuldades, entre elas:
compreender o Manual Internacional de Musicografia Braille; a estrutura de escrita
com a reglete tradicional é muito confusa para quem está iniciando; a dificuldade de
corrigir os erros no papel ao escrever em Braille.
Resolvi transcrever a primeira música, “Parabéns pra você”, mas levei mais de
duas horas para concluir. Por apagar e corrigir tantas vezes a partitura, visualmente
estava muito borrada, contudo, o que importava naquele momento seria se a escrita em
Braille estava compreensível. Ao chegar à Escola de Música, pedi para Luiz Carlos
verificar se eu havia transcrito corretamente. Ele gostou muito da transcrição e me deu
os parabéns. Acredito que foi mais para me motivar do que realmente pela transcrição,
mas com certeza me motivou, e com isso passei a realizar outras transcrições.
No segundo semestre de 2010, tive os primeiros contatos com a professora
Catarina Shin, quando precisei cumprir a disciplina Música e Educação Especial. E um
fato bem relevante que ocorreu durante as aulas foi quando ela pediu que todos fizessem
uma leitura da terceira parte de sua dissertação, pois na aula seguinte faríamos uma
discussão sobre o assunto. Durante a aula da semana seguinte, ela perguntou quem
havia lido sua dissertação, não sei o que aconteceu, mas somente eu levantei a mão.
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Em um primeiro momento a professora questionou se eu realmente havia lido e,
de forma espontânea, fiz um resumo não apenas sobre a primeira parte, mas acerca da
dissertação completa. Sendo assim, ela ficou convencida de que eu havia lido até mais
do que foi pedido. Depois de ler a parte que foi exigida fiquei tão empolgado que
resolvi ler a dissertação por completo. A partir desse dia, percebi que havia conquistado
maior credibilidade com a professora Catarina Shin.
A Escola de Música não sabia, mas a parceria entre a professora Catarina Shin,
Luiz Carlos e eu, traria muitas mudanças. Portanto, apresentarei a seguir a criação do
projeto de extensão que hoje se chama Esperança Viva.

4.5 A caminhada de um projeto pela inclusão
No segundo período de 2011, a professora Catarina Shin apresentou a proposta
de criarmos um projeto de extensão universitária na Escola de Música da UFRN, onde
pudéssemos desenvolver um trabalho musical com pessoas com deficiência visual,
inicialmente crianças. Divulgamos o projeto no Instituto de Educação e Reabilitação do
Cego – IERC/RN, na Associação dos Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte –
ADEVIRN e na Escola Estadual Instituto Padre Miguelinho. O projeto ofereceu
translado, lanche e a flauta doce, tudo gratuito e, em pouco tempo algumas crianças
estavam escritas, no entanto, apenas do IERC.
As aulas foram agendadas para o início de setembro, no entanto não veio
nenhuma criança para a primeira aula. Achando estranho, ligamos para a instituição e
nos disseram que as crianças estavam na aula de natação na UFRN, bem próximo da
Escola de Música, mas os pais decidiram não levar seus filhos para aula de música. Esse
fato originou muitas reflexões e questionamentos. O projeto deu condições e acesso, e
mesmo assim houve uma rejeição por parte dos pais (ou das crianças). Nessa situação, o
que mais poderíamos ter feito?
Ao passar dos anos, entendi que não apenas o acesso e as condições garantem a
real participação das pessoas com deficiência, mas é necessário que elas sejam
motivadas a querer participar e se libertar dos muros das instituições especializadas de
educação especial que tanto restringem atividades ao seu perímetro. Acredito que se as
aulas do projeto ocorressem no IERC, não teria acontecido essa desistência em massa.
Contudo, queríamos dar a oportunidade das pessoas com deficiência visual de
estudarem em uma escola especializada de música, bem como ampliar o acesso delas.
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Sabendo que a princípio não teríamos a presença de um público infantil,
modificamos as estratégias e abrimos inscrições para as pessoas com deficiência visual
de todas as faixas etárias. Mas para nossa surpresa, mesmo não estabelecendo uma
idade limite, em duas semanas de inscrição, tínhamos apenas duas pessoas interessadas
em participar. Dessa maneira, tivemos a ideia de realizar uma apresentação de flauta
doce e violão no IERC, procurando motivar as pessoas a participar do projeto. Assim
sendo, eu e Luiz Carlos reunimos várias pessoas no auditório do IERC e executamos
tanto músicas nacionais como internacionais. No intervalo de uma música e outra,
aproveitávamos para falar do projeto e sua importância para formação musical das
pessoas com deficiência visual.
Ao término da apresentação, abrimos espaço para questionamentos, foi quando
Ana Maria, que tem deficiência visual, nos indagou sobre algo importante e nos fez
refletir um pouco sobre a razão de as pessoas com deficiência visual não terem se
interessado no primeiro momento em querer participar do projeto. Ela nos fez a seguinte
pergunta: “Como uma senhora com mais de cinquenta anos e com deficiência visual
poderia aprender a tocar flauta?”. No momento, não refleti muito para responder, mas
procurei ser realista e motivador. Posto isto, respondi que ela precisaria de duas coisas:
a primeira seria ter um professor para ensiná-la, por conseguinte, eu estaria disponível; a
segunda coisa dependeria da vontade dela em querer aprender. Com isso, percebemos
que os alunos precisavam de uma maior motivação e contato com o instrumento, bem
como entender sobre as possibilidades que o projeto de extensão poderia trazer para
suas vidas. Depois de um tempo, entendi que a rejeição deles estava vinculada às
decepções e experiências negativas, pois grande parte dos cursos oferecidos no IERC
tem caráter temporário, de dois a três meses de duração. No dia da apresentação,
tivemos dez pessoas inscritas, e a Ana Maria estava entre elas. Sendo assim, já
poderíamos iniciar as aulas do projeto.
No dia 30 de setembro de 2011, tivemos nossa primeira aula. Foi iniciada com
uma canção de boas-vindas, com o objetivo de proporcionar aos alunos um ambiente
agradável. Houve um ritual de apresentação e logo em seguida realizamos algumas
atividades rítmicas e melódicas, iniciação à flauta doce e à musicografia Braille.
Observou-se que os alunos gostaram das atividades e provavelmente ficaram motivados
a voltar nas próximas aulas, todavia, só com o tempo saberíamos quem continuaria. O
projeto teve início com oito alunos, porém, nos dois meses e meio que se seguiram,
houve uma desistência.
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Do dia 30 de novembro ao dia 02 de dezembro, foi realizado na Escola de
Música da UFRN o Curso de introdução à musicografia Braille e software Musibraille,
com os professores Dolores Tomé e Antônio Borges. No encerramento, os alunos do
projeto de flauta doce realizaram sua primeira apresentação. Na ocasião, executaram
três músicas.
Foto 1 – Alunos com deficiência visual do projeto de flauta doce da EMUFRN

Fonte: acervo do autor.

Na semana seguinte, foi realizada a aula de encerramento do semestre, bem
como foi feita uma reflexão sobre as atividades, estratégias, metodologias e o sucesso
dessas práticas ocorridas durante as aulas. A partir dessa reflexão, procurousedesenvolver um ensino que pudesse favorecer uma melhor aprendizagem para os
alunos.
Durante essa aula, a professora Catarina Shin falou sobre a continuidade do
projeto no ano seguinte. Imediatamente, uma aluna perguntou: “E vai continuar?”. Essa
pergunta em um contexto não relacionado a uma pessoa com deficiência, poderia não
ter nenhuma significação, mas nos trouxe muitas reflexões. Por que tanta surpresa pela
continuação do projeto? Alguns já participaram de tantos projetos, e mesmo assim a
ideia de continuação foi estranha para eles.
Essas questões são simples de responder. A aluna ficou surpresa com a
continuidade do projeto porque já havia participado de outros, como projeto de
fotografia, teatro, espanhol, artes visuais, dança e culinária, mas todos esses não tiveram
continuação, então ela imaginou que o projeto de flauta doce seria da mesma maneira.
Muitos deles relatam que alunos e professores desenvolvem projetos no Instituto com o
objetivo apenas de desenvolver seus trabalhos de conclusão de graduação e pós-
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graduação. Após isso, muitos não retornam mais ao instituto e alguns voltam apenas
para agradecer. Por isso, o grande estranhamento por parte dos alunosdo IERC.
Em 2012, houve novas inscrições, e os alunos foram os maiores divulgadores do
projeto. Entre os novos alunos estava Pedro, homem na faixa etária dos 60 anos com
múltiplas deficiências – visual e física, chamado carinhosamente de “Seu Pedro”. Ele
perdera uma parte da perna por conta da diabetes e se locomovia com ajuda de um
andador5. Como não sabíamos o perfil dos novos alunos, preparamos a aula pensando
nas possibilidades das pessoas com deficiência visual, no entanto, seria necessário
pensar sempre em um planejamento flexível, possibilitando a interação de todos,
pessoas com e sem deficiência e com deficiências diferentes.
Embora Seu Pedro estivesse gostando das aulas, ainda havia alguns fatores que
prejudicavam o seu acesso à Escola de Música, pois, para chegar à sala de aula,
precisaria subir uma rampa e seguir por um corredor longo com descidas e subidas. Em
vários momentos, pensou em desistir do projeto devido às barreiras arquitetônicas, no
entanto, após cada aula, resolvia voltar à aula seguinte. Mesmo na dúvida se iria ou não
continuar no projeto, ele conseguiu superar as limitações e após alguns meses passou a
usar uma prótese da perna amputada, sentindo-se mais motivado a continuar.
Os alunos do projeto fizeram outras apresentações e decidiram criar um nome
para o grupo, então, na semana seguinte, Seu Pedro veio com a proposta do nome
Esperança Viva, justificando que o projeto trouxe mais esperança para a sua vida e que
não seria uma esperança morta, mas uma esperança viva. Todos aprovaram a sugestão
de Seu Pedro e o grupo passou a se chamar Grupo Esperança Viva. A escolha do nome
para o grupo trouxe uma maior significação e representação para a vida deles. Após esse
dia, o grupo passou a ter uma identidade e passou a se apresentar constantemente.
Atualmente, o grupo está com 18 participantes com faixa etária dos 20 aos 66 anos de
idade.
Em 2014, o projeto ganhou novas perspectivas com a aprovação do aluno Gessé
Araújo no curso de Música-Licenciatura. Ele ingressou na graduação motivado por Luiz
Carlos, que recentemente havia concluído o mesmo curso, e também a partir da sua
aprovação, Luiz carlos passou a motivar os outros alunos a seguir esse caminho. Então,
no ano do ingresso do Gessé, três alunos se interessaram por fazer o curso de MúsicaLicenciatura e foram aprovados no Teste de Habilidade Específica em Música – THEM,

Andador – Dispositivo de tecnologia assistiva para o auxílio à marcha que, por ter uma base mais ampla
de contato com o solo, oferece apoio eficaz à postura ortostática e ao movimento de marcha, melhorando
a estabilidade corporal.
5
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no entanto, não atingiram a nota do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM
necessária para o ingresso na graduação. No processo de seleção de 2015, os três alunos
tentaram novamente, mas apenas dois foram aprovados no THEM. Novamente, não
tiveram bom desempenho no ENEM e não atingiram a nota de corte necessária para
aprovação. Contudo, mesmo não tendo sendo aprovados esse ano, eles estão decididos a
continuar tentando.
Nessa situação, vale ressaltar que muitos tiveram um ensino precário na
educação básica, com a falta de materiais adaptados e uma didática que favorecesse uma
melhor compreensão dos conteúdos, bem como professores sem a mínima capacitação
ou vontade para atuar com esses alunos. Diante disso, Gessé fala que o conhecimento
adquirido para a sua aprovação no ENEM foi fruto do seu próprio esforço, pois a
maioria dos seus professores na educação básica o tratava como uma pessoa incapaz,
não cobravam as atividades, não esclareciam suas dúvidas, bem como não faziam
nenhum tipo de avaliação. Ele se sentia como um jarro enfeitando uma sala. Embora
tenhamos focado nossas atenções nos erros cometidos pela escola, devemos refletir
também sobre a passividade do aluno na sala de aula. Ele deve ser um sujeito ativo e um
agente da transformação, deve cobrar dos professores um melhor ensino e ajudá-los a
lhe ajudar, pois essa atitude passiva, por parte tanto dos professores quanto do aluno, é
muito prejudicial para o seu desenvolvimento e para a construção do conhecimento.
Com o crescimento do projeto, Gessé passou a utilizar o mesmo nome do grupo
de flauta doce, Projeto Esperança Viva. Portanto, o trabalho musical não estava voltado
somente para as pessoas com deficiência visual, mas autismo, síndrome de Down e
surdez. Percebendo esse crescimento, seria preciso a criação de um espaço onde
pudéssemos produzir os materiais adaptados. Então, por meio do apoio da diretoria da
Escola de Música da UFRN e com ajuda da CAENE, foi criado em 2014 o Setor de
Musicografia Braille e Apoio à Inclusão – SEMBRAIN, que tem como objetivo dar
suporte aos alunos com necessidades educacionais especiais e aos professores tanto da
graduação quanto dos projetos de extensão na área da Educação Musical
Especial/Inclusiva. Esse setor realiza diversas atividades, como: adaptação de materiais,
transcrição de textos impressos em tinta e digitalizados para o Braille, transcrição de
partituras, impressão em Braille, digitalização e correção.
Desde de 2009, o curso de Música-Licenciatura da UFRN tem em entre os
componentes curriculares a disciplina Música e Educação Especial, mas com o
crescimento dos estudos com a musicografia Braille na EMUFRN, pensamos na criação
de disciplinas para a graduação que pudessem trabalhar com essa escrita. Então, no ano
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de 2013 foram incluídas as disciplinas Musicografia Braille I e II, sendo a princípio em
caráter eletivo, mas no semestre seguinte tornaram-se componentes optativos e,
atualmente, existe uma proposta de transformar uma delas em disciplina obrigatória, a
outra continuaria sendo optativa.
Nos anos de 2013, 2014 e 2015, foram relaizadas três edições do Encontro Sobre
o Ensino de Música para pessoas com Deficiência Visual, para debatermos as propostas
do ensino de música para as pessoas com deficiência visual e qual o cenário musical que
elas estão enfrentando na atualidade. Professores de diversas regiões do Brasil e de
outros países deram minicursos e palestras. O encontro promoveu o diálogo e a união
entre os diversos educadores e alunos das regiões distintas.
Nessa última edição do encontro, foi realizado não apenas o III Encontro Sobre o
Ensino de Música para pessoas com Deficiência Visual – EMDV, mas o I Seminário de
Música e Inclusão, que teve como objetivo abraçar as outras deficiências e transtornos,
possibilitando uma maior ampliação dos diálogos para a melhoria do ensino musical dos
diversos profissionais da área da educação especial/inclusiva.
O Projeto Esperança Viva completou quatro anos de muitas conquistas e
possivelmente ainda terá muito para conquistar e contribuir com educadores e alunos com e
sem deficiência visual para um melhor desenvolvimento musical, mas para que isso aconteça
é necessária a participação de todos, professores, monitores, alunos, os diversos funcionários
e direção.
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5 CONHECENDO OS CAMINHOS DIDÁTICOS DO PROJETO ESPERANÇA VIVA

A análise de dados é o processo de formação de
sentido além dos dados, e esta formação se dá
consolidando, limitando e interpretando o que as
pessoas disseram e o que o pesquisador viu e leu.
(TEIXEIRA, 2003).

5.1 Análise dos dados
Para compreendermos os processos de aprendizagem musical dos alunos com
deficiência visual no projeto Esperança Viva, faz-se necessário conhecer os elementos
envolvidos nesse processo: estratégias, atividades, motivação, conhecimento prévio,
diversidade de atividades e cooperação.
Durante a pesquisa, observou-se o quanto esses elementos que também podemos
denominar de ferramentas foram relevantes na construção de uma boa atmosfera de
aprendizagem musical dos alunos, bem como foram eles que deram suporte aos processos
ocorridos.
5.1.1 Estratégias
Inicialmente abordaremos as estratégias utilizadas durante as aulas com os alunos com
deficiência visual. Foram identificadas várias estratégias durante o processo de aprendizagem
musical, dentre as quais apresentaremos inicialmente a imitação.
Os alunos com deficiência visual, por não dispor da visão, utilizam outros mecanismos
na realização de atividades por meio da imitação, como o som, o toque e a descrição das
ações. Esses mecanismos, juntos, ajudam-lhes a compreender e a executar determinadas
ações. Portanto, trazemos como exemplo o ensino de algumas danças como ciranda e
tarantela.
Durante as atividades de interação, aproveitamos para apresentar os diversos estilos
musicais tanto do Brasil como de outros países. Além de trazer a música, apresentamos
também as danças características de cada país, no entanto, como ensinar por meio da imitação
se eles não conseguem enxergar (alunos com deficiência visual)? Se analisarmos por uma
determinada perspectiva, a ação do professor direcionada à pessoa cega, não difere muito
daquela aplicada às pessoas que enxergam. Na aula, os alunos com deficiência visual e os
monitores foram dispostos em um grande círculo. O professor, em um determinado local do
círculo, realizava as coreografias da ciranda enquanto descrevia cada movimento realizado.
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Os alunos tentavam realizar os movimentos por meio da descrição, mas aqueles que ainda não
tivessem compreendido os movimentos, os monitores ajudavam por meio do toque, claro que
com a autorização do aluno, nesse caso, nos pés e nas pernas. O aluno em vários momentos
também tocava nos monitores para tentar visualizar como ocorria a dança e, por fim, uma
determinada ciranda foi reproduzida em um aparelho de som e os alunos tiveram que
acompanhá-la executando os movimentos.
No tocante à aprendizagem musical, a imitação é utilizada principalmente quando os
alunos ainda não têm a prática da escrita e leitura em Braille ou quando não compreendem
determinada situação através de uma descrição. Nessa ocasião, a imitação é utilizada como
meio de apreensão de uma determinada canção ou exercício. Outros meios que contribuem
com esse processo é a gravação em áudio, a utilização da internet e os programas de rádio e
TV.
Um dos alunos do projeto relatou que no início da sua aprendizagem musical ficava
ouvindo as canções nos programas de rádio e esperava elas serem executadas várias vezes,
procurando imitá-las, fossem os acordes ou apenas suas melodias. Se a quantidade de vezes
que a canção repetia não fosse o suficiente para ele aprender, esperava que outras pessoas
ligassem para a emissora de rádio pedindo a tal canção e, assim, a cada vez que a música era
tocada, ele aproveitava para aprendê-la. Esse aluno fala que ainda hoje utiliza dessa estratégia
de ouvir e reproduzir (imitar), no entanto com músicas encontradas na internet ou com a
reprodução em dispositivos de áudio.
Podemos perceber que a função da imitação com a utilização desses recursos por parte
do aluno, é desenvolver a autonomia e “tirar as músicas de ouvido”. Nesse caso, nosso foco é
como o aluno aprende. Segundo Braga e Ribeiro (2010, p. 1170), “Principalmente para alunos
iniciantes, muito do que se aprende está baseado na imitação, na observação de bons modelos
de performance”.
Portanto, com a prática da imitação, os alunos passaram a se desenvolver de forma
mais autônoma, isso possibilitou uma melhora em sua maneira de ouvir as músicas, de
apreciá-las e tocá-las.
Outra ferramenta encontrada nas estratégias de aprendizagem musical é a
memorização. Os alunos com deficiência visual precisam utilizá-la sempre. Para uma partitura
ser executada por eles, é preciso que seja memorizada e só depois executada. No entanto,
existem alguns casos de pessoas cegas que conseguem ler a partitura com uma mão e executála com a outra, que é o caso do pianista português Jorge Gonçalves.
No II Encontro Sobre o Ensino de Música para Pessoas com Deficiência Visual,
durante a sua palestra, ele falou como memorizava as complexas peças para piano e como
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ocorria o processo de execução. Em um determinado momento, ele pediu a partitura de uma
música brasileira para fazer uma leitura à primeira vista (primeira tateada); com uma mão, leu
a partitura e com a outra, executou-a no piano de forma simultânea. Todos nós ficamos
extremamente impressionados, devido ser uma situação fora da nossa compreensão. Como
uma pessoa com cegueira total conseguiu realizar essa proeza? Ao longo de sua palestra, ele
falou o quanto precisou estudar até chegar em um alto nível, foi preciso muita dedicação e
perseverança.
Poucos músicos cegos têm essa habilidade de Jorge Gonçalves. Mas quando é preciso
executar toda a peça, e com as duas mãos, será necessário que ele a memorize, por exemplo,
compasso por compasso, frase por frase, até que possa ser executada com os diversos
elementos que estejam contidos nela. Segundo Jorge Gonçalves, mesmo com a sua rotina de
oito a dez horas de estudo ao piano, dependendo da peça, uma partitura pode demorar meses
para ser memorizada e executada.
No caso das pessoas que não dispõem do conhecimento da leitura da musicografia
Braille, estas utilizam inicialmente da imitação-repetição e após um tempo conseguem
memorizar. Essa memorização é utilizada também por músicos que enxergam, no entanto,
podem executar uma música ao piano sem necessariamente ter que memorizá-la, pois terão o
auxílio da visão para a realização da leitura. Como foi visto no caso de Jorge Gonçalves, a
utilização da memorização é crucial para o processo de execução instrumental ao piano pela
pessoa com deficiência visual. Isso devido a forma de leitura da partitura em Braille que
utiliza justamente as mãos que a pessoa cega utilizará para executar o instrumento. Entre as
práticas instrumentais, o canto é uma exceção, pois os mecanismos de leitura e execução
vocal são distintos, havendo assim a possibilidade de ler uma partitura e executá-la ao mesmo
tempo.
Apresentaremos um exemplo que mostra o quanto é essencial a memorização de uma
partitura pela pessoa com deficiência visual para a prática instrumental. Imaginemos uma
partitura com inúmeros compassos e com sinais de repetição. Ao fazer a leitura da partitura,
em um determinado trecho aparece um sinal de ritornelo6 final indicando que é preciso voltar
à leitura até o ritornelo inicial que está localizado bem antes dele, portanto, será necessário
que se faça a leitura de um trecho bem anterior a partir de um determinado compasso. E para
que a pessoa cega consiga realizar essa volta com rapidez, precisará de um enorme domínio
da leitura musical. Portanto, o mais adequado será que ela memorize toda a partitura.

6

Ritornelo – sinal de repetição
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Embora a memorização seja inerente ao ser humano, segundo Mora (2011, p. 455), os
seguintes aspectos podem possibilitar uma memorização com maior facilidade: “associação
de ideias; recodificar o material; fragmentar o material; tirar proveito do estímulo; repetição
regular; adequação aos interesses pessoais; regras mnemotécnicas”.
A memorização está relacionada diretamente com o interesse da pessoa com
deficiência visual. Assim, é preciso que haja a identificação do que é mais atrativo para os
alunos, bem como seja possível utilizar as diversas estratégias como meio para uma melhor
aprendizagem.
5.1.2 Atividades
A maneira como as atividades fora mutilizadas nas aulas mostrou-se relevante no que
tange ao processo de aprendizagem musical dos alunos. A realização de atividades simples e,
gradativamente, de outras mais complexas, possibilitou uma melhor compreensão por parte
dos alunos.
Durante as aulas do Projeto Esperança Viva, as atividades foram organizadas por
conteúdos e objetivos. Algumas delas foram pensadas no desenvolvimento da interação
social, para a aprendizagem da musicografia Braille, outras para a prática da percepção e da
flauta doce.
No momento da interação social, foram realizadas atividades que promovessem um
maior contato entre os alunos, assim como a participação em grupo, entre as práticas estão:
percussão corporal, cantigas de roda e atividades de movimentação. Embora os alunos tenham
faixa etárias distintas, segundo Cantarelli e Barros (2013, p. 392), “a interação entre ‘alunos’
diferentes em nível musical e faixa etária estimula e traz resultados positivos no processo de
ensino-aprendizagem”.
Uma das atividades de interação muito utilizada nas aulas foi a dinâmica “Marcos no
calçadão”. É uma canção com uma letra fácil de memorizar e de rítmica envolvente.
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Figura 10 – Partitura Marcos no calçadão

Fonte: dados do autor.

Nessa atividade, os alunos tiveram que cantar uma letra com melodia bem semelhante
ao um Rap e, ao mesmo tempo realizar alguns movimentos com percussão corporal. A
princípio, todos deveriam fazer a atividade de forma individual, mas com o auxílio dos
monitores. Vários dos alunos sentiram dificuldade para realizá-la. Uma das alunas sentiu
muita dificuldade de realizar a atividade, quase não se movimentava, bem como não realizava
sequer os movimentos simples como bater palmas e bater os pés no chão. Acredito que esse
comportamento e a dificuldade dessa aluna estejam associados a sua timidez, que a impede
dela realizar a atividade.
Percebendo essa dificuldade, cada monitor adotou uma estratégia, cada um ficou com
dois ou três alunos, e assim puderam explicar de forma descritiva os movimentos e mostrá-los
por meio do toque e do som produzido com seu corpo. Nesse momento, o som produzido na
sala de aula se assemelhava ao som de uma feira em dia de promoção. Mas, ao observarmos
atentamente esse ambiente, notamos que todos estavam empenhados em ensinar e aprender. A
atividade de interação acontecia não apenas pela metodologia que a dinâmica “Marcos no
calçadão” exigia, mas também em função de uma didática que não fora planejada. E o
interessante nessa situação é que após alguns alunos com deficiência terem aprendido a
atividade, eles passaram a ensinar os outros alunos, sendo essa interação a mais importante
em nossa concepção. Pois, essa ação dos alunos, segundo Souza (2013, p. 436) é denominada

Aprendizagem Cooperativa que é uma metodologia de ensino que
utiliza as interações entre os alunos como ferramenta para a
construção do conhecimento. Esta alternativa de ensino e
aprendizagem potencializa as relações interpessoais na sala de aula,
facilitando as trocas de experiências, de dúvidas, de informações e de
descobertas. Além disso, essa prática permite que os alunos também
se coloquem como responsáveis pela aprendizagem da sua turma.
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Após a maioria dos alunos compreender a dinâmica, pediu-se que formassem duas
linhas, uma de frente para outra, quase uma coreografia de festa junina, a Figura 11, abaixo,
representa essa primeira formação, um grupo de azul e outro de verde, com setas indicando a
direção que cada grupo de seguir.
Figura 11 – Representação do primeiro
movimento da dinâmica com a música “Marcos
no calçadão”

Fonte: dados do autor.

Em seguida, após esse primeiro movimento dos dois grupos andarem um em direção
ao outro, e ao chegarem no centro, tiveram que bater as mãos umas contra as outras de acordo
como ritmo da canção. Observe-se a representação desse segundo movimento na Figura 12.
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Figura 12 – Representação do segundo movimento
da dinâmica com a música “Marcos no calçadão”

Fonte: dados do autor.

Depois desse segundo movimento, os dois grupos voltaram para o lugar de origem, e,
conforme a repetição da canção, eles deveram realizar novamente os mesmos movimentos.
Essa atividade foi importante por trabalhar a interação, o movimento rítmico e corporal.
Corroborando essa ideia, Santos et al. (2013, p. 725) dizem que “o movimento corporal define
e organiza a estrutura rítmica da música que ouvimos, cantamos ou tocamos; o corpo é uma
unidade autônoma de construção do conhecimento; e os comportamentos corporais são parte
de uma tradição social”.
Na semana seguinte, essa mesma atividade foi realizada com um cânone a duas vozes,
em que cada grupo iniciava a canção, os movimentos e a percussão corporal em momentos
diferentes. Os alunos sentiram muitas dificuldades na execução, mas observou-se que todos
estavam entendendo e a maioria se esforçando para fazer a atividade. Ao longo do tempo,
todos conseguiram executá-la, assim como foi conseguido realizar o cânone a quatro vozes.
Portanto, isso mostra que realmente a prática leva à perfeição, no entanto, uma prática sem
reflexão é uma ação mecanizada e robótica.
Um outro momento no Projeto Esperança Viva é a aprendizagem da musicografia
Braille, e para a realização dessa atividade foram utilizadas a prática da leitura e escrita
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musical no Braille em MDF, as gincanas utilizando o Brailito7, escrita com a reglete e punção
e as atividades em grupo na construção de trechos musicais em Braille.
Entre os alunos, Paulo relata que um dos momentos de que mais gosta é a aula de
musicografia Braille. Ele compartilha que “a leitura musical vai me fazer compreender a
partitura mais rápido e a memorizá-la” (ENTREVISTADO PAULO).
Embora entendamos a fala de Paulo no sentido da partitura como um meio da sua
independência por ser uma pessoa com deficiência visual, é importante entender que a
aprendizagem da escrita musical em Braille não é apenas uma ferramenta de decodificação de
notas, mas uma nova possibilidade de aprendizagem musical por meio da leitura.
Corroborando essa ideia, Queiroz (2010, p. 202) diz que, “no processo interpretativo, os
registros, escritos numa partitura ou gravados em recursos diversos, de áudio ou audiovisuais,
por exemplo, são apenas orientações que exigem do intérprete outros aspectos para que possa
dar à ideia musical um sentido interpretativo”.
No entanto, pensando essa aprendizagem da musicografia Braille de forma mais
lúdica, apresentaremos a seguir a Gincana do Brailito. Essa atividade é uma espécie de jogo
que consiste em dividir os alunos em grupos, os quais competirão entre si, e o grupo que
acertar o maior número de desafios propostos, será o vencedor.
Os desafios são separados por duas categorias: individuais e em grupo. Nos desafios
individuais, apenas um aluno escolhido por cada grupo poderá resolver a questão, não
podendo haver a ajuda dos outros integrantes. O aluno escolhido só poderá participar dos
desafios individuais uma única vez. Nos desafios em grupo, todos poderão se ajudar e
resolver.
Cada desafio tem um tempo regressivo preestabelecido para que o aluno possa
resolvê-lo, sendo esse tempo de acordo com a complexidade do desafio escolhido. E para a
construção das respostas, os alunos deverão utilizar o Braille em MDF.
Para uma melhor compreensão da Gincana do Brailito, apresentarei as regras e as
diversas perguntas que são utilizadas durante a gincana.

Gincana do Brailito – atividade realizada em sala de aula utilizando os recursos didáticos Braille em
MDF.
7
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Figura 13 – Gincana do Brailito com doze desafios

Fonte: dados do autor.

Como falado anteriormente, as perguntas foram divididas em duas categorias:
individuais e em grupo. Para essa atividade, selecionamos doze perguntas, sendo sete em
grupo e cinco individuais. Mas antes das questões serem selecionadas pelos grupos, todas as
regras do jogo devem ser apresentadas aos alunos, bem como a realização de um sorteio entre
os grupos para saber qual seria o primeiro a escolher uma das opções.
Regras:
 Cada acerto valerá 1 ponto.
 Os grupos só receberão os pontos quando as respostas estiverem totalmente corretas.
 Quando a questão selecionada pertencer à categoria individual, o grupo selecionará um
de seus integrantes para respondê-la.
 Cada integrante do grupo poderá responder as questões na categoria individual apenas
uma vez.
 Quando a questão selecionada pertencer à categoria em grupo, qualquer um dos
integrantes poderá respondê-la.
 Para cada pergunta será preestabelecido um determinado tempo, sendo menor tempo
para perguntas simples e maior tempo para perguntas complexas.
 Não será levado em consideração o grupo que respondeu a questão primeiro, mas
todos os grupos que concluíram a atividade dentro do tempo estabelecido.
 Os professores e monitores serão responsáveis pela aplicação da gincana, correção das
respostas e confirmação dos pontos de cada grupo.
 Havendo empate entre os grupos, será aplicada uma questão extra para o desempate.
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Após conhecer as regras, o professor dividirá os alunos em três grupos, e por meio
dessa divisão deverá procurar equilibrá-los com relação ao nível de conhecimento de cada
um. Essa divisão é necessária porque os alunos do Projeto Esperança Viva apresentarem uma
certa diferença entre os níveis de conhecimento, pois há alguns com maiores habilidades na
escrita e leitura musical em Braille, enquanto outros têm somente o conhecimento da teoria.
Portanto, durante a atividade são escolhidos alguns alunos com um melhor conhecimento da
escrita e leitura em Braille para liderar os grupos e logo em seguida os demais são distribuídos
entre eles. Porém, mesmo que os grupos tenham participantes com melhores habilidades,
durante os desafios individuais, eles não poderão ajudar os colegas que estiverem com alguma
dificuldade.
Ao escolher uma opção do jogo, o aluno será direcionado para uma outra tela com o
desafio.
Figura 14 – Gincana do Brailito representando a escolha do desafio
número 1

Fonte: dados do autor.

Por exemplo, ao clicar na opção de categoria individual de número 1, o aluno é
direcionado para o seguinte desafio: “Escreva o compasso quatro por quarto simples em um
minuto”. Como o grupo fica sabendo se o desafio é simples ou complexo antes de iniciá-lo,
fica fácil selecionar entre os alunos do grupo quem irá responder. Esse é um desafio simples,
mas de extrema importância porque existem alunos ainda com dificuldades na leitura e escrita
da notação musical em Braille. Sendo assim, normalmente para responder esse desafio, os
grupos escolherão um aluno com menor conhecimento da musicografia Braille.
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Figura 15 – Gincana do Brailito – desafio da opção número 1

Fonte: dados do autor.

Outro exemplo é a escolha de uma opção na categoria em grupo com desafio
complexo, como será mostrado logo a seguir. Ao escolher um desses desafios o grupo é
direcionado para seguinte desafio: “Escreva um trecho melódico com quatro compassos dois
por quatro simples em 5 minutos”.
Figura 16 – Gincana do Brailito – desafio da opção número 4

Fonte: dados do autor.

Os desafios em grupo são importantes porque promovem uma cooperação por parte de
todos, além de contribuírem para o processo de aprendizagem dos alunos, durante a tentativa
de solucionar o desafio. Nas aulas do Projeto Esperança Viva, observou-se que nos desafios
em grupo, um dos alunos no grupo passava a indicar o que cada integrante iria fazer e, durante
o processo de construção dos símbolos musicais no Braille em MDF, ele ficava responsável
por verificar se cada um havia feito o símbolo correto.
Sendo assim, podemos afirmar que o jogo como atividade de sala de aula, promove
um ambiente divertido e prazeroso para todos. O lúdico que faz parte dos jogos é natural para
o ser humano, e “já há muitos anos que vem crescendo em mim a convicção de que é no jogo
e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve” (HUIZINGA, 1996, p. 3). Desse modo, a
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Gincana do Brailito é uma atividade que promove a cooperação e a participação de todos. E
podemos comprovar o quanto ela contribui para aprendizagem dos alunos.
Em um outro momento da aula com alunos com deficiência visual, trabalhou-se a
percepção musical. Nesse momento, um dos professores ficou responsável por conduzi-lo e,
iniciou a aula pedindo para os alunos solfejassem a escala musical em Dó maior junto com o
acompanhamento do piano. Embora algumas concepções tragam a ideia de que todo cego tem
um ouvido musical desenvolvido, ideia essa que já foi discutida no capítulo 2, a maioria dos
alunos solfejou a escala com grande desafinação, isso se deve ao fato de que muitos deles
nunca tiveram aulas de música anteriormente ao ingresso no projeto. Portanto, a aula de
percepção musical é justamente para sensibilizá-los musicalmente para que eles possam
desenvolver o ouvido musical. Corroborando essa ideia, Penna (2010, p. 33) diz que,

musicalizar é desenvolver os instrumentos de percepção necessários
para que o indivíduo possa ser sensível a música, apreendê-la,
recebendo o material sonoro/musical como significativo. Pois nada é
significativo no vazio, mas apenas quando relacionado e articulado ao
quadro das experiências acumuladas, quando compatível com os
esquemas de percepção desenvolvidos.

Mesmo boa parte dos alunos não conseguindo solfejar as notas musicais afinadas,
observou-se durante a aula que eles conseguiram reconhecer os intervalos musicais,
diferenciar acordes maiores dos acordes menores e realizaram exercícios de automatização
das notas, uma espécie de solfejo, no entanto sem a definição de altura.
A problemática encontrada na aula de percepção musical estava relacionada ao fato de
a aula ocorrer apenas na segunda-feira, tendo média de 30 minutos de duração, e também ao
fato de parte alunos não praticar os exercícios em casa durante a semana, o que fazia o
professor voltar a lembrar os exercícios já trabalhados. Então, uma estratégia interessante
encontrada por ele, foi trabalhar durante várias aulas os mesmos conteúdos, mas de maneira
diferente, até os alunos dominarem os conhecimentos básicos, e só depois ir acrescentando
conteúdos mais complexos.
A maioria desses alunos com deficiência visual está acima dos 40 anos de idade e
possivelmente estuda música com o objetivo de lazer, um momento que prazer, portanto, esse
pensamento pode contribuir de maneira direta para a falta de uma maior dedicação e
empenho. Todavia, é bom lembrar que uma parte dos alunos estuda e quer seguir uma carreira
profissional, o que foi caso dos três alunos que fizeram o THEM.
Portanto, mesmo que o objetivo principal da aula de percepção musical não seja
formar profissionais virtuosos e com altas habilidades musicais, mas desenvolver inicialmente
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sua sensibilidade musical, esse aluno precisa se dedicar mais e estudar durante a semana em
casa as atividades praticadas na sala de aula e, com isso ele poderá ter um melhor
desenvolvimento, bem como o professor poderá introduzir novos conteúdos e exercícios
durante as aulas. A fala de Bréscia (2003, p. 36) define bem nosso pensamento, pois segundo
ela,
a musicalização é um processo de construção do conhecimento, que
tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical,
favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso
rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória,
concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da
socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva
consciência corporal e de movimentação.

Geralmente, após aula de percepção musical, acontece a aula de flauta doce. Nesse
momento, temos que separar os alunos, devido à grande diferença do nível de conhecimento.
Durante a aula de interação e de percepção musical, os alunos não ficam em salas diferentes
porque ainda não é possível utilizar um tipo de metodologia que contemple a todos sem que
haja uma desmotivação dos que sabem um pouco mais ou dos que sabem um pouco menos,
mas no momento da aula de flauta doce, é preciso utilizar essa divisão.
Essa divisão ocorre porque ao longo do ano não impedimos a entrada de novos alunos
com deficiência visual que queiram participar do projeto e, a estratégia utilizada para diminuir
essa discrepância no nível, foi dividi-los em três turmas, não como uma classificação, mas
como um meio para equilibrar os níveis de cada um e após um tempo juntá-los. E
contribuindo com nossa filosofia, Cantarelli e Barros (2013, p. 398) dizem que, “Entende-se
que a interação entre ‘alunos’ diferentes em nível musical e faixa etária estimula e traz
resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem, o que justificaria sua utilização na
educação formal”.
Durante algum tempo, realizávamos as aulas de flauta doce com todos os alunos
juntos, no entanto, os que estavam iniciando sentiram-se desmotivado e muitas vezes
pensaram em desistir. Então, percebendo isso, surgiu a ideia de dividirmos as turmas.
Inicialmente, as turmas foram divididas em turma 1 e 2, mas após algum tempo, fizemos uma
nova divisão, pois mesmo na turma dos alunos com o nível de conhecimento menor, os novos
alunos que chegavam no projeto não conseguiam acompanhá-los. Sendo assim, foi preciso
criar mais uma turma. Para compreendermos melhor cada uma das turmas, apresentaremos
algumas características de cada uma.
A turma 1 é formada por alunos iniciantes e que nunca tiveram aulas de flauta doce.
Nessa aula, os alunos estudam os conhecimentos básicos da flauta doce, como: maneira de
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segurar o instrumento, forma de soprar e articular, dinâmicas e as primeiras posições do
instrumento. Além disso, os professores e monitores trabalham com um repertório bem
simples com músicas de uma ou duas notas, por exemplo: a música “Si eu toco” e “Bem-tevi”.
Figura 17 – Partitura da música “Si eu toco”

Fonte: dados do autor.
Figura 18 – Partitura da música “Bem-te-vi”

Fonte: dados do autor.

Aos poucos são introduzidas novas músicas com três ou mais notas. Portanto, quando
o aluno estiver tocando alguma música do repertório do grupo de flauta doce, poderá
participar das apresentações, mesmo que seja apenas em uma música. Então, trazemos um
questionamento: como ocorre a aula de flauta doce para os alunos com deficiência visual na
turma 1?
Para que os alunos possam compreender a maneira como segurar a flauta doce,
inicialmente os professores posicionam suas mãos no instrumento, ao mesmo tempo que
descreve toda a ação.
Exemplo:
João, a flauta doce é formada por sete furos na sua parte frontal e um
furo na parte traseira. Você deve posicionar a mão esquerda na parte
superior da flauta e a mão direita na parte inferior. Os dedos,
indicador, médio e anelar da sua mão esquerda, devem preencher os
três furos da parte superior. Os dedos indicador, médio, anelar e
mindinho da mão sua direita, devem preencher os quatro furos da
parte inferior. O polegar da mão direita preenche o furo da parte
traseira da flauta.
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Toda essa descrição é reforçada com a orientação que o professor transmite por meio
do toque em suas mãos. Antes de tocar no aluno, ele sempre pede autorização e avisa o que
vai fazer.
Embora tenhamos apresentado as partituras das primeiras músicas trabalhadas com a
turma 1, nesse primeiro contato com a flauta doce e com essas músicas mais simples, a leitura
da escrita musical ainda não é utilizada. Os alunos precisam criar uma interação com o
instrumento, uma afetividade e uma certa habilidade para só depois terem os primeiros
contatos com as músicas escritas. Eles iniciam aprendendo as primeiras músicas por imitação
e somente quando adquirem o domínio da escrita e leitura musical em Braille, é que se
utilizam da partitura para tocar. Diante disso, podemos questionar, mas como eles irão
aprender a leitura se na aula de flauta doce não é trabalhada a musicografia Braille?
Respondendo esse questionamento, como foi falado anteriormente, as aulas são
divididas em três momentos: interação e musicografia Braille, percepção musical e flauta
doce. Logo, eles passam a ter o contato com a musicografia Braille nesse primeiro momento
da aula.
Em relação aos alunos da turma 2, a maioria já está no projeto há algum tempo, no
entanto, apresentam algumas dificuldades em sua aprendizagem. Entre as características
desses alunos, estão: têm mais 40 anos, não sabem ler o Braille e apresentam algumas
dificuldades na flauta doce.
A respeito da idade, nem todos estão dentro da faixa dos 40 anos, mas apresentam
dificuldade na leitura e escrita Braille e na flauta doce. Embora o nível deles não se diferencie
tanto dos alunos da turma 3, que apresentam um pouco mais de habilidade na musicografia
Braille e na flauta doce, eles precisam de uma maior atenção e acompanhamento, por isso a
necessidade da separação.
Um dos alunos que faz parte dessa turma 2 é o Seu Pedro, que já foi já foi apresentado
no capítulo 4, quando abordamos a criação do projeto Esperança Viva. Agora, falaremos a seu
respeito sob outra perspectiva.
Embora o Seu Pedro já faça parte há muitos anos do Projeto Esperança Viva, ele está
na turma 2 por apresentar algumas limitações, naturais por conta de sua idade, não tem uma
boa sensibilidade tátil, bem como apresenta dificuldades em suas articulações. No entanto,
não são as limitações que focaremos em nossa abordagem, mas sua superação.
Além de ter baixa visão, Seu Pedro também sofreu a amputação de uma das pernas,
mas atualmente utiliza prótese. Por ter adquirido a deficiência visual já na fase adulta, não
conseguiu desenvolver a sensibilidade tátil, e por isso não consegue ter uma boa leitura do
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Braille. Analisando toda essa situação, poderíamos dizer que as dificuldades são maiores do
que os avanços. Mas quem conhece Seu Pedro, sabe que isso não é verdade.
Quando Seu Pedro veio para sua primeira aula no projeto, nós professores ficamos
imaginando como iriarmos planejar uma aula que pudesse suprir as necessidades tanto dele
enquanto pessoa com deficiência visual e ao mesmo tempo com deficiência motora. No
entanto, ele nos surpreendeu, pois durante uma atividade, onde os alunos teriam que sentar no
chão, o Seu Pedro mesmo sem uma das pernas, veio e sentou. Nesse momento, percebemos
que as limitações eram fruto de nossas ideias preconcebidas, e não no aluno.
Um fator relevante que tem contribuído para o avanço de Seu Pedro na flauta doce,
está relacionado com a afetividade. Desde sempre, professores e monitores tratam os alunos
com respeito e carinho. Esses alunos são vistos como sujeitos com possibilidades, só
precisamos encontrar o melhor caminho para cada um deles. Então, foi o que aconteceu com
Seu Pedro, iniciamos uma procura para identificar o seu melhor caminho.
Para que ele pudesse aprender as notas musicais das canções trabalhadas, sempre
cantávamos as notas, e ele repetia por meio da imitação. Após um tempo, a maioria dos
alunos conseguiu memorizar as músicas, no entanto, Seu Pedro sentiu muitas dificuldades.
Sendo assim, nas aulas os monitores ficavam ao seu lado solfejando as notas enquanto ele
procurava executar na flauta doce. Essa estratégia de solfejar as notas musicais, também era
realizada nas apresentações, mas após assistirmos as filmagens desses eventos, observamos
que em vários momentos os solfejos não eram interessantes durante a apresentação. Com isso,
tivemos que procurar novas estratégias para resolver essa situação.
Como Seu Pedro ainda não lia em Braille, digitamos o nome das notas das músicas em
fonte ampliada e disponibilizamos para ele, junto com as impressões das partituras em Braille
correspondentes.
Seu Pedro conseguiu memorizar várias músicas, mas ainda tinha algo a resolver.
Apesar de ele conseguir tocar as músicas de maneira individual, quando tocava junto dos
demais alunos, não conseguia executar no mesmo andamento. Foi quando tivemos a ideia de
representar em forma de batida em seu ombro o ritmo da música e, imediatamente Seu Pedro
conseguiu acompanhar o restante dos alunos. Isso foi incrível, pois havíamos encontrado um
dos seus caminhos. Percebemos que Seu Pedro não conseguia tocar quando era orientado
apenas pelo solfejo, devido a sua baixa acuidade auditiva, mas com o toque em seu ombro, ele
passou a compreender melhor o ritmo das músicas e hoje ele fala, em tom de brincadeira, que
seu ombro já está com um calo de tanto batermos.
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Essa foi uma estratégia que encontramos para ajudar no desenvolvimento de Seu
Pedro. Não sabemos se essa mesma estratégia pode ser utilizada em outros casos, mas o
importante é nunca desistirmos dessa procura por melhores caminhos didáticos.
A preocupação em desenvolver um melhor ensino para Seu Pedro, não está
relacionada com ato de caridade, mas por acreditarmos em sua capacidade. A ideia do idoso
ser considerado incapaz ainda é bem frequente em nossa sociedade. Segundo Amaral et al.
(2010, p. 2132):

a educação musical para idosos além das dificuldades próprias da
faixa etária em que se encontram, ainda precisa enfrentar alguns mitos
e estigmas decorrentes de preconceitos inibidores do desenvolvimento
de capacidades relacionadas a novas experiências de aprendizagens.

Seu Pedro está no mostrando que as pessoas da terceira idade podem aprender muito
mais e se desenvolver. Embora nosso foco sejam as aulas de flauta doce na turma 2, o
exemplo da estratégia utilizada durante essas aulas nessa turma foi importante para a
compreensão do todo.
Ainda sobre a prática da flauta doce no Projeto Esperança Viva, frisamos que, além
das cenas vivenciadas durante as aulas, também foi realizada uma entrevista, a qual foi
mencionada no capítulo de metodologia. Quando perguntado ao entrevistado Davi qual a
atividade que ele mais gostava no projeto Esperança Viva, ele respondeu que seriam as aulas
de flauta doce. Ele falou que por ser um momento de prática coletiva, seu prazer em está na
aula aumentava: “Todo trabalho que é feito em conjunto e quando conseguimos tocar de
maneira afinada, fica lindo, então vem aquele sentimento de prazer por ter conseguido tocar
uma música com perfeição e emoção. E quando ensaiamos todo mundo juntos o aprendizado
é bem maior” (ENTREVISTADO DAVI). Ele também compartilhou que quando está tocando
junto com os outros, a desafinação e o nervosismo diminuem. Para ele, as atividades em
grupo são as mais motivadoras. Segundo Marques e Joly (2013, p. 968),

O ensino coletivo é mais do que vários alunos juntos em uma sala, é
uma forma de musicalizar uma criança ou mesmo um adulto de
maneira lúdica, de sensibilizá-lo ao mundo musical, de proporcionar
vivências coletivas que corroborem para que se torne um ser humano
melhor.

A prática musical coletiva tem mostrado uma estrutura de aula interessante, que
promove a motivação e a melhoria na produção sonora dos alunos com deficiência visual.
Seguindo essa mesma ideia, Paulo, um dos alunos entrevistados, diz que também gosta do
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momento da prática na flauta doce, pois ela possibilita um momento lúdico e prazeroso
(ENTREVISTADO PAULO). De acordo com Zanetta e Brito (2013, p. 1026-1027),

a prática musical coletiva, além de propiciar a vivênciada dimensão
estética, da potência do sensível, da arte, favorece a convivência com
o outro, orespeito, o aprender a escutar, aspectos como a
autodisciplina, a submissão dos interessespróprios aos do grupo, o
trabalho em equipe, entre diversas outras possibilidades.

Miguel corrobora o que dizem Paulo e Davi, quando fala que a atividade que mais
gosta de fazer é a prática na flauta doce. Ele diz que “quando todo mundo toca afinado, surge
o prazer de estar tocando com perfeição” (ENTREVISTADO MIGUEL).
José diz que gosta de todas as atividades, “até mesmo aquela dinâmica que a gente fica
brincando, juntamente com os exercícios corporais” (ENTREVISTADO JOSÉ). As atividades
lúdicas que José relatou são realizadas na primeira parte da aula, que trabalha a interação
entre os alunos. O lúdico aqui é entendido como um momento para que os alunos possam
desenvolver a lateralidade, o senso de espacialidade, a interação e a participação coletiva.
Segundo Oliveira e Harder (2008, p. 76),

O professor integra os conteúdos musicais e outros saberes
necessários ao entendimento do aluno com aplicação e seriedade,
porém o elemento lúdico é importante e é incorporado nas ações pelo
seu próprio valor educacional, recreativo, antiestressante e relaxador.
Essa atitude pré-disponibiliza o aluno a ações criativas e inovadoras
em relação à aprendizagem e à produção em geral, e mais
especialmente à aprendizagem musical.

Diante das atividades, relatos e reflexões aqui apresentadas, podemos comprovar a
importância de estratégias e práticas musicais motivadoras para a construção de uma
aprendizagem significativa. As atividades de interação promovem um ambiente prazeroso,
bem como a prática coletiva, despertam nos alunos o senso de cooperação, participação e
união. Segundo Cruvinel (2005, p. 25), o processo de socialização, no contexto do ensino
coletivo, permite ao sujeito conhecer de forma crítica e sensível a realidade social em que
vive, assim como vivenciar novas experiências tanto no contexto individual quanto coletivo.
E com relação à aprendizagem da escrita musical em Braille, esta apresenta
possibilidades de uma construção autônoma do aluno com deficiência visual. Portanto, os
processos envolvidos nesta investigação se mostraram relevantes no desenvolvimento do
ensino-aprendizagem musical desses alunos.
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5.1.3 Diversidade de atividades
Não apenas o tipo de atividade foi importante durante a pesquisa com os alunos com
deficiência visual, mas também a diversidade dessas atividades. Observa-se que as pessoas
têm gostos e preferências diversificadas, e em alguns casos distintas, por isso a necessidade da
variação de atividades. Nesse sentido, cabe ao professor perceber nos alunos suas escolhas e
procurar apresentar atividades que possam despertar seu interesse. Portanto, por tratar-se de
alunos jovens e adultos, cada um deles traz consigo uma variedade de preferências musicais,
e, segundo Ribas (2006), “Um desafio que se coloca para educadores/as musicais que
pretendam trabalhar ou atuem na EJA é justamente encontrar as conexões de gostos, desejos,
repertório, aprimoramento técnico, dos/as estudantes de diferentes gerações, dentro de um
espaço de ensino de música significativo”.
Como foi dito anteriormente, os alunos do Projeto Esperança Viva relataram suas
preferências pelas diversas atividades. Um deles falou que gosta de todas, dois falaram que
gostam mais da prática da flauta doce e um terceiro compartilhou que gosta de duas, a prática
da flauta doce e a da leitura da notação musical em Braille.
Assim, reforçamos a necessidade de levarmos atividades diversas para a sala de aula,
podendo desafiá-los a superar suas dificuldades, no entanto, é importante pensarmos no nível
de complexidade das atividades que devemos trabalhar. Em algumas situações, poderá não ser
nem tão fácil e em outras, nem tão difícil. Se uma atividade parecer muito fácil, os alunos não
serão desafiados e estimulados a fazê-la. Se for muito difícil, a alta complexidade dessa
atividade fará com quer os alunos não consigam executá-la e, consequentemente, fiquem
desmotivados.
É necessário que o professor utilize uma variedade de práticas musicais em sala de
aula e com isso possa despertar no aluno o prazer de realizá-las. A variedade de atividades
tem como um dos objetivos ampliar o universo musical desse aluno. De acordo com as
Diretrizes Curriculares Estaduais de Artes do Paraná,
O desenvolvimento humano não se faz apenas cultural, social e
intelectualmente e sim, por meio da emotividade, a sensibilidade, a
capacidade de improvisação e da criatividade. A música possibilita
uma experiência humana que propicia a educação e o
desenvolvimento global da criança, do jovem e do adulto. A música,
assim, é uma forma de representar o mundo, de relacionar-se com ele,
de fazer compreender a imensa diversidade musical existente, que, de
uma forma direta ou indireta, interfere na vida da humanidade
(PARANÁ, 2009, p. 75).

Essa diversidade de atividades promoverá uma ampliação do universo desse aluno,
permitindo-lhe conhecer outras culturas e gêneros. Segundo Penna (2007), uma das funções

104

da educação musical é ampliar o universo musical do aluno por meio da democratização no
acesso à arte e à cultura.
5.1.4 Motivações
São inúmeros os elementos motivadores em um processo de aprendizagem. Podemos
citar, a princípio, as relações que os alunos constroem durante a aprendizagem com o
professor, seus colegas, a comunidade em geral, e até consigo mesmo.
Apresentaremos, a seguir, um dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento da baixa
autoestima e das barreiras de defesa pelo aluno com deficiência visual, bem como a
importância da relação professor e aluno para mudar essa situação.
Embora tenhamos observado o desenvolvimento de muitas políticas de inclusão, bem
como um trabalho de informação e conscientização da população no tocante à pessoa com
deficiência, muitos dos alunos com deficiência visual do Projeto Esperança Viva já passaram
por situações traumatizantes e, em muitos casos, foram tratados como pedintes, um enorme
constrangimento para quem é exposto a esse tipo de situação. Outras situações foram ainda
mais traumatizantes, em que foram consideradas como pessoas incapazes. Todas essas
situações provocaram uma baixa autoestima e, com isso, os alunos passaram a se considerar
incapacitados de conseguir superar alguns desafios. Portanto, o papel do professor motivador
é muito importante para quebrar esses conceitos internalizados.
Um dos alunos entrevistados relatou que não acreditava em sua capacidade para ser
aprovado no vestibular em música, mas que por meio do incentivo dos professores, essa
descrença foi diminuindo e, no ano em que realizou o ENEM, foi aprovado em cinco cursos
diferentes, entre eles o de Música-Licenciatura. No entanto, o processo de construção de sua
autoestima e o convencimento de que tinha capacidade de ser aprovado não aconteceu de
forma rápida, foi preciso um trabalho conjunto entre os professores e monitores do projeto,
utilizando a paciência e dedicação.
Outro ponto importante nessa construção de uma melhoria na autoestima desse aluno
aprovado no vestibular, foi devido a ajuda motivacional dos outros alunos do projeto
Esperança Viva. O aluno entrevistado compartilha que em diversos momentos de dificuldade
na compreensão e realização das atividades musicais, alguns colegas foram relevantes para
que pudesse compreendê-las e executá-las. Ele recorda de ter escutado muitas frases
motivadoras, como: “tenha paciência que você consegue”, “vamos juntos que nós vamos
aprender”. Em diversos momentos, alunos com maiores habilidades musicais, se dispuseram a
dar aulas de reforço para os alunos com dificuldades. Portanto, esse ato de cooperação entre
os alunos é motivador, e, de acordo com Dantas (2010, p. 888),
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No ensino coletivo diversos fatores contribuem para a motivação do
aluno, como a oportunidade de aprender em conjunto, o fato de sentirse parte de um grupo musical, a atuação e o estímulo do professor, e a
sonoridade do grupo. Contudo, o fator que mais se destaca por
contribuir para a motivação dos alunos, é a convivência com os
colegas.

Essa ideia do ensino coletivo nos faz refletir sobre a importância da relação professoraluno e aluno-aluno. Segundo Kater (2004, p. 43), é nessa relação que “reside o maior
privilégio do educador: participar de maneira decisiva e por meio da formação musical, do
desenvolvimento do ser humano, na construção da possibilidade dessa transformação,
buscando no hoje tecer o futuro do aluno, cidadão de amanhã”.
Essa afetividade entre professor-aluno e aluno-aluno, de acordo com Onrubia (1996, p.
144), tem uma relação profunda com a Zona do Desenvolvimento Proximal – ZDP. Segundo
ele,

A interação do professor-aluno é, nas situações de aula, a fonte básica
e criação de ZDP e assistência nelas. No entanto, também a interação
cooperativa entre alunos pode ser, sob certas condições, uma base
adequada para a criação de ZDP e origem de ajudas que podem fazer
os participantes progredirem na aprendizagem através dessas ZDP.

Outro fator motivador no processo de aprendizagem está relacionado com o ambiente
onde ocorrem as aulas. Na entrevista, um dos alunos relatou o quanto se sente motivado por
saber que está inserido em um contexto universitário, mesmo que seu curso seja de nível
superior, já o considera como sendo. Ele disse que não terá nenhuma dificuldade de adaptação
ao ambiente quando ingressar na graduação em música; por meio do projeto, já está
vivenciando, de certa forma, essa atmosfera universitária. Disse que quando chega o dia de
aula no projeto, algumas pessoas perguntam: “Aonde você vai?”. Ele responde: “Vou para a
universidade”. Portanto, fala com orgulho do projeto de que participa na UFRN por ter
acesso a um contexto universitário. De acordo com Boruchovitch e Martini (2004, p. 13), “o
processo motivacional dá início, dirige e integra o comportamento, sendo um dos principais
determinantes do modo como uma pessoa se comporta”.
Essa motivação não é fruto apenas da ação do professor, mas também de outros fatores
como a influência do ambiente de sala de aula, pois deve ser agradável e estimulador ao
aluno, deve motivá-lo a voltar à aula com muito mais vontade de aprender. Acredito que o
Projeto Esperança Viva se apresenta como um ambiente com essas características, se os
alunos não estivessem tão à vontade com as aulas, certamente não teriam todo esse orgulho de
dizer que estudam na universidade. Segundo eles, uma sala ampla e com diversos
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instrumentos musicais, pode proporcionar boas sensações. Não só essas características, mas a
união entre professor-didática-ambiente.
5.1.5 Conhecimento prévio
Todos temos, mesmo que de forma mínima, conhecimento prévio em alguma área do
conhecimento, todavia, cabe a nós utilizarmos. Segundo Abreu (2013, p. 881), “Temos que
nos apropriar de todas as formas de aprendizagem do indivíduo e conduzi-los, integrá-los,
contextualizá-los em nossa metodologia de ensino para podermos propiciar uma educação
musical pertinente sem desprezar o conhecimento prévio do aluno”. A respeito disso, dois dos
alunos investigados, antes de ingressarem no Projeto Esperança Viva, já tinham alguma
prática musical, tanto participando de outros projetos quanto estudando de maneira informal.
Outros dois, mesmo não tendo aulas de música e não sabendo tocar um instrumento,
conheciam as notas musicais e algumas simbologias da música, portanto, todos traziam
conhecimentos e concepções acerca da música. Nascimento e Abreu (2013, p. 2348) afirmam
que “o educador deve sempre criar e experimentar alternativas pedagógicas a partir da
observação e do conhecimento prévio que seus alunos trazem consigo para que novos
conhecimentos sejam constantemente gerados e modificados”.
Quando identificamos esses conhecimentos prévios dos alunos, o ensino tornou-se
mais significativo. Temos como exemplo o José, que desde criança teve contato com o estudo
musical e mesmo que tenha ocorrido de maneira não-formal, esse conhecimento foi relevante
e significativo, contribuindo para uma maior compreensão dos novos conteúdos musicais.
Quando criança, ganhou uma sanfona de sua mãe, que sempre soube do seu desejo de
aprender tocar o instrumento. Como José não tinha uma sanforna, sua mãe trocou uma
bicicleta e um porco, mais uma quantia em dinheiro, pelo instrumento e, o presenteou. Ele
disse que aquele foi o dia mais feliz de sua vida.
Percebemos o quanto a relação dele com a família foi importante para que pudesse
estudar música. Para Dantas (2010, p. 887):

Diante de todos os atores investigados e de suas interações na
aprendizagem coletiva, surgiu um fator de grande importância no
processo de aprendizagem musical: o apoio e incentivo dos pais e
familiares. Observou-se que existe uma forte relação entre o apoio dos
pais e a percepção positiva de desempenho entre os alunos: aqueles
alunos que recebem incentivos dos pais tendem a afirmar possuir um
bom desempenho nas aulas de música.

Sabemos que existem vários fatores que contribuem para motivar o aluno. Entre
esses fatores temos o papel do professor, onde Dantas (2010, p. 888) diz que “o importante
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papel do professor como mediador das relações e fomentador de tais aspectos, acrescentandose as relações aluno-aluno e professor-aluno o envolvimento da família como parte integrante
do processo de aprendizagem”. A ideia da autora corrobora nossa postura em relação à
motivação familiar no processo de desenvolvimento do aluno com deficiência visual.
A mãe de José não o motivou apenas comprando a sanfona, mas também durante a sua
aprendizagem musical. Pelo fato de sua mãe não ter condições financeiras para pagar aulas
particulares do instrumento, José passou a aprender de sozinho as primeiras músicas:
“enquanto minha mãe estava trabalhando na máquina de costura, eu ficava ao seu lado
produzindo alguns sons na sanfona, embora não soubesse que notas ou música era aquela que
eu estava executando, mesmo sem enxergar, percebia que ela ficava muito feliz”
(ENTREVISTADO JOSÉ).
Após algum tempo tentando tocar por imitação, ao escutar os programas de rádio, ele
teve a oportunidade de observar um sanfoneiro que, a convite de sua mãe, foi à sua casa. Foi
então que passou a compreender melhor como funcionava a sanfona, maneira de pegar,
dedilhar e abrir e fechar o fole. Ao longo de sua vida, foi tendo experiências musicais, sempre
de maneira informal, bem como adquirindo vários instrumentos, entre eles: sanfona, teclado,
contrabaixo elétrico, guitarra, violão, flauta transversal e trompete.
Portanto, ao entrar no Projeto Esperança Viva, utilizou dessas várias experiências para
a aprendizagem da flauta doce e da musicografia Braille. O ensino formal no Projeto
Esperança Viva foi relevante para uma melhor compreensão da sua prática, bem como a
aprendizagem de novas técnicas instrumentais.
A respeito, Paulo, também tivera um conhecimento e prática musical anterior ao seu
ingresso no Esperança Viva, no entanto, em um contexto não formal, onde estudou violão
popular e flauta doce durante um ano. Nesse período, teve os primeiros contatos com a
musicografia Braille e, ao ingressar no projeto, já conseguia ler algumas partituras simples.
No entanto, esse aluno relata que não tinha nenhuma pretensão de seguir uma carreira
musical: “tinha como profissão a área da informática e, a música para mim seria mais uma
atividade que gostava de fazer, mas ao entrar no Projeto Esperança Viva, no ano de 2012,
comecei a criar novas expectativas com relação à música” (ENTREVISTADO PAULO). Os
seus conhecimentos prévios contribuíram para que ele se adaptasse de uma forma rápida ao
projeto.
5.1.6 Cooperação
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As atividades musicais realizadas em equipe foram importantes aliadas do processo de
aprendizagem. Todos os alunos investigados afirmaram que as atividades em cooperação
foram as mais relevantes entre as outras. Segundo Cruvinel (2005, p. 19):

O ensino coletivo é uma importante ferramenta para o processo de
democratização do ensino musical. Alguns programas ligados a essa
filosofia de ensino vêm surgindo no país, alcançando êxito, tanto na
área pedagógica quanto na social. Pode-se afirmar que o estudo da
música por meio do ensino coletivo veio democratizar o acesso do
cidadão à formação musical.

Como já mencionado, a gincana do Brailito foi uma atividade que promoveu essa
cooperação. Cruvinel (2005, p. 95) fala da importância da “interação entre os alunos, o
despertar da socialização, a cooperação, a motivação, o rendimento e o ambiente lúdico
provocado por esta interação, entre outros aspectos”. Esse ambiente lúdico provoca no aluno o
sentimento de cooperação. Cruvinel (2005, p. 95) também afirma que o ato de solidariedade
ou cooperação é um fator muito enfatizado por educadores musicais que trabalham com
metodologias de ensino coletivo de instrumento.
Mesmo que já tenhamos abordado anteriormente sobre a cooperação aluno-aluno, é
importante dier que esse tipo de cooperação foi identificado durante a investigação no Projeto
Esperança Viva sob várias perspectivas. Uma delas foi a cooperação dos alunos em relação
aos seus pares em alguns momentos extrassala. Um dos alunos entrevistados relata que em
vários momentos ofereceu aulas de reforço aos colegas que estavam com dificuldade de
aprendizagem. Ele diz que não apenas ensinava, mas também aprendia com os colegas da
turma. Para ele, sua atuação promovia uma prática em conjunto, um ensino cooperativo.
Miguel compartilha que, “durante a aula, às vezes, o professor não tem como tirar a
dúvida de todos e, as vezes não se sente a vontade para perguntar na aula, mas acaba
perguntando aos colegas em um outro momento” (ENTREVISTADO MIGUEL). De acordo
com Bedaque e Silva (2012, p. 202):

No trabalho cooperativo, existe uma interdependência positiva, as
interações entre os participantes são essenciais. Pode surgir a interação
necessária entre os sujeitos para o desenvolvimento de uma ação. As
habilidades, os saberes dos sujeitos envolvidos são considerados e
complementam-se no alcance dos objetivos.

As atividades realizadas em cooperação, não apenas promovem a compreensão dos
conteúdos, mas também a socialização entre as pessoas e ocompartilhamento de experiências.
“Para Vygotsky, a cooperação é que move a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno. É a
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ajuda do outro que faz o aluno avançar em seu processo de aprendizagem” (BEDAQUE;
SILVA, 2012, p. 205).
Portanto, tomando como base as reflexões dos autores citados e os relatos dos alunos,
podemos comprovar a importância da interação colaborativa e da cooperação entre as diversas
dimensões: professor e aluno; aluno e aluno e aluno e família.
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6 OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA VISUAL

A pessoa com deficiência visual ou cega é tão
capaz quanto qualquer outra pessoa. Ela apenas
tem uma limitação que a impede de “enxergar com
os olhos”, mas possui outras formas de “ver”,
viver, conviver e aprender.
(SOUZA, 2010, p. 137).

A princípio, imaginamos que a aprendizagem musical das pessoas com deficiência
visual ocorra de forma distinta em relação às pessoas que enxergam, contudo, na prática, essa
ideia não se sustenta. O que devemos levar em consideração não são apenas as condições
sensoriais do aluno, mas a maneira como o caminho didático deve ser construído. Para as
pessoas que “[...] apresentam ‘desde a ausência total de visão, até a perda da projeção de luz’,
o processo de aprendizagem se fará através dos sentidos remanescentes (tato, audição, olfato,
paladar), utilizando o Sistema Braille como principal meio de comunicação escrita”
(BRASIL, 2006, p. 17).
Portanto, o que será levado em questão é a maneira como será utilizado cada sistema
sensorial e quais os melhores caminhos para cada aluno, seja ele com ou sem deficiência
visual.
Trazemos essa reflexão inicial para esclarecer que os processos de aprendizagem
musical das pessoas com deficiência visual observados durante esta pesquisa, possivelmente
não diferem dos processos de aprendizagem musical ocorridos em uma turma de pessoas
neurotípicas (sem deficiência).
Todos os processos encontrados durante esta investigação podem também ser vistos na
literatura de educação musical e em pesquisas que abordam o ensino da música com pessoas
sem deficiência visual. Todavia, vale ressaltar que este trabalho não pretende realizar uma
análise comparativa, entre processos das pessoas com e sem a deficiência visual, mas
apresentar os processos musicais encontrados no Projeto Esperança Viva.
Sendo assim, destacaremos seis processos de aprendizagem musical encontrados no
projeto: percepção musical, escrita musical, leitura musical, imitação/repetição, memorização
e execução instrumental.
Como foi apresentado na análise dos dados, dentro dos processos de aprendizagem
musical, encontramos uma variedade de caminhos didáticos envolvidos, como: as estratégias,
atividades, motivação, conhecimento prévio, diversidade de atividades e cooperação. Todas
essas condições são transversais e estão diluídas nos processos de aprendizagem musical.
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Para uma melhor compreensão de como esses processos se apresentam, detalharemos
a relação processos-práticas-caminhos didáticos.
Essa relação funciona da seguinte maneira: os processos de aprendizagem são
formados pelas práticas musicais – percepção musical, escrita musical, leitura musical,
imitação/repetição, memorização e execução/prática instrumental e, em cada uma delas,
encontramos os caminhos didáticos – estratégias, atividades, motivação, conhecimento prévio,
diversidade de atividades e cooperação. Podemos ter uma visualização melhor na
representação da Figura a seguir.
FIGURA 19 – Estrutura dos processos de aprendizagem musical

Fonte: dados do autor.

Passaremos, agora, à abordagem de cada processo de aprendizagem musical
encontrado no Projeto Esperança Viva e como aconteceu cada um deles.
6.1 Percepção musical
A percepção musical pode ser definida como o ato de ouvir as notas musicais e
identificá-las, bem como perceber um grupo de notas. Mesmo que tenhamos classificado esse
processo musical como percepção musical, sabemos que esse termo pode representar algo
bem mais amplo.
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Como citado no capítulo 5, as aulas do Projeto Esperança Viva foram divididas em
três momentos: aula de flauta doce, musicografia Braille e percepção musical. A princípio,
destacaremos a aula de percepção musical.
Nessas aulas, a professora realizou inicialmente atividades de identificação de notas
melódicas conjuntas e disjuntas, intervalos melódicos e harmônicos, acordes de tríades
maiores e menores.
Os alunos entrevistados disseram que na realização das atividades propostas na aula de
percepção musical, utilizaram de algumas estratégias. Para identificar os intervalos maiores e
justos, eles procuraram associar a qualidade de cada intervalo com o início de algumas
canções. Por exemplo, associaram à música Aquarela do Brasil para identificar o intervalos
de segunda maior; utilizaram a música Eu sei que vou te amar na identificação da terça maior;
compararam ao Hino Nacional Brasileiro o intervalo de quarta justa; utilizaram a música
tema do filme Super Man para o intervalo de quinta justa e associaram com a música Myway
o intervalo de sexta maior. Nem todos os intervalos foram trabalhados durante as aulas.
Figura 20 – Lista de associações dos intervalos às canções

Fonte: dados do autor.

Através das entrevistas com os alunos, identificou-se como eles realizavam seus
estudos de percepção musical em casa. Por não terem um piano em casa, como no projeto,
utilizavam de outros recursos e estratégias como forma de estudo. Entre os recursos, estão
computadores e gravadores. Como estratégia, colocavam uma música ou exercício para
reproduzir no software Musibraille e, por conseguinte, procuravam identificar as notas nela
contida.
Por meio do computador com acesso à internet, os alunos acessaram sites de músicas e
vídeos, procurando identificar as notas musicais da canção tocada, bem como tentaram
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executá-la na flauta doce. De acordo com Parejo (2001, p. 23), “os fenômenos de audição,
escuta e percepção musical atuam como processos desencadeadores da expressão musical”.
Com essa prática, os alunos desenvolveram a percepção e criaram estratégias para
chegar a uma memorização e poder identificar os sons.
Dos quatro alunos entrevistados, Paulo relatou que há alguns anos extraía as músicas
através da escuta das emissoras de rádio, mas nem sempre dava tempo de extraí-las por
completo, esperava três ou quatro dias para que fossem tocadas novamente pela emissora, e
ficava a “rezar” para que alguém ligasse pedindo aquela canção.
Paulo também relatou que atualmente utiliza o seu computador para ouvir e extrair as
músicas: “[...] eu coloco tudo no computador, vou lá e escuto várias vezes. [...] uso muito o
computador para pegar as músicas de ouvido”.
Durante a entrevista com José, ele disse: “Gosto de ouvir as músicas no meu gravador
e depois tento tocá-las”.
Davi falou que utiliza o computador mas que ainda sente dificuldades de extrair
músicas de ouvido: “[...] tentei pegar a música Yesterday por meio do computador. Peguei
algumas notas, mas é difícil demais”. Ainda disse que tem pouco tempo de estudo musical e
não conseguiu desenvolver uma boa percepção auditiva.
Já Miguel, ainda não utilizou nenhum equipamento em casa para identificar as notas
musicais de uma canção: “Acho que tenho muito o que aprender, antes de tentar pegar as
músicas de ouvido”.
Portanto, consideramos que a percepção musical, nesse contexto, mostrou-se mais
como uma forma de sensibilização auditiva do que propriamente um treinamento auditivo.
Portanto, os alunos não conseguiram identificar alguns elementos da escrita musical, mas
essa, mas essa prática de sensibilização foi importante para o desenvolvimento da percepção
musical.
6.2 Escrita musical em Braille
Atualmente, considera-se a escrita musical apenas como parte de um processo de
transmissão do conhecimento, pois, Segundo Queiroz (2010), a interpretação e as concepções
musicais estão acima de simples decodificações de uma partitura.
Porém, observou-se que a aprendizagem da escrita musical no Projeto Esperança Viva
mostrou-se relevante para os alunos. A aprendizagem da escrita tem como objetivo
proporcionar independência musical.
Não é difícil encontrarmos aulas de música para os alunos cegos em que o professor
utiliza somente a aprendizagem musical de ouvido. Concordamos com a ideia de realizarmos
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uma aula de música que desenvolva a percepção musical em toda sua plenitude, no entanto,
em certo momento, faz-se necessário a compreensão da escrita musical.
Trazemos como exemplo o relato de um dos alunos do Projeto Esperança Viva. Há
alguns anos, ele compôs uma canção, porém, não sabia transcrevê-la para partitura em Braille,
então, procurou alguém que pudesse grafá-la. Após aprender a escrita musical em Braille,
passou a transcrever suas próprias composições.
A escrita musical terá sua importância de acordo com o contexto musical. No Projeto
Esperança Viva, por exemplo, ela foi de grande relevância. Portanto, apresentaremos os
recursos didáticos para aprendizagem da escrita musical e como estes foram utilizados.
Na aprendizagem da musicografia Braille no projeto, foram identificados alguns
recursos didáticos como: Braille em E.V.A. e em MDF, bem como reglete e punção e o
software musibraille. Alguns desses recursos foram utilizados, principalmente, com os alunos
que estavam tendo os primeiros contatos com a escrita em Braille.
Os alunos com dificuldades na aprendizagem do sistema Braille e com pouca
sensibilidade tátil, preferiram o Braille em E.V.A., por ser um recuso de peças grandes e de
fácil manuseio. Esse material possibilitou que o aluno compreendesse o sistema Braille de
maneira prática e concreta. Todavia, esse recurso não foi tão eficiente no desenvolvimento do
tato para a percepção da leitura Braille, mas foi de grande relevância para a compreensão e
escrita da notação musical em Braille.
Foto 2 – Material com cela Braille em E.V.A

Fonte: dados do autor.

O Braille em MDF foi outro material muito utilizado. Semelhante ao Braille em
E.V.A, no entanto, em tamanho menor. O Braille em MDF, embora com nível de dificuldade
maior quanto ao manuseio e à percepção tátil, possibilitou que o aluno cego conseguisse
construir trechos musicais maiores, enquanto o Braille em E.V.A dificultou a criação de
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trechos com grandes partes musicais. O Braille em MDF nos permitiu formar grupos de notas,
escalas e a construção de compassos.
Foto 3 – Material com cela Braille em MDF

Fonte: dados do autor.

Após a prática da escrita em Braille por meio dos recursos didáticos em MDF e
E.V.A., os alunos passaram a utilizar a reglete positiva, recurso utilizado na transcrição da
escrita em Braille. Mesmo sendo mais difícil, segundo eles, o uso desse recurso possibilitou
uma melhor aprendizagem.
Para alguns dos entrevistados, aquele era seu primeiro contato com a reglete
tradicional. Para alguns, foi muito difícil esse primeiro contato com essa reglete. Já com a
reglete positiva, foi mais fácil assimilar o mecânismo de escrita com o conhecimento do
Sistema Braille. Portanto, esse recurso foi importante na contribuição da aprendizagem da
escrita musical.
Mesmo com a aprendizagem um pouco mais lenta, os alunos investigados haviam se
desenvolvido na escrita e leitura do braille. Uma questão que justifica esse desenvolvimento
mais lento com o uso da reglete, é o fato de alguns dos alunos terem recentemente iniciado as
primeiras identificações táteis dos símbolos em Braille.
Figura 21 – Reglete positiva
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Fonte: google imagens.

Nas aulas do Projeto Esperança Viva, os alunos utilizaram a reglete positiva, que,
diferente da reglete tradicional, realiza a escrita da direita para a esquerda e de forma
espelhada, o aluno não precisou escrever de maneira invertida, mas da mesma forma que se
lê, ou seja, da esquerda para a direita.
Durante as primeiras atividades de escrita com a reglete positiva, dois dos alunos
investigados afirmaram ter conseguido escrever alguns compassos, contudo, não conseguiram
lê-los. Um deles afirmou: “Não tenho ainda sensibilidade tátil, mas aos poucos vou
conseguir” (MIGUEL).
Mesmo que Miguel não tenha realizado a leitura, observamos que houve avanços no
desenvolvimento da sua escrita em Braille.
6.3 Leitura musical em Braille
Dos quatro alunos investigados, dois deles já tinham o domínio da leitura e escrita em
Braille e os outros dois ainda não. No entanto, nenhum deles conhecia a escrita e leitura
musical em Braille. Durante as aulas do Projeto Esperança Viva, observou-se que durante as
atividades de escrita, utilizando materiais em MDF e E.V.A., eles conseguiam tanto escrever
como identificar (Ler), porém, quando se utilizavam da reglete positiva, as dificuldades de
leitura eram evidentes. Portanto, para o desenvolvimento da leitura, foram desenvolvidas
algumas atividades.
As atividades mais comuns para a prática da leitura musical em Braille foram os
exercícios de leitura rítmica. Foram construídos trechos de quatro a seis compassos rítmicos,
em que os alunos deveriam identificar os valores musicais dos exercícios correspondentes.
Figura 22 – Exercícios rítmicos no sistema em Braille

Fonte: dados do autor.

Na Figura acima, foram construídos três exercícios de leitura rítmica. O primeiro
apresenta inicialmente o compasso 2/4 e quatro compassos com notas Dó em semínimas,
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colcheias e mínimas. O segundo exercício tem a fórmula de compasso 3/4 com quatro
compassos com notas em Dó distribuídas em mínima pontuada, semínimas, colcheias e
mínima. E, por fim, o terceiro exercício foi construído no compasso 4/4 com valores
colcheias, semínimas, mínimas e semibreve.
Após os alunos dominarem a leitura rítmica, foram aplicadas as atividades de
exercícios melódicos. Nesse exercício, os alunos tiveram que identificar não apenas a parte
rítmica, mas também os nomes das notas.
FIGURA 23 – Exercício melódico representado no sistema Braille

Fonte: dados do autor.

Os exercícios melódicos apresentados anteriormente utilizaram-se da mesma
composição rítmica do exercício (FIG. 23), no entanto, com notas melódicas.
6.4 Imitação/repetição
A imitação foi uma das práticas mais utilizadas durante o processo de aprendizagem
musical dos alunos investigados no Projeto Esperança Viva. Embora a escrita e leitura
musical em Braille fosse uma prática constantemente utilizada nas aulas, muitos dos alunos
ainda estavam em fase de aprendizagem da musicografia Braille. Sendo assim, a estratégia de
ensino por imitação, proporcionou uma prática musical tanto para os alunos que sabiam o
Braille quanto para os que não sabiam. Portanto, de acordo com Fonterrada (2007, p. 156):

Repetição constante; Utilização de discos e gravações para que a
criança tenha um ótimo referencial musical; Contato positivo com a
criança e aceitação de seus esforços e possíveis falhas; Oportunidade
de tocar em público; Formação de repertório; Estímulo à habilidade de
memória; Estímulo à execução “de ouvido” antes de iniciar a prática
da leitura.

Entre os alunos entrevistados, três compartilharam que os exercícios de imitação
foram os mais interessantes durante as aulas. Somente Paulo diz que, “Gosto muito da parte
de leitura e escrita da musicografia Braille”.
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Foram inúmeras as atividades utilizando a prática da imitação, entre elas, podemos
destacar os exercícios na flauta doce. O professor executava na flauta doce uma sequência de
notas musicais e os alunos repetiam. Cada exercício foi realizado duas vezes pelo professor e
repetido duas vezes pelos alunos. de acordo com Sales (2013, p. 221), “encontramos na
repetição, um ponto crucial para o desenvolvimento da habilidade musical, pois é através
deste recurso que o aprendente realiza a construção de artifícios mnemônicos capazes de fixar
as informações e recuperá-las a contento quando necessário”. Conforme os quatro alunos
investigados, esses exercícios se mostraram eficazes e motivadores.
Outra atividade de imitação na construção do processo foi a de automatização das
notas musicais. A professora cantava uma sequência de notas musicais e os alunos a
imitavam, repetindo tais notas. Inicialmente com o tricorde, depois pentacorde, a escala
completa e por fim, uma variação de notas.
Figura 24 – Tricorde ascendente e descendente

Fonte: dados do autor.

O tricorde é formado por três conjuntas da escala musical, nesse caso representado na
Figura 24, em Dó maior com as notas Dó, Ré e Mi, ascendentes e descendentes.
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Figura 25 – Pentacorde ascendente e descendente

Fonte: dados do autor.

O pentacorde é formado pelas cinco primeiras notas musicais da escala. Se estiver em
Dó maior, as notas serão Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, como está apresentado na Figura 25.
E por fim, as oitos notas da escala musical. Estando em Dó maior, será, Dó, Ré, Mi,
Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esses são alguns dos exercícios de imitação utilizados durante as aulas no
Projeto Esperança Viva.
A prática da imitação foi válida para a aprendizagem dos alunos, contudo, vale ressaltar
que a imitação é apenas uma das estratégias de ensino utilizadas durante as aulas. De acordo
com Sales (2013, p. 227), “a imitação e repetição, com aconsequente memorização do
repertório são aspectos que fazem parte do início da aprendizagem musical, quando os alunos
estão aprendendo a aprender música”.

6.5 Memorização
O ato de memorização por parte das pessoas cegas é uma necessidade, ocorrendo em
várias situações do seu cotidiano. Precisam memorizar, por exemplo, números de contatos
telefônicos, a sequência das suas roupas, a disposição dos móveis em sua casa, entre outras
coisas. Para Suzuki (1994, p. 87), “A capacidade de memorizar é das mais importantes na
vida e deve ser incutida profundamente”.
Um pianista vidente poderá executar uma música à primeira vista, pois enquanto
utilizará seus olhos para reconhecer e ler a partitura, suas mãos estarão livres parar executá-la.
Se essa leitura for feita com as duas mãos simultaneamente, dificilmente um pianista cego
fará uma leitura à primeira “vista” (tateada).
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Na leitura de uma partitura em Braille, os olhos do músico cego serão as mãos,
portanto, ele necessitará realizar a leitura da partitura com o tato e, em seguida memorizá-la.
Ficará impossibilitado de ler e executar a partitura de forma simultânea, principalmente nos
instrumentos que necessitará da utilização das duas mãos.
Os alunos investigados relataram que a memorização foi indispensável para a vida
musical deles por vários motivos, entre eles, a necessidade de memorização das músicas do
repertório do grupo de flauta doce e a memorização das sequências harmônicas na prática do
violão.
6.6 Execução/prática instrumental
A execução instrumental é o ápice da nossa caminhada na identificação dos processos
de aprendizagem musical no Projeto Esperança Viva. Todas as práticas descritas foram bases
de sustentação na construção de um processo relevante na vida de cada um dos investigados.
Essa prática, sem um sentimento de pertencimento e de prazer, seria apenas notas musicais
lançadas ao vento.
A execução instrumental se revela como uma prática de repetição à procura da
perfeição e também como resultado final de uma série de combinações de estudos. De acordo
com Suzuki (1994, p. 27),

O desenvolvimento de uma habilidade não pode ser conseguido pelo
simplesfato de pensar e teorizar, mas tem de ser acompanhado por
ações e práticas. Só na ação a potência da força vital pode se
desenvolver inteiramente. A habilidade se desdobra com a prática.

Nessa ótica, a prática deve acontecer de forma planejada e de maneira prazerosa.
Todavia, conforme Sloboda (2008), “a experiência da aprendizagem envolve condições
essenciais como a motivação, a repetição e a presença de um retorno (feedback)”.
Para Suzuki (1994), a aprendizagem musical ocorre por um processo simples de
repetição e imitação permeado de afetividade, onde teve como base, a experiência sensorial e
observação atenta para a prepara da integração. Ainda conforme Suzuki (1994, p. 46),

Devemos esbanjar esforços em nos aperfeiçoar. É um erro acreditar
quenascemos com talentos que se desenvolverão sozinhos. Se temos
um jeito fácil de realizar algo, isso significa que, por constante
repetição, conseguimos tornar essa habilidade uma parte de nós
mesmos. Tornar-se parte de nós é dizer que o nosso objetivo foi
conseguido por trabalho e repetição até o ponto de se ter estabelecido
firmemente em nosso consciente.
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Para os alunos do Projeto Esperança Viva, essa execução instrumental foi o resultado
dos vários desafios que surgiram ao longo desse processo de aprendizagem. É nesse momento
de prática instrumental que os alunos ficam em êxtase. Embora os processos estejam aqui
classificados de forma separada, estes mesmos são transversais. A prática da repetição e da
imitação se faz presente durante a execução instrumental, bem como a motivação e
memorização estão contidas na leitura, escrita e execução.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino musical para pessoas com deficiência visual, mesmo que não seja tão atual,
ainda apresenta muitos equívocos com relação aos métodos utilizados. A falta de uma
capacitação profissional e de conhecimento para atuar com esses alunos, resulta em um ensino
cheio de lacunas. No entanto, essa capacitação profissional, não está relacionada somente a
uma formação em curso de especialização ou outros cursos com as mesmas características,
mas a uma capacitação humana, onde o professor possa considerar esse aluno como um
sujeito com possibilidades e limitações.
Mas, para que o educador possa chegar a essa formação, é necessário compreender os
processos envolvidos na educação de alunos com deficiência visual, o que procuramos fazer
durante as aulas do Projeto Esperança Viva, identificando os seus processos de aprendizagem
musical.
Ao longo deste trabalho, procuramos tecer uma estrutura que abordasse os assuntos
relacionados com a deficiência visual em sua concepção clínica, histórica, psicológica e
educacional. A parte clínica foi relacionada aos grupos, causas e diagnóstico da deficiência
visual.
No decorrer da história, houveram algumas concepções sobre a pessoa com deficiência
visual, entre elas temos a ideia da pessoa cega como um ser místico e com poderes
mediúnicos; depois a concepção de que a pessoa com deficiência visual não era um ser
místico, mas com possibilidades de se desenvolver, e por fim, a compreensão científica da
deficiência, trouxe maiores explicações sobre as limitações e possibilidades que as questões
fisiológicas promovem.
Os termos e formas de tratamento foram se transformando, bem como a procura pela
compreensão das atitudes e condutas frente às pessoas com deficiência visual: estigma,
preconceitos, negação e superproteção.
Seguindo essa linha, apresentamos estudos em relação aos sentidos remanescentes,
como o tato e a audição, e sua utilização pelas pessoas com deficiência visual, assim como
procuramos fazer uma ligação entre esses sentidos e sua utilização em seu processo de
aprendizagem.
Tratando mais especificamente da parte educacional, abordamos o sistema Braille e
sua importância para a pessoa com deficiência visual. Esse sistema não promove apenas a
alfabetização das pessoas cegas, mas possibilita que elas se desenvolvam com maior
independência.
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Após tal abordagem, ingressamos no universo acadêmico, discutindo a importância da
inclusão do aluno cego dentro desse contexto, possibilitando uma ampliação do seu mundo
educacional e, juntamente com as tecnologias assistivas, assegurando-lhe o direito à igualdade
de condições.
A partir do capítulo 3, entramos no campo da educação musical para pessoas com
deficiência visual. Refletindo sobre os equívocos, as suas habilidades musicais e a
importância da aprendizagem da musicografia Braille. Após essa discussão, adentramos no
Projeto Esperança Viva, criado em 2011 com o objetivo de promover o ensino da música para
as pessoas com deficiência, dando-lhes a oportunidade de estudar em um contexto
universitário com ensino de excelência.
Percorremos a história do Projeto Esperança Viva, desde o seu surgimento,
desenvolvimento e sua solidificação educacional. Apresentamos os sujeitos envolvidos nesse
processo, bem como os personagens principais, os alunos com deficiência visual. E quase
chegando ao fim dessa caminhada, falamos dos caminhos didáticos encontrados nos processos
de aprendizagem musical dos alunos com deficiência visual: as estratégias, atividades,
diversidade de atividades, motivações, conhecimento prévio e cooperação. Após refletir sobre
esses caminhos, chegamos então aos processos de aprendizagem musical dos alunos com
deficiência visual no Projeto Esperança Viva.
Entre os processos de aprendizagem musical, identificamos seis, sobre os quais
fizemos um estudo mais aprofundado: percepção musical, escrita musical em Braille, leitura
musical em Braille, imitação/repetição, memorização e execução/prática instrumental.
Observou-se que os alunos com deficiência visual utilizam-nas como meio para se chegar a
um determinado objetivo que é a aprendizagem musical.
Portanto, como resultado desta pesquisa, comprovou-se que cada processo é um
universo de possibilidades. Podemos entender a percepção musical como o ato de ouvir e
produzir; a escrita e leitura musical em Braille se mostram como uma possibilidade para os
alunos ampliarem seu repertório e conquistarem independência. A memorização, por sua vez,
torna-se essencial para o aluno vidente e, mais ainda, o será para a pessoa cega, pois esta
precisa, a todo momento, utilizar a sua habilidade de memorização, seja em situações da vida
diária ou musical. E, quanto à prática instrumental, tanto pode ser o processo quanto o
resultado de todos os processos.
Sendo assim, concluímos, afirmando que esses processos de aprendizagem musical
não diferem dos processos aplicados às pessoas sem deficiência. Porém, as mudanças
ocorridas estarão nas adaptações, nos recursos didáticos e nas metodologias utilizadas,
conforme as necessidades específicas de cada aluno cego ou com baixa visão. Sabemos que
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cada pessoa tem sua singularidade, sua forma de aprender e de se desenvolver, portanto, não
devemos enfatizar as limitações, mas as possibilidades e capacidades de cada um.
Os caminhos para o aluno chegar ao conhecimento, são diversos, cabe ao professor
orientá-lo pelas melhores trilhas educacionais, utilizando boas estratégias, metodologias e
ferramentas didáticas.
Finalizamos este trabalho com o sentimento de dever cumprido. Esperamos que ele
seja o primeiro de vários, haja vista a necessidade de se pesquisar mais sobre essa temática,
objetivando diminuir as lacunas encontradas na área da educação musical especial/inclusiva
para assim contribuirmos com a formação musical de professores e alunos com e sem
deficiência visual.
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