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Musicoterapia e Inclusão Escolar 

Resumo 

A educação inclusiva tem sido amplamente discutida na atualidade e muitos são 

os recursos que se mostram relevantes na implementação das práticas 

inclusivas. O presente estudo teve o objetivo de propor o uso da musicoterapia 

como recurso para facilitar o processo de inclusão escolar. Trata-se de um 

estudo bibliográfico que utiliza como referencial de inclusão as pesquisas de 

Mantoan e relaciona a autores da musicoterapia. Os resultados preliminares 

revelam que a musicoterapia é uma ferramenta de autoexpressão e formação de 

identidade que auxilia na formação da identidade que pode auxiliar efetivamente 

na inclusão escolar e social da pessoa com deficiência. 

Introdução 

A Musicoterapia é uma profissão que utiliza a música e/ou seus elementos 

musicais (som, ritmo, melodia, harmonia, timbre) em um processo estruturado 

por um musicoterapeuta capacitado e habilitado para organizar as ferramentas 

musicais de forma que produza mudanças positivas no comportamento humano. 

As atividades musicais vivenciadas pelo indivíduo ou grupo estimulam o 

desenvolvimento de habilidades sociais, mentais, emocionais e educacionais.  

As técnicas e aplicações musicais em um grupo podem ser benéficas na 

saúde como um todo de cada integrante. Na área educacional, a utilização da 

música e seus elementos musicais de maneira criativa e terapêutica, pode 

influenciar todo o grupo de alunos, cada um com sua particularidade e 

características que podem ser mantidas, moldadas e adaptadas para o convívio 

social e enriquecimento pessoal.  

 A realidade da inclusão escolar no Brasil tem sido motivo de muitas 

discussões por profissionais de diversas áreas. O processo de inclusão implica 

a mudança de antigos costumes e técnicas utilizadas nas salas de aula e no 

ambiente escolar em geral, com o objetivo de incluir todos os alunos com 

deficiência em variadas atividades. As classificações e separações de pessoas 

não são as medidas corretas de inserir um indivíduo na sociedade de maneira 

que suas habilidades e potenciais sejam explorados e amadurecidos. Todos, 

sem exceção, têm direito a frequentar uma escola digna e capacitada para 

desenvolver um cidadão competente, não perfeito, mas que seja capaz de 

compreender a si mesmo a fim de seu sucesso interior e em benefício de 

utilidade para a comunidade. 

 O processo de reconhecimento e utilização do som e seus elementos 

físicos e acústicos estabelecem canais de comunicação e conexões nos vários 

aspectos do eu na relação com os outros, desenvolve habilidades sensório-

motoras e dá sentido a auto-expressão e à formação de identidade. Sendo, 

então, a Musicoterapia uma das ferramentas essenciais para delinear e 

estabelecer novas experiências na implantação da inclusão social nas escolas.  



O objetivo do presente estudo foi de propor o uso da musicoterapia como recurso 

para facilitar o processo de inclusão escolar. 

Objetivo 

O objetivo do presente estudo foi de propor o uso da musicoterapia como recurso 

para facilitar o processo de inclusão escolar. 

Método 

Trata-se de um estudo bibliográfico utilizando o referencial teórico de 

Mantoan e de autores da musicoterapia que abordam a técnica e a atuação junto 

a pessoas com deficiência. 

Desenvolvimento 

O levantamento bibliográfico ocorreu nas bases de dados Scielo, 

Pubmed, Lilacs  e Pubmed. 

Os unitermos empregados foram: musicoterapia, educação, inclusão 

escolar. 

 Resultados preliminares 

A Musicoterapia assume o papel de condutor e facilitador no processo de 

desenvolvimento global das pessoas presentes no ambiente educacional. Os 

benefícios são atingidos através dos objetivos traçados, adaptados e alcançados 

nos diferentes tipos de situações, demandas ou grupos, promovendo a saúde 

em seus diversos sentidos na vida de cada pessoa participante, direta ou 

indiretamente.  
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