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Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria  
de Cultura e Economia Criativa, e Sustenidos apresentam:



Introdução

Você está recebendo a Cartilha Guri 
Inclusivo. Aqui você vai encontrar 
informações e dicas sobre o dia-
a-dia e o aprendizado dos mais 
diferentes tipos de pessoas. Todos 
nós temos alguma característica 
que nos torna únicos e, ao mesmo 
tempo, mais capazes de compreender 
as diferenças entre uma pessoa e 
outra. É disso que a Cartilha Guri 
Inclusivo fala: de como todos, com 
diferentes características, podemos 
realizar muitas coisas juntos no 
mundo da música. Confira e traga 
também suas ideias!



Situação das pessoas com deficiência no Brasil
A população do Brasil é bastante grande – mais 

de 190 milhões de pessoas! Desse total, 45 
milhões são pessoas com deficiência, o que 

significa muita gente também. 

Por isso, no Brasil, há alguns anos, são 
realizadas diversas ações para garantir os 
direitos deste grande número de pessoas, 

seja para a locomoção, seja para o estudo, 
para o trabalho e para o lazer. 

Apesar de muito já ter sido feito – 
ampliação e reorganização do serviço 

escolar, rampas especiais para o 
acesso de cadeira de rodas em meios de 
transporte, autorização para uso dos 

cães-guia nos diversos espaços, criação 
de novos postos de trabalho assegurados 

por lei, atendimento prioritário 
nas cidades, só para citar algumas 

ações – ainda falta um longo caminho 
até que tenhamos a equiparação de 

oportunidades para que todos possam 
realizar o que desejam e o que 

precisam no dia-a-dia.

Dentro do Projeto Guri, o Guri 
Inclusivo cumpre o importante 

papel de capacitar os educadores/
as e funcionários/as e de 

pesquisar tudo que é preciso nos 
Polos para que os/as alunos/

as com deficiência possam 
aprender cada vez mais. Veja 

nas próximas páginas como você 
pode ajudar!



O que é deficiência?

Você já deve ter visto no 
seu polo, na sua escola e 
na sua cidade, pessoas que 
usam cadeiras de rodas, que 
se comunicam com as mãos, 
que andam com bengalas 
ou muletas, que precisam 
de maiores detalhes para 
compreender uma orientação ou 
mesmo uma brincadeira, não é?  
Talvez algumas delas sejam 
pessoas com deficiência... mas 
o que isso quer dizer? 

A deficiência pode ser 
entendida como uma condição 
física, cognitiva ou 
sensorial diferenciada e 
com algumas necessidades 
específicas, de acordo 
com cada caso e com cada 
situação. Para conhecer e  
ler um material, uma pessoa 

que é cega, por exemplo,  
vai necessitar que ele 
esteja escrito em Braile; 
para poder locomover-se, 
uma pessoa que usa cadeira 
de rodas vai necessitar  
de rampas e elevadores. 

Um importante documento 
internacional, chamado 
Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, 
de 2006, indica que 
deficiência é o “resultado 
da interação entre 
pessoas com deficiência e 
as barreiras devidas às 
atitudes e ao ambiente  
que impedem a plena e 
efetiva participação  
dessas pessoas”.



O que diz a Lei
Como na maioria das escolas e 
organizações, o Projeto Guri também 
tem muitos alunos que têm algum tipo 
de deficiência. E, como em todos 
os lugares, esses alunos possuem 
seus direitos assegurados por leis 
e demais documentos nacionais e 
internacionais. 

Desde 2015 temos no Brasil a Lei 
Brasileira de Inclusão, a LBI,  a 
qual indica que os adultos e crianças 
com deficiência têm o direito de 
participar das diversas atividades em 
igualdade de condições com as demais 
pessoas. As principais estão reunidas 
na Convenção dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, criada por um grupo de 
pessoas com e sem deficiência e adotada 
pela ONU em 13 de dezembro de 2006. 

Esta convenção, que foi assinada 
pelo Brasil e por diversos países, 

é baseada na Política internacional 
de Direitos Humanos e declara, 
entre seus princípios, o respeito 
à dignidade, à liberdade de fazer 
as próprias escolhas, à autonomia 
individual, à não-discriminação, à 
plena participação e inclusão na 
sociedade, o respeito pela diferença, 
a igualdade de oportunidades, 
a acessibilidade e o respeito 
pelas capacidades pessoais em 
desenvolvimento.

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) é outro documento 
importante! Criado no Brasil em 1990, 
ele indica, entre outras coisas, que 
as crianças e os adolescentes têm 
direito à educação, à informação à 
cultura e ao lazer. 

Conheça a seguir alguns dos tipos 
mais comuns de deficiência...



DeFIciência visual
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Os nossos olhos são as nossas 
principais formas de conhecer o 
mundo. Com eles vemos o que está 
perto, o que está longe, o que é 
grande, o que é pequeno, vemos as 
diferentes cores e formas e isso é 
muito legal.

Mas você sabia que há pessoas que, 
por não enxergarem ou por enxergarem 
apenas um pouquinho, percebem o 
mundo de outra maneira? Elas usam a 
audição, o olfato e principalmente 
o tato, para perceber as diferentes 
coisas que estão à sua volta.

Agora observe os sinais que 
estão abaixo.  Eles fazem 
parte do Alfabeto em Braille, 
criado especialmente para 
a leitura e a escrita das 
pessoas com deficiência visual.  
Este alfabeto é composto por 
pontinhos que ficam em relevo nas 
folhas para que a pessoa leia 
com as mãos. Veja se consegue 
formar seu nome com eles!

Os sinais abaixo fazem parte 
do alfabeto em Braille, criado 
especialmente para a leitura de 
pessoas com deficiência visual. 
Veja se consegue formar seu  
nome com eles!

Para aprender a ler e a escrever, 
por exemplo, muitas destas 
pessoas que têm deficiência 
visual usam letras ampliadas, 
lupas ou o Braille, recursos que 
também podem ser utilizados para 
a escrita musical e é chamado de 
Musicografia Braille.

Outras pessoas usam recursos 
tecnológicos, como os leitores de 
tela e aplicativos para o celular.  
Para facilitar a locomoção 
destas pessoas que têm deficiência 
visual, muitos locais já possuem 
indicações, como texturas.

Vamos explorar o ambiente de 
outra maneira? Experimente fechar 
os olhos e dar atenção aos sons à 
sua volta; aproveite também para 
manusear diferentes objetos sem 
vê-los, sentindo sua textura, sua 
temperatura e seu peso. Você vai 
descobrir muitas coisas nas quais 
não tinha prestado atenção!

...que os músicos Andrea Bocelli,  
Stevie Wonder e Ray Charles são cegos?

Se você não conhece o trabalho deles,  
seguem algumas sugestões de vídeos:
⁘ Andrea Bocelli:  
www.youtube.com/watch?v=OEGDX8SOw48
⁘ Stevie Wonder: 
www.youtube.com/watch?v=gF4H-Emo9K0
⁘ Ray Charles:  
www.youtube.com/watch?v=aQXsM1l2wZ8

http://www.youtube.com/watch?v=OEGDX8SOw48
https://www.youtube.com/watch?v=gF4H-Emo9K0
https://www.youtube.com/watch?v=aQXsM1l2wZ8


DeFIciência AUDITIVA
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Ouvir, assim como ver, é 
uma possibilidade que temos 
de perceber tudo o que está 
a nossa volta. Reconhecemos 

o som da voz de alguém 
que gostamos muito, 
tomamos cuidado 
quando ouvimos 
uma buzina, nos 
assustamos ao 
ouvir o som de uma 

porta que bate muito 
forte, só para citar 

alguns exemplos. 

Com a audição vamos 
reconhecendo e nomeando as 
várias coisas, pessoas e 
situações. Mas você sabia 
que, para ter um som é 
preciso ter um movimento 
e, por consequência, uma 
vibração? Pois é... Algumas 
pessoas que não podem ouvir 
todos os sons percebem as 
vibrações que eles emitem e 

isso é bem interessante. Faça 
um pequeno teste: ponha as mãos 
sobre sua garganta e comece a 
falar algo ou a cantar; você 
vai sentir um “tremorzinho” na 
mão - vai sentir a vibração 
do som! Perceba também as 
vibrações dos instrumentos 
musicais: ponha as mãos em 
um violão ou no piano quando 
alguém estiver tocando.

Conforme vão ficando mais 
velhas, muitas pessoas começam 
a apresentar essa deficiência. 
Mas existem aqueles que 
aprendem a conviver com ela 
desde cedo.

Para esses, existem recursos 
como a leitura labial ou a 
linguagem em Libras (Língua 
Brasileira de Sinais). Pessoas 
com deficiência auditiva podem 
inclusive aprender música, 
sentindo a vibração dos 
instrumentos!
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... que o compositor Beethoven 
começou a perder a audição por 
volta dos 30 anos, e compôs sua mais 
famosa sinfonia quando já não ouvia?

... que em Recife (Pernambuco) temos 
um grupo chamado Batuqueiros do 
Silêncio que é formado por músicos 
surdos e ouvintes? Conheça um pouco 
do trabalho deles em www.youtube.
com/watch?v=p1Nc_HC3uJs

... que a percussionista Evelyn Gleine 
também é surda? Veja um vídeo 
dela tocando: www.youtube.com/
watch?v=YMZeBJJ5JJc

https://www.youtube.com/watch?v=aQXsM1l2wZ8
https://www.youtube.com/watch?v=aQXsM1l2wZ8
http://www.youtube.com/watch?v=YMZeBJJ5JJc
http://www.youtube.com/watch?v=YMZeBJJ5JJc


DeFIciência física
Andando pelas ruas da cidade podemos  
perceber pessoas que usam cadeiras de  
rodas ou muletas, pessoas que têm apenas  
um braço, por exemplo, ou que têm a 
mobilidade reduzida, necessitando de mais 
tempo para ir de um lugar para o outro e  
para fazer as atividades do dia a dia.  
Estas pessoas têm uma deficiência física 
e alguns recursos são importantes para 
facilitar a realização de diversas coisas, 
desde os cuidados com si mesmo até a execução 
de um instrumento musical, por exemplo.

Vemos também que muito locais têm 
rampas e elevadores e isso é importante 
para que estas pessoas possam se 
deslocar sozinhas e com mais segurança.

Para entender: experimente tocar  
o seu instrumento com uma mão só  
ou com os pés. Esta vai ser uma 
experiência muito rica e vai fazer  
você perceber como o corpo tem  
inúmeras possibilidades de expressão!

... que temos importantes  
músicos com deficiência física?

⁘ Herbert Viana, vocalista do grupo 
Paralamas do Sucesso: www.youtube.com/
watch?v=r6esToXGQJM

⁘ Adrian Anantawan: www.youtube.com/
watch?v=k-uAvM6ZTLc

⁘ Itzhak Perlman: www.youtube.com/
watch?v=z83aiQz8RrU

 ⁘ Johnatha Bastos: www.youtube.com/
watch?v=muJeL-giwak

http://www.youtube.com/watch?v=r6esToXGQJM
http://www.youtube.com/watch?v=r6esToXGQJM
http://www.youtube.com/watch?v=k-uAvM6ZTLc
http://www.youtube.com/watch?v=k-uAvM6ZTLc
http://www.youtube.com/watch?v=z83aiQz8RrU
http://www.youtube.com/watch?v=z83aiQz8RrU
http://www.youtube.com/watch?v=muJeL-giwak
http://www.youtube.com/watch?v=muJeL-giwak


DeFIciência intelectual

O cérebro é a parte central do 
nosso corpo. É ele quem comanda  
os nossos movimentos, que organiza 
as nossas sensações, que guarda 
nossas lembranças, que nos faz 
planejar nossas ações, que nos  
faz aprender.

A memória, a atenção, a capacidade 
de imaginar coisas e de transferir 
conhecimentos para diferentes 
situações são as funções 
principais do nosso cérebro.

Algumas pessoas podem ter 
alterações nessas capacidades, 
o que chamamos de capacidades 
cognitivas. Nestes casos, podemos 
dizer que são pessoas com 
deficiência intelectual. Mas isso 
quer dizer que não conseguem fazer 
as coisas? De jeito nenhum! Quer 
dizer que, em algumas situações, 
poderão necessitar de mais 

detalhes, de alguns recursos 
e de algumas orientações 
específicas.

Temos também pessoas com 
deficiência intelectual devido  
a uma síndrome genética,  
ou seja, devido a um conjunto  
de alterações biológicas.  
A Síndrome de Down e a Síndrome 
do X Frágil são alguns exemplos.

... que  Dudu do Cavaco é um 
músico com Síndrome de Down? 

Acesse www.youtube.com/
watch?v=JAedMyf9dBE e 
conheça o trabalho dele.

http://www.youtube.com/watch?v=JAedMyf9dBE
http://www.youtube.com/watch?v=JAedMyf9dBE


DeFIciência múltipla

Cada um de nós tem um jeito de ser, tem um jeito de 
fazer suas coisas, um jeito de perceber o mundo à 
sua volta. Alguns gostam de ficar com muita gente, 
outros preferem ficar mais sozinhos; uns gostam de 

lugares barulhentos, outros se incomodam com o 
barulho, ficam nervosos. Também há pessoas que gostam 
muito de conversar, de bater papo, e outras que não.

Dentre tantas pessoas e de tanta diversidade, temos 
algumas que têm o Transtorno do Espectro Autista, 

o TEA. É um tipo de deficiência que pode trazer 
alterações na maneira da pessoa perceber o mundo, 
de se comunicar e de interagir. Mas isso não quer 
dizer que estas pessoas não façam amigos ou que 

não aprendam música. É só perceber 
o seu jeito de lidar 

com as diferentes 
situações e 

oferecer a elas 
diferentes 

oportunidades para 
explorar o mundo 
dos sons e das 

coisas! 

Comentamos nas outras páginas sobre 
as pessoas que têm deficiência física, 
visual ou intelectual, não é mesmo?  
Vimos que cada situação é única, 
sendo importante respeitar cada 
particularidade. 

Agora é importante pensar que 
também existem pessoas que têm mais 
de uma deficiência, sendo que isso 
lhes traz outras possibilidades e 
necessidades.  Nestes casos, o uso de 
vários recursos para locomoção e para 
a comunicação são muito importantes 
para que estas pessoas possam fazer 
as coisas que gostam, coisas que 
precisam e para que mostrem suas 
opiniões sobre determinado assunto. 
Estudar um instrumento e conhecer 
mais sobre música, por exemplo, pode 
ser uma atividade bem legal e de 
interesse destas pessoas!

transtorno do Espectro autista

... que Marcos Petri, um rapaz com 
autismo, tem um canal no Youtube no 
qual ele fala sobre várias coisas? 

Confira em www.youtube.com/
watch?v=uy8fQUvz9Yc

http://www.youtube.com/watch?v=uy8fQUvz9Yc
http://www.youtube.com/watch?v=uy8fQUvz9Yc


Cada um 
com suas 
características,

todos 
podem contribuir 

para formar 
esta orquestra!



lista de ongs
 ⁘ ADERE - Associação de Desenvolvimento da Educação e Recuperação do Excepcional 

Desde 1972, a Adere promove a inclusão de jovens e adultos com deficiência 
intelectual no mercado de trabalho ⁘ adere.org.br ⁘ tel. (11) 5562-4523 / 5562-
4276. ⁘ rua Contos Gauchescos, 86, Vila Santa Catarina – São Paulo/SP

 ⁘ ABRAÇA - Associação Brasileira para ação por direitos das pessoas com autismo
A Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas com Autismo (Abraça) é 
uma organização nacional de defesa dos direitos humanos das pessoas com autismo 
criada em 2008 com a finalidade de defender os direitos e promover a cidadania plena 
das pessoas com autismo e de suas famílias ⁘ abraca.autismobrasil.org ⁘ rua 
Francílio Dourado, 11 - Sala 10, Água Fria, Fortaleza/CE CEP: 60813-660

 ⁘ ADEFAV - Centro de Recursos em Deficiência Múltipla, Surdocegueira e Deficiência Visual
Organização filantrópica reconhecida no Terceiro Setor pelo trabalho que desenvolve 
em prol da inclusão social e educacional de pessoas com deficiência múltipla, 
surdocegueira e deficiência visual. ⁘ www.adefav.org.br ⁘ www.facebook.com/ADEFAV 
⁘ tel. (11) 3571-9511 ⁘ rua Clemente Pereira, 286, Ipiranga – São Paulo/SP

 ⁘ AHIMSA - Associação Educacional para Múltipla Deficiência

Busca proporcionar à pessoa com deficiência auditiva e visual diferentes formas de 
comunicação, melhorando a sua qualidade de vida e permitindo-lhe exercer o direito à 
cidadania ⁘ www.ahimsa.org.br ⁘ tel. (11) 5579-5438 ⁘ rua Baltazar Lisboa, 212, Vila 
Mariana – São Paulo/ SP CEP: 04110-060

 ⁘ Centro de Treinamento da Prodam
Mantido pela Prefeitura do Município de São Paulo, organiza cursos de informática 
gratuitos dirigidos a portadores de deficiência visual. ⁘ tel. (11) 5080-9426 ou (11) 
5080-9427 ⁘ rua Leandro Dupret, 505, Vila Clementino – São Paulo/SP

 ⁘ AVAPE - Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência
Oferece atendimento clínico, desenvolvimento de competências para o convívio 
social, reabilitação e capacitação profissional, além de inserção no mercado de 
trabalho ⁘ e-mail: recepcao.zonasul@avape.org.br ⁘ tel. (11) 3055-5000 ⁘ avenida 
Brasil, 726, Jardim América – São Paulo/SP

 ⁘ APROEX - Associação para Prosperidade da Pessoa com Deficiência
Fundada em março de 1997 é uma entidade sem fins lucrativos reconhecida como 
de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal e atende pessoas com deficiência 
(intelectual, física, auditiva e visual) acima de 14 anos. Tem por objetivo capacitá-las 
através de oficinas (jardinagem, culinária, marcenaria, informática, embalagem e 
tapeçaria) e incluí-las no mercado de trabalho ⁘ aproex.org.br/index.html ⁘ tel. (11) 
4154-2924 ⁘ rua Alberto Frediani, 848, Jardim Frediani - Santana do Parnaíba/SP

 ⁘ FENEIS - Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos
Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a defesa de 
políticas em educação, cultura, saúde e assistência social, em favor da comunidade 
surda brasileira, bem como a defesa de seus direitos ⁘ feneis.org.br ⁘ tel. (11) 
2574-9151 ⁘ rua Monsenhor Basílio Pereira, 115, Jabaquara – São Paulo/SP

http://adere.org.br
http://abraca.autismobrasil.org
http://www.adefav.org.br
http://www.ahimsa.org.br
http://aproex.org.br/index.html
http://feneis.org.br


Lista de Livros para consulta sobre o tema

 ⁘  Acessibilidade: Passaporte para a Cidadania das Pessoas com Deficiência. (Governo 
Federal, 2005)

Cartilha elaborada pela Comissão Especial de Acessibilidade do Governo Federal.

 ⁘ Acessibilidade - Vários autores (Ed. Corde, 160 pág.)

Coletânea das principais leis, decretos e portarias na área da acessibilidade.

 ⁘  Manual para Acessibilidade aos Prédios Residenciais da Cidade do Rio de Janeiro - 
Prefeitura do Rio de Janeiro (FUNLAR, 44 pág.)

Manual que tem como objetivo orientar moradores e síndicos, bem como 
profissionais da área, sobre a acessibilidade nas áreas comuns dos prédios e/ou 
condomínios.

 ⁘  Orientação e mobilidade para deficientes visuais - Rosa Maria Novi. (Cotação da 
Construção, 83 pág.)

Noções e conceitos básicos de orientação e mobilidade, necessários não só para 
os profissionais da área, mas também para os pais de crianças e jovens com 
deficiência visual.

 ⁘ Todos na Cidade - Ana Paula Crosara Resende (EDUFU, 176 pág.)

Analisa as relações entre legislação e acessibilidade no processo de produção do 
espaço urbano.

 ⁘ Fundação Dorina Nowill para cegos
Há mais de 70 anos, dedica-se à inclusão social de pessoas com deficiência visual. Uma das 
formas é por meio da produção e distribuição gratuita de livros em Braille, falados e digitais 
acessíveis, diretamente para o público e também para cerca de 3000 escolas, bibliotecas e 
organizações de todo o Brasil ⁘ www.fundacaodorina.org.br ⁘ tel. (11) 5087-0999 ⁘ rua Doutor 
Diogo de Faria, 558, Vila Clementino – São Paulo/SP CEP: 04037-001

 ⁘ LARAMARA - Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com deficiência visual
Centro de referência para pessoas com deficiência ⁘ laramara.org.br ⁘ tel.: (11) 3660- 6400 ⁘ 
rua Conselheiro Brotero, 338, Barra Funda – São Paulo/SP

 ⁘ Mais Diferenças
Realiza projetos em parceria com os setores público, privado e oterceiro setor na área de 
acessibilidade ⁘ maisdiferencas.org.br ⁘ tel. (11) 3881.4610 ⁘ rua João Moura, 1453 - 
Pinheiros - São Paulo - SP – Brasil

 ⁘ Roteiro cultural
catracalivre.com.br/parceiros-catraca/volvo/roteiro-cultural-
para-pessoas-com-deficiencia-fisica-em-sp

 ⁘ Projeto MusiBraille
intervox.nce.ufrj.br/musibraille

Dicas interessantes

http://www.fundacaodorina.org.br
http://laramara.org.br
http://maisdiferencas.org.br
http://catracalivre.com.br/parceiros-catraca/volvo/roteiro-cultural-para-pessoas-com-deficiencia-fisica-em-sp
http://catracalivre.com.br/parceiros-catraca/volvo/roteiro-cultural-para-pessoas-com-deficiencia-fisica-em-sp
http://intervox.nce.ufrj.br/musibraille
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