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Um olhar diferenciado na abordagem da Educação Musical: relato de 

experiência com uma criança Autista. 

Ester Salvador 

RA 30446-8 

Resumo. O presente artigo traz um relato de experiência desenvolvido durante o ano de 
2012, em uma classe de educação infantil que possuía um aluno autista; de cinco anos de 
idade. As atividades de educação musical realizadas apontam para os resultados positivos 
propiciados pela relação entre Música e Inclusão, demonstrando a importância de um 

olhar diferenciado na abordagem da educação musical neste contexto. Além do registro 
das observações em sala de aula, o artigo traz uma revisão bibliográfica de autores que se 
dedicam a questão das diversas interligações entre Educação Musical no contexto da 
Educação especial como Louro (2006), Ravagnani (2009) e outros. As atividades que 
foram desenvolvidas especificamente para o autista e abrem caminhos para que 
educadores de música sintam-se motivados a buscar recursos através de novas propostas 
lúdicas, estimulando e, fazendo-nos enxergar além do senso comum. 

Palavras-chave: Educação Musical, Inclusão Social e Autismo. 

Introdução      

Segundo D’aquino (1982, p.12) “Cada homem e seu próprio musico”. Isso nos leva a 

crer que a música se manifesta de alguma forma no individuo, seja em momentos de alegria 

ou de tristeza, em festas, cerimônias e rituais, como forma de entretenimento em asilos, 

hospitais, centros comunitários, reuniões em família e entre amigos. . 

Trabalho como educadora  musical desde 1991. Primeiramente lecionei aulas 

individuais de órgão eletrônico e teclado. Após este período teve inicio o trabalho de 

Educação Musical nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental l e ll. Em 14 de 

julho de 2012, inaugurei o espaço musical: Vem “Vivencia em Música”.  Nesse espaço os 

alunos iniciam no instrumento musical partindo de criação própria para depois iniciar a leitura 

musical tradicional. Além das aulas individuais de instrumento realizo aulas em grupo, 

estimulação musical de 0 a 3 anos e estimulação precoce. Com isso possuo um vasto material 

com relatos e resultados de alunos com síndromes Down, TDAH, etc. 



Ester Salvador – “Um olhar diferenciado na abordagem da Educação Musical:relato de experiência com uma criança Autista.” 

 

5 

 Comecei a ter contato com alunos de inclusão no mês de fevereiro de 2005, a partir da 

experiência vivenciada no Centro Integrado de Educação e Cultura – CIEC, uma escola 

inclusiva que utiliza a pedagogia sócio-construtivista. Em relação ao aluno autista, minha 

primeira experiência foi no mês de fevereiro de 2012 e, em abril do mesmo ano, iniciei um 

trabalho na APAE de Bebedouro desenvolvendo estimulação precoce com múltiplas 

deficiências, Down e autista. Observando os resultados positivos trazidos pela música para o 

aluno autista, optei pela realização desta pesquisa, que pretende contribuir para futuros 

estudos científicos.  

Acredito que a música possa contribuir na formação integral do ser humano e, para 

tanto, o educador deve possuir um olhar critico e reflexivo constante sobre sua pratica. É 

necessário lançar um olhar critico na escolha do material didático, tendo em vista a faixa 

etária, o contexto sócio cultural de cada aluno, em qual ocasião este material será aplicado e 

etc. Um olhar reflexivo para observar as diferentes respostas obtidas de cada aluno, que 

podem ser as mais variadas desde a compreensão dos conceitos musicais vivenciados, até os 

resultados relacionados com a autoestima, autoconfiança, socialização, impulsos para vencer 

obstáculos na fala, concentração, etc. 

Para Illari, (2005), “Os maiores efeitos da música são aqueles contidos nas experiências 

que ocorrem diariamente em todas as partes do mundo, quando crianças, de diversas etnias 

culturas e classes sociais cantam, dançam, criam e brincam com a música simplesmente 

porque é natural e muito divertido fazê-lo”. 

 Dentre os benefícios citados pela experiência musical, Illari (2006, apud Ravagnani, 

2009), destacam-se alguns resultados das experiências vividas a partir dos primeiros meses de 

vida. Essas vivências formarão a base do pensamento musical do individuo durante toda a sua 

vida, a saber: 

 Benefícios psicológicos: o ser humano se comunica afetivamente através da 

música. 

 Benefícios emocionais: por meio do canto materno, a música pode fornecer ao 

individuo um senso de tranquilidade e proteção. 

 Benefícios culturais: as experiências musicais contam a nossa historia, quem 

fomos, quem somos e seremos além de traduzirem e perpetuarem os elementos 

de cada cultura.  
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 Benefícios auditivo-educacionais: a música é uma forma de conhecimento: 

enriquecer a percepção sonora e educar o ouvido propicia uma base musical 

sólida para os futuros ouvintes. 

 Benefícios estético-musicais: a música possui códigos estéticos, auditivos e 

psicológicos próprio, por tanto já tem valor em si mesmo.  

Segundo (James, apud Sacks, 2007, p.12) “A música pode nos acalmar, animar, 

consolar, emocionar. Pode nos ajudar a obter organização ou sincronia quando estamos 

trabalhando ou nos divertindo”. Pacientes com problemas corticais difusos como: doença de 

Alzheimer, perdas das funções da linguagem, autista entre outras, podem responder a música 

e ter imenso potencial terapêutico. Sacks (2007, p.12) relata: O primeiro efeito positivo que 

obteve sucesso através da música no ano de 1996 foi com pacientes que possuíam 

parkinsonismo grave. Os resultados o surpreenderam mostrando que a música possui efeitos 

nos mais diversos aspectos do funcionamento cerebral.  

Diante do relato acima vale destacar que vários são os resultados alcançados com 

síndromes e deficiências quando são utilizados os recursos presentes na “Educação Musical”,  

Louro (2006) em seu artigo: “Educação Musical e Deficiência: quebrando preconceitos”deixa 

registrado a importância de desenvolver um trabalho musical de qualidade, cabendo ao 

educador que se lança a este desafio  o engajamento e a compreensão necessária para este 

trabalho, conforme descrito abaixo: 

1. Saber sobre questões clinicas básicas das deficiências e sobre o processo de 

aprendizagem que circunda as deficiências; 

2. Ter uma visão ampla do fazer musical e não somente focada na performace 

instrumental ou nos métodos tradicionais de ensino musical; 

3. Saber promover adaptações metodológicas, instrumentais e musicais; 

4. Trabalhar em equipe (junto com neurologista; fonoaudióloga; psicólogo, etc.); 

5. Ter metas com cada aluno ou grupo.  

6. Ter uma postura adequada. Acreditar SEMPRE no material humano que tem em 

mãos. Respeitar o tempo e os limites dos alunos. Mas não deixar de trabalhar as 

dificuldades, nem de exigir boa qualidade musical. 
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Para as crianças com necessidades especiais são muitos os benefícios que podem ser 

trazidos pela experiência musical desde a mais tenra idade. Birkenshaw – Fleming (1993, 

apud Ravagnani, 2009 p.37) aponta:  

1.  Valorização da autoestima, uma vez que aos indivíduos é permitido realizar as atividades             

em seu próprio ritmo. 

2. A interação social. Em muitos casos, algumas incapacidades se devem ao isolamento do 

individuo. 

3. O desenvolvimento das capacidades motoras, da força muscular e da fala, que podem ser 

alcançados por meio de atividades musicais que contenham movimentos e palavras.  

4. O desenvolvimento de todas as facetas da audição, como, por exemplo, a sensibilização ao 

som, a audição sequencial e a memória. 

5. O estimulo total do cérebro. Tanto o lado direito (afetivo) quanto o esquerdo ( lógico),são, 

igualmente, estimulados durante um programa ativo em musica.  

 

Para que a música desempenhe a sua verdadeira função na formação integral do individuo é 

necessário compreender a verdadeira essência da música que é peculiar em cada um e 

desenvolver uma metodologia não arbitraria, respeitando a individualidade de todos. 

 

1.1 Educação Musical e crianças autistas 

Segundo alguns autores como Jerusalinshy (1989), Volnovich (1993) e, Assumpção 

(1994), as crianças psicóticas ou autistas formam uma categoria a parte das deficiências, pois 

os problemas não são de uma debilidade intelectual nem de uma debilidade física mais sim da 

falha precoce no estabelecimento da relação com o outro. Esses indivíduos psicóticos ou 

autistas não puderam desde muito cedo, construir um psiquismo voltado de modo organizado 

para a relação com os outros. Segundo Kaner, (1943), o pai do autismo, o indivíduo autista 

tende a repetições e sente dificuldades nas relações. Por vários motivos a construção dessas 

relações não acontece, pode ser orgânicos ou genéticos. Sendo assim a escola poderá ajudar a 

fazer uma nova tentativa para “aprender” essas relações e quando existe a falha estrutural 

essas crianças acabam tendo vários problemas no que diz respeito á fala. 

Para entendermos melhor, as características da criança autista são: 
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 Solidão em grau extremo e evidente desde muito cedo. 

 Fascinação pó objetos (aspirador de pó, enceradeira, liquidificador, ventilador). 

 Ausência de sorriso social; parece não conhecer os membros da família e não 

participa de atividades lúdicas sociais. 

 Não desenvolve linguagem apropriada, repete frases. 

 Possui afeição e preocupação com objetos inanimados. 

 Mantém seus brinquedos sempre na mesma forma. 

 Não liga para barulhos a sua volta. 

 Demonstra pouca sensibilidade sensorial, falta de consciência de sua identidade 

e agressão autodirigida. 

 Possui movimentos repetitivos acompanhado de hiperatividade. 

 Mantém indiferente ao ambiente que o rodeia, é retraída, apática e 

desinteressada. 

 Demonstra incapacidade para julgar. 

Mesmo sendo estas as características principais do autismo, vale lembrar que as mesmas se 

apresentam de forma e graus diferentes em cada indivíduo. Portanto, assim como as demais 

síndromes, não é possível categorizar nenhum indivíduo autista tendo como base 

características genéricas que podem ou não ser observadas. O desenvolvimento de cada um 

dependerá das possibilidades de estimulação, interação etc. tidas por cada um. 

Alguns autores como: Oliveira (2002), Bridi (2002), (Fortes; Bridi & Filho (2006), (apud 

Farias, Maranhão e Cunha, 2008),” destacam que poucas são as experiências de sucesso no 

processo educacional com autista”. 

Nesse estudo apresentado, Salvador (2013), as atividades foram desenvolvidas pelo professor 

de música durante o ano de 2012, com duração de 50 min., uma vez por semana. Os alunos 

vivenciaram os conceitos musicais como ritmo, melodia, harmonia, e as habilidades vocal, 

auditiva e instrumental. 

Durante as aulas o educador musical adaptou as atividades com o aluno autista através de 

exercícios que buscaram: estabelecer relação entre professor/aluno em atividades repetitivas. 
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Em todas as aulas o professor realizava massagens nas mãos, contato físico através do abraço 

e o balançar do pulso mantendo o aluno autista no colo. Observou-se que o contato físico e 

atividades ajudaram a desenvolver o pulso, o galope e o canto através das vogais. 

Dentre as observações realizadas por este estudo está á importância de se desenvolver laços 

entre todos: professor, aluno autista, e os demais alunos da sala. Para que possa trazer efeitos 

positivos e benefícios para o aluno, é necessário primeiramente que as diferenças sejam 

respeitadas. As atividades devem ser adaptadas através de um exercício de reflexão que busca 

observar a contribuição da música para o aluno, entendendo que as respostas podem ser as 

mais variadas. 

Dentro dessa mesma proposta, vale registrar um estudo de caso realizado por Kortmann, 

(2013), com uma criança autista que na época da pesquisa tinha três anos e dois meses de 

idade. O trabalho foi realizado com profissionais da área da saúde e educação. Para 

profissionais da área da saúde o comportamento do menino referia-se a forma com que estava 

sendo criado, acreditando que este comportamento estava relacionado a cert mimo.Porém, 

diagnóstico confirmou que o garoto apresentava autismo com dificuldades na fala e 

hiperatividade.Iniciou-se assim as observações de conduta do menino com os pais e 

profissionais da clínica com acompanhamento da equipe multidisciplinar, psicólogos, 

psicopedagogos, psiquiatra, etc. Após confirmação, realizaram a entrevista anamnese 

acreditando ser o ponto para obter um bom diagnóstico, possibilitando a integração de 

passado, presente e futuro da criança. O diagnóstico mostrou que o menino possuía 

dificuldade na fala, seus movimentos eram ágeis por apresentar ansiedade e hiperatividade. 

Diante do exposto a mãe do menino ficou preocupada de como seria o relacionamento na 

escola com seu filho,  demais alunos e equipe multidisciplinar. Uma mesa redonda foi 

formada e adaptaram as atividades na escola na escola para que o menino pudesse aprender. 

Esse relato registrou que após um ano de aula o menino mudou o comportamento, conseguiu 

interagir com os colegas e realizar as atividades. Depois de algum tempo descobriram que ele 

tinha habilidade para contar histórias, fazer desenhos e, a partir de então, obteve sucesso no 

acompanhamento escolar. 

Segundo (Miranda; Matos; Silva: 2013), relata um estudo de caso envolvendo cinco crianças 

autistas. Nesse relato destaca-se da importância de conhecer cada criança através de 

entrevistas com as famílias além da importância da Música no desenvolvimento cognitivo, 

motor e o social através de atividades rítmicas, melódicas, confecção de instrumentos com 

reciclagem e oficina de banda rítmica. Durante a atividade percebeu-se que as crianças 
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tiveram maior desempenho com os movimentos corporais e as atividades ajudaram na 

concentração e na socialização.  

 

Diante do exposto pode-se perceber a existência de dificuldades e inseguranças do educador 

em adaptar atividades musicais. Neste sentido, o presente relato de experiência a seguir 

evidencia a importância e a necessidade de um olhar “humanizado” respeitando o tempo e a 

individualidade de cada aluno, além de apontar caminhos possíveis para o trabalho com aluno 

autista. 

 

2. A experiência com aluno autista: desafios e conquistas. 

 

 A experiência relatada com aulas de educação musical ocorreu em uma escola 

particular na cidade Bebedouro, durante o ano de 2012. Participaram desta experiência 

dezenove alunos sendo um Down e um autista, que na época da pesquisa tinha cinco anos de 

idade. As aulas aconteceram uma vez por semana com duração de 50 mim cada. As atividades 

foram realizadas com o objetivo de vivenciar a música de forma lúdica imitando, criando e 

recriando através dos conceitos musicais o ritmo, a melodia, timbre, harmonia e 

desenvolvendo as habilidades musicais abaixo mencionadas. 

Habilidade vocal: improvisar melodias com a voz, vocalizar e criar diferentes sons 

com a voz e a boca, criar letras e interpretar canções. 

Segundo Brito, (2008, p.89), a importância do trabalho vocal esta além do próprio ato 

de cantar. Para a autora “Devemos brincar com a voz, explorando possibilidades sonoras 

diversas, tais como: imitar vozes de animais, ruídos, os sons das vogais e das consoantes (com 

a preocupação de enfatizar a formação labial), entoar movimentos sonoros ( do grave para o 

agudo e vice e versa), pequenos desenhos melódicos e etc.”. Fazer com que através dos sons 

vocais a criança entre num mundo de descoberta de si mesmo, de sua voz e de suas 

potencialidades envolvendo no conceito de arte e educação. Carlos Junior, (1994, p.02) em 

seu material “Aprender Cantando”, relata que a voz “não é apenas um apoio na alfabetização, 

mas uma proposta de arte/educação. Através deste material a criança tem contato com 

diversos ritmos, trava-lingua, com textos educativos e desenvolve a dicção das consoantes 

auxiliando na fala e automaticamente desenvolvendo a leitura. 
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Habilidade auditiva: criar uma história com objetos sonoros com sons 

onomatopaicos. Para Schafer (1986), é importante desenvolver a capacidade de ouvir os sons 

que estão a nossa volta, observar a paisagem sonora, sons que não se encontram na natureza, 

vivenciar esses sons e fazer musicas com ele.  

Habilidade instrumental: criar instrumentos sonoros com a utilização de materiais 

recicláveis, vivenciar esses instrumentos.  

Para Delalande (1995), a criança deve ter contato com instrumentos musicais e fontes 

sonoras desde muito cedo. Segundo Jeandot (1990), é importante que a criança logo após o 

nascimento tenha contato com diferentes sons fazendo parte de sua vida, ajudando a expressar 

através de gestos sons e ruídos tornando-a capaz de ser receptiva a música.  

A experiência relatada utilizou como metodologia a “observação participante”.  

Segundo (Oliveira & Zahar, 2005, apud Valladares, 2007) nesta modalidade de pesquisa “o 

pesquisador se autodisciplina a observar e anotar sistematicamente. Sua presença constante 

contribui, por sua vez, para gerar confiança na população estudada”. Além disto, o 

pesquisador quando se coloca no papel de observador deve estar apto para ouvir, ver, anotar e 

refletir sobre o aprendizado e quando necessário, modificar sua visão sobre o objeto 

pesquisado, uma vez que observa e atua ao mesmo tempo. 

 O relato a seguir buscou registrar todos os gestos e sons que o aluno autista apresentou 

durante as atividades, bem como as respostas positivas da turma que o observavam e o 

ajudavam na realização das atividades comemorando cada gesto produzido por ele. 

 

Procedimento das aulas:  

 As atividades foram realizadas com base nos conceitos musicais: ritmo, melodia, 

timbre e harmonia, buscando através de atividades lúdicas desenvolverem o respeito 

individual e coletivo, bem como ter um olhar diferenciado para as respostas que a música 

suscitou em cada aluno. As aulas foram realizadas sempre em círculo oportunizando que 

todos pudessem se observar igualmente. 

As aulas iniciavam com uma canção de boas vindas “como vai você”, Thelma Chan buscando 

a interação do grupo. Em seguida era realizado um aquecimento vocal com a canção 

“brincando” de Thelma Chan, que de forma lúdica trabalha as articulações e sons 

onomatopaicos. Essa atividade de aquecimento contagiava a sala todas as vezes que era 
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executada, pois é uma canção adequada para a idade dos alunos e também por ser recheada de 

formas e expressões facial.  

Todo esse envolvimento inicial com a música de boas vindas possibilitou o bom 

relacionamento entre os alunos, uma melhora de concentração devido a organização da sala, e 

um crescente desenvolvimento vocal devido à expressão facial que a letra os convidava a 

desenvolver.  

Logo após o aquecimento, a aula continuava, relembrando o que foi desenvolvido na semana 

anterior e inserindo algo novo na mesma canção formando a cada aula uma nova parte dessa 

canção.  

Em algum momento da aula o educador segurava o aluno autista no colo e enquanto as 

crianças realizavam a atividade o mesmo balançava o aluno no pulso na música que estava 

sendo trabalhada, realizando massagem nas mãos, ajudando na estimulação e criando assim 

um vinculo que buscasse uma comunicação entre educador/educando. Este procedimento 

passou a ser realizado após orientação da terapeuta ocupacional, que atendia o aluno autista 

na APAE de Bebedouro.  

 O tempo em que o aluno ficava sentado no colo variava muito e o educador deixava 

que tudo fluísse naturalmente, sem forçar nada, de forma bem lúdica. Quando o aluno saia do 

colo o educador acompanhava todos os movimentos produzidos por ele, tais como: saltos, 

palmas, sons vocais, e marcações rítmicas.  

 A partir desta experiência uma nova abordagem foi desenvolvida na classe e com a 

professora quando foi explicitada a necessidade de adaptar as atividades com o aluno autista. 

O mesmo procedimento foi feito com a família, orientando sobre cada atividade realizada 

com o aluno e buscando informações sobre o comportamento do filho em casa, mantendo 

assim a anamnese e, conhecendo o que lhe é peculiar. Após três meses de trabalho o aluno 

emitiu o primeiro som quando as crianças estavam fazendo vocalizes com as vogais. O aluno 

repetiu a vogal (a) na altura da nota (lá) do segundo espaço na clave de sol. A partir desse dia 

as respostas foram constantes e em três semanas o aluno já cantava as vogais (a – e- i- o- u) 

em uma escala descendente partindo da nota (lá). Durante esse período estava sendo 

trabalhada a canção (Cavalinho) de Moacyr Carlos Junior. Percebeu-se que diante do material 

trabalhado o aluno autista respondia com um sorriso e saltitava no pulso cada vez que as 

crianças cantavam a canção. Diante dos resultados observados no trabalho diário com a turma 

os próprios alunos pediam para cantar a música tornando-a assim um hino, marca registrada 
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da sala que ao cantar estabelecia um dialogo formando a unidade com o aluno autista e 

trazendo entre todos à harmonia. 

 Num determinado dia, o aluno autista reagiu demonstrando certo incomodo trazido 

pelos sons gritando e batendo a cabeça contra a parede, uma vez que nesse momento a classe 

realizava um vocalize mais agudo. A educadora da sala fez a intervenção abraçando o aluno e 

protegendo os ouvidos. Naquele momento o educador lembrou-se da canção pediu que 

soltasse o aluno e convidou as crianças para cantarem a música (Cavalinho). O som era muito 

forte e os alunos cantaram com muita energia. Nesse momento o aluno autista parou de gritar 

olhou para o teto com um sorriso e se tranquilizou. Passado uma semana o educador chegou 

para ministrar a aula, e teve uma excelente noticia: os alunos com muita alegria lhe 

informaram que todas as vezes que o aluno autista reagia com gritos eles paravam o que 

estavam fazendo e cantavam a música. O resultado era imediato, olhar fixo para o alto com 

sorriso e rosto sereno após esse relato a educadora da sala que até então usava o termo “ele é 

autista” passou a ter um olhar diferenciado se aproximando do educador musical interessada 

em aprender a realizar as massagens, ao contato físico com o aluno e vislumbrar possíveis 

mudanças.  
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Considerações finais 

 

O resultado observado esta de acordo com Rogers (ano,p, ), “quando o facilitador é 

uma pessoa real se apresenta tal como é entra em relação com o aprendiz sem ostentar certa 

aparência ou fachada tem muito mais probabilidades de ser eficiente. Isso significa que os 

sentimentos que experimenta estão ao seu alcance, estão disponíveis ao seu conhecimento, 

que ele é capaz de vivê-lo, de fazer deles algo de si, e, eventualmente, de comunica-los”. 

Resultados análogos foram encontrados entre as observações realizadas e os estudos 

feitos por Louro (2006), de que o aprendizado musical de crianças com deficiências e as 

conquistas musicais servirão para quebrar os preconceitos dando-nos a oportunidade de 

desenvolver metodologias e pesquisar sempre sobre essa temática. Sendo assim o educador 

deve se conscientizar da necessidade de um olhar diferenciado na abordagem da educação 

musical, respeitando as diferenças, buscando novos caminhos através de pesquisas, recursos 

tecnológicos, e de profissionais comprometidos com a “inclusão social”.  

O mesmo olhar critico permeou a escolha do material didático, pensando na faixa 

etária, na cultura do aluno, em qual ocasião seria aplicada, etc. Adaptar as atividades para que 

o aluno se desenvolva através da música e fundamental. Vivenciar e experimentar 

instrumentos musicais convencionais (pandeiro e triangulo), e não convencionais como 

(tambor e chocalho) confeccionados com material reciclado, além de atividades de criação de 

melodia, letras, ritmos e instrumentos sonoros. 

Todo desenvolvimento do trabalho oferecido pelo curso de Educação Musical da 

UFSCar que frequentei trouxe os conteúdos necessários para que a reflexão contínua caminhe 

juntamente com a prática que pretendo aplicar. Dentre eles destaco os conceitos de “ 

aprendizagem de forma autônoma e contínua, da pesquisa, de forma a produzir e divulgar 

novos conhecimentos, tecnologias, serviços e produtos, além de empreender formas diversas 

de atuação profissional, multi/inter/transdiciplinarmente. Pautar-se na ética e na solidariedade 

enquanto ser humano, cidadão e profissional. Buscar maturidade sensibilidade e equilíbrio ao 

agir profissionalmente”. Isso possibilita um bom vinculo do educador com os alunos e a 

equipe multidisciplinar.  

Estes procedimentos desenvolveram na sala tanto o respeito coletivo quanto o tempo 

de aprendizagem que cada um nas suas formas, criação e interpretação musical. Sendo assim, 
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e educador deve acreditar ousar, refletir e compreender os diferentes resultados que serão 

apresentados em sala de aula. 
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