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RESUMO 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), comumente chamado de autismo, se classifica como 

um transtorno que compromete algumas áreas da vida do indivíduo, dentre elas, cognição, 

linguagem e socialização. O aluno com TEA, geralmente apresenta dificuldade em aprender 

da forma convencional/tradicional e, por isso, é necessário que hajam formas de adaptar as 

aulas e atividades, de modo que o ensino de música se torne mais eficaz. Portanto, esta 

pesquisa teve por objetivo promover um levantamento dos trabalhos (artigos, livros, 

periódicos, etc) que abordam estratégias e adaptações para o ensino musical de pessoas com 

TEA, publicados nos últimos dez anos, no Brasil. Como resultados, tivemos um total de 27 

publicações sobre essa temática, divididos nas categorias: Livros, Trabalhos de conclusões de 

cursos, Dissertações, Teses e Artigos. Esses dados apontam para a necessidade de uma 

expansão acerca do assunto em questão, visto que têm se tornado frequente os casos de 

pessoas com autismo na sociedade e, consequentemente, nas escolas. 
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ABSTRACT 

 

The autism spectre disorder, commonly called autism is classified as a mental disorder that 

compromises some areas in a person’s life such as cognition, language and socialization. A 

student with ASD usually shows some difficulties on learning in a conventional/traditional 

way and therefore it is required some other ways to adapt classes and activities so that the 

music teaching becomes more effective. This research’s goal is to enumerate the writings 

(articles, books, magazines, etc) published in Brazil in the last ten years that present strategies 

and adaptations to the musical teaching process in people with ASD. As results, we compiled 

a sum of 27 publishings that approaches the theme subdivided in the cathegories: Books, 

Graduation projects, Dissertations, Thesis and Articles. This reveals a necessity of expansion 

of the subject, once that cases of autistic persons in society and schools are getting more 

visibility. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O Autismo
1
, termo popular, é oficialmente denominado de Transtorno do Espectro 

Autista (APA, 2014)
2
 e considerado um distúrbio que compromete algumas áreas do 

desenvolvimento. O indivíduo diagnosticado possui dificuldades na interação com outras 

pessoas, interesses de caráter restrito e comportamentos repetitivos e estereotipados
3
 

(BRUNE, 2006 apud KORTMANN, 2013). Esse transtorno pode surgir antes dos três anos de 

vida e se torna cada vez mais aparente com o passar do tempo (CAMARGO E BOSA, 2009). 

No Brasil, a prevalência de pessoas com TEA atinge 1% da população, ou seja, em 

torno de dois milhões de pessoas (TIBYRIÇÁ, 2014). Por esse motivo, é importante ampliar 

as discussões sobre essa temática no âmbito da educação musical, uma vez que há a 

possibilidade de os professores de música se depararem com alunos nessas condições em suas 

aulas. 

Quanto à aprendizagem, eles podem apresentar dificuldades no que se refere à Teoria 

da Mente
4
 e aspectos cognitivos, tais como, raciocínio abstrato, lógico, atenção seletiva, 

dentre outros. Por isso, para se trabalhar com pessoas com autismo, é sempre importante o uso 

de estratégias e adaptações. Numa aula de música, isso não é diferente (LOURO, 2017). Por 

este motivo, precisamos ampliar as discussões sobre esses alunos no contexto pedagógico 

musical. Para tanto, aprender a como promover adaptações adequadas para acessibilizar o 

conteúdo musical a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos temas 

fundamentais na formação de qualquer professor de música.   

Dadas as colocações acima, a problemática proposta neste trabalho é: Há publicações 

brasileiras sobre possíveis estratégias e adaptações pedagógicas para o ensino de música 

para pessoas com autismo? Sendo assim, este trabalho tem por objetivo geral: Mapear o que 

já foi publicado sobre adaptações e estratégias para o ensino de música para autistas no 

Brasil nos últimos dez anos. Como objetivos específicos o trabalho apresenta:  

1. Fazer um mapeamento dos principais bancos de dados que possam se relacionar 

com a temática do trabalho;  

                                                           
1 Neste trabalho os termos autismo, autista, pessoa com autismo ou transtorno do espectro autista serão 

utilizados como sinônimos para fluência do texto, como forma de não deixá-lo muito repetitivo. 
2. Associação Americana de Psiquiatria. 
3. Que será tratado mais adiante. 
4. Habilidade de compreender os pensamentos ou sentimentos obtidos por ele mesmo ou por outra pessoa 

(TOLEDO E RODRIGUES, 2017). 
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2. Classificar os trabalhos encontrados de acordo com tipo e ano de publicação e 

banco de dados em que foi encontrado;  

3. Discutir brevemente sobre as adaptações encontradas dentro do contexto 

pedagógico musical. 

 

Para tanto, a metodologia se tratou de uma análise bibliográfica. Foram utilizados 

bancos de dados das principais revistas brasileiras sobre educação musical, pedagogia, 

inclusão, dentre outras áreas para encontrar os trabalhos de conclusão de curso, dissertações, 

teses, além de livros sobre a temática proposta.  

De acordo com Viana (2013), professores afirmam que há falta de materiais didáticos 

e ausência de preparação para suas atuações em aula com alunos com deficiências e 

transtornos. Obadia (2016), afirma que a equipe escolar deve estar preparada para lidar com a 

demanda de alunos com autismo em sala de aula. A realização deste trabalho se justifica por 

essa razão, visto que será feita uma revisão bibliográfica sobre adaptações e estratégias para o 

ensino musical de pessoas com autismo. Junto a tudo isso, a pesquisa visa proporcionar aos 

professores informações no que se refere a essas adaptações, para que eles conheçam algumas 

possibilidades de caminhos para o ensino de música para alunos autistas, uma vez que é 

necessário que eles estejam preparados para lidar com a inclusão, o que nem sempre é o que 

acontece. 

O trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro se trata desta introdução. Nela 

falamos do autismo de um modo geral e apresentamos os aspectos pertinentes a esta pesquisa, 

a saber: os objetivos, justificativa e a metodologia. No segundo capítulo o autismo será 

abordado de forma mais aprofundada e a seguir faremos um link entre música e autismo pelo 

viés pedagógico. O terceiro capítulo expõe a metodologia e o quarto descreverá os resultados. 

O penúltimo capítulo trará a discussão e por fim, a conclusão deste trabalho. 
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2. O AUTISMO E A EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

2.1. Histórico, Sintomas e Diagnóstico pelo DSM – 5 

 

A palavra autismo vem do grego “autos”, e significa voltar-se para si mesmo. Foi 

empregada pela primeira vez por um psiquiatra suíço chamado Bleuler, em 1911, para 

caracterizar pessoas que possuíam dificuldades na interação social, mas ainda como uma 

vertente da esquizofrenia (STELZER, 2010; MOTTA, 2017). Em 1943, Léo Kanner 

descreveu o caso de 11 crianças que possuíam comportamento irregular, ao qual o mesmo 

chamou de Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo (ÁVILA, 2014). 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) se define como um transtorno que afeta a 

linguagem e a interação social. Um outro aspecto é a existência das estereotipias, que são 

movimentos ou falas (ecolalia) repetitivos sem nenhuma finalidade concreta do ponto de vista 

social. A ecolalia é a estereotipia da fala: o ato de repetir frases ou palavras que já haviam sido 

ouvidas em um dado momento (GADIA et al., 2004). Além dessas características, o autismo 

pode apresentar também alterações neurológicas, problemas psicomotores, distúrbio do 

processamento auditivo central, dificuldades em fazer teoria da mente, problemas de 

integração sensorial, seletividade de alimentos e assuntos, dentre outros (LOURO, 2017). 

Pessoas com autismo podem possuir demasiada sensibilidade auditiva e podem se 

sentir incomodadas, por exemplo, com um barulho de aspirador de pó ou com um cachorro 

latindo, e diante disso, tapar os ouvidos, ficar agitadas ou chorar. Podem também ser sensíveis 

a outros estímulos, por exemplo: se sentirem irritadas com uma luz específica, não suportarem 

o toque ou não demonstrarem dor (apesar de senti-la). Muitas delas podem ter fascínio por 

objetos específicos, apresentar irregularidades no sono ou distúrbios alimentares (KLIN, 

2006). Algumas comorbidades também podem ocorrer, como enfatizam Bianchini e Souza 

(2014, p. 625): “as comorbidades mais encontradas foram epilepsia, distúrbio do sono, 

transtorno de atenção e hiperatividade (TDAH), ansiedade, estereotipia, comportamento 

infrator e deficiência intelectual”. 

 O diagnóstico do TEA geralmente é clínico, baseado em observações e testes 

comportamentais, não havendo exames laboratoriais (BARBOSA, 2013b). Para melhor 

organização do diagnóstico, existem vários sistemas com escalas, critérios e questionários 

para identificar o quadro clínico. Os mais comuns são o CID-10 (Classificação Internacional 
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de Doenças) e o DSM
5
, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais 

(PADILHA, 2008). De acordo com a quinta edição do DSM (APA, 2014), para que um 

indivíduo seja diagnosticado com TEA é necessário que ele possua pelo menos seis dos doze 

critérios contidos nesse manual (onde pelo menos dois destes devam estar ligados à interação 

social, um destes na área da comunicação e mais um que esteja relacionado com a questão de 

comportamentos restritos e estereotipados). Tais critérios estão expostos no quadro 1. 

 

Quadro 1.  Critérios diagnósticos do TEA de acordo com o DSM-5. 

 

Critérios diagnósticos  

A. Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, 

conforme manifestado pelo que segue, atualmente ou por história prévia. 

1.Déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de abordagem social anormal e 

dificuldade para estabelecer uma conversa normal a compartilhamento reduzido de interesses, 

emoções ou afeto, a dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais. 

2. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, variando, 

por exemplo, de comunicação verbal e não verbal pouco integrada a anormalidade no contato visual 

e linguagem corporal ou déficits na compreensão e uso gestos, a ausência total de expressões faciais 

e comunicação não verbal. 

3. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, de 

dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos a dificuldade 

em compartilhar brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, a ausência de interesse por pares. 

B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado 

por pelo menos dois dos seguintes, atualmente ou por história prévia. 

1.Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos (p. ex., estereotipias 

motoras simples, alinhar brinquedos ou girar objetos, ecolalia, frases idiossincráticas). 

2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de 

comportamento verbal ou não verbal (p. ex., sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, 

dificuldades com transições, padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação, necessidade de 

fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente). 

3. Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco (p. ex., forte apego 

a ou preocupação com objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou 

perseverativos). 

4. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do 

ambiente (p. ex., indiferença aparente a dor/temperatura, reação contrária a sons ou texturas 

específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou movimento). 

C. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento (mas podem 

não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas 

ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida. 

D. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou 

em outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente. 

 

Já o CID-10 (Classificação Internacional de Doenças) se trata de um sistema ou 

catálogo publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com caráter classificatório. 

                                                           
5
 Esse manual já passou por várias edições. Atualmente, de acordo com a APA (2014) a edição vigente é a quinta 

(DSM-5), tendo sido publicada no ano de 2013 (TYBIRIÇÁ, 2014). 
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Ele visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde 

(SHOSP, 2018). Este possui várias edições, mas a utilizada ainda hoje é 10º edição, tendo sido 

publicada no Brasil em 1993. Nele, o autismo é identificado pela sigla F.84 (PANHOTO, 

2013). 

 

2.2. Prevalência, causas e tratamentos 

 

De acordo com Klin (2006), há estudos que indicam que a proporção de homens 

possuírem autismo é quatro vezes mais frequente do que em mulheres. Há diversas hipóteses 

para explicação desse fator e uma delas é a de que esse transtorno seja uma condição genética 

que está ligada ao cromossomo X, e isso pode fazer com que os homens estejam sujeitos a ela. 

Não se sabe ainda o motivo que leva uma pessoa a desenvolver o autismo, mas sabe-se que é 

uma doença multifatorial, tendo influências genéticas, neurológicas, biológicas e sociais 

associadas. 

Apesar de muitas pesquisas, os fatores exatos que causam o autismo ainda são 

desconhecidos, sabendo-se que é multifatorial e com forte influência genética, 

baseado nas altas taxas de gêmeos monozigóticos com autismo e baixa concordância 

em gêmeos dizigóticos. Já está comprovado que há fatores genéticos e ambientais na 

manifestação do autismo. (LOURO, 2017, p.27) 

 

Dentre os fatores ambientais temos: infecções virais pré-natais, deficiência de zinco, 

anormalidade na síntese da melatonina, diabetes maternal, estresse pré e perinatal; toxinas 

(drogas) e também a idade avançada dos pais (PARK et al., 2016 apud LOURO, 2017).  

O tratamento pode ocorrer por meio de terapias comportamentais ou métodos, a fim 

de facilitar suas atividades diárias e que visam a diminuição dos sintomas desse transtorno, 

os quais já foram mencionados anteriormente. Santiago (2017), em seu trabalho, compila os 

principais tratamentos, sendo eles: métodos de terapia comportamental (ABA, TEACCH, 

SON RISE), terapia cognitiva de comportamento, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 

equoterapia, psicomotricidade, integração sensorial, musicoterapia, fármacos e dietas. 

Existem, no Brasil, algumas instituições especializadas no diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento familiar de pessoas com autismo. Essas instituições são fundamentais para a 

sociedade, uma vez que visam oferecer apoio às famílias e crianças/adolescentes que possuem 

autismo, no que tange a aspectos clínicos, pedagógicos e de atividades da vida diária.
6
 

  

                                                           
6
 No anexo deste trabalho há uma lista de algumas instituições importantes que atendem pessoas com TEA no 

Brasil (página 36). 
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2.3. Educação musical e Autismo 

 

 A música é uma enfática e significativa expressão humana. Ela promove benefícios 

em diversos âmbitos, podendo trazer o bem-estar, bem como, aprimorar habilidades. Os 

efeitos da música refletem de forma positiva nos campos cognitivos, afetivos e sociais 

(SILVA, 2012). Além de provocar emoções, a música contribui no desenvolvimento cognitivo, 

pois depende da atenção dividida e sustentada
7
, a memória, controle de ações motoras, dentre 

outras habilidades (SAMPAIO et al., 2015). 

 

Os sons têm a capacidade de desenvolver a acuidade auditiva, a criatividade, a 

diminuição de rigidez, levando à espontaneidade de pensamento; o 

acompanhamento através dos gestos e movimentos desenvolvem a coordenação 

motora, a atenção e a comunicação; o canto e a imitação de sons desenvolvem as 

relações com o meio envolvente. (SILVA, 2012, p. 5) 

 

   Sendo assim, a música, de modo geral, possui elementos que podem minimizar 

alguns sintomas do autismo, tais como as dificuldades na comunicação e na linguagem. O 

trabalho musical, de um modo geral, pode contribuir também em diversos âmbitos, como a 

coordenação motora, raciocínio lógico e matemático, percepção sonora e espacial, 

criatividade, concentração, imaginação, consciência rítmica e estética, dentre outros 

(BERTOLUCHI, 2011; SILVA, 2012). Em outras palavras, a música possui diversos 

benefícios para pessoas com TEA, já que trabalha áreas em que eles possuem dificuldades. 

Atividades musicais com o acompanhamento de gestos podem contribuir na percepção e 

organização do corpo, lembrando que o autista também possui dificuldade em gesticulações, 

portanto, o emprego de gestos trabalha a questão da criatividade e da imitação (LOURO, 

2017). Apesar da contribuição da música para o desenvolvimento de crianças com autismo, 

precisamos pensar que a música não pode ser só empregada terapeuticamente para essas 

pessoas. A educação musical também precisa estar de portas abertas para receber esse público, 

com o intuito de aprendizagem, pois além do direito, como cidadãos, a uma aprendizagem 

musical, muitos autistas possuem grande interesse ou mesmo imensa capacidade para o fazer 

musical como artistas, vide os exemplos: Derek Paravicini
8
 (pianista), Craig Nicholls 

                                                           
7. A atenção dividida, como o próprio nome diz, ocorre quando o indivíduo mantém sua concentração focando 

em dois fatores (NORONHA et al., 2008). A atenção sustentada se define como o momento em que o ser 

mantém sua atenção em algo por um certo período de tempo. Em outras palavras, a concentração obtida em 

determinada coisa ocorre de forma demorada (BAPTISTA et al., 2006). 
8  Mais informações em http://www.estouautista.com.br/index.php/2011/01/05/pianista/ 
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(integrante da banda The Vines)
9
, Mattew Savage (compositor de jazz)

10
, Rex Lewis

11
 

(pianista), todos com autismo.  

A pessoa com autismo, devido a suas limitações, pode possuir formas diferentes de 

aprender. No quadro 2 estão expostas, sucintamente, algumas dificuldades que podem ser 

apresentadas por eles no que se refere ao aprendizado em geral. 

 

Quadro 2. Algumas dificuldades que autistas podem apresentar em relação ao aprendizado em geral. 

 

                                                           
9
 Mais informações em https://revista.cifras.com.br/artigo/de-mozart-a-mc-beth-musicos-famosos-com-autismo-

ou-suspeita_10641 
10

 Mais informações em  http://criancaespecial.com.br/matt-savage-autista-musico-e-compositor-de-jazz/ 
11

 Mais informações em https://sportellautismo.altervista.org/1281-

2/?doing_wp_cron=1544485333.9725279808044433593750 

 

 

Desenvolvimento 

da 

Teoria da mente 

 

Capacidade do ser humano de compreender sentimentos, tanto em si próprio como 

também em outras pessoas. O desenvolvimento da Teoria da Mente se dá 

justamente na relação do indivíduo com o outro. E o autista não consegue perceber 

o estado mental de uma pessoa por trás do olhar. Isso acarreta em uma falha na 

Teoria da Mente, uma vez que ela é quem se encarrega de possibilitar essa 

percepção emocional (ANDRADE ET. AL, 2014; FONSECA, 1995 e 2007 apud 

LOURO, 2017). 

 

Déficit cognitivo 

Problemas na percepção de ordem e significado e uma certa tendência em 

armazenar informações visuais apenas com um código visual, ao passo que as 

demais crianças usam códigos auditivos e verbais (LOURO, 2017). 

 
 

Distúrbio de 

processamento 

auditivo 

O processamento auditivo-musical em pessoas com autismo pode ocorrer de 

maneira mais lenta que o habitual, em razão do volume e do peso do cérebro dos 

mesmos possuir uma tendência a ser maior, em razão a um crescimento anormal 

que pode ocorrer nessas regiões. E isso pode fazer com que algumas áreas do 

cérebro se desenvolvam mais do que outras, podendo trazer um obstáculo para que 

o processamento de informações para as diversas áreas do cérebro ocorra de modo 

homogêneo, como também pode contribuir para que algumas áreas como o lobo 

frontal e cerebral sejam mais desenvolvidas. (GATTINO et al., 2014) 

 
Problemas 

psicomotores 

Alterações no movimento ou na construção da percepção do corpo, que podem 

interferir no aprendizado musical, uma vez que o corpo é algo muito importante e 

presente na música, seja para tocar, cantar ou interagir com gestos em atividades 

lúdicas musicais (FONSECA, 2010 apud LOURO, 2017; LOURO, 2012, 2017). 

 

Alterações 

sensoriais 

Dificuldades sensoriais (percebem o mundo sensorial de forma diferente e 

distorcida), devido as diferenças neurológicas que apresentam (GATTINO et al., 

2014). Alterações sensoriais podem prejudicar o aprendizado musical, uma vez 

que eles podem ter uma percepção distorcida da realidade sonora (LOURO, 2017). 

 
 
Emprego 

funcional da 

linguagem 

Autistas podem possuir comprometimentos no que se refere à linguagem, e isso 

pode dificultar na comunicação (VELLOSO, 2011). Há aquelas que conseguem se 

comunicar, outras se comunicam pouco, e outras não se comunicam. Esses 

problemas de comunicação se definem em atrasos no desenvolvimento da fala, 

fazendo com que os mesmos pratiquem a ecolalia, a não utilização de gestos, ou 

pouca utilização deles, inversão de pronomes, fala monótona sem variações de 

entonação, dentre outros. (PAPIM e SANCHES, 2013). Em relação a música, isso 

pode interferir em atividades cantadas ou mesmo na comunicação entre professor/ 

aluno ou aluno e grupo de amigos. 
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 Tais particularidades acima relatadas refletem em dificuldades específicas no fazer 

musical. O quadro 3 sintetiza as complicações no aprendizado musical a partir das 

características básicas do autismo. 

 

Quadro 3. Dificuldades mais comuns de pessoas com TEA no que se refere ao aprendizado musical a 

partir dos autores Borges e Monteiro (2012); Figueiredo (2016); Figueiredo e Lüders (2016); Ávila 

(2014); Silva e Silva (2017); Panhoto (2013); Salvador (2013) Oliveira (2015); Oliveira et.al. (2012); 

Mata(2017); Sartorello (2013); Barbosa (2013); Barbosa et al. (2016); Afonso (2013); Nascimento et 

al. (2015); Castro e Ferreira (2016); Asnis (2018) e Louro (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 

 

DIFICULDADES DEFINIÇÕES 

 

Cognitivas/musicais 

Abstração dos conceitos musicais 

(teoria da mente) 

Dificuldade em conceituar e construir um raciocínio lógico-

abstrato entre os elementos teóricos e de execução musical. 

Coordenação motora para 

atividades musicais simples ou na 

performance instrumental 

Uso demasiado de estereotipias que dificultem a execução 

instrumental ou dificuldades psicomotoras que interfiram na 

coordenação ao instrumento. 

Problemas de processamento 

auditivo 

Dificuldade de perceber auditivamente as características das 

propriedades do som. 

 

Dificuldade de memorização 

Bloqueio em armazenar ou recuperar uma informação na mente, 

devido a questões cognitivas ou problemas na teoria da mente. 

Dificuldade de criar e improvisar   Dificuldade em se adaptar e criar a coisas novas, devido a 

questões cognitivas ou problemas na teoria da mente. 

Dificuldades para cantar 

(afinação/dicção) 

Muitos autistas podem possuir a dicção comprometida, e não 

percebem se estão afinados. 

 

Comportamentais que interferem no aprendizado musical 

 

 

Dificuldades de interação social 

 Interesses mais restritos, tendência a ficar “isolado em seu 

próprio mundo”, dificultando o convívio e realização de 

atividades musicais em grupo. 

Uso de estereotipias na aula de 

música  

Movimentos aparentemente sem sentido que podem dificultar a 

interação social e realização das atividades e causar mais 

isolamento social por preconceito dos demais. 

Dificuldade de se comunicar na 

aula de música 

Alunos com TEA possuem dificuldades de organizar uma fala 

ou podem ser não-verbais, o que requer adaptações para a 

comunicação. 
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3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa trata-se de um levantamento bibliográfico
12

, baseado em método 

exploratório.
13

 Foi realizado um mapeamento da bibliografia dos últimos dez anos
14

, 

buscando os trabalhos que tratassem do tema adaptações e estratégias para a educação musical 

de pessoas com autismo. Bibliografias que abordassem somente sobre educação musical 

inclusiva ou formação de professores de música, sem deixar claro o trabalho direto com 

autistas, bem como trabalhos que falavam de adaptações, mas com enfoque na musicoterapia, 

pedagogia ou terapia ocupacional não adentraram os resultados.  

Neste trabalho, estamos utilizando o conceito de adaptações e estratégias como: uso de 

materiais, elementos extra musicais ou formas não convencionais de aplicar ou explicar uma 

atividade musical de modo que possam contribuir no processo pedagógico musical das 

pessoas com autismo, conforme Louro (2017).  

A revisão bibliográfica se ateve a trabalhos acadêmicos e livros, sendo eles: trabalhos 

de conclusão de curso de graduação e pós-graduação (stricto sensu); mestrados, doutorados, 

artigos científicos de revistas e anais e livros de educação musical com enfoque na inclusão. 

Os dados foram coletados de bancos de pesquisas de revistas brasileiras indexadas, anais e 

repositórios de dissertações e teses online. Também foram utilizados sites de busca de 

livrarias importantes no Brasil e o Google, para verificação da existência de livros sobre 

educação musical inclusiva ou para pessoas com autismo (quadro 4). Os termos de buscas 

colocados em tais bancos de dados estão relatados no quadro 5. Os dados foram coletados 

entre os meses de Outubro e Novembro de 2018.  

 

 

 

                                                           
12

 
Abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo. Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi produzido sobre determinado assunto (LAKATOS; 

MARCONI, 2003, p. 183). 

13
.
A pesquisa exploratória tem como principal objetivo proporcionar a familiaridade com o problema e assim 

torná-lo mais explícito, e aprimorar as ideias e intuições do pesquisador (GIL, 2002). 

14
. 

As revisões bibliográficas geralmente são realizadas nos últimos cinco anos, mas devido à escassez de 

pesquisas que abordem a pedagogia musical e inclusão musical de pessoas com TEA, preferimos expandir o 

tempo para dez anos. 
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Quadro 4. Endereços eletrônicos dos bancos de dados e revistas pesquisadas. 

Banco de dados Endereço Eletrônico 

Anais da Associação Brasileira de 

Educação Musical (ABEM) 
http://abemeducacaomusical.com.br/anais_abem.asp 

Anais do Congresso Brasileiro de 

Educação Especial (CBEE) 
https://proceedings.galoa.com.br/cbee/trabalhos?lang=pt-br 

Anais Congresso Brasileiro de 

Autismo 

https://www.dropbox.com/s/8ivh28ntv5s9cux/Anais%20IX

%20Congresso%20de%20Autismo%20vfinal.pdf  

Anais do Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação (SBIE) 
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/issue/archive 

BDTD (Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações) 
http://bdtd.ibict.br/vufind/ 

GOOGLE www.google.com.br 

Livraria Cultura www.livrariacultura.com.br  

Livraria Saraiva www.livrariasaraiva.com.br   

BIREME http://bvsalud.org/   

Cadernos da Pedagogia http://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp 

Repositório LUME (UFRGS) https://lume.ufrgs.br/ 

Repositório UFPA http://repositorio.ufpa.br/jspui/ 

Repositório UFPE http://repositorio.ufpe.br 

Repositório UFPEL http://guaiaca.ufpel.edu.br 

Repositório UFRN https://monografias.ufrn.br/jspui/ 

Repositório UFPR http://acervodigital.ufpr.br 

Repositório UFSCar https://repositorio.ufscar.br 

Repositório UnB http://repositorio.unb.br 

LILACS http://lilacs.bvsalud.org/ 

Revista Educação, Artes e Inclusão 
http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao/issue/ar

chive 

Arte Revista http://www.fpa.art.br/ojs/index.php/teste 

Revista Percepta 
http://www.abcogmus.org/journals/index.php/percepta/issue

/archive 

Simpósio Internacional de Cognição 

e Artes Musicais (SIMCAM)  
http://www.abcogmus.org/abcm-anais-simcam.html 

Revista Música da USP https://www.revistas.usp.br/revistamusica 

Revista Nupeart 
http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/issue/archiv

e 

Site Música e Inclusão  https://musicaeinclusao.wordpress.com 

Revista Brasileira de Educação 

Especial 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413

-6538&lng=en&nrm=iso  

Revista da ABEM 
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaab

em/index.php/revistaabem/issue/archive  

SIMPOM (Simpósio Brasileiro de 

Pós-graduandos em Música) 

http://www.seer.unirio.br/index.php/simpom/index 

 

 

 

 

 

http://abemeducacaomusical.com.br/anais_abem.asp
https://proceedings.galoa.com.br/cbee/trabalhos?lang=pt-br
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/issue/archive
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://www.google.com.br/
http://www.livrariacultura.com.br/
http://www.livrariasaraiva.com.br/
http://bvsalud.org/
http://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp
http://repositorio.ufpe.br/
http://guaiaca.ufpel.edu.br/
http://acervodigital.ufpr.br/
https://repositorio.ufscar.br/
http://repositorio.unb.br/
http://lilacs.bvsalud.org/
http://www.fpa.art.br/ojs/index.php/teste
http://www.abcogmus.org/journals/index.php/percepta/issue/archive
http://www.abcogmus.org/journals/index.php/percepta/issue/archive
http://www.abcogmus.org/abcm-anais-simcam.html
http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/issue/archive
http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/issue/archive
https://musicaeinclusao.wordpress.com/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=en&nrm=iso
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/archive
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/issue/archive
http://www.seer.unirio.br/index.php/simpom/index
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Quadro 5. Termos de busca utilizados para a coleta de dados. 

 

Os critérios de inclusão dos trabalhos nesta pesquisa estão relatados no quadro 6. A 

partir dos termos de busca colocados acima, encontramos diversos trabalhos que foram 

analisados e separados de acordo com nossos critérios. 

Quadro 6. Critérios de inclusão dos trabalhos/livros que integraram essa pesquisa 

Ter o termo autismo ou sinônimos no título ou no resumo/sinopse do trabalho 

O título ou resumo/sinopse mencionar de alguma forma a música como proposta pedagógica 

Estar explícito no título ou resumo/sinopse que o trabalho aborda estratégias ou adaptações para o 

ensino de música para autistas 

Ter sido publicado nos últimos dez anos (desde 2008) 

 

4. RESULTADOS 

 

 Logo que começamos a pesquisar sobre a temática, encontramos o trabalho de 

Santiago (2017), que fez uma revisão bibliográfica profunda sobre educação musical e 

autismo nos últimos dez anos no Brasil. Isso contribuiu sensivelmente com nossa pesquisa, 

pois serviu de norte para buscarmos os artigos lá relatados, além de outras literaturas a partir 

de outras fontes. 

No total, foram encontrados 27 trabalhos, e eles se enquadram em diversos tipos 

(teses, dissertações, artigos, trabalhos de conclusão de curso e livros). Tivemos um resultado 

variado em cada um deles, os quais foram: 2 teses, 2 dissertações, 5 trabalhos de conclusão de 

curso, 15 artigos e 3 livros, que estão expostos no gráfico 1. 

Para diminuir o número de palavras nos gráficos e quadros a seguir, serão usadas as 

seguintes nomenclaturas para os tipos de publicações encontradas: T= Tese (doutorado); D = 

Dissertação (mestrado); TCC = Trabalho de Conclusão de Curso; Art = Artigos publicados; 

Liv. = Livros publicados no Brasil que abordam o tema da pesquisa em seu conteúdo. 

 

Termos  

Autismo e aprendizagem musical 

Adaptações musicais e autismo (ou para autismo ou autistas) 

Transtorno do Espectro Autista e música 

Estratégias pedagógicas para aulas de música para autistas (ou pessoas com autismo/TEA) 

Aulas de música para autistas (ou para autismo/ pessoas com TEA) 

Material pedagógico musical para autistas (ou para autismo/ pessoas com TEA) 
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Gráfico 1.  Divisão dos trabalhos encontrados por tipo
15

. 

 

Dos 29 bancos de dados utilizados para esta pesquisa, em 16 deles não haviam 

nenhuma publicação sobre o tema. O Site Música e Inclusão
16

 teve maior resultado, com 10 

publicações. 10 bancos tiveram apenas 1 publicação, enquanto que nos Anais da ABEM 

encontramos 5 publicações e o Repositório UFRN apenas 2 publicações. O quadro 7 resume o 

material encontrado dentro dos critérios de inclusão desta pesquisa, contabilizando a 

quantidade de literaturas em cada banco de dados, e a seguir, o gráfico 2 resume esses dados 

de forma mais visual. 

 

Quadro 7. Quantidade de bibliografia encontrada em cada banco de dados pesquisado. 

 

Quantidade de trabalhos 

Encontrados 

Banco de dados 

 

 

 

 

Nenhum trabalho 

Anais CBEE 

Anais da SIMPOM 

Google 

Livraria Cultura 

Livraria Saraiva 

BIREME 

Cadernos da Pedagogia 

Repositório LUME UFRGS 

Repositório UFPE 

Repositório UFPel 

Repositório UnB 

LILACS 

Revista Percepta 

Revista Nupeart 

Revista da ABEM 

BDTD 

 

Somente 1 trabalho 

 

SIMCAM 

Anais SBIE 

Repositório UFPA 

                                                           
15

 Os números acima das barras correspondem a quantidade de trabalhos.   
16

 Apesar do site música e inclusão não ser uma revista científica, mas somente um portal que divulga trabalhos 

publicados em outros locais, o colocamos na pesquisa como banco de dados, por ser um site muito utilizado 

dentro da educação musical. 

2 2 
5 

15 

3 

T D TCC Art. Liv. 
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 Repositório UFPR 

Repositório UFSCar 

Congresso Brasileiro de Autismo 

Revista Música da USP 

Arte Revista 

Revista Brasileira de Educação Especial 

Revista Educação, Artes e Inclusão 

2 trabalhos Repositório UFRN 

5 trabalhos Anais da ABEM 

10 trabalhos Site Música e Inclusão 

 

          Gráfico 2: Quantidade de trabalhos encontrados em cada base de dados. 

 

 

De acordo com as pesquisas realizadas, pudemos observar que cada ano possuiu uma 

quantidade diferenciada de publicações de trabalhos com a temática, considerando o fato que 

neste trabalho utilizamos apenas pesquisas dos últimos dez anos (desde 2008). Em alguns 

anos houve grandes quantidades, já em outros, o oposto.
17

 Numericamente encontramos o 

seguinte: 2012: 4 publicações; 2013: 6 publicações; 2014: 4 publicações; 2015: 3 publicações; 

2016: 5 publicações; 2017: 3 publicações, e, por fim, 2018: 2 publicações (até o mês de 

novembro). Chegamos assim a conclusão de que, o ano em que houve mais publicações sobre 

o tema deste trabalho, foi o ano de 2013, com 6 publicações. O quadro 8 expõe a literatura 

encontrada que trabalha com o tema escolhido. A lista se encontra em ordem alfabética do 

primeiro nome do autor, seguido de título, tipo da pesquisa, data e banco de dados em que foi 

publicada. 

 

                                                           
17. Estão inclusos neste gráfico apenas os anos em que houve publicações sobre o tema em questão. De acordo 

com a pesquisa realizada, nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 não publicaram trabalhos acerca deste assunto. 

5 

1 1 1 
2 

1 1 1 1 1 

10 

1 1 
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Quadro 8. Bibliografias encontradas sobre adaptações e estratégias para pessoas com autismo pelo 

viés da educação musical. 

 

 

AUTOR TÍTULO TIPO ANO
18

 
BANCO DE 

DADOS 

AFONSO, Lucyanne de 

Melo 

Música e Autismo: práticas 

musicais e desenvolvimento sonoro 

musical de uma criança autista de 5 

anos 

Art. 2013 
Anais ABEM: XXI 

Congresso Nacional 

ASNIS, Valéria Peres  Habilidades rítmicas para crianças 

com autismo com procedimentos da 

Análise do Comportamento 

Aplicada 

T. 2018 Repositório UFSCar 

ÁVILA,Cássia Pinto A música como ferramenta 

inclusiva do aluno com TEA: 

Intervenção terapêutica aplicada à 

Educação Musical 

TCC. 2014 
Site Música e 

Inclusão 

BARBOSA, Luana 

Kalinka Cordeiro 

Educação Musical para autistas 

Art. 2013a 

Anais 

Congresso Brasileiro 

de Autismo 

BARBOSA, Luana 

Kalinka Cordeiro 

O ensino de música para autistas: 

reflexões a partir de uma 

experiência em Natal-RN 

TCC 2013b Repositório UFRN 

BARBOSA et al. 

 

Projeto Som Azul: Musicalização e 

Autismo 
Art. 2016 

Anais ABEM: XIII 

Encontro Regional 

Nordeste 

BORGES, Beatriz 

Mauler; 

MONTEIRO, Glenda 

da Rocha 

Educação Musical Infantil e 

Autismo: uma proposta de ensino 
Art. 2012 

Anais ABEM: VII 

Encontro Regional 

Norte 

CASTRO, Thais; 

FERREIRA.Núbia 

Vitula Assistiva: Tecnologia 

Assistiva no Ensino de Violino para 

crianças com autismo 

Art. 2016 Anais do SBIE 

FIGUEIREDO, Camila 

Fernandes 

A aprendizagem musical de 

estudantes com autismo por meio 

da improvisação 

D. 2016 Repositório UFPR 

FIGUEIREDO,Camila 

Fernandes; 

LÜDERS,Valéria 

Práticas pedagógicas e musicais 

com estudantes com transtorno do 

espectro do autismo 

Art. 2016 

Anais ABEM: XVII 

Encontro Regional 

Sul da ABEM 

LOURO, Viviane dos 

Santos 

Fundamentos da aprendizagem 

musical da pessoa com deficiência 
Liv. 2012a 

Site Música e 

Inclusão 

LOURO, Viviane dos 

Santos 

Jogos musicais e a tomada de 

decisão de pessoas com autismo: 

um recorte pela teoria da mente e 

um relato de experiência 

Art. 2012b 
Site Música e 

Inclusão 

LOURO et al.  Aprendizagem musical criativa e o 

desenvolvimento cognitivo em 

alunos com TEA 
Art. 2014a 

Site Música e 

Inclusão 

                                                           
18

 O critério para a ordem da lista do quadro 8 se deu por data, dos mais antigos aos mais recentes. 

https://monografias.ufrn.br/jspui/browse?type=author&value=Barbosa%2C+Luana+Kalinka+Cordeiro
https://monografias.ufrn.br/jspui/browse?type=author&value=Barbosa%2C+Luana+Kalinka+Cordeiro
https://monografias.ufrn.br/jspui/browse?type=author&value=Barbosa%2C+Luana+Kalinka+Cordeiro
https://monografias.ufrn.br/jspui/browse?type=author&value=Barbosa%2C+Luana+Kalinka+Cordeiro
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LOURO, Viviane dos 

Santos 

Ações pedagógicas para inclusão de 

aluno com Transtorno do Espectro 

Autista  numa escola de música de 

São Paulo: Relato de caso 

Art. 2014b 
Revista Educação 

Artes e inclusão 

LOURO, Viviane dos 

Santos 

Jogos musicais, Transtorno do 

Espectro Autista e Teoria da Mente: 

Um relato de experiência 
Art. 2014c 

Anais SIMCAM: X 

Simpósio de 

Cognição e Artes 

Musicais 

LOURO et al. 

 

Avaliação Auditiva de Sequências 

Sonoro-Musicais: Um Estudo 

Piloto para Validação de Teste 

Musical para Pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista 

Art. 2015 
Revista Música da 

USP 

LOURO, Viviane dos 

Santos (ORG) 

Música e Inclusão: Múltiplos 

olhares Liv. 2016 
Site Música e 

Inclusão 

LOURO, Viviane dos 

Santos 

A Educação Musical unida à 

psicomotricidade como ferramenta 

para o neurodesenvolvimento de 

pessoas com transtorno do espectro 

autista 

T. 2017 
Site Música e 

Inclusão 

LOURO, Viviane dos 

Santos 

Jogos e atividades musicais para 

educação musical inclusiva 
Liv. 2018 

Site Música e 

Inclusão 

MATA, Joyce Dayane 

dos Santos da 

Educação musical para pessoas com 

autismo: leitura musical por meio 

de notação não convencional 

TCC 2017 Repositório UFRN 

NASCIMENTO et al.  

 

Comportamentos de Crianças do 

Espectro do Autismo com seus 

Pares no Contexto de Educação 

Musical 

Art. 2015 
Revista Brasileira de 

Educação Especial 

OLIVEIRA et al.  

 

Música e Inclusão: relato de 

experiência em uma turma de 

percussão infantil 

Art. 2012 

Anais ABEM: VII 

Encontro Regional 

Norte 

OLIVEIRA, Glaucia 

Freire de 

Avaliação do aprendizado musical 

de crianças com transtorno do 

espectro do autismo em aulas de 

percussão 

D. 2015 Repositório UFPA 

PANHOTO, Débora 

Priscila 

Aspectos do Transtorno do Espectro 

do Autismo: reflexões para a aula 

de música para crianças de 7 a 11 

anos na perspectiva inclusiva 

TCC 2013 
Site Música e 

Inclusão 

SALVADOR, Ester. 

 

Um olhar diferenciado na 

abordagem da Educação Musical: 

relato de experiência com uma 

criança Autista 

Art. 2013 
Site Música e 

Inclusão 

SARTORELLO,Karina 

Andréa Lopes de Faria 

Educação musical e a inclusão de 

um autista na aula de rítmica 
TCC 2013 

Site Música e 

Inclusão 

SILVA,Cátia Regina 

Suzano da; 

SILVA, Jorge Cézar da 

Música e Autismo – Um encontro 

perfeito: Musicalização e Expressão 

corporal em uma Escola de 

Educação Especial 

Art. 2017 Arte Revista 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=en&nrm=iso
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Após essa seleção, foi realizada uma leitura de todo o material e, como resultado, 

criamos um quadro das principais propostas de adaptações e estratégias utilizadas para 

pessoas com autismo no contexto da aula de música, de forma concisa, uma vez que o 

objetivo deste trabalho não é falar sobre as adaptações em si, mas somente fazer um 

levantamento bibliográfico dos trabalhos que mencionam esse assunto (quadro 9) 

 

Quadro 9. Relação das principais propostas de adaptações e estratégias direcionadas à pessoas com 

TEA, a partir dos 27 trabalhos encontrados na revisão bibliográfica.   
 

DIFICULDADES ADAPTAÇÕES PROPOSTAS 

Cognitivas/musicais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldade de abstrair 

os conceitos musicais 

(teoria da mente) 

Dados para leitura musical, com nomes de notas e figuras musicais; 

Cartelas com figuras coloridas para formar sequências ritmicas;  

Gráficos de altura com formas geométricas para compreensão de 

parâmetros sonoros; 

Grafia por blocos (notas separadas por cores; figuras musicais escritas 

em tamanhos diferentes – figuras mais longas escritas maiores; pausas 

representadas por figuras geométricas; 

Cartões para representar de forma visual a altura, representações de 

graves e agudos, por meio do som dos animais e utilização de flechas 

para indicar se o som “subiu” ou “desceu”; 

Utilização de cartazes com ritmos numerados para facilitar a escolha do 

aluno; 

Utilização de respostas em alternativas (ex: aluno marca um X na 

resposta correta dentre algumas possibilidades);  

Placas com imagens de símbolos para representar elementos musicais; 

Utilização de dados  com figuras e notas; 

Improvisar com som e silêncio, agudo e grave, rápido e lento; 

Quadro magnético (signo auxiliar) - bola preta representa a semínima e 

as coloridas menores a colcheia; 

Improvisação com baquetas, usando palavras para melhor compreensão 

dos ritmos; 

Balançar o aluno no pulso da música que está sendo trabalhada; 

Sobre altura: Trabalhar o conceito de grave e agudo utilizando alguns 

livros com dispositivos sonoros que imitam o som dos animais; 

Sobre intensidade: conceituar o forte e fraco os associando às cores e 

movimentos corporais ou apertando massinhas; 

Placas com imagem e fotos dos animais para trabalhar divisões silábicas 

de forma rítmica, com os sons de cada um deles, para improvisar com 

gestos corporais e imitando os animais; 

Atividades utilizando flauta de êmbolo, o corpo, cartões com animais e 

palavras “subiu” e “desceu” para que o aluno, através de cartões, 

aprendesse altura; 

Utilizações de exemplos concretos, sem metáforas. Gravações da aula, 

para depois assistir com ele, para que ele observe seu comportamento e 

veja o que precisa mudar na hora que for tocar; 

Brincadeira do “morto-vivo” com o auxílio do teclado fazendo sons 

graves e agudos para melhor compreensão da altura; 

Uso de cores nas partituras para compreensão da interpretação pianística; 

Uso apoio visual (figuras, desenhos, objetos, cores); 
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Coordenação motora 

para atividades musicais 

simples ou na 

performance 

instrumental 

Cantar com os alunos de mãos dadas em círculo para estimular os 

movimentos corporais: bater palmas; bater os pés; imitar o som da 

serpente; parar lentamente; 

Atividades musicais por meio de cantigas, afim de trabalhar movimentos 

corporais com o auxílio de chocalho; 

Propor alongamentos e aquecimentos; 

Jogos de imitação motora; 

Utilização de copos e baquetas para execução de padrões rítmicos e 

gestuais; 

Formar roda e bater palma conforme o pulso da música que estiver 

sendo cantada, depois vai passando uma bola no ritmo; 

Estourar bolhas seguindo a acentuação rítmica; 

Execução de figuras rítmicas com baquetas; 

Se movimentar de acordo com o ritmo que estiver sendo executado. 

Semínimas (andar) colcheia (correr); 

Adaptar atividades com movimentos corporais para serem realizadas em 

duplas, para melhor estimular o aluno a realização dos movimentos; 

Danças circulares; 

Canções envolvendo jogos com movimentos e percussão corporal; 

Jogos com movimentos, expressão e percussão corporal, por meio de 

canções. 

 

Distúrbio de 

processamento auditivo  

Associação de cores e figuras com elementos auditivos musicais como 

intensidade, timbre, duração, altura, andamento, pulso e apreciação 

musical e exercícios específicos para treino de acuidade auditiva; 

Atividades musicais por meio de cantigas, a fim de estimular 

treinamento auditivo. 

 

Dificuldade de 

memorização 

Utilização de jogo de memória (organizar caixas com sons iguais); 

Associação de movimento com som (abaixar e levantar de acordo com a 

direção sonora); 

Uso de cores nas partituras para associação e memorização; 

Memorização de movimentos realizados em aquecimento. 

 

 

 

 

 

 

Dificuldade de criar, 

improvisar  

Criação de instrumentos por meio de materiais recicláveis; 

Jogos cênicos-musicais onde também se solicitam tarefas ou 

improvisações por parte dos alunos; 

Propor coreografias livres; 

Improvisação com baquetas e copos,havendo momentos para utilizar 

palavras para ajudar na compreensão do ritmo. 

Improvisações musicais coletivas; 

Criação de uma história com sons onomatopaicos; 

Atividades de improvisação rítmicas: Os alunos devem repetir o ritmo 

proposto pelo professor, e e após escolher ritmos diferentes, para que 

todos toquem; 

 Atividades de imitação e socialização: jogos para estimular a percepção 

de si e do outro, assim como o contato visual e físico com o outro; 

Atividades coletivas de criação: Criações de cenas e trilhas sonoras em 

grupos; 

Criação de ostinatos em grupos; 

Improvisação com som e silêncio, agudo e grave, rápido e lento; 

Improvisação de melodias com a voz e criação de sons com a voz e a 

boca, criar letras e interpretar canções; 

Improvisações utilizando copos de plástico; 

Improvisação com o instrumento boomwhaker; 

Criação de música em grupo com instrumentos a escolha deles; 

Composição coletiva. 
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Dificuldades para cantar 

(afinação/dicção) 

Cantar e tocar com instrumentos percussivos e utilização de canções 

para desenvolver a atenção compartilhada, a reciprocidade, reconhecer o 

nome, cantar. 

 

Comportamentais que interferem no aprendizado musical 

 

 

Dificuldades de 

interação social 

Cantar e tocar coletivamente;  

Propor alongamentos, aquecimentos e coreografias livres; 

Atividades com bola, onde o que está com a bola escolhe alguém  para 

entregar para ele. 

Jogar bola de tênis para o colega, em círculo, no tempo forte da música; 

Canção de roda ou brincadeira musical para interagir com os colegas e 

com o professor, trabalhar a atenção compartilhada e reconhecimento do 

nome; 

Atividades de grupo, danças, brincadeiras, jogo com som e música e 

prática em conjunto; 

Improvisações musicais coletivas. 

 

Uso de estereotipias na 

aula de música  

 Canções em aula com recursos gestuais; 

Trabalhar uma música com a utilização dos gestos utilizados pelo aluno 

autista na estereotipia; 

Contextualizar os movimentos estereotipados em brincadeiras ou 

música, afim de que se atribua uma função social para aquele 

comportamento. 

 

 

Dificuldade de se 

comunicar na aula de 

música 

Cantar com o nome das notas; 

Fichas para facilitar a resposta do aluno na aula (com nomes de notas, 

fotos de instrumentos musicais, etc); 

Exercícios com opções, onde ele deveria assinalar a opção correta; 

Avaliações individuais, para que o aluno obtivesse maior tempo para 

responder; 

Trabalhar canções, diálogos musicais e jogos de improvisação; 

Utilização de imagens para transmitir as informações; 

Uso de pranchas de comunicação alternativa. 

 

 

 

Dificuldade de imitação 

Atividades de imitação e socialização: jogos para estimular a percepção 

de si e do outro, assim como o contato visual e físico com o outro; 

Atividades coletivas de criação: criações de cenas em grupos; 

Composição coletiva; 

Músicas em círculo com os alunos de mãos dadas estimulando 

movimentos corporais: bater palmas; bater os pés;  

Placas com imagem e fotos dos animais para trabalhar divisões silábicas 

de forma rítmica, com os sons de cada um deles, para improvisar com 

gestos corporais e imitando os animais; 

Criação de padrões rítmicos solicitando a imitação desses padrões; 

Dificuldades na 

integração sensorial 

Associar imagens, texturas e gestos com sons. 
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5. DISCUSSÃO  

 

Diante dos 29 bancos de dados pesquisados, foram encontrados somente 27 trabalhos 

que abordam a temática de adaptações e estratégias para atividades musicais com pessoas com 

TEA. Apenas no ano de 2013 percebemos um aumento no numero de publicações, chegando 

ao total de 6 trabalhos, mas nos anos anteriores, foram poucas as publicações, estando a 

maioria dos bancos de dados com apenas 1 trabalho. Esse aumento repentino nos mostra que a 

preocupação com essa questão está se tornando mais urgente mas, por outro lado, que é algo 

ainda muito recente. No total, foram encontrados somente 2 teses e 3 livros sobre a temática e 

o maior número de publicações foram artigos, na quantidade de 15. Esses dados apontam para 

a necessidade de ampliarmos as pesquisas e discussões sobre essa temática, uma vez que a 

inclusão já existe nas escolas e por isso, os professores precisam se preparar melhor para 

receber esses alunos. 

Existem diversas atividades musicais adaptadas a pessoas com deficiências, de um 

modo geral, e isso se constitui em um fator auxiliador para o professor de música atuar em 

sala de aula. O trabalho de Mata (2017), por exemplo, propõe atividades musicais por meio de 

escritas não convencionais. É colocado um modelo de partitura diferente, a fim de facilitar a 

compreensão do aluno. Figuras e pausas musicais são representadas por quadrados e 

triângulos, onde as figuras de durações mais longas possuem tamanhos maiores, e as de 

durações curtas são menores. Criações de trechos musicais também foram propostos, à 

medida que uma cartela com ritmos fosse escolhida por cada aluno. E também usos de dados 

com notas e figuras musicais (utilizando apenas a semínima e mínima). O objetivo principal 

dessa atividade era o incentivo à diferenciação e agrupamento dos recursos visuais, uma vez 

que esses alunos apresentavam dificuldades em compreender determinadas informações pela 

complexidade dos mesmos. Dados foram apresentados aos alunos, primeiramente os que 

continham figuras de valor e depois os das notas e suas cores correspondentes. Logo em 

seguida foram feitas algumas atividades de combinação dos dois dados. Assim, a combinação 

entre imagem e som deveria ser ressaltada a fim de que esta estimulação sensorial facilitasse a 

aprendizagem musical. 

Outra pesquisa interessante encontrada foi a de Barbosa (2013), que trabalha os 

parâmetros musicais. No que se refere à altura, trabalha-se o conceito de grave e agudo, 

utilizando alguns livros com dispositivos sonoros que imitam o som dos animais. Aos poucos 
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vão sendo inseridos instrumentos como a flauta doce e o violão, tocando determinadas notas e 

pedindo para que os alunos as representassem com sons de animais de altura similar à 

executada. Sobre o trabalho da intensidade, se transmitem os conceitos sonoros de forte e 

fraco associando-os às cores e movimentos corporais. 

O trabalho da Asnis (2017), nos mostra formas de se trabalhar a música por meio de 

cantigas musicais. Como dito anteriormente, o autista possui sua linguagem comprometida, e 

por isso também pode apresentar dificuldades para cantar. A autora também expõe atividades 

que envolvem treino auditivo, exploração do corpo, manuseio de instrumentos de percussão, 

improvisação musical e prática de sons graves e agudos, para aperfeiçoamento do aprendizado 

musical dos alunos. Para cada cantiga musical havia um tempo específico, e cada aluno tinha 

que escolher um instrumento de percussão. Cada uma dessas cantigas possuía compasso 

binário e o aluno deveria tocar na subdivisão do tempo. 

Sartorello (2013), também trouxe um trabalho interessante no que tange ao uso de 

adaptações, propondo atividades com utilização de cartazes com ritmos numerados para 

facilitar a escolha do aluno. Trabalha também com improvisações, com som e silêncio, agudo 

e grave, rápido e lento, visto que pessoas com TEA possuem dificuldades de criação.  

Há também, nos trabalhos encontrados, jogos propostos para estimular a percepção de 

si e do outro, assim como o contato visual e físico. Essas atividades também podem ajudar na 

Teoria da Mente que, como vimos anteriormente, é o ato de perceber sentimentos de si 

próprio e de outras pessoas. Como afirmam Papim e Sanches (2013, p.17): 

 

Se o indivíduo desenvolve a Teoria da Mente, essa capacidade permite compreender 

o faz de conta nos outros, o estado mental das outras pessoas, como seus desejos, 

crenças e intenções. No autismo esta capacidade está comprometida e precisa ser 

estimulada para ser desenvolvida, ou emulada. 

 

O ensino musical para pessoas com autismo é um tema que precisa ser tratado com 

mais atenção, pois encontrar pessoas nessas condições em sala de aula tem se tornado uma 

realidade cada vez mais frequente. É preciso saber como lidar com esses alunos. Por esse 

motivo, precisamos conhecer formas de transmitir os conteúdos musicais para eles, a fim de 

que as aulas não se tornem frustrantes para os alunos e professores. Louro (2012) apresenta 

em seus trabalhos algumas atividades direcionadas a pessoas com autismo e Viana (2013) 

aponta três palavras que se constituem em um caminho para pensar na problemática da 

Educação Musical Inclusiva: a paciência, o esforço e o planejamento.  
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Os próprios docentes afirmam que há a ausência de preparação para que eles possam 

proceder com o trabalho de educação musical com os alunos com autismo. Viana (2013) 

também comenta que a falta de materiais didáticos torna esse trabalho dificultoso. Em sua 

pesquisa, ela apresenta vários estudos realizados no que se refere à formação do professor. 

Um desses estudos direciona para a falta de conhecimento e preparo nessa área por parte do 

docente, e também há uma falta de credibilidade para com os alunos, no que diz respeito a 

execução de atividades musicais. Isso nos mostra a importância de ampliarmos as pesquisas e 

discussões sobre essa temática no âmbito educacional musical. 

 

6. CONCLUSÃO 

Como conclusão este trabalho traz: 

 

 Um total de 15 artigos, 2 teses, 2 dissertações, 5 trabalhos de conclusão de 

curso e 3 livros abordando a temática de adaptações e estratégias para aulas de música 

direcionadas a pessoas com autismo, obtendo como resultado geral a quantidade de 27 

pesquisas; 

 

 O ano com maior número de publicações foi o de 2013, possuindo 6 pesquisas 

sobre esse assunto;  

 

 Dos 29 bancos de dados pesquisados, haviam trabalhos referentes ao assunto 

em apenas 13, sendo que o banco de dados com maior quantidade de publicações foi o 

Site Música e Inclusão, com um total de 10 publicações; 

 

 Dos 29 bancos de dados, 10 deles possuíram apenas 1 trabalho sobre esse tema, 

o que indica que esse trabalho ainda não está sendo bastante tratado por diversos locais 

acadêmicos de pesquisa; 

 

 Há uma necessidade de ampliação das pesquisas e trabalhos sobre o assunto, já 

que, como vimos nos resultados, a quantidade de trabalhos ainda não é tão extensa, 

havendo anos em que não existiram nenhuma publicação sobre essa temática, como 

ocorreu com os anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. 
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A música contribui sensivelmente para o desenvolvimento de pessoas com autismo, 

mas mesmo assim precisamos lembrar que a música como educação não visa esse 

desenvolvimento somente, mas o aprendizado por si e por isso, precisamos estar atentos e 

aptos a trabalhar pedagogicamente com tais alunos, por isso precisamos aumentar as 

pesquisas na área da educação musical inclusiva.  

Por fim, essas pesquisas se tornam importantes, principalmente para os educadores, 

pois esses trabalhos poderão servir como um “norte” para o trabalho em sala de aula ou para 

ampliação das pesquisas acadêmicas sobre o assunto. Esperamos que nosso trabalho sirva de 

norte para que outras pesquisas sejam realizadas. Talvez um aprofundamento da temática 

adaptações, com análise profunda dos materiais, estratégias e adaptações relatadas em todos 

os trabalhos por nós encontrados, possa ser uma das inúmeras possibilidades que nossa 

pesquisa pode abrir para pesquisadores futuros. 
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ANEXOS 

A. Algumas instituições importantes que atuam junto ao TEA no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Nome da instituição Localização Rede social 

 

Associação de Amigos dos 

Autistas do Piauí  

Teresina/ PI www.facebook.com/amaautismo.teresina 

Instituto Autismo & Vida Porto Alegre/ RS http://www.autismoevida.org.br/ 

Associação de Amigos do 

Autista de Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul/ SC www.amajaraguadosul.com.br 

Associação de Famílias Para 

o Bem-Estar e Tratamento de 

Pessoas com Autismo 

Recife/PE www.associacaoafeto.com.br 

Associação de Atendimento 

e Apoio ao Autista 

Curitiba/ PR www.aamparaautismo.org.br 

Instituto Autismo no 

Amazonas 

Manaus/AM www.autismonoamazonas.com 

GAIA  São José dos 

Campos/ SP 

www.gaiasjc.org.br 

Associação Norte Mineira 

de Apoio ao Autista 

Montes Claros/ 

MG 

www.andamoc.org.br 

Associação dos Amigos dos 

Autistas da Grande 

Dourados 

Dourados/ MS www.facebook.com/autismo.aagd.3 

Associação de Amigos do 

Autista de Cuiabá 

Cuiabá/ MT www.facebook.com/amacuiaba 

http://www.amajaraguadosul.com.br/
http://www.associacaoafeto.com.br/
http://www.aamparaautismo.org.br/
http://www.autismonoamazonas.com/
http://www.gaiasjc.org.br/
http://www.andamoc.org.br/

