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RESUMO 

 

A atuação da música com autistas ainda é vista por parte das pessoas somente 
como uso terápico para melhora da qualidade de vida e da comunicação, sendo que 
há estudos que mostram que a Educação Musical também auxilia nesses processos, 
além é claro, no desenvolvimento musical. Portanto, pensando sobre esses estudos 
que relacionam a Educação Musical e o autismo, a autora desta pesquisa promoveu 
a seguinte questão: O que se tem publicado sobre Música e Autismo nos últimos 10 
(dez) anos? Assim, o presente trabalho tem por objetivo fazer um levantamento de 
publicações nacionais referentes a esse tema no período entre 2012 a 2020. Para 
tanto esta pesquisa caracterizou-se pelo uso da abordagem qualitativa, tendo como 
procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica, como critério de coleta, foi 
pesquisado somente materiais online, por conta de todo o processo de pandemia 
que inviabilizou a visitação às bibliotecas e, para técnica de análise dos dados, 
utilizou-se a análise de conteúdo. Considerando que as temáticas emergentes da 
análise dos artigos foram semelhantes as descritas por Fantini, Joly, De Rose 
(2016), adotou-se como base as nove categorias elencadas pelas autoras. Ao todo 
foram encontrados 75 (setenta e cinco) textos entre artigos, dissertações e teses, 
destes, foram retirados 29 (vinte e nove), pois tratavam de outros temas da música e 
não enfatizaram o Autismo e a Educação Musical como tema principal de seus 
estudos. Os resultados mostram que após o ano de 2012 iniciou-se um processo de 
crescimento de publicações, em vista das leis governamentais de inclusão do autista 
à educação, sendo um termo que está sendo mais procurado. A área de Educação 
Musical Especial vem se expandindo, porém ainda é um processo lento que precisa 
de mais engajamento por parte dos educadores musicais. 
 
Palavras-chave: Autismo, Educação Musical, Educação Especial, Inclusão. 



 

ABSTRACT 

 

The performance of music with autists is still seen by people only as therapeutic use 
to improve the quality of life and communication, even with studies that show that 
Music Education also helps in these processes, besides, of course, in musical 
development. Therefore, thinking about these studies related to Music Education and 
autism, the author of this research asked the following question: What has been 
published about Music and Autism in the last 10 (ten) years? So, the present study 
aims to survey national publications on this topic in the period between 2012 and 
2020. For this purpose, this research was characterized by the use of qualitative 
approach, having as technical procedures the bibliographic research. As a collection 
criterion, only online materials were searched (due to the entire pandemic process 
which makes visiting libraries unviable), and for data analysis technique, content 
analysis was used. Considering that the emerging themes from the analysis of 
articles were similar to those described by Fantini, Joly, De Rose (2016), the nine 
categories listed by the authors were used as the basis. Altogether, 75 (seventy-five) 
texts were found among articles, dissertations and theses, of these, 29 (twenty-nine) 
were removed, by treating other themes about music and did not emphasize autism 
and Musical Education as the main theme of their studies. The results show that after 
the year of 2012, a process of growth of publications started, in view of the 
governmental laws of inclusion of the autistic person in education, being a more 
searched term. The Special Music Education area has been expanding, however it is 
still a slow process that needs more engagement by music educators. 
 

Keywords: Autism, Music Education, Special Education, Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

  

Iniciei meus estudos de piano aos seis anos de idade na Fundação Municipal 

de Artes de Montenegro (FUNDARTE), uma instituição pública municipal, na qual há 

o ensino das quatro áreas da arte, a saber: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. 

Atualmente, esta instituição conta com cinco projetos formalizados, dentre eles está 

o “Me Inclua Nessa”, projeto que atende crianças, jovens e adultos com algum tipo 

de deficiência, envolvendo-as em uma das quatro áreas: 

 

O Projeto Me Inclua Nessa foi criado em 2007 para atender crianças, jovens 
e adultos com necessidades especiais, visando dar oportunidade de 
desenvolvimento de suas habilidades artísticas, nas quatro áreas: artes 
visuais, dança, música e teatro. Os alunos são integrados aos cursos, 
interagindo e participando de todas as atividades inerentes ao processo 
educativo. No final do ano, eles participam de uma Mostra pública, como 
culminância do trabalho. (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE 
MONTENEGRO, 2020) 

 
 

Após alguns anos de estudos na FUNDARTE, ingressei na graduação em 

Música- Licenciatura pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). 

Como em grande parte dos cursos de licenciatura em música, a Educação Musical 

Especial ainda é pouco presente nos currículos da área, mas aos poucos vem 

ganhando espaço, principalmente após inclusão de alunos com deficiência na 

educação básica (PAULON, FREITAS E PINHO, 2005; FINCK, 2009; SCHAMBECK, 

2017).  

Neste ínterim, fui contratada como professora estagiária para atuar com 

alunos de piano e violino pela mesma instituição pública municipal a qual fui aluna 

desde os seis anos de idade, e assim, além de atender diversos alunos, também 

recebi alunos que fazem parte do projeto “Me Inclua Nessa”. Assim, como desafio, 

recebi dois alunos autistas para o instrumento piano, entre 8 (oito) e 10 (dez) anos 

respectivamente. A partir daí, tive a oportunidade de observar mais de perto a 

realidade das situações familiares, e com isso, vendo a possibilidade de essas 

crianças poderem crescer em conhecimento musical, mesmo que tenham algum tipo 

de dificuldade de aprendizagem, me propus a investigar sobre o tema e me 

aprofundar no assunto.  

Segundo dados do órgão ligado ao governo dos EUA, o Center of Deseases 

Control and Prevention (CDC), a cada 110 pessoas, uma é autista. No Brasil, com 
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seus 200 milhões de habitantes, estima-se que existam cerca de 2 milhões de 

autistas atualmente (OLIVEIRA, 2015). 

O autismo, também chamado “Transtorno do Espectro Autista” (TEA) é uma 

condição do neurodesenvolvimento infantil com vários níveis de agravância que 

geralmente afetam a coordenação motora, socialização e a comunicação verbal 

recíproca. Muitos autistas recebem algum tipo de comportamento repetitivo que é 

denominado como "estereotipia motora” atingindo cada pessoa de uma forma 

diferente, com movimentos padronizados e repetitivos em momentos aleatórios, sem 

que haja uma justificativa para aquele comportamento. Encontra-se o déficit 

intelectual em pelo menos 60 e 70% da população autista (KLIN, 2006; TAMANAHA, 

PERISSINOTO, CHIARI, 2008). Também estima-se que 71% tenha transtorno 

mental, 41% tenha transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, Transtorno 

Obsessivo Compulsivo (TOC), fobias e transtorno de déficit de atenção com 

hiperatividade (WORLEY, MATSON, 2011 apud SAMPAIO, LOUREIRO, GOMES, 

2015). 

A música ajuda no fator sociocomunicativo, pois trabalha a atenção e a 

imitação, porém quando se trata de música para pessoas com algum tipo de 

deficiência, para muitos, ela é mais um meio terapêutico do que o próprio meio de 

aprendizagem, dado como um processo histórico cultural, onde a música era vista 

como terapia, que ao decorrer dos anos transformou-se na musicoterapia como 

conhecemos hoje, porém a história da educação musical iniciou-se em meados de 

1940, só a partir daí passou-se a se ter o conhecimento de que a música também 

tem função educacional, e passa então a ser mais uma área do conhecimento. 

Assim, a partir das experiências escolares da educação especial e da educação 

musical, vem sendo ampliada em sua especialidade de atuação, a saber: a 

educação musical especial. (FERNANDES, 2014). 

No ensino de música há uma precariedade de materiais e métodos para o 

ensino de instrumentos musicais que abordem, mais especificamente, sobre o 

Transtorno do Espectro Autista, e por isso, muitos professores de música têm que 

reinventar suas formas de ensino para conseguir criar uma adequação desses 

materiais ao ensinar estes alunos. Diante disso, a autora questiona: O que se tem 

publicado sobre Música e Autismo nos últimos 10 (dez) anos? 

Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento de publicações 

nacionais referentes a esse tema no período entre 2012 a 2020. Para isso, o 
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presente trabalho utilizou a pesquisa bibliográfica como método, através da 

abordagem qualitativa, tendo como técnica a busca via Internet, e pela análise de 

conteúdo como técnica para a coleta dos dados.  

Para cumprir o objetivo da pesquisa, o trabalho foi estruturado da seguinte 

forma, além desta Introdução: Revisão de Literatura, Metodologia, Referencial 

Teórico, Resultados e Análise dos Dados, Considerações Finais, Referências e 

Apêndice. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A partir da revisão que abriu caminhos para adentrar no âmbito do autismo, 

considerando que esses trabalhos são revisões bibliográficas sobre a Educação 

Musical Especial num geral, contudo não focalizaram no tema principal desta 

pesquisa, sendo a “Educação Musical e o Autismo”, mesmo assim, firmaram para 

que esta pesquisa tivesse mais veracidade em seus conteúdos. Assim, esta 

pesquisa embasou-se em quatro autores que tiveram seus trabalhos bem 

destacados, sendo estes: Bezerra (2014), Gums, Schambeck (2014) e Fantini, Joly, 

De Rose (2016). 

 

1.1 PUBLICAÇÕES DE EDUCAÇÃO MUSICAL ESPECIAL: ANAIS DA ABEM DE 

2002 A 2013 

 

Este artigo de Bezerra (2014), teve por objetivo analisar artigos dos anais dos 

encontros nacionais da ABEM no período de 2002 a 2013 que abordassem a 

Educação Musical Especial. Para tanto utilizou-se a pesquisa bibliográfica como 

método para se ter uma análise mais profunda dos artigos selecionados, e assim 

percebeu-se que das deficiências encontradas em relação à Educação Musical, a 

que obteve-se mais publicações foi a NEE (Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais) com vinte e quatro artigos, logo ao final da pesquisa voltou-

se o foco para esta deficiência, mas sem deixar de dar importância às demais. O 

autismo esteve presente na pesquisa com seis artigos contabilizados, não sendo 

portanto o menor número do quadro das deficiências encontradas. 

Bezerra (2014), aponta a necessidade de se ter mais pesquisas sobre a área 

de Educação Musical no contexto da Educação Especial, e também refere-se aos 

pesquisadores para pensar em desenvolver aportes teóricos e metodológicos a fim 

de contribuir para a permanência das pessoas com deficiência na educação básica. 

 

1.2 MÚSICA E EDUCAÇÃO ESPECIAL: PRODUÇÕES ONLINE NAS REVISTAS E 

ANAIS DE ENCONTROS/CONGRESSOS DA ABEM (1992 – 2012) 

 

 Neste artigo, Gums e Schambeck (2014) mapearam, categorizaram e 

analisaram artigos que abordassem a área da Música e a Educação Especial, 
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fazendo uma relação entre esse dois temas, através de artigos online das revistas e 

anais de encontros e congressos da ABEM no período de 1992 a 2012. As autoras 

fizeram um panorama geral, abrangendo não só a área de Educação Musical, mas 

também coletaram artigos de outras áreas como a Musicoterapia e a Terapia 

Ocupacional. Dos resultados que surgiram, obteve-se predominância dos artigos que 

abordaram a Educação Musical Especial, sendo que a coleta teve como critério as 

buscas nos anais da ABEM e portanto os encontros e congressos são específicos de 

Educação Musical.  

Dentro da área de Educação Musical Especial, pontuou-se as diversas 

deficiências encontradas, dentre elas o autismo, mas resultando em apenas dois 

artigos durante o período de 2001 a 2012, sendo que paralelamente com o artigo de 

Bezerra (2014), a deficiência que mais se mostrou enfática foi a Necessidade 

Educacional Especial (NEE), com vinte e seis artigos. 

Em suas considerações finais, Gums e Schambeck (2014) discutiram o fato 

do número razoável sobre “Deficiência Visual” com quinze artigos, ficando atrás 

apenas das pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. As autoras 

criticaram o pensamento comum de que pessoas com deficiência visual aguçam 

outros sentidos, tendo capacidades musicais mais desenvolvidas do que outras 

pessoas, logo trouxeram Finck (2008) para desmistificar esta ideia. 

Para finalizar, Gums e Schambeck (2014) ainda apontaram para as 

discussões que ainda estão crescendo sobre a Educação Musical Especial, 

consolidando este campo de pesquisa. As autoras também observaram que a 

maioria dos autores dos artigos selecionados que já trabalham nessa área, se 

preocuparam em trazer seus relatos de experiência, a fim de contribuir para a 

expansão da mesma.  

 

1.3 EDUCAÇÃO MUSICAL ESPECIAL: PRODUÇÃO BRASILEIRA NOS ÚLTIMOS 

30 ANOS 

 

Neste artigo, as autoras Fantini, Joly, De Rose (2016) trouxeram uma 

pesquisa bem singularizada sobre o tema Educação Musical Especial nos últimos 30 

anos, no qual pesquisaram em revistas científicas e em anais de congressos da 

Educação Musical, levando em conta artigos, teses e dissertações.  
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 Os resultados desta pesquisa só começaram a ser selecionados artigos a 

partir de 1994, ou seja, os últimos vinte e dois anos, sendo que só a partir de 2007 é 

que se começou a publicar mais sobre o tema, e assim elas justificam através de 

seu estudo fazendo referência a autores como Fernandes (2007) e Del-Ben e Souza 

(2007), que os educadores musicais e educadores especiais ainda não se 

dedicaram suficientemente à possibilidade de exercer a Educação Musical em 

pessoas com algum tipo de deficiência. Fantini, Joly e De Rose (2016) ainda 

ressaltam que houve poucas publicações de livros que esclareçam dúvidas desta 

área, citando apenas os livros de Louro (2006, 2010 e 2012) e Louro e Zank (2007). 

 Fantini, Joly, De Rose (2016) ainda trazem nove temáticas (que serão 

abordadas melhor nesta pesquisa), onde analisaram-nas a fim de categorizar os 

artigos selecionados. Nesse sentido, as autoras buscaram identificar o ponto de vista 

dos autores dos estudos analisados, juntamente com a distribuição dos artigos, 

dissertações e teses pelo Brasil. 

 Em suas considerações finais, Fantini, Joly, De Rose (2016) apontam que a 

área de Educação Musical Especial atravessa outros campos do conhecimento e 

que talvez por isso ainda se tenha pouca produção no país. Além disso, conforme a 

pesquisa mostrou, produções vêm crescendo conforme as leis governamentais tanto 

para a educação especial, quanto para a educação musical que constituem em 

afirmar os direitos à saúde, educação, etc. vem sendo sancionadas. As autoras, com 

base em Figueiredo (2005) e Mazzota (2000) criticam que ainda haja falta de 

regularidade entre as leis e as políticas públicas para o engajamento desses direitos 

em prol das pessoas com deficiências no ambiente escolar. E para finalizar, Fantini, 

Joly, De Rose (2016) criticam a falta de compreensão das especificidades de cada 

deficiência por parte dos educadores, pois não há muitos estudos, o que provoca a 

falta de conhecimento e consequentemente o pouco investimento nesta área, sendo 

um processo que está crescendo aos poucos. 
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2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa caracterizou-se pelo uso da abordagem qualitativa, tendo como 

procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica, sendo fundamentada na coleta de 

dados via periódicos, artigos e revistas científicas online, e para técnica para análise 

dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo. Neste sentido, o trabalho foi 

desenvolvido na perspectiva dos dados apresentados, a fim de observar, 

compreender e reunir os conteúdos criando base para a construção do 

conhecimento visando as discussões apresentadas. 

 

2.1 ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

Observando as diversas abordagens existentes, inicialmente escolheu-se a 

abordagem quanti-qualitativa, porém ressaltando o objetivo final deste trabalho, 

optou-se então somente pela qualitativa, que trata de uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, a essa abordagem não faz uso de métodos e técnicas 

estatísticas, sendo que o processo e o significado por onde as discussões vão gerar 

são os focos principais desta abordagem (SILVA, MENEZES, 2005).  

De acordo com Creswell e Plano Clark (2011) definem que a abordagem 

quanti-qualitativa ou quali-quantitativa (conhecidas também como métodos mistos), é 

como um procedimento de coleta, análise e combinação de técnicas quantitativas e 

qualitativas em um mesmo desenho de pesquisa. Para esta pesquisa não foi 

utilizada a abordagem quanti-qualitativa, porque mesmo tendo base em números, 

continua-se obtendo dados qualitativos. Segundo Penna (2015), explica que: 

 

Para apresentar uma caracterização geral da situação estudada, podem ser 
usados dados numéricos, o que não torna a sua pesquisa “quantitativa”, 
uma vez que, por seu caráter qualitativo, ela não está regida pela 
preocupação de generalizar e sim pela intenção de compreender. Neste 
caso, os números são meros recursos para traçar um panorama geral ou 
para indicar ocorrências observadas. (PENNA, 2015, p. 155 - 156). 

 

Sendo assim, a quantidade de artigos selecionados teve sua quantificação 

para obter-se um panorama geral das categorias e subcategorias em relação ao 

tema “Música e Autismo”, servindo de análise para entender como essas categorias 
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se relacionam entre si e a importância desse tema para a educação musical 

especial. 

 

2.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2019), a pesquisa bibliográfica “... é um tipo 

específico de produção científica: é feita com base em textos, como livros, artigos 

científicos, ensaios críticos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, resenhas, 

resumos.” Com isso, os materiais publicados podem ser tanto físicos quanto online. 

(LUNA, 2000). 

 De acordo com Marconi e Lakatos (2019), a pesquisa bibliográfica dispõe em 

oito fases: 

 

1- Escolha do tema 

Trata-se de uma pesquisa que contemple o tema central que pode ser livre 

(escolhido pelo próprio pesquisador) ou direcionado pelo professor/orientador. O 

tema deve contemplar o desejo ou até necessidade do pesquisador, levando em 

consideração fatores internos e externos, como por exemplo originado de alguma 

experiência própria do pesquisador que o faz ter uma ligação muito próxima com o 

tema. O pesquisador deve se atentar para não correr o risco de escolher um tema 

muito amplo, que possa levar a discussões intermináveis porque pode tornar difícil a 

pesquisa. 

 

2- Elaboração do plano de trabalho 

 A elaboração do plano de trabalho antecede o fichamento quando então é 

temporário, ou ocorre depois de iniciada a coleta de informações bibliográficas, 

quando já se dispõe de recursos para elaboração do plano definitivo, não quer dizer 

que será estático, porque pode ocorrer alterações. A elaboração do plano deve 

observar a estrutura do trabalho como a introdução, o desenvolvimento e a 

conclusão.  

 

3- Identificação 

 A identificação é o reconhecimento do tema escolhido nos livros e periódicos 

pesquisados. Se a pesquisa for em materiais físicos, pode-se observar através dos 
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catálogos que estão prescritos pelos editores, se em materiais via internet fica ainda 

mais fácil a busca, basta pesquisar as palavras-chave relacionadas ao tema ou 

também ler os resumos (abstract) dos artigos selecionados. Outro meio de busca é o 

levantamento de conteúdos pelos sumários de livros e revistas científicas e, por 

último e não menos importante, é a verificação pelas referências dos artigos, que 

podem facilitar e levar a outras buscas mais singelas complementando a pesquisa. 

 

4- Localização 

 Após a identificação do tema nos materiais coletados, passa-se para a etapa 

da localização das fichas bibliográficas nos arquivos das bibliotecas públicas, que 

podem ser localizadas via internet, muitas teses e dissertações já se encontram 

disponíveis online. 

 

5- Compilação 

 A etapa da compilação trata-se da junção dos materiais coletados, 

sistematizando-os. 

 

6- Fichamento 

 O fichamento serve para ter em mãos todas as referências a fim de organizá-

las e não se perder no seu referencial. Contudo, com as pesquisas facilitadas pela 

internet é muito mais prático esse fichamento, pois o pesquisador pode 

simplesmente deixar organizado em fichas que podem ser consultadas a qualquer 

momento, basta ter organização. 

 

7- Análise e interpretação 

 É o momento em que o pesquisador vai analisar consistentemente o seu 

material dando significado e interpretação. O pesquisador deve ter opinião clara e 

consistente, pois a interpretação exige a comprovação ou refutação das hipóteses 

apresentadas. Assim o pesquisador abre uma discussão dando seu verdadeiro 

significado para sua pesquisa. 
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8- Redação 

 A redação é a escrita de todo o trabalho. Dependendo do tipo de trabalho, 

essa escrita varia de acordo com o modelo, como por exemplo, uma monografia, 

dissertação ou tese. 

 

2.3 TÉCNICA DE COLETA VIA INTERNET 

 

A internet é o meio mais prático para pesquisas, e nessa pandemia, houve um 

crescente fortalecimento desse meio, fazendo com que não fosse só mais um meio 

de pesquisa, mas se tornando uma necessidade. 

A pesquisa via internet é sim um meio científico, pois temos vários sites e 

revistas científicas de alta categoria que são importantes para a Educação Musical, 

como a Revista da ABEM, Revista OPUS, ANPPOM, Revista Hodie, SIMPOM, 

SCIELO, entre outras, e foi baseando-se nessas revistas científicas que os artigos 

foram pesquisados. 

Para firmar mais a cientificidade da coleta via internet, temos alguns autores 

como Calliyeris e Las Casas (2011) que afirmam: 

 

O baixo custo da pesquisa via web tornou sua aplicabilidade acessível a 
qualquer pessoa com acesso à internet e democratizou definitivamente o 
processo de coleta de dados. Para completar, a utilização de recursos 
multimídia, facilitou a padronização (do instrumento de coleta) e a interação 
do respondente com o método de auto-preenchimento, tornando-o amigável 
e dinâmico. (CALLIYERIS, LAS CASAS, 2011, p. 3). 

 

Então além de ser um meio mais prático é também mais acessível para quem 

tem acesso à internet, e também um instrumento de coleta científico, por ter revistas 

e sites confiáveis. Segundo Carvalho (2013, p. 41-42),  

 

Na atualidade, com as ferramentas de pesquisa disponíveis, qualquer 

tentativa de justificação da ausência de bibliografia atualizada é inválida. O 

acesso à informação possibilitado pela Internet simplesmente torna 

inadmissível que o pesquisador não tenha conhecimento pleno e atualizado 

das pesquisas que estão sendo produzidas sobre o seu tema nos principais 

centros de investigação do mundo. (CARVALHO, 2013, p. 41-42) 

 

Ou seja, para se pesquisar na internet é preciso rigor e entendimento de quais 

sites e revistas são confiáveis, mantendo o critério verídico que uma pesquisa 

acadêmica necessita. 
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2.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Para esta pesquisa escolheu-se analisar os dados através da Análise de 

Conteúdo que segundo Moraes (1999): 

 

[...] a análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada 
para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e 
textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou 
quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma 
compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura 
comum. (MORAES, 1999, p. 8). 

 
Para sistematizar através desta técnica de análise, Moraes exemplifica cinco 

etapas, que são elas: 

 

1- Preparação das informações; 

Essa etapa requer uma organização das informações que serão analisadas, 

compreendendo uma leitura atenta aos materiais que são pertinentes ao objetivo do 

tema proposto, logo cada material pode ser separado por uma codificação do próprio 

autor, estabelecendo uma organização, seja em uma ordem por numeração, ou por 

letras, sempre atento ao objetivo da pesquisa. 

 

2- Unitarização ou transformação dos conteúdos em unidades; 

A unitarização tem como objetivo definir a unidade de análise, que é o 

elemento unitário do conteúdo, que será posteriormente classificado. As unidades 

podem ser palavras-chave, frases, temas. 

Após as informações serem devidamente preparadas, há então uma 

necessidade de reler essas informações cuidadosamente e assim unitarizar de 

acordo com o que cada informação está abordando, após isso pode-se isolar cada 

uma das unidades e também defini-las, a fim de organizar para a próxima etapa que 

é a de categorização. 

 

3- Categorização ou classificação das unidades em categorias; 

Categorização é agrupar dados de acordo com as especificidades de cada 

conteúdo. Existem alguns tipos de categorização como a “categorias temáticas”, 

“categorias a partir de verbos, adjetivos, substantivos, etc” e ainda “categorias por 

critérios léxicos”. Ainda segundo Moraes “O retorno periódico aos dados, o 
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refinamento progressivo das categorias, dentro da procura de significados cada vez 

melhor explicitados, constituem um processo nunca inteiramente concluído, em que 

a cada ciclo podem atingir-se novas camadas de compreensão. 

 

4- Descrição 

 A descrição é a primeira parte que abre a comunicação dos resultados do 

trabalho. Se a pesquisa for quantitativa, os primeiros resultados devem ser 

apresentados através de tabelas e quadros, apresentando juntamente com as 

tabelas, as frequências e percentuais delas. Se a pesquisa for qualitativa, os 

primeiros resultados devem ser apresentados por meio da redação que expresse o 

conjunto de significados e análises presentes, com o cuidado de referenciar 

corretamente os dados explanados. 

 

5- Interpretação. 

A interpretação é a parte fundamental, onde o pesquisador deve expor suas 

colocações quanto aos dados referenciados, se aprofundando no assunto a fim de 

abrir uma discussão coesa procurando pela compreensão da mesma. 

Todas essas etapas foram de extrema importância para que não haja 

descuidos no momento em que se analisa cada artigo, além de ficar mais 

organizado. 

Como finalização das etapas de análise e interpretação dos dados, os 

estudos selecionados foram organizados e categorizados e após este caminho 

percorrido, fez-se uma explanação relevante abordando o Autismo e a Educação 

Musical no capítulo “Referencial Teórico”, só então, com os referenciais importantes 

para a fundamentação deste trabalho, a autora partiu para a descrição dos 

“Resultados e Análise dos Dados”. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico escolhido para fundamentar esta pesquisa constituiu-se de 

artigos de autores como Louro (2012; 2014; 2016; 2017), Sampaio e Freitas (2011), 

Pinheiro e Camargo Júnior (2005), Pendeza (2016), Neuhaus, Beauchaine e Bernier 

(2010), Santiago (2018), Sugahara (2013), Brito (2011), Soares (2012), Bhatara et al. 

(2009); Gattino et al. (2011); Gold et al. (2006); Kern et al. (2006); Kern et al., (2007); 

Kim et al., (2009), Prestes (2008), Barbosa (2013) e Silva et al. (2017). Na 

perspectiva do olhar sob o autismo, esses referenciados autores trazem relevantes 

discussões a cerca dos direitos do autista à educação e a inclusão do mesmo tendo 

em vista as leis governamentais, e também fazem uma abordagem relacionando o 

ensino da música com pessoas com transtorno do espectro autista. 

 

3.1 BREVE EXPLANAÇÃO SOBRE O AUTISMO 

 

Segundo Louro (2014), Sampaio e Freitas (2011), o autismo não se trata de 

uma doença, mas sim uma condição do neurodesenvolvimento que afeta três áreas 

de comprometimento: imaginação, socialização e comunicação, chamada de “Tríade 

de Wing”, sobrenome da Dra. Lorna Wing (1976). Também foi ela quem iniciou o 

conceito de um espectro autista, uma constelação variável de peculiaridades nessas 

3 áreas. (PINHEIRO e CAMARGO JÚNIOR, 2005). 

De acordo com a Lei 12.764/2012, chamada Lei Berenice Piana, reconhece o 

autista como pessoa com deficiência, garantindo-lhe os suportes legais, além da 

inclusão escolar e consequentemente, na vida profissional (BRASIL, 2012). Segundo 

Louro (2012), o termo pessoa com deficiência é o termo mais atual, desde 1994, 

extinguindo a palavra “portador” e também pessoas “com necessidades especiais”, 

que era muito utilizado, pois deficiência não é uma opção, e necessidades todos 

podemos ter, mesmo que não sejamos deficientes. Também de acordo com 

Pendeza (2016), é uma: 

 

[...] terminologia usada atualmente e cunhada no ano de 2008, como 
referido anteriormente. Isso vem a influenciar diretamente as pessoas com 
TEA, consideradas pessoas com deficiência e detentoras dos direitos legais 
que esse título lhes assegura. (PENDEZA, 2016, p. 102) 
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Um dos maiores fatores que afetam a comunicação do autista com outras 

pessoas é o fator sociocomunicativo, segundo Neuhaus, Beauchaine e Bernier 

(2010) há 5 (cinco) áreas de funcionamento social que são afetadas: 

 

1-   Tendência de direcionar a atenção ao estímulo social; 

2-   Atenção compartilhada; 

3-   Processamento de informações faciais; 

4-   Imitação motora; 

5- Nível de respostas a dicas emocionais de outras pessoas (TEA não 

demonstra interesse na emoção do outro, e não processa emoções dos outros). 

 

Ao promover uma grande discussão sobre os direitos dos autistas à 

educação, Santiago (2018) ressalta a falta de preparo dos professores na educação 

musical especial, considerando que o educador deve se capacitar para atender todo 

e qualquer tipo de pessoa, e no momento em que o ele se dedica a atuar com 

pessoas com deficiência terá um outro olhar para o processo de aprendizado de 

todos os alunos, pensando nas particularidades de cada um e assim, terá maior 

flexibilidade em realizar adaptações em relação a conteúdos e métodos. Em 

concordância com as afirmações, e entendendo que o professor deve ter o 

conhecimento de todos os fatores que afetam a cognição social do autista, PADILHA 

(2006), apud SOARES (2012) nos revela que: 

 

[…] é preciso e é possível um olhar radicalmente voltado para ver o 
deficiente [sic] como alguém que vai se apropriando da cultura e não 
apenas somando hábitos. Que é preciso e é possível valorizar e priorizar 
atividades e práticas educativas que mobilizem o simbólico; que os limites 
de cada um são desconhecidos e um dos maiores limites é o nosso – o que 
desconhecemos do outro, nosso aluno, nosso educando (PADILHA, 2006, 
p. 48, apud SOARES, 2012, p. 57). 

 

 

O autista é portanto considerado pessoa com deficiência, e por isso, tem 

todos os direitos ao suporte legal tanto da saúde como da educação. É uma criança 

como qualquer outra, com a direção e estratégias de ensino corretas ele consegue 

aprender no seu ritmo. Para isso, deve haver um preparo por parte do professor, 

além do conhecimento prévio sobre o transtorno. 
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3.2 AUTISMO EM CONTEXTO COM A EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Na área da música há duas grandes possibilidades de auxiliar pessoas com 

deficiência ou algum tipo de transtorno, a musicoterapia e a educação musical 

(LOURO, 2017). A musicoterapia visa a saúde e qualidade de vida do paciente 

através da música, já o foco da educação musical é dar a possibilidade da 

expressão de sentimentos e emoções que por outro lado, em outras situações 

seriam difíceis de serem expressados e assim objetiva a formação integral do ser 

humano, a fim de estimular os alunos experimentar, sentir, questionar, etc. para o 

exercício da comunicação. (SUGAHARA, 2013; BRITO, 2011) 

Segundo Sampaio et al. (2015), apud Bhatara et al., (2009); Gattino et al., 

(2011); Gold et al., (2006); Kern et al., (2006); Kern et al., (2007); Kim et al., (2009), 

a intervenção tanto da educação musical especial quanto da musicoterapia trazem 

muitos benefícios para as crianças com autismo, principalmente nas áreas mais 

afetadas pelo espectro, que são a comunicação e a interação social. Seguindo esta 

linha de benefícios das áreas mais comprometidas do autismo, quando a música é 

utilizada em atividades que envolvam grupos, colabora para a sociabilização do 

indivíduo e, por ser uma propriedade não verbal, pode ser uma porta de entrada 

para o desenvolvimento da linguagem. 

“A música é uma linguagem não verbal e uma das dificuldades do indivíduo 

autista é a comunicação verbal, pode-se supor que a comunicação como expressão 

seja facilitada e mesmo estimulada pela intervenção musicoterapêutica.” 

(PANHOTO, 2013 apud PRESTES, 2008, p.1).  

Segundo Barbosa, (2013): 

 

A música transcende a linguagem verbal. Segundo pesquisadores da 
ESNH, a música, quando não verbalizada, é decodificada no hemisfério 
direito, se movendo até o centro de respostas emotivas, localizado no 
hipotálamo e passa para o córtex (responsável pelos estímulos motores e 
do intelecto). Dessa forma ela atua como uma possível ponte de 
comunicação para pessoas com esse tipo de transtorno neurológico. 
(BARBOSA, 2013, p. 33)      

 

Portanto, para o indivíduo autista, a música por ser abstrata, age diretamente 

nas emoções corroborando para a expressão de sentimentos, e dessa forma, agindo 

como meio de comunicação entre os envolvidos seja na sessão de musicoterapia, 

seja na aula de música. 
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A música como ensino-aprendizagem além de favorecer os fatores 

sociocomunicativos do autista, também desenvolve a musicalidade em instrumentos 

musicais, como visto no artigo de Pendeza e Dallabrida (2018) apud Rodrigues 

(2012) no qual observou-se em uma aula de violoncelo para uma criança autista de 

11 anos que demonstrou melhoras no instrumento, além de melhoras na cognição e 

sociabilização, outro exemplo também encontra-se no artigo de Oliveira 2014, na 

qual experienciou aulas de piano a um menino autista de 9 anos, e que apresentou 

melhoras no instrumento, além de também apresentar melhoras na cognição e na 

sociabilização. Outro exemplo que não pode deixar de ser citado é o caso de Derek 

Pavacini, um americano que se tornou um famoso pianista renomado que além de 

ser autista, também é cego (LOURO, 2012).  

Em seu textos, Louro (2012; 2016) critica o fato de que ainda há uma grande 

tendência não só de educadores musicais, mas também do pensamento do senso 

comum no que se refere a educação para autistas e também pessoas com outros 

tipos de transtornos e deficiência, pois sempre acabam direcionando a música como 

forma terápica ou de socialização ou também na questão da melhora da qualidade 

de vida, o que não é errado, pois a música também ajuda nesses fatores, porém 

acabam não dando a devida importância ao aprendizado musical em si. 

Ainda segundo Louro (2016), isto refere-se a algumas questões que podemos 

pensar, como por exemplo a crença comum de que pessoas com deficiência são 

incapazes de aprender da mesma forma que as sem deficiência. Isso ainda é um 

tabu que deve ser desconstruído (desmistificado) entre os pais e os professores. 

Outra questão que Louro aponta como mais negativa, é a de pensar que pessoas 

com deficiência não precisam aprender música, pois afinal de contas devem pensar 

na sua saúde. 

Silva et. al. (2017), orientam ao educador musical reconhecer que a criança 

autista pode e tem tanta capacidade quanto um aluno sem deficiência, também 

aconselham tais educadores para se aprofundar melhor no assunto e buscar 

pesquisas mais fundamentadas para contribuir com a Educação Musical. 

Para que a Educação Musical Especial seja fortificada, é preciso a luta 

constante do corpo docente e discente tanto pela necessidade de se ter mais 

estudos sobre o tema, quanto pela luta dos direitos a uma educação musical de 

qualidade, com professores capacitados para isso e que pensem na inclusão do 

termo “Educação Musical Especial”. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Durante o processo inicial na busca dos dados a serem coletados foram 

encontrados um total de 75 (setenta e cinco) textos, entre artigos, dissertações e 

teses. Serviram de local de pesquisa: repositórios dos congressos de Educação 

Musical da Unicamp, da ANPPOM e ABEM. Também foram consultados os anais 

dos encontros regionais da ABEM, do SIMCAM e do SIMPOM. Em revistas 

científicas como a Revista Opus (ANPPOM), Revista Educação, Artes e Inclusão 

(Udesc), Arte Revista, Revista Música da USP, Revista Brasileira de Educação 

Especial, Revista Música Hodie, Revista NUPEART (Udesc), Revista DAPesquisa 

(Udesc), Revista da ABEM. Além disso, repositórios das universidades OPET, 

UNIFESP, UFPR e UNISA, periódicos da SCIELO, ABRA e no site Música e 

Inclusão. Vale ressaltar que este último não se trata de uma revista científica, o que 

faz dele uma fonte de pesquisa não oficial (SANTIAGO, 2018), contudo trata-se de 

um repositório criado pela autora e pesquisadora da educação musical, da 

neurociência e da inclusão, Dra. Viviane dos Santos Louro. Esta mesma autora tem 

sido referenciada com frequência quando se trata de educação musical e processos 

inclusivos (LOURO 2012; 2014; 2016; 2017; 2018). 

 Para esta primeira etapa utilizou-se os seguintes descritores: “Música e 

autismo”, “Educação Musical Especial”, “Música e inclusão”, “Educação Musical e 

transtorno do espectro autista”. Ao submeter esses termos à busca, obteve-se um  

número significativo de artigos sobre o processo de aprendizagem musical com 

autistas. Apesar disso, considera-se que ainda é um número bastante restrito em 

relação a outros temas específicos da Educação Musical. De acordo com Fernandes 

(2014), são eles: “Filosofia e Fundamentos da Educação Musical”, “Educação 

Musical Instrumental (conjuntos, bandas, orquestra, fanfarra, etc.)”, “Educação 

Musical Coral”. (FERNANDES, 2014). 

Após a primeira etapa de busca dos textos partiu-se para a fase de 

organização destes, de modo a gerar categorias para posterior análise. Depois 

desse processo elencamos o tema da “Educação Musical e Autismo” como categoria 

principal, e a partir dela surgiram subcategorias que nomeamos de: “Educação 

Musical e Deficiências”, englobando as deficiências em geral, também emergiram as 

categorias “Musicoterapia e Autismo”e “Musicoterapia e Deficiências”, e ainda a 

categoria “Outros”, que é portanto todos os artigos que não se encaixam no termo 
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“Educação Musical”, mas que se referem à grande área da música abrangendo o 

transtorno do espectro autista e as deficiências em geral, como por exemplo a 

relação entre a música e as neurociências e também a psicologia.  

A intenção da autora não foi esgotar o tema, e também em decorrência da 

pandemia de Coronavírus, impediu a pesquisa presencial em livros e periódicos, por 

tanto, há uma grande probabilidade de que existam outros artigos que não foram 

catalogados neste trabalho.  

Abaixo o gráfico com a quantidade exata de artigos relacionados à Educação 

musical, musicoterapia e “outros”: 

 

Gráfico 1 - Quantidade exata de artigos dos diversos campos encontrados: 

Fonte: Autora (2020). 

 

Num segundo momento foram revisadas novamente as categorias e então 

foram retirados os artigos relacionados às categorias “Educação musical e 

Deficiências”, pois esses artigos abordam as deficiências em geral, colocando o 

autismo em segundo plano, que no caso desta pesquisa juntamente com a 

Educação Musical é o foco principal. Também foram retirados as categorias 

“Musicoterapia e Autismo” e “Musicoterapia e Deficiências”, por se tratar da música 

como terapia. 

Sendo assim, apesar de ser uma área de grande importância e muito benéfica 

principalmente para pessoas com deficiência que precisam de reabilitação, é uma 

área que tem um propósito diferente da Educação Musical, já que a primeira visa a 
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reabilitação do paciente e a segunda visa o aprendizado do aluno. Logo, também 

foram retirados os artigos relacionados à categoria “Outros”, pois abordam outras 

áreas, não tendo portanto equivalência com o foco deste trabalho que é o ensino-

aprendizagem. Sendo assim foram retirados 12 (doze) artigos de Educação Musical 

que tratam das deficiências em geral, 9 (nove) artigos de musicoterapia e 8 (oito) 

artigos relacionados à música e neurociência e psicologia. Desse modo, foram 

selecionados 46 (quarenta e seis) artigos sobre o tema Educação Musical e Autismo, 

destes, duas são dissertações de mestrado e outras duas são teses de doutorado.  

Estes artigos, dissertações e teses estão catalogados no Apêndice deste 

trabalho.  

 

4.1 ANOS DE PUBLICAÇÃO 

 

Esta categoria diz respeito aos anos em que foram publicados materiais 

relacionados ao tema “Educação Musical e Autismo”. Abaixo o gráfico condizente 

com os anos desde 2012 até 2020: 

 

Gráfico 2 - Anos de Publicação 

  

       Fonte: Autora (2020) 

 

 Os trabalhos tratados especificamente sobre Educação Musical e Autismo, 

não foram encontrados nos anos anteriores a 2012, por isso não foram mostrados 

no gráfico. Existem trabalhos anteriores, porém com uma abordagem muito mais 
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geral das deficiências, e o autismo poucas vezes citado. Isso se dá pelo fato de que 

o Transtorno do Espectro era um assunto pouco conhecido num âmbito geral e 

portanto pouco abordado, por se ter todo um contexto histórico, em que a pessoa 

autista era tachada como louca ou débil-mental. Esses rótulos foram diminuindo com 

o passar do tempo e os diagnósticos foram sendo mais precisos. No Brasil só em 

2012 foi sancionada a lei Berenice Piana a fim de dar os suportes legais à autistas 

(SARTORELLO, 2013). Desse modo pode-se entender o porquê de as publicações 

tratarem desse tema com mais ênfase a partir de 2012. 

Os anos mais produtivos foram 2016 com oito artigos e uma dissertação e 

2018 com oito artigos, uma dissertação e uma tese. O indicativo do aumento de 

publicações pode estar relacionado com a Lei 13.146, Lei Brasileira de inclusão da 

pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que assegura todos 

os direitos, seja da saúde, da educação, do transporte, lazer, etc:  

 

É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. (BRASIL, 2015, Art. 1) 

 
A partir do pressuposto das movimentações governamentais em relação às 

pessoas com deficiências, também houve interesse em promover o autismo à 

educação, consequentemente à educação musical.  

Nos últimos dois anos (2019-2020) houve uma estabilização no número de 

publicações, esta estabilização também está refletida na busca pelo termo que, 

conforme o gráfico a seguir, pode-se observar que houve um crescimento na procura 

pelo termo “autismo” (azul) justamente no ano de menos publicações sobre autismo 

e educação musical (vermelha): 
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Gráfico 3 - Interesse ao longo do tempo: 

              Fonte: Google Trends (2020)  

 

Porém, pode-se observar que a linha vermelha que representa a educação 

musical se mostrou estabilizada, portanto entende-se que o termo “autismo” foi mais 

procurado em termos gerais, como saúde e educação, mas em relação à educação 

musical a linha se manteve na mesma. 

Também não podemos deixar de citar que neste último ano foi sancionada a 

Lei Romeo Mion nº 13.977/2020 que altera a lei Berenice Piana, criando a carteira 

de identificação para pessoas com transtorno do espectro autista, além de promover 

maior assistência social (BRASIL, 2020) Dando a entender que houve maior 

interesse na procura pelo termo autismo por si só.  

 

4.2 BANCO DE DADOS 

 

Esta categoria diz respeito aos bancos de dados e repositórios onde foram 

publicados artigos, dissertações e teses relacionados ao tema “Educação Musical e 

Autismo” como descrito na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Banco de Dados/ Repositórios 

Bancos de dados/ Repositórios Número de Publicações 

Congresso de Educação Musical da UNICAMP 1 Artigo 

Congresso da ANPPOM 2 Artigos 

Revista OPUS 1 Artigo 

Encontros Regionais e Nacionais da ABEM 11 Artigos 

Revista da ABEM 2 Artigos 
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Anais do SIMCAM 5 Artigos 

Anais do SIMPOM 3 Artigos 

Revista Educação, Artes e Inclusão 3 Artigos 

Revista Música (USP) 1 Artigo 

Revista Brasileira de Educação Especial 1 Artigo 

Revista NUPEART (Udesc) 1 Artigo 

Revista DAPesquisa (Udesc) 1 Artigo 

Arte Revista (FPA) 1 Artigo 

Repositório da OPET 1 Artigo 

Repositório da UNIFESP 1 Tese 

Repositório da UFPR 1 Dissertação 

Repositório da UNISA 1 Dissertação 

Cadernos da Pedagogia 1 Artigo 

Música e Inclusão (site) 6 Artigos, 1 Dissertação e 1 Tese 

    Fonte: Autora (2020) 

 

A Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) foi a que registrou mais 

publicações deste tema, tendo onze artigos em seus encontros regionais e nacionais 

e dois em sua revista científica, a Revista da ABEM. A quantidade de publicações 

reflete a história da associação, sendo uma associação que reúne profissionais da 

área da música a fim de estruturar o pensamento crítico na atuação da grande área 

da educação musical, além disso promove vários encontros entre pesquisadores, 

professores e acadêmicos de diversos níveis (ABEM, 2020). 

O segundo repositório com mais publicações foi do site “Música e Inclusão”, 

criado pela Professora e Doutora Viviane Louro, contando com seis artigos, uma 

dissertação e uma tese. Esse site não é uma fonte oficial (SANTIAGO, 2018), 

contudo há diversos trabalhos publicados sobre educação musical especial, e 

também sobre música e neurociência, inclusive muitos artigos que não foram 

analisados por serem Trabalhos de Conclusão de Curso, mas que corroboraram 

para esta pesquisa. Louro certamente já é uma grande referência para a Educação 

Musical e dessa forma, conta com muitos trabalhos que ajudam a pensar e agir por 

uma educação musical mais inclusiva. 
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4.3 PRODUÇÕES NO BRASIL 

 

Esta categoria diz respeito aos estados e regiões do Brasil onde foram 

publicados artigos, dissertações e teses relacionados ao tema “Educação Musical e 

Autismo”. Abaixo o gráfico de mapa com a localização das publicações nos estados 

do Brasil. Os círculos representam os pontos onde os artigos foram publicados, os 

de cor mais clara (amarelo) são os de menor quantidade e os de cor mais escura 

como o vermelho, são onde se teve mais publicações: 

 

Gráfico 4 - Mapa dos artigos encontrados nos estados do Brasil 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Como visto no mapa, o estado que mais se obteve artigos foi São Paulo com 

13 (treze) publicações, em segundo o estado do Paraná com 7 (sete) publicações, 

seguido do Pará com 6 (seis), Rio grande do Sul (5), Rio de Janeiro (4), Minas 

Gerais (3), Santa Catarina (2), Pernambuco, Piauí, Espírito Santo, Goiás, Amazonas 

e Paraíba com apenas 1 (uma) publicação.  

 Há uma hipótese bem significativa para que São Paulo sobressaísse em 

publicações, já que a primeira Associação de Amigos do Autista (AMA) foi fundada 

lá, essa associação oferece atendimento 100% gratuito com instrumentos para a 
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convivência social e também promove e incentiva pesquisas sobre o autismo a fim 

de difundir conhecimento (AMA, c2020). Assim pode-se supor que o interesse pelo 

autismo na educação musical seja oriundo das manifestações em prol do autismo 

que ainda estão crescendo e se difundindo pelo país. A autora e pesquisadora 

Viviane Louro também publicou diversos artigos em São Paulo, e outros autores que 

também publicaram, os que veremos na tabela 2 das temáticas e os autores 

correspondentes a elas. 

 Depois de São Paulo, Paraná também teve relevância em publicações. A 

ABEM localiza-se em Londrina-PR, para tanto, muitos pesquisadores que publicam 

seus trabalhos são de lá (ABEM, 2013), outra hipótese é a de que a difusão da 

música é bastante eminente. Existem vários projetos culturais para área da música 

como o “Projeto Social em Educação Musical” que consiste em oferecer o 

conhecimento musical da prática à teoria com aulas de música destinadas a 

adolescentes que queiram aprender um instrumento e podendo agregar a prática de 

orquestra (CURITIBA, 2018?), também há diversas escolas de música, como o 

“Centro Cultural Villa-Lobos”, “Academia de Música e Educação do Paraná”, 

“Fundação Cultural Suábio-Brasileira”, existem produções musicais e cursos de 

graduação em produção musical, e também cursos de graduação em música 

oferecida em algumas universidades e escolas de música como a “Escola de Música 

e Belas Artes (EMBAP)”, “Faculdade de Artes do Paraná (FAP)” e a “Universidade 

Federal do Paraná (UFPR)”. De acordo com a profa. e pedagoga ligada ao ensino do 

violino através do Método Suzuki), Karin Kupas (2021), a música é fomentada, mas 

em relação ao autismo, há pequeno número de autistas que se destacam na música, 

ou seja, ser autista e ser um gênio da música é algo bastante difundido pelo cinema, 

mas a realidade da grande maioria é bem diferente, sendo assim o fato de se ter 

muitos artigos no Paraná pode ser devido a uma linha de pesquisa de pessoas, 

instituições que focam na temática, como o uso da música como parte da terapia 

com pessoas portadoras do transtorno do espectro autista (informação verbal).1 

 

 

 

 

                                                
1
 Informação fornecida por Karin Kupas (Mestrado em Pedagogia do Violino pela Texas Tech 

University), em conversa particular pelo Whatsapp, em 01 janeiro de 2021. 
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4.4 TEMÁTICAS 

 

A presente pesquisa teve como base as nove temáticas que se encontram no 

artigo de Fantini, Joly, De Rose (2016), exceto a primeira que foi formada pela 

autora desta pesquisa, pois existem artigos com a linha de pensamento da 

Neurociência combinando com a Música e o Desenvolvimento global de pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista e assim não se encaixam nas outras nove 

temáticas. Fantini, Joly e De Rose trazem as temáticas num contexto mais geral das 

deficiências, assim a autora desta pesquisa utilizou-as a fim de dar respaldo ao 

autismo. 

 

Neurociência/ Desenvolvimento Global 

 

 Essa temática se trata de estudos que investigam a relação que a área de 

neurociência tem com a educação musical, procurando entender os processos da 

aprendizagem musical atuando no desenvolvimento global de pessoas com 

transtorno do espectro autista.  

 

Conhecimento Sobre/Dos Alunos 

 

 São características funcionais, cognitivas e sociais de pessoas com autismo e 

os efeitos que a aprendizagem musical proporciona sob essas características. Os 

estudos também buscam conhecer as necessidades e dificuldades que possam ser 

encontradas em alunos autistas, abrangendo o conhecimento sobre o transtorno a 

fim de auxiliar os educadores musicais a entenderem mais sobre os limites e 

desafios de atuar com esses indivíduos.  

 

Conhecimento Sobre/Dos Professores e Formação de Professores 

 

 São estudos que procuram investigar o contexto dos educadores musicais em 

sala de aula, buscando compreender as interrelações entre os alunos de inclusão e 

os pais destes alunos. Também traz estudos que orientam e fomentam a formação 

de professores para a Educação Musical Especial, com propostas que podem ser 

favoráveis aos alunos com transtorno do espectro autista.   
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Processos de Ensino/Aprendizagem 

 

 Nessa temática estão os estudos que buscaram pelo ensino musical com 

estratégias de acordo com a necessidade de cada aluno autista, com jogos e 

brincadeiras na área de musicalização e também para o ensino de instrumento, 

servindo de informação para os professores de música que já atuam ou desejam 

utilizar a música como ferramenta de ensino/aprendizagem para com esses 

indivíduos.  

 

Recursos Na Educação Musical Especial 

 

 Os estudos desta temática analisam recursos pedagógicos para profissionais 

da área utilizarem com os autistas, a fim de possibilitar uma nova experiência e 

favorecer o aprendizado musical, como por exemplo materiais criados pelos 

pesquisadores que auxiliam os autistas na audição-sonora, e também recursos 

tecnológicos como jogos computacionais interativos e até a criação de instrumentos 

musicais especialmente para esta população. 

 

Processos Inclusivos 

 

 Publicações que discutem os processos de inclusão da pessoa com 

deficiência, mais especificamente do autista, no meio educacional e na educação 

musical, trazendo aspectos histórico-culturais a fim de entender como esses 

processos se compõem e traz propostas de educação musical para inclusão dos 

mesmos, desmistificando incapacidades previamente concebidas para algumas 

deficiências. 

 

Programa De Ensino/ Projetos 

 

 Projetos de extensão em regiões diferentes do país que são apresentados e 

discutidos a fim de trazer benefícios para a educação musical, especialmente para 

professores de música que trabalham com autistas, e também contribuir para 

espaços que incluam pessoas com deficiências. 
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Métodos de Ensino/ Teorias 

 

 Métodos e teorias levantados por alguns autores para a área de educação 

musical especial, que discutem as melhores questões para favorecer o 

desenvolvimento musical de pessoas com autismo. Alguns dos métodos mais 

utilizados: "Método DIR-Floor Time”, “Método ABA” e “Método TEACCH”. 

 

Instrumentos de Avaliação Musical 

 

 Instrumentos para avaliação do desenvolvimento musical de pessoas com 

transtorno do espectro autista, ainda pouco explorado no Brasil, mas há estudos que 

investigam e propõem tais instrumentos para avaliar as habilidades musicais. 

 

Revisão/Resenhas 

 

 Revisões bibliográficas que buscaram fazer um panorama geral de 

publicações relacionando a Educação Musical e o Transtorno do Espectro Autista 

em determinados períodos e encontros de associações ou revista científica. Neste 

grupo também entrariam as resenhas, porém não foi o intuito da autora em analisar 

esse tipo de conteúdo, apesar de ter encontrado resenhas que tratassem do 

assunto. 

Entendendo a estrutura dos estudos analisados, sabe-se que um mesmo 

artigo pode enquadrar-se simultaneamente em duas ou mais temáticas. Por essa 

razão, a autora optou por categorizar estreitamente apenas o foco principal de cada 

artigo. 

Abaixo a tabela com as temáticas descritas neste ínterim, juntamente com a 

quantidade de estudos de cada categoria e seus respectivos autores: 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabela 2 - Temática com seus respectivos autores: 

Temas Número de Estudos Autores 

Neurociência/ 
Desenvolvimento Global 

3 Louro (2017); Santos, Louro 
(2017); Mattos et al. (2020); 

Conhecimento sobre/dos 
alunos 

10 Oliveira et al. (2012); 
Rodrigues, De Freitas Júnior 
(2013); Gomes (2014); 
Nascimento et al. (2015); 
Pendeza, Souza (2015); 
Figueiredo (2016); Blumer, 
Zattera (2017); Fonseca, Silva 
(2017); Silva et al. (2017); 
Rodrigues, De Freitas Júnior 
(2018). 

Conhecimento sobre/dos 
professores e Formação de 

professores 

2 Toni et al. (2016); Pendeza 
(2018); 

Processos de 
ensino/aprendizagem 

6 Louro (2012); Silva (2012); 
Louro (2014); Figueiredo, 
Lüders (2016); Louro et al. 
(2016); Suzano, Silva (2018); 
Filho (2020). 

Recursos na Educação Musical 
Especial 

2 Medeiros (2018); Silva, Louro 
(2018); 

Processos inclusivos 5 Salvador (2013); Louro (2014); 
Medina et al. (2016); 
Figueiredo et al. (2018); 
Medina, Lang (2018); 

Programa de ensino/projetos 5 Borges, Monteiro (2012); 
Santos (2014); Santos (2015); 
Santos (2016);Cordeiro et al. 
(2016); 

Métodos de ensino/teorias 3 Ávila, Morais (2014); Ávila 
(2014); Asnis (2018); 

Instrumentos de avaliação 
musical 

3 Oliveira (2014); Louro et al. 
(2015); Oliveira et al. (2015); 

Revisão/resenhas 6 Blumer (2016); Pendeza, 
Dallabrida (2016); Dauzacker, 
Stocchero (2017); Zimmer et 
al. (2018); Pendeza, Dallabrida 
(2018); Filho (2019); 

Fonte: Autora (2020) 

 

Nesta revisão bibliográfica podemos destacar alguns autores que mais 

obtiveram artigos publicados sobre o tema “Educação Musical e Autismo”, são eles: 

Louro com sete artigos e uma tese de doutorado; Pendeza com quatro artigos; De 
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Freitas também com quatro artigos, sendo três deles com Rodrigues e um com 

Oliveira et al. 

Louro (2012; 2014; 2017; 2018) tem mais materiais publicados sobre o tema, 

sendo referenciada ainda por muitos outros autores, portanto quando se trata de 

educação musical especial, não tem como deixar de citá-la, já que a autora já é 

referência para a área de música. Todos os outros autores contribuíram para que 

esta pesquisa se tornasse mais sólida em conhecimento sobre o tema principal, 

portanto todos têm seus trabalhos notáveis. 

A temática que mais emergiu dos estudos analisados foi a de “Conhecimento 

sobre/dos alunos”. Esta, tem origem no trabalho de Fantini, Joly, De Rose (2016), o 

qual contribuiu como base para esta pesquisa. Num total de dez estudos, oriundos 

de vários autores, dentre os destacados estão Pendeza e De Freitas, sendo que os 

artigos de Louro não se encaixaram nesta temática. Nesta análise, pode-se 

compreender que muitos autores tiveram o interesse em experienciar aulas de 

música envolvendo alunos autistas, a fim de justificar que a educação musical auxilia 

não só no desenvolvimento social, mas também no aprendizado dos mesmos em 

música. Então para esta comprovação, se fez necessário pesquisas no formato 

“pesquisa-ação”, que foi a maioria das publicações encontradas, pois se espera 

entender a visão do autista com a música, experienciando com ele as práticas 

pedagógicas musicais. 

Em segunda posição se encontram as temáticas “Processos de 

ensino/aprendizagem” e “Revisão/ resenhas”. No primeiro grupo os artigos de Louro 

foram circunstantes, já que a autora como educadora musical escreve bastante 

sobre esses processos ao longo do desenvolvimento da criança com deficiência. No 

segundo grupo as revisões também tiveram peso importante para esta pesquisa, já 

que esta também é uma revisão bibliográfica. Pode-se analisar com o mesma visão 

da temática “conhecimentos sobre/dos alunos”, pois da mesma forma como outros 

autores pensaram em comprovar os efeitos da música no aprendizado do aluno 

autista, assim também outros autores pensaram em justificar o desenvolvimento 

musical no autista com comprovações de artigos científicos, comparando e 

analisando cada um deles assim como esta pesquisa. 

As temáticas que obtiveram menos publicações foram “Conhecimento 

sobre/dos professores” e “Recursos da Educação musical especial”. São temáticas 

importantes que não são muito abordadas, talvez pela questão comentada 
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anteriormente, em que os autores têm interesse em comprovar os efeitos da música 

no autista e por isso focam seus trabalhos nas experiências com esses indivíduos, 

então pressupõe-se que há menos trabalhos voltados para a formação de 

professores. No caso dos recursos da educação musical especial, pode se supor 

que por ser um trabalho muito mais complexo, exige um estudo muito maior desde o 

conhecimento sobre o transtorno até a compreensão do autista na música e assim 

estudar as formas de como transformar um objeto seja material ou tecnológico em 

um recurso para melhorar o aprendizado musical do autista, como por exemplo, o 

“lápis sonoro” em que Silva e Louro (2018) adaptaram para o contexto da educação 

musical inclusiva, e relataram a experiência com um aluno autista de seis anos de 

idade, que se trata de um lápis que produz sons musicais conforme a pessoa que o 

manuseia vá desenhando, os resultados apresentaram melhoras significativas como 

a concentração e a compreensão dos objetivos musicais. 

Considerando que a questão de pesquisa foi: “O que se tem publicado sobre 

Música e Autismo nos últimos 10 (dez) anos?”, e o objetivo desta, que foi fazer um 

levantamento de publicações nacionais referentes a esse tema no período entre 

2012 a 2020, atentando que nos anos de 2010 e 2011 não houve publicações 

específicas do tema em questão, convém destacar que a área de Educação Musical 

Especial está crescendo, apesar de ainda serem poucos os artigos que foram 

selecionados, em relação a temas mais gerais que estamos acostumados a 

notabilizar. Os artigos analisados apresentaram considerações importantes no que 

diz respeito ao ensino de música com autistas, além de contribuírem para a área da 

Educação Musical como um todo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou artigos, dissertações e teses que abordassem a 

Educação Musical e o Transtorno do Espectro Autista, através de uma pesquisa 

bibliográfica em bancos de dados com materiais publicados online. Percebeu-se que 

nos últimos dez anos houve boa quantidade de publicações, apesar de ainda ser um 

número restrito em relação a outros temas conjuminando com a Educação Musical. 

O Autismo já está sendo um termo mais procurado, dado os processos 

históricos ocorridos no Brasil, onde o conceito do transtorno foi evoluindo, deixando 

de ser algo desconhecido por grande parte da população, porém ainda é uma luta 

constante por parte de associações para aquistar ações para conhecimento e 

melhoria dos direitos em prol do autista. 

Essa pesquisa mostrou que a área de educação musical está se expandindo, 

inclusive para a inclusão, porém ainda é um processo lento e que precisa de mais 

engajamento por parte dos professores, primeiramente em compreender sobre as 

várias deficiências, inclusive sobre o transtorno do espectro autista que não é uma 

doença, mas uma condição do neurodesenvolvimento e depois pensar em buscar 

conhecer as várias formas de ensino de música para pessoas com deficiência, pois 

esses indivíduos precisam de muita atenção, sendo que eles conseguem aprender 

música, mas desempenhando estratégias corretas para o desenvolvimento musical 

os resultados serão mais evidentes. 

É preciso também por parte das universidades reconhecer a educação 

musical especial em seus currículos de licenciatura, afinal o licenciando que quer ter 

uma formação mais completa, precisa devidamente buscar por cursos externos. 

Ainda há uma visão rasa por uma minoria de que a música para autistas só 

serve para terapia, enquanto que ela pode abarcar tanto a musicoterapia prezando 

pelo bem estar do paciente, quanto à educação musical enquanto promissora para o 

desenvolvimento musical, cultural, educacional e também social do autista. Sendo 

assim, as duas áreas são de grande importância para o benefício desses indivíduos, 

basta o envolvimento dos educadores musicais e pesquisadores em buscar e criar 

materiais que possam servir de orientação para outros professores e até pessoas 

que desejam entender melhor o assunto, além é claro, do apoio indispensável da 

instituição familiar. 



46 
 

Assim, esta pesquisa foi intencionada para conhecer os processos musicais 

no ensino-aprendizagem com pessoas com transtorno do espectro autista, 

analisando as pesquisas selecionadas, a fim de discutir sobre esses processos de 

inclusão que são tão importantes para a educação musical.  

Por fim, espera-se que mais ações governamentais sejam feitas a fim de dar 

maior acessibilidade a autistas. Também espera-se na área de educação musical 

um interesse maior pela educação especial, para que haja mais publicações que 

sejam de conhecimento de todos.  
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APÊNDICE 

  

APÊNDICE 1 – Tabela com os quarenta e seis artigos analisados de Educação 

Musical e Autismo: 

 

Título Autor(a) Ano Banco de 
Dados 
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Jogos musicais e a tomada de decisão de 
pessoas com autismo: Um recorte pela 
Teoria da Mente e um relato de experiência 
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2012 Música e Inclusão Artigo 

A Intervenção Musical mediando o processo 
de Aprendizagem de alunos diagnosticados 
com Perturbações do Espectro do Autismo 
(PEA) 

SILVA, Suene Ferreira 
da 

2012 Encontro regional 
Norte da ABEM 

Artigo 

Educação Musical Infantil e Autismo: uma 
proposta de ensino 

BORGES, Beatriz 
Mauler; 
MONTEIRO, Glenda da 
Rocha  

2012 Encontro regional 
Norte da ABEM 

Artigo 

Música e Inclusão: relato de experiência em 
uma turma de percussão infantil 

OLIVEIRA, Glaucia 
Freire de. et al. 

2012 Encontro regional 
Norte da ABEM 

Artigo 

Contribuições do aprendizado musical para o 
desenvolvimento da área psicomotora de 
crianças com Transtorno do Espectro do 
Autismo 

RODRIGUES, Jessika 
Castro; 
DE FREITAS JUNIOR, 
Áureo Deo 

2013 Anais da 
SIMCAM 

Artigo 

Um olhar diferenciado na abordagem da 
Educação Musical: Relato de experiência 
com uma criança Autista 

SALVADOR, Ester  2013 Música e Inclusão Artigo 

A música na inclusão de um aluno com TEA 
sob a ótica DIR- Floor Time 

ÁVILA, Cássia Pinto; 
MORAIS, Daniela Vilela 
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de Educação 
Musical 
Unicamp 
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Ações pedagógicas para inclusão de aluno 
com transtorno do espectro autista numa 
escola de música de São Paulo: Relato de 
caso 

LOURO, Viviane dos 
Santos  

2014 Revista 
Educação Arte e 
Inclusão 

Artigo 

Autismo e educação musical GOMES, Hendy Anna 
Oliveira  

2014 Encontro 
Regional Sudeste 
da ABEM 
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Uma proposta para a avaliação do 
desenvolvimento musical de crianças autistas 
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Carmo  
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Potencialidades e talento: um estudo sobre 
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LOURO, Viviane. et al. 
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da USP 

Artigo 
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OLIVEIRA, Gleisson do 
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PEIXOTO, Vanilce 
Rezende de Moraes  

2015 Anais da 
SIMCAM 

Artigo 

Aprendizagem musical criativa e o 
desenvolvimento cognitivo em alunos com 
TEA 

LOURO, Viviane. et al. 2016 Música e Inclusão Artigo 

Educação Musical e TEA: Um panorama das 
publicações nacionais 

PENDEZA, Daniele; 
DALLABRIDA, Iara 
Cardore  

2016 Revista da ABEM Artigo 

Práticas pedagógicas e musicais com 
estudantes com transtorno do 
espectro do autismo 

FIGUEIREDO, Camila 
Fernandes; 
LÜDERS, Valéria  

2016 Encontro regional 
Sul da ABEM 

Artigo 

Musicalização para Bebês com Transtorno do 
Espectro Autista 

MEDINA, Luana; 
CAMARGO, Tamiê; 
WILLE, Regiana Blank 

2016 Encontro regional 
Sul da ABEM 

Artigo 

Relatos e reflexões sobre experiências 
práticas na disciplina de “projetos integrados 
em educação musical I” em escolas de 
educação infantil, ensino fundamental e 
educação especial em Curitiba no ano 
de 2015 

TONI, Anderson. et al. 2016 Encontro regional 
Sul da ABEM 

Artigo 

Projeto Som Azul: musicalização e autismo CORDEIRO, Luana 
Kalinka; 
SILVA, Raiane Silmara; 
ARAÚJO, Gessé José  

2016 Encontro regional 
Nordeste da 
ABEM 

Artigo 

Desenvolvimento de Habilidades Musicais em 
Crianças Autistas: 
Um Projeto de Extensão e Pesquisa 

SANTOS, Claudia Eboli 
C.  

2016 Anais da 
SIMPOM 

Artigo 

A Educação Musical Aliada à Clínica 
Psicomotora e a Construção Simbólica no 
Trabalho com Pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) 

BLUMER, Caroline  2016 Congresso da 
ANPPOM 

Artigo 

A aprendizagem musical de estudantes com 
autismo por meio da improvisação 

FIGUEIREDO, Camila 
Fernandes  

2016 UFPR Dissertação 

A Música como recurso no desenvolvimento 
biopsicossocial da criança com transtornos 
do espectro autista (TEAs) 

SILVA, Ana Carolina dos 
Santos da. et al. 

2017 OPET Artigo 

A Educação Musical unida à 
Psicomotricidade como ferramenta para o 
neurodesenvolvimento de pessoas com TEA 

LOURO, Viviane dos 
Santos  

2017 UNIFESP Tese 
Doutorado 

A Neurociência como aliada no processo de 
aprendizagem musical e desenvolvimento 
global de pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista: Um relato de caso 

SANTOS, Ednaldo 
Antonio; 
LOURO, Viviane  

2017 Cadernos da 
Pedagogia 

Artigo 
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Transtorno do espectro do autismo: um 
levantamento bibliográfico 

DAUZACKER, Patricia; 
STOCCHERO, Mariana 
de Araújo  

2017 Anais da 
SIMCAM 

Artigo 

Percepção e Cognição na Educação Musical 
de Pessoas com TEA e as Contribuições das 
Construções Simbólicas para Constituição do 
Sujeito 

BLUMER, Caroline; 
ZATTERA, Vilson  

2017 Anais da 
SIMCAM 

Artigo 

Musicalização com crianças na Universidade 
Federal de Mato Grosso: A música como 
ferramenta para o desenvolvimento 

FONSECA, Luanna 
Aparecida Batista da; 
SILVA, Rodrigo 
Cavalcante da  

2017 Encontro nacional 
ABEM 

Artigo 

Relações entre educação musical e o 
Transtorno do Espectro Autista no cenário 
brasileiro 

PENDEZA, Daniele 
Pincolini; 
DALLABRIDA, Iara 
Cadore  

2018 Revista 
Educação, Artes 
e Inclusão; Vol 
14, No 3 

Artigo 

A aplicabilidade do “Lápis Sonoro” em 
contexto pedagógico musical com 
uma criança com autismo 

 SILVA, Juracy Pereira 
da; 
LOURO, Viviane 

2018 Música e Inclusão Artigo 

A interação musical do adolescente com 
transtorno do espectro autista em ambiente 
digital 

FIGUEIREDO, Camila 
Fernandes; 
LÜDERS, Valéria; 
SANTOS, Aline Paula 
dos  

2018 Música e Inclusão Artigo 

Habilidades rítmicas para crianças com 
autismo com procedimentos da Análise do 
Comportamento Aplicada 

ASNIS, Valéria Peres 2018 Música e Inclusão Tese 
Doutorado 

Educação Musical e o Transtorno do 
Espectro Autista: Análise da produção em 
revistas brasileiras de artes/música Qualis A1 
e seus anais de eventos regionais e 
nacionais (2006-2016) 

ZIMMER, Paulyane 
Nascimento; 
RODRIGUES, Jéssika 
Castro; 
De FREITAS, Áureo Déo  

2018 Revista da ABEM Artigo 

Inclusão de um aluno autista em aulas de 
música numa escola do ensino básico da 
cidade de Pelotas-RS 

MEDINA, Luana; 
LANG, Andréia Cristina 
de Souza  

2018 Encontro regional 
Sul da ABEM 

Artigo 

MÚSICA E AUTISMO – UM ENCONTRO 
PERFEITO: Musicalização e Expressão 
corporal em uma Escola de Educação 
Especial 

SILVA, Cátia Regina 
Suzano da; 
SILVA, Jorge Cézar da  

2018 Arte Revista, nº8, 
edição especial 
2017 

Artigo 

Educação musical e autismo: 
desdobramentos de uma proposta de 
formação de professores 

PENDEZA, Daniele 
Pincolini 

2018 Encontro regional 
Sul da ABEM 

Artigo 

“O diploma é a coisa mais importante do 
mundo!”: relato de um caso de estudante com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) 
para adquirir um diploma no curso técnico em 
música, a partir da visão do aluno e de sua 
cuidadora 

RODRIGUES, Jessika 
Castro; 
DE FREITAS JÚNIOR, 
Áureo Deo  

2018 Revista OPUS Artigo 

A comunicação alternativa na Educação 
Musical e o Transtorno do Espectro Autista: 
Uma abordagem Quantitativa e Qualitativa na 
Perspectiva Interdisciplinar 

MEDEIROS, Rodolfo 
Jonasson de Conti  

2018 Repositório 
UNISA 

Dissertação 

Música é linguagem? E o que o autismo tem 
a ver com isso? 

FILHO, Sergio Alexandre 
de Almeida Aires  

2019 Congresso 
ANPPOM 

Artigo 

O som do silêncio: vibrações da música no 
desenvolvimento sociocultural da criança com 
espectro autista 

MATTOS, Garbareth 
Edianne; 
RAUSCH, Rita Buzzi; 
LANG, Amanda  

2020 Revista 
Educação, Artes 
e Inclusão; Vol 
16, nº 1 

Artigo 
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EDUCAÇÃO MUSICAL E AUTISMO: um 
estudo sobre o desenvolvimento de crianças 
autistas na musicalização infantil 

FILHO, SERGIO 
ALEXANDRE DE 
ALMEIDA AIRES  

2020 Música e Inclusão Dissertação 

 


