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RESUMO 

 
O presente trabalho intitulado “A inclusão de crianças com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) na Educação Infantil através da música: um olhar a partir da BNCC” 
buscou investigar como a música pode ser utilizada para a inclusão de alunos com 
diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista na escola, mais especificamente, na 
Educação Infantil, tendo a BNCC como orientadora do currículo escolar. Para isso, 
optou-se por fazer uso tanto da Pesquisa Bibliográfica como da Pesquisa 
Documental, ambas de viés qualitativo. Buscou-se pesquisas já realizadas 
envolvendo as temáticas: inclusão na escola regular, inclusão na Educação Infantil, 
o TEA e, ainda, o ensino da música na escola como recurso para a inclusão de 
crianças com TEA. Também, foi fundamental investir em estudos e aporte teórico 
por meio de livros e artigos de diferentes autores que se dedicam a estudar as 
temáticas já anunciadas.Tendo em vista de que a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) é considerada um documento norteador, desde 2018, influenciando a 
construção dos currículos das instituições escolares em nosso país, realizou-se a 
análise deste documento, no que diz respeito à Educação Infantil.A partir das 
análises foi possível construir duas categorias intituladas: “Formação e preparação 
do docente como indicação da BNCC” e “Música em sala de aula como 
recomendação aos professores”. Com elas, percebeu-se que as instituições 
escolares são orientadas a organizarem um currículo que valorize as competências 
abordadas na BNCC. Conclui-se que, inicialmente, é necessário que as escolas 
revisemseus currículos e suas práticas pedagógicas, pois cada comunidade, como 
também cada região, possuem suas particularidades e, dificilmente poderão ter 
padronizações deste porte.Na análise da Base, referente à etapa da Educação 
Infantil, percebeu-se que não há menção ao termo “Transtorno do Espectro Autista”, 
por exemplo, deixando claro que as suas orientações com relação aos campos de 
experiências servem para todas as crianças, independente das suas 
particularidades. Assim, cabe a cada escola reorganizar o currículo, bem como a 
cada professor organizar seus planejamentos de acordo com as orientações do 
Documento. Por fim, a BNCC contempla o ensino de música na escola, pois aborda 
a sua implementação nos campos de experiências. A investigação traz a música 
como uma “ferramenta” potente para a inclusão das crianças com TEA na escola 
regular, pois por meio dela é possível promover maior aproximação e interação, 
contribuindo para o desenvolvimento global de todas as crianças. 
 
 
Palavras-chave:Música. Transtorno do Espectro Autista. Educação Inclusiva. 
BNCC. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
The present work entitled "The inclusion of children with Autistic Spectrum Disorder 
in Early Childhood Education through music: a look through the BNCC" sought to 
investigate how music can be used for the inclusion of students diagnosed with ASD 
in school, more specifically, in Early Childhood Education, with the BNCC as the 
guide for the school curriculum. In this regard, we chose to make use of both 
Bibliographic Research and Documentary Research, both with a qualitative 
perspective. Research has already been carried out involving the themes: inclusion 
in regular school, inclusion in kindergarten, Autistic Spectrum Disorder (ASD) and 
also the teaching of music at school as a resource for the inclusion of children with 
ASD. Also, it was essential to invest in studies and theoretical support through books 
and articles by different authors who are dedicated to studying the themes already 
announced. Considering that the Common National Curriculum Base (BNCC) has 
been considered a guiding document, since 2018, influencing the construction of the 
school institutions curriculum in our country, this document was analyzed with regard 
to Early Childhood Education. From the evaluations, it was possible to build two 
categories entitled: “Teacher training and preparation as an indication of the BNCC” 
and “Music in the classroom as a recommendation to teachers”. Initially, it was 
noticed that it is necessary for schools to review their core curriculum and their 
pedagogical practices, as each community, as well as each region, has its 
particularities and will hardly be able to have standardizations of this size. In the 
analysis of the Base, referring to the Early Childhood Education stage, it was found 
that there is no mention of the term "Autistic Spectrum Disorder", for example, 
making it clear that its guidelines in relation to the fields of experience are for all 
children, regardless of its particularities. Thus, it is up to each school to reorganize 
the curriculum, as well as each teacher to organize their plans according to the 
guidelines of the Document. Finally, the BNCC contemplates the teaching of music at 
school, as it addresses its implementation in the fields of experience, as a powerful 
“tool” for the inclusion of children with ASD in regular school. Through it, it is possible 
to promote closer approximation and interaction, contributing to the global 
development of all children. 
 
 
Keywords: Music. Autistic Spectrum Disorder. Inclusive Education. BNCC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “A inclusão de 

crianças com Transtorno do Espectro Autista na Educação Infantil através da 

música: um olhar a partir da BNCC” se deteve a realizar um estudo bibliográfico e 

documental. O intuito foi o de verificar o que autores e estudiosos, bem como alguns 

documentos orientadoresdizem sobre o uso da musicalização como auxílio no 

desenvolvimento do aprendizado e socialização das crianças com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA).  

O tema foi escolhido, a partir do reconhecimento acerca da contribuição da 

musicalização na vida das crianças e, também, pela compreensão de que esta pode 

ser utilizada para melhorar a qualidade de vida das mesmas, pois traz a 

possibilidade de estimular e explorar tanto o ambiente externo como o interno. Essas 

experiências são potencializadoras para o desenvolvimento integral no sentido 

emocional, intelectual, cognitivo e socioafetivo, contribuindo, significativamente, para 

a inclusão das crianças nos espaços em que vivem.  

Assim, para que fosse possível compreender e ressaltar a importância e a 

relevância do tema, na área da Educação, fez-se necessário realizar pesquisas e 

análises a partir das produções de estudiosos, bem como averiguar o que a 

legislação brasileira contempla sobre a música nas instituições escolares, além de 

analisar documentos orientadores, tais como: a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC).  

A música, nas escolas, deveria fazer parte do currículo e ser prática cotidiana 

nos estabelecimentos de ensino do país, e segundo a legislação brasileira, ela deve 

ser reconhecida e valorizada. Como exemplos, pode-se citar a Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), mais 

especificamente no Artigo 26, o qual ressalta que o ensino da arte se constitui como 

componente curricular obrigatório na Educação Básica, sendo assim, precisa fazer 

parte da vida escolar dos alunos, bem como dos professores.  

Também a Lei nº 11. 769 de 18 de agosto de 2008 estabelece a 

obrigatoriedade do ensino da música nas escolas de educação básica. 

Posteriormente, a Lei nº 13.278 de 2 de maio de 2016, alterou o § 6º do art. 26 da 

Lei nº 9.394/96, inclui as artes visuais, a dança, a música e o teatro nos currículos 
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dos diversos níveis de educação. Como vemos, tais leis trazem vantagens e 

avanços àEducação, pois assim, as crianças terão mais oportunidades de vislumbrar 

o mundo da música, apreciar sua beleza e também aproveitar dos seus benefícios.  

Nesse sentido, com intuito de problematizar essas observações, a presente 

investigação pretendeu responder ao seguinte problema de pesquisa: 

 Como a música pode ser utilizada para a inclusão de alunos com 

diagnóstico de TEA na escola, mais especificamente, na Educação 

Infantiltendo a BNCC como orientadora do currículo escolar? 

Mesmo que a legislação reconheça o direito do aluno de ter acesso à 

educação musical durante a sua escolarização, muitas vezes isso não acontece em 

nosso país. Ao levar em conta, a problematização do estudo, essa investigação — 

que se caracteriza como um estudo bibliográfico e documental1, de viés qualitativo 

—, teve como objetivo principal investigar sobre os processos de inclusão de 

crianças com TEA, verificando se, com a introdução da música, os docentes 

poderão ampliar as possibilidades de estímulo, a fim de contribuírem para o 

desenvolvimento global destas crianças. 

A partir dos objetivos específicos do estudo, buscou-se estudar a respeito do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como sobre a legislação que ampara a 

inclusão escolar e social das crianças diagnosticadas com TEA; averiguar como a 

música pode ser utilizada para a inclusão de crianças com TEA na Educação Infantil 

e, ainda, quais as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

verificar, se a partir de pesquisas e estudos já realizados através do contato com a 

música, as crianças demonstram progressos em suas relações sociais e 

interpessoais no ambiente escolar e, por fim, o que esse contato com a música 

significa, no que diz respeito ao desenvolvimento global das mesmas.  

A fim de embasar a temática escolhida, este estudo buscou aporte em 

autores como, Lisbeth Soares (2020), Priscila Mertens Garcia (2011), Teca Alencar 

de Brito (2003), dentre outros, como também o documento da Base Comum 

Curricular (BNCC). Com isso, foi possível contribuir para que haja maior 

aprofundamento e conhecimentos acerca do Transtorno do Espectro Autista. Isso 

porque é sabido que, ainda, existe muita carência de estudos por parte dos 

 
1 Devido ao momento atípico em que estamos vivendo, no auge da pandemia de COVID-19, optou-se 
por realizar estudo de cunhobibliográfico e documental, de viés qualitativo.  
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docentes, tanto daqueles que trabalham diretamente com a musicalização, como 

dos demais docentes que atuam na Educação Infantil.  

O presente estudo está estruturado em cinco capítulos, o primeiro apresenta 

a introdução contendo o tema com seus objetivos, o problema da pesquisa, bem 

como também a justificativa; o segundo capítulo trata da sustentação teórica da 

pesquisa apresentando os seguintes subcapítulos: Inclusão na Escola Regular; 

Transtorno do Espectro Autista; O ensino da música como estímulo potencializador. 

O terceiro capítulo apresenta as questões metodológicas da pesquisa; o capítulo 

quarto expõe os resultados e discussões analíticas e, por fim, o quinto capítulo 

apresenta as conclusões da pesquisa, seguida das referências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção serão apresentadas discussões teóricas acerca das temáticas: 

inclusão na escola regular, inclusão na Educação Infantil, Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) e, ainda, o ensino da música na escola como recurso para a inclusão 

de crianças com TEA, como veremos a seguir. 

 

 

2.1 INCLUSÃO NA ESCOLA REGULAR: do que estamos falando? 

 

Discutir e falar sobre a “inclusão na escola regular” parece algo fácil, porém 

não se trata de um tema considerado tranquilo nos espaços educacionais. Embora 

haja um aumento considerável do entendimento da população acerca das políticas 

de inclusão, o assunto exige muitos cuidados e novas problematizações. 

Atualmente, a abordagem tem sido muito tensionada nas instituições universitárias, 

nas escolas, em fóruns, seminários e congressos científicos, bem como entre as 

famílias envolvidas. 

O tema “inclusão” na atualidade passou a ser mais debatido e comentado, 

pois esse movimento se tornou uma necessidade, visando o aumento das 

dificuldades encontradas nas instituições educativas e de um modo geral pela 

sociedade, a respeito da responsabilidade de se incluir todos que estavam fora dos 

espaços educacionais. Segundo Maura Corcini Lopes e Tatiana Luiza Rech (2013), 

a inclusão está:   

Cada vez mais naturalizada como uma necessidade e como algo que atinge 
a todos – afinal, ninguém parece estar tranquilo na posição que ocupa na 
rede social, educacional e do trabalho -, a inclusão passou a ser tema não 
só da escola, mas da Universidade, das empresas, das ONGs, das 
diferentes instâncias de representação social, de cada indivíduo que se vê 
convocado a mobilizar seus esforços para incluir o outro e etc. (LOPES; 
RECH, 2013, p. 215). 

 

A partir do trecho citado acima, é possível observar que, apesar de todo o 

esforço, empenho e dedicação por parte das Organizações não Governamentais 

(ONGs), demais instituições e da sociedade como um todo. No que se refere ao 

tema “inclusão de crianças autistas”, ainda existem muitos paradigmas relacionados 

a isso, que impedem e dificultam o processo e o avanço de incluir crianças com TEA 
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nas escolas, pois envolve uma série de fatores que estão relacionados ao que a 

sociedade acredita, baseando-se em suas vivências, crenças, valores, princípios, 

concepções e regras.  

Partindo do significado da palavra “inclusão” a autora Maura Corcini Lopes 

(2008), nos traz uma breve definição e nos convida a refletir a respeito da temática, 

onde incluir significa “[...] colocar para dentro, enclausurar, colocar no mesmo 

espaço físico [...]” (LOPES, 2008, p. 1). Na continuidade, a mesma autora afirma que 

a inclusão não é uma tarefa e responsabilidade somente do professor, mas também 

de todo o espaço em que a criança vive, ou seja, da escola. Nessa linha de 

pensamento, Maria Tereza Brandão e Marco Ferreira (2013), afirmam que em se 

tratando de inclusão, as diferenças entre as crianças devem ser respeitadas, com 

suas características próprias e necessidades específicas, considerando também o 

ambiente de aprendizagem, para que todos aprendam juntos, sem fazer diferença 

entre uma criança e outra.  

Quando pensamos a escola, podemos observar que, muitas ainda 

permanecem com um sistema que valoriza o modelo antigo de ensino, estando 

baseadas no currículo tradicional.2 E quem nos traz essa observação é a autora 

Maria Tereza Eglér Montoan (2003), ao mostrar que as escolas são formadas em 

sistemas que privilegiam a divisão das crianças entre “normais” e “deficientes”, nos 

chamados “ensinos regular” e “ensino especial”, permitindo assim que se mantenha 

um modelo antigo de ensino nas instituições escolares. A mesma autora ainda 

ressalta que a escola cria medidas excludentes ao se deparar com as diferenças. 

Por considerar que a escola é um ambiente onde a criança vive seu dia a dia, é 

necessário que nela hajam mudanças significativas, no que se refere às condutas e 

modelos educacionais utilizados para a inclusão. Ao refletir sobre condutas e 

modelos, é comum a família ou sociedade pensar que o processo de inclusão é fácil. 

Em relação a isso, a autora Ana Maria S. Ros de Mello (2007) traz uma contribuição 

sobre a inclusão na escola na perspectiva da sociedade e cita:  

 

Quando se pensa em termos de inclusão, é comum a ideia de simplesmente 
colocar a criança que tem autismo em uma escola regular, esperando assim 
que ela comece a imitar as crianças normais, e não crianças iguais a ela ou 
crianças que apresentam quadros mais graves. Podemos dizer, 

 
2 É um método de ensino e aprendizagem da escola, cuja identidade defende um sistema 
educacional da ilusão da neutralidade pedagógica, a fragmentação, e a descontextualização (SILVA, 
2009). 
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inicialmente, que a criança com autismo, quando pequena, raramente imita 
outras crianças, passando a fazer isto apenas após começar a desenvolver 
a consciência dela mesma, isto é, quando começa a perceber relações de 
causa e efeito do ambiente em relação a suas próprias ações e vice-versa.     
(MELLO, 2007, p. 41). 

 

Vê-se no trecho citado pela autora, de que existe o pensamento equivocado, 

de que se colocarmos a criança com TEA juntamente com as demais, estará se 

desenvolvendo e aprendendo da mesma forma que o restante do grupo.     

De acordo com Brandão eFerreira (2013), cada aluno tem suas 

características próprias, suas experiências, habilidades e interesses. Sendo assim, é 

a escola que precisa se adaptar aos seus alunos e não os alunos para com a escola. 

Os autores nos explicam que para que haja maior adaptação entre a criança com 

TEA e os colegas, precisa haver um cuidado maior com a imagem a qual é 

transmitida sobre o Transtorno, através das mídias, filmes e em livros sobre essas 

crianças. Também outra questão que necessita de atenção e mais cuidado, está 

relacionada à imagem que a família passa para a escola, professores e colegas.  

Visando o âmbito educacional, e no que consta na Lei, cada criança possui 

direito à educação desde a primeira infância. Baseado nisso, o Ministério da 

Educação (MEC)3 em 2001, divulgou o documento de Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial, sendo que o mesmo indicou que: 

 

O respeito e a valorização da diversidade dos alunos exigem que a escola 
defina sua responsabilidade no estabelecimento de relações que 
possibilitem a criação de espaços inclusivos, bem como procure superar a 
produção, pela própria escola de necessidades especiais. (MEC/SEESP, 
2001, p. 28). 

  

Outro documento que ainda traz embasamento sobre os direitos na educação 

da criança está na Resolução CNE/CEB nº 2/2001, Institui Diretrizes Nacionais para 

a Educação Especial na Educação Básica no artigo 2º, onde consta que: 

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos (MEC/SEESP, 2001, p. 1). 

  

 
3O MEC é um órgão do governo federal do Brasil, fundado pelo decreto n.º 19 402, em 14 de 
novembro de 1930.  
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Atualmente, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (PNEEPEI)4, oficializada em 2008, traz orientações em nível 

nacional, no que diz respeito à inclusão de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Segundo o 

Documento: 

 

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino 
evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar 
alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central 
no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na 
superação da lógica da exclusão. (BRASIL, 2008, p. 1). 

 

A partir desses documentos legais, entende-se que a proposta de inclusão na 

escola regular visa a respeitar e valorizar as especificidades de cada criança, 

promovendo o desenvolvimento e a aprendizagem. Diante disso, percebe-se que 

ainda existem dificuldades a serem enfrentadas nas instituições escolares e, sendo 

assim, torna-se necessário criar alternativas para poder superar os paradigmas 

criados, alcançando metas e objetivos concretos, incluindo os direitos humanos sem 

apresentar discriminação ou exclusão. 

A seguir, apresentar-se-á a inclusão na perspectiva da Educação Infantil e 

algumas das suas práticas no processo inclusivo.  

 

 

2.1.1 O processo de inclusão na Educação Infantil 

 

Pensar na temática que envolve a inclusão na Educação Infantil, significa 

lembrar tambémdas crianças, as quais durante muito tempo ficaram às margens dos 

processos inclusivos no meio educacional. Significa dar visibilidade e oportunidades 

àquelas crianças por serem diferentes, partindo do pressuposto de que todas as 

pessoas são diferentes. Diante disso, veremos alguns documentos legais que dão 

embasamento no que se refere aos direitos propostos às crianças. 

Como já vimos, o acesso à Educação é garantido por Lei, sendo que, deve 

ser ofertado gratuitamente às crianças da Educação Infantil, pois é dever do Estado. 

Nessa fase da vida, em que a Educação Infantil compreende crianças de 0 a 5 anos, 
 

4Essa Política foi criada em 2008, e tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os 
sistemas de ensino para garantir o acesso destes alunos ao ensino regular. 
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também é de suma importância que a escola valorize a inclusão. Para isso, é 

necessário que o meio escolar tenha condições de promover práticas inclusivas, 

pois a escola como espaço de aprendizagem e de democracia, contribui para o 

desenvolvimento global da criança. Considerando que em 2013, foi incluído na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)5, a obrigatoriedade da matrícula 

de todas as crianças de 4 a 5 anos em Instituições de Educação Infantil, as crianças, 

na convivência umas com as outras, têm maiores chances de desenvolver suas 

aprendizagens. 

Nessa perspectiva, partindo do pressuposto de que cada criança é diferente, 

ensina-se a elas que todas possuem particularidades e diferenças, sendo que tais 

características precisam ser respeitadas. Isso é possível quando a escola cria 

recursos e estratégias educativas capazes de promover práticas inclusivas. 

É evidente que hoje, os desafios na Educação Infantil, no que se refere aos 

processos inclusivos, têm aumentado dia após dia, pois, o exercício pedagógico por 

parte dos professores e das escolas, que visa à inclusão, exige determinados 

conhecimentos e habilidades. Sobre isso, Carlo Schmidt (2019) nos traz alguns 

exemplos de práticas em que o professor precisa ter a competência e o 

conhecimento sobre a área específica, e também desenvolver a tolerância e a 

paciência, pois sem elas será difícil desenvolver atividades. Nesse sentido, para 

muitas escolas, o grande desafio ainda está em possibilitar uma educação de 

qualidade, que supra as necessidades e interesses no desenvolvimento de cada 

criança, levando em conta as suas especificidades. 

A partir da ideiados processos inclusivos na Educação Infantil, Silvane Inês 

Pieczkowski (2018), traz uma observação colocando que “[...] a Escola deve pensar 

formas de incluir e reconhecer as dificuldades de cada aluno, criando alternativas 

para superá-las, com o objetivo de promover o desenvolvimento de todos [...]” 

(PIECZKOWSKI, 2018, p. 16). Com alternativas corretas o aluno se sentirá mais 

seguro, pois assim as diferenças entre os alunos se tornam menos expressivas, na 

medida em que as atividades realizadas pelo professor são direcionadas para cada 

tipo de dificuldade, visando contribuir para o desenvolvimento de cada criança. 

Como destaca Mantoan (2003), o professor deve garantir a liberdade e a diversidade 

das opiniões dos alunos, já que:  

 
5A LDB é a legislação que regulamenta o sistema educacional do Brasil. A primeira lei promulgada foi 
em 1961.  



19 

 

 

O professor da mesma forma, não procurará eliminar as diferenças em favor 
de uma suposta igualdade do aluno, que é tão almejada pelos que 
apregoam a (falsa) homogeneidade das salas de aula. Antes, estará atento 
à singularidade das vozes que compõem a turma, promovendo o diálogo 
entre elas, contrapondo-as, complementando-as. (MANTOAN, 2003, p. 42). 

 

A autora esclarece que a inclusão na Educação Infantil é um processo que 

possibilita à criança uma educação de qualidade, independentemente de suas 

diferenças ou dificuldades, pois a escola deve ser um espaço em que todas têm o 

direito de participar e de se expressar, possibilitando, assim, a não-exclusão. Com 

isso, permitirá que a criança tenha oportunidades para oseu desenvolvimento 

integral, isto é, no sentido, físico, emocional, social, psicológico e cognitivo. Nesse 

ponto, fica visível que, na escola, o trabalho deve ser organizado em equipe, 

facilitando assim o alcance dos objetivos almejados.  

Com base nos documentos legais que norteiam a prática pedagógica do 

educador, mais especificamente, em relação àBase Nacional Comum Curricular 

(BNCC)6, a qual afirma seu compromisso com a educação integral da criança, fica 

claro que:  

 

Na primeira etapa da Educação Básica, e de acordo com os eixos 
estruturantes de Educação Infantil (interações e brincadeiras), devem ser 
asseguradas seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as 
crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Conviver, 
brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. (BRASIL, 2018, p. 25). 

 

Tendo em vista as obrigações na Educação Infantil, no trecho citado acima, 

no que se refere ao cumprimento das Diretrizes curriculares, tais provocações são 

necessárias para se pensar sobre as práticas e modelos pedagógicos, como 

também para a reflexão sobre as condutas da escola e do professor. 

Ainda no viés educacional, as escolas precisam se atentar sobre outro 

documento que as rege no que se refere às suas responsabilidades e obrigações 

como instituição escolar, que estão embasadas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, e instituídas por meio da Resolução nº 5, e tal Documento ressalta que:  

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma que a Educação 
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

 
6É um documento que começou a ser elaborado em 2015, de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais do aluno ao longo da Etapa de Educação 
Básica.  
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convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais. (BRASIL, 2009, p. 7). 

 

Visando a “Escola” como uma instituição que forma e prepara o ser humano 

para o mundo, percebe-se que sua responsabilidade vai além de uma sala de aula, 

pois abrange toda a comunidade escolar, incluindo a família da criança e o seu 

convívio com o mundo. Preparar a criança para o mundo também é prepará-la para 

o diferente. Através dessas práticas de ensino, será possível estimular ações que 

respeitem as diferenças e proporcionaremaprendizagens plurais.  

Sabe-se que hoje nas Instituições escolares existem, cada vez mais, crianças 

diagnosticadas com TEA. Diante disso, percebe-se que ainda existem muitas falhas 

no processo de inclusão, tanto na escola como também na sociedade e em suas 

relações. Ressaltando o fato de que todos têm o direito de acesso à escola, destaca-

se que é imprescindível pensar sobre as crianças com TEA, no que se refere aos 

seus direitos. Segundo aLei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, — que institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 — 

todas as pessoas com TEA têm direito à: 

 

I – A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 
personalidade, a segurança e o lazer; II – a proteção contra qualquer forma 
de abuso e exploração; III – o acesso a ações e serviços de saúde, vistas à 
atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico 
precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento profissional; c) a 
nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) 
informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. IV – O acesso: a) 
à educação e ao ensino profissionalizante; b) à moradia, inclusive à 
residência protegida; c) ao mercado de trabalho; d) à previdência social e à 
assistência social. (BRASIL, 2012, p. 36). 

  

 A partir desse documento legal, torna-se evidente que é necessária uma 

escola de Educação Infantil com estrutura profissional capacitada, em que os 

professores tenham a formação necessária, com uma estrutura preparada de 

materiais pedagógicos e ferramentas para que se tenha êxito nos processos de 

ensino e de aprendizagem, promovendo à inclusão das crianças com TEA. Assim, 

espera-se que tais práticas sejam construídas sem discriminação ou preconceito, 

respeitando as diferenças, para que futuramente as crianças saibam compreender e 

respeitar o próximo. 
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Na próxima seção, será abordado o Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

mais especificamente, suas definições, características e aspectos mais relevantes. 

 

 

2.2 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): Aspectos Relevantes 

 

Um dos últimos levantamentos trazidos pelo Center of Deseases Controland 

Prevention (CDC)7, afirma que no Brasil, surge um caso de autismo a cada 110 

pessoas, totalizando 2 milhões de autistas no país, sendo que a incidência maior 

acontece no sexo masculino.  

Para compreender melhor o conceito e as características do TEA, faz-se 

necessário conhecerestudos e pesquisas de alguns autores que retratam sobre o 

assunto. Inicialmente, conceitua-se a palavra “Autismo”, que por sua gênese e 

caracterização segundo o Dicionário online Infopédia da Língua Portuguesa, vem da 

palavra grega autós,”de si mesmo” + ismo, ou do francês autisme. Dando sequência 

na definição da palavra, a autora Ana Maria S. Ros de Mello (2007), em sua cartilha 

intitulada “Autismo”, explica que:  

 

Autismo é uma síndrome8 definida por alterações presentes desde idades 
muito precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se 
caracteriza sempre por desvios qualitativos na comunicação, na interação 
social e no uso da imaginação.” (MELLO, 2007, p. 16).  

 

Ainda, segundo a mesma autora, a definição de autismo adotada pela 

Associação de Amigos do Autista (AMA)9, está relacionado a uma tríade de 

dificuldades. São elas: dificuldade de comunicação, dificuldade de socialização e 

dificuldade do uso da imaginação. Já, de acordo com a Associação Brasileira de 

Autismo (ABRA)10, o autismo é tido como uma síndrome presente desde o 

nascimento da criança, e que durante o crescimento apresenta-se, gradativamente, 

por meio de algumas características como: dificuldades na fala, no contato visual, 

 
7O CDC é um Órgão ligado ao Governo dos Estados Unidos.  
8 Síndrome (gr. Syndrome) é um conjunto dos sintomas que caracterizam uma doença. (Priberam, 
2021) 
9 A Associação de Amigos do Autista foi fundada em 8 de agosto de 1983, na cidade de São Paulo. 
10 Associação Brasileira de Autismo, é uma entidade civil, sem fins lucrativos. Foi fundada em 9 de 
outubro de 1988, na cidade de Brasília – DF. 
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compreensão da linguagem, respostas anormais quanto aos estímulos auditivos e 

forte resistência às mudanças da rotina.  

Até pouco tempo atrás era comum usar a palavra “autismo”, pois era com 

essa nomenclatura que a maioria dos autores nomeavam os estudos. Mas, a partir 

da5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5)11, 

lançado em 2014, os distúrbios relacionados ao transtorno, fundiram-se para o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tal conjunto está localizado no grupo dos 

“transtornos do neurodesenvolvimento” por apresentar vários sintomas diferentes de 

socialização inadequada, dificuldade de comunicação e interesses restritos. Por se 

tratar de um espectro12, torna-se uma fusão de outros transtornos, os quais estão 

também relacionados com o Transtorno de Asperger13 e Transtorno Global do 

Desenvolvimento14.    

Com isso, faz-se importante ressaltar que só recentemente o TEA passou a 

aparecer oficialmente na agenda política da saúde, e que a partir de estudos e 

experiências através de especialistas e profissionais desta área, pode-se consolidar 

o diagnóstico. Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico oficial e seguro é feito a 

partir dos 3 anos de idade, para não haver resultados equivocados possibilitando 

assim realizar uma identificação mais precisa da criança.15 

Nos dias atuais, com estudos mais avançados, o TEA passou a ser mais 

divulgado e reconhecido, contudo, requer esclarecimentos e aprofundamentos mais 

precisos sobre o tema, para que se possa compreendê-lo, em sua totalidade, pela 

família, pela escola e pela sociedade. 

Esclarecendo sobre os aspectos e características mais relevantes do TEA, 

fica claro no DSM – 5 (2014), que as características principais que envolvem o 

Transtorno do Espectro Autista são comportamentais, neurológicas e 

sociocomunicativas, apresentando-se desde a infância. Conforme o Manual:  

 
11O DSM – 5 é considerado o Manual que serve como principal referência mundial para o uso de 
profissionais na área da saúde mental.   
12 É considerado um espectro porque admite diversos graus de gravidade, como em muitas outras 
condições médicas. (PORTAL MÉDICO, 2010).   
13 O Transtorno de Asperger é uma síndrome considerada o polo mais leve do espectro do autismo, 
cujo nome homenageia a descrição feita por Hans Asperger em 1944 – engloba crianças com 
características autistas, exceto quanto à linguagem. (BRASIL, 2015).  
14Entende-se por “Transtorno Global do Desenvolvimento” uma série de distúrbios nas interações 
sociais recíprocas. As pessoas possuem padrões de comunicação estereotipados e repetitivos, assim 
como também nos interesses e nas atividades (DSM-5, 2014).   
15 Embora os primeiros sinais se manifestem antes dos 3 anos. (MEC, 2015). 
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O transtorno do espectro autista caracteriza-se por déficits persistente na 
comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo 
déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de 
comunicação usados para interação social em habilidades para 
desenvolver, manter e compreender relacionamentos. (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 75).  

 

Com isso a socialização das crianças com TEA se torna prejudicada e afetada 

no seu diaadia, podendo causar grandes transtornos ao seu redor, e para quem 

convive com ela. Dessa forma também expõe a criança a perdas de oportunidades 

de aprendizagem. A autora Mayra Gaiato (2018), traz alguns exemplos sobre a 

socialização das crianças:  

 

Apresentam dificuldade em se relacionar socialmente de forma adequada. 
Quando crianças, podem se virar de costas para os colegas, ficar fora das 
rodas de histórias na escola ou correndo nas festinhas infantis, enquanto 
seus colegas seguem os monitores, por exemplo (GAIATO, 2018, p. 22). 

 

Outras características que também estão relacionadas ao TEA são: a “perda 

de competências previamente adquiridas, alterações do sono, ataques de raiva, 

alterações da função alimentar (seletiva, recusa, regurgitação).” (BRASIL, 2015, p. 

51).Alterações essas que também podem apresentar resistência na mudança da 

rotina.   

Segundo o DSM-5 a codificação do transtorno F84.0, refere-seà forma Típica 

do Transtorno do Espectro autista, isto é, quando a criança apresenta as 

características básicas do transtorno, como já foi mencionado algumas delas logo 

acima. Através desses comportamentos característicos do TEA citados, os 

diagnósticos ainda podem ser definidos em diferentes níveis de dificuldades. 

 Eugênio Cunha (2015) classifica-os em níveis como: leve, moderado e grave. 

Segundo o DSM-5, o nível leve, ou seja, o nível 1, exige apoio substancial, pois 

apresenta comportamentos de tentativas na comunicação social e afetiva com as 

pessoas, embora possua déficit na comunicação verbal e nãoverbal (DSM-5, 2014). 

Já o Nível 2 (moderado), possui a limitação de comunicação verbal e não verbal, 

mas ainda assim precisa de auxílio para a realização de tarefas e atividades do 

cotidiano, nas mediações para a interação social. Por fim, no Nível 3 (grave), 

existem grandes déficits na comunicação verbal e não verbal, provocando grandes 

prejuízos na socialização, precisando assim de um acompanhamento intenso por 
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parte de profissionais e adultos para a realização das tarefas e atividades do 

diaadia. (DSM-5, 2014).  

Um dos aspectosrelevantes do Transtornoem relação à socialização, é que 

crianças com TEA podem apresentar dificuldades em se adaptar a diferentes locais 

e ambientes. Segundo a autoraGaiato (2018), elas podem manifestar hiper ou 

hiporreação a estímulos do ambiente, com sons ou texturas. A mesma autora ainda 

ressalta que em relação aos comportamentos da criança com TEA é possível 

observar que, muitas vezes, apresentam atitudes com movimentos repetitivos e 

estereotipados16 com objetoscomo por exemplo: “[...] pegar um carrinho, virar e girar 

a rodinha repetidamente, em vez de brincar da forma esperada, pegar bonecos e 

jogá-los ou colocá-los na boca, em lugar de montar uma brincadeira criativa com 

eles [...]” (GAIATO, 2018, p. 24).Esses comportamentos são bem comuns na vida 

diária das crianças com TEA,pois elassentem a necessidade de expressar-se, sendo 

de forma diferente e repetitiva. Falando ainda sobre a socialização da criança com 

TEA, a mesma autora aborda uma característica bem típica da criança e cita: 

 

Não se interessam por coisas que as outras crianças propõem (brinquedos 
ou brincadeiras que não sejam do seu interesse). Por exemplo, enquanto as 
outras crianças brincam com peças de montar e planejam fazer um prédio, 
a criança com autismo usa as peças para enfileirar ou empilhar. (GAIATO, 
2018, p. 22).  

 

Observa-se que nessa característica, a criança se socializa de forma 

diferenciada com o grupo, optando pela brincadeira de sua opção, ignorando a 

brincadeira do restante do grupo. Outro aspecto relevante no transtorno segundo os 

autores Renato Tocantins Sampaio, Cybelle Maria Veiga Loureiro e Cristiano Mauro 

Assis Gomes (2015), é o contato visual com outras pessoas, pois geralmente, as 

crianças dão ênfase exagerada em alguma parte específica da face, como por 

exemplo, a boca, o nariz, as sobrancelhas ou testa, evitando os movimentos 

oculares na face holística.   

Diante do que foi relatado até aqui, percebe-se que o TEA, não é um 

transtorno que se apresenta de forma linear, de forma igual, pois cada sujeito possui 

suas particularidades e diferenças dentro do quadro de características do TEA. 

 
16 Estereotipia é um transtorno comportamental e emocional com início habitualmente durante a 
infância, caracterizado por movimentos intencionais, repetitivos sem finalidade e frequentemente 
ritmado (DSM -5, 2014).  
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Sendo assim, como se trata de um espectro, abre um leque de condições, em que o 

professor precisa estar atento às necessidades de cada um. 

Existem muitos estímulos para o auxílio no desenvolvimento e aprendizado da 

criança com TEA que podem ser desenvolvidos na Escola.Cunha (2015) ressalta 

que no cérebro, existemos neurônios que são importantes para a socialização e 

comunicação, se essesneurônios são estimulados bem cedo, existem grandes 

chances de as estereotipias diminuírem, facilitando assim sua relação e 

comunicação com o meio em que vive. E um dos estímulos que liga esses neurônios 

através da socialização e a comunicação, é a música.  

Estudos de profissionais relatam e afirmam que as crianças com TEA 

precisam de acompanhamento especializado clínico e terapêutico. Nesse sentido, a 

música é considerada terapêutica para o acompanhamento da criança, podendo ser 

utilizada como um estímulo potencializador para o seu desenvolvimento. E é essa 

temática que será abordada na próxima seção.  

 

 

2.3 O ENSINO DA MÚSICA COMO ESTÍMULO POTENCIALIZADOR 

 

Diante das possibilidades que hoje existem, no que se destaca a estímulos 

para auxiliar no desenvolvimento da criança, tem-se uma ferramenta preciosa, a 

qual está presente no diaadia da criança: a música17. De acordo com Pedro Augusto 

Dutra de Oliveira et al (2021), o “[...] entendimento de música como prática 

socialexige uma visão mais ampliada, que considere outros produtos e processos, 

outras relações com e por meio da música”, tornando a discussão sobre ela 

necessária e relevante.   

Partindo do significado da palavra “música”, nosite oficial do Portal do 

Governo Federal, mais especificamente na parte correspondente aoFundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE)18, define-seque a “música” é como uma 

forma de arte que se constitui de sons e silêncio. No grego música significa “musiké 

téchne”, ou seja, a arte das musas (FNDE, 2017). O FNDE ainda esclarece que a 
 

17De acordo com o Dicionário online de Português (2019) “Música. 1. Combinação harmoniosa de 
sons ou combinação de sons para os tornar harmoniosos ou expressivos. 2. Execução de uma 
composição musical, por diversos meios. 3. Ação de se expressar através de sons, pautando-se em 
normas que variam de acordo com a cultura, sociedade etc.  
18O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), foi fundada oficialmente pela Lei nº 
5.537, de 21 de novembro de 1968.   
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sua definiçãotambém varia dependendo da cultura, conforme o local e o contexto em 

que se vive, considerando assim como uma prática cultural (FNDE, 2017). Ainda de 

acordo com FNDE, “a música pode ser dividida em gênero e subgêneros”, pois, por 

se considerar a música como “arte” classifica-se como: “arte de representação, arte 

sublime e uma arte de espetáculo” (FNDE, 2017).  

Segundo as autoras Isis Moura Tavares e Simone Cit (2013), a definição de 

música, é o uso do som emitido pelo ser humano. Para elas, seria difícil desvincular 

a música do ser humano, pois ele em si, possui a capacidade em seu corpo de 

explorar e emitir sons naturalmente, através dos seus movimentos e através dos 

sons emitidos pela boca. Considerando, essa capacidade que o ser possui, destaca-

se a importância de considerar que o corpo e seus membros se tornam um leque de 

possibilidades de ensino e aprendizagem, podendo explorar sua capacidade e 

intelecto. Para a autora Teca Alencar de Brito (2003), a música é uma linguagem, 

pois permite vivenciar e experimentar fenômenos e conceitos diversos no que se 

refere a sons e silêncio.  

A música faz parte davida do ser humano desde o período intrauterino. A 

mesma autora traz um destaque importante sobre a primeira experiência que o ser 

humano possui com sons, que surge quando o bebê está dentro do útero de sua 

mãe, podendo ouvir vários sons que são emitidos por ela, e cita detalhes:  

 

O envolvimento com o universo sonoro começa ainda antes do nascimento, 
pois na fase intrauterina os bebês já convivem com um ambiente de sons 
provocados pelo corpo da mãe, como o sangue que flui nas veias, a 
respiração e a movimentação dos intestinos. A voz materna também 
constitui material sonoro especial e referência afetiva para eles. (BRITO, 
2003, p. 35).  

 

Essas experiências vivenciadas pelo bebê no ventre da mãe propicia um 

grande desenvolvimento no crescimento da criança, podendo assim, abrir caminhos 

para potencializar a música na vida dela. A música também está presente em vários 

ambientes e locais como: eventos religiosos, momentos solene, festas, atividades 

culturais e escolares, entre outros. Esses ambientes, em que a música está 

presente, faz com que o ser humano participe e se relacione com ela no seu diaadia, 

sendo de forma corporal ou expressiva, no seu inconsciente, ou até mesmo nos 

seus pensamentos. Nesse sentido, Brito (2003), traz um exemplo e explica que:  
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É difícil encontrar alguém que não se relacione com a música de um modo 
ou de outro: escutando, cantando, dançando, tocando um instrumento, em 
diferentes momentos e por diversas razões. Ouvimos música no 
supermercado ou sentados na cadeira do dentista! Surpreendemo-nos 
cantando aquela canção que parece ter “cola” e que não sai da nossa 
cabeça e não resistimos a, pelo menos, mexer os pés, reagindo a um ritmo 
envolvente. E quantos de nós já não inventaram canções, seja durante a 
infância, seja para ninar nossos filhos?”. (BRITO, 2003, p. 31).  

 

Com isso, observa-se que é impossível o ser humano, ao ouvir um som ou 

uma música qualquer e não reagir e/ou participar, independentemente do local que 

esteja, pois tudo que se ouve torna-se uma fonte sonora, que se pode explorar e 

aprender. Para as autoras Tavares e Cit (2013), os sons do ambiente externo são 

exemplos de definição e exploração sonora, e explicam: 

 

O som de uma buzina de automóvel pode fazer parte de uma composição 
musical. O silêncio de um vale pode ser ouvido como música. Alguém pode 
afirmar que o canto dos pássaros é música. Os sons que nos entornam 
podem ser definidos como música. Em todos os três casos, no entanto, 
existe a presença do ser humano, compondo, ouvindo, afirmando, definindo. 
Os sons da natureza não são música por si só, mas se tornam música em 
suas relações quando o ser humano dá a eles o status de música. 
(TAVARES; CIT, 2013, p. 16).    

 

No trecho citado acima, observa-se que o ser humano está rodeado de sons, 

dia e noite, e dos mais diversos tipos de sons possíveis. Sejam eles mais 

barulhentos, mais calmos, mais estridentes, ou mais baixos. Enfim, sons que são 

possíveis detectar e ouvir na compreensão e capacidade auditiva humana. 

Partindo dessa ideia, vê-se que a música está presente em várias atividades 

humanas, como: nos programas de TV, de rádio, nos exercícios de relaxamento, na 

limpeza da casa, nas atividades escolares e dentre outros exercícios em que a 

música se torna indispensável para o trabalho e nas atividades do dia a dia. 

Também, importante ressaltar que a música é vivenciada e explorada dentro de 

cada cultura de formas diferentes, pois possuem características, significados e 

estilos únicos, sendo um grande comunicador de ideias e pensamentos, ou seja, um 

grande transmissor de sentimentos e emoções. 

Em se tratando da utilização da música como um transmissor e comunicador 

de pensamentos e sentimentos, as autoras Tavares e Cit (2013) trazem alguns 

exemplos na utilização de diferentes tipos para atingir um determinado objetivo ou 

alguma intenção dentro de diversos lugares e/ou tempo. E são eles:  
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Músicas para ninar 
Músicas para guerrear 
Músicas para dançar 
Músicas de divertimento 
Músicas de oração 
Músicas para casamentos e rituais em geral 
Músicas de trabalho 
Músicas de publicidade 
Músicas para acompanhar imagens (trilha sonora) 
Músicas para relaxar 
Músicas para curar 
Músicas para seduzir 
Músicas para educar 
Músicas para contar histórias. (TAVARES; CIT, 2013, p. 40).  

 

Observa-se que, a música está inserida em todos os momentos da vida 

atingindo seus objetivos. Nesse sentido, a autora Lisbeth Soares (2020), se refere à 

importância que a música tem e explica: 

 

a) A música é resultado de um saber acumulado historicamente, ou seja, é 
uma expressão cultural. Deve ser transmitida de geração em geração, 
seguindo alguns padrões que visam, sempre, manter as tradições. 

b) A música é uma criação humana, contextualizada e derivada das 
experiencias sonoras e da racionalização sobre elas. Diante disso, não 
podemos dizer que há música certa ou errada para a educação musical. 

c) A música é algo que agrada aos ouvidos e que nos traz tranquilidade.  
d) Os seres humanos são musicais, necessitando de os processos 

educativos apenas para aprimorar as técnicas e aprofundar os 
conhecimentos teóricos. 

e) A música faz parte da vida de todos os seres humanos e alguns têm o 
dom natural para expressar-se por esta vida. (SOARES, 2020, p. 114). 

 
 

Diante dessa ferramenta potencializadora que é a música, pode-se enfatizar a 

sua importância também no meio educacional. Sabemos que hoje, esse não é um 

dos assuntos mais abordados e trabalhados nas escolas, devido à sua falta de 

preparação e conhecimento. Por conseguinte, com o intuito de trazer clareza e 

conhecimento a respeito do que determina a legislação e os documentos legais que 

regem as instituições, veremos a seguir alguns trechos.  

No Brasil, foi sancionada em 18 de agosto de 2008, uma Lei sobre a 

obrigatoriedade da música nas escolas de educação básica. A Lei nº 11. 76919, 

incluiuno parágrafo 6º, que “[...] torna conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, o 

ensino de música no componente curricular ensino de arte [...]”, (BRASIL, 2008). 

Com a aprovação da presente lei, percebe-se que a introdução da música nas 

 
19A Primeira menção do ensino da música nas escolas no Rio de Janeiro foi com o Decreto nº 1.331 
A, de 17 de fevereiro de 1854. (QUEIROZ; MARINHO, 2009). 



29 

 

escolas já vem se estendendo durante anos, embora o sistema educacional precise 

acelerar suas ações e conquistas.   

Antes disso, no que diz respeito ao que determinam as Leis, o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI)20, criado em 1998traçou um 

paralelo entre o desenvolvimento infantil eo exercício da utilização com a música na 

educação, trazendo sua importância compreendendo que ela é uma forma de 

linguagem de conhecimento. Portanto, expressa que:  

 

A linguagem musical tem estrutura e características próprias, devendo ser 
considerada em três eixos: Produção – centrada na experimentação e na 
imitação, tendo como produtos musicais a interpretação, a improvisação e a 
composição; Apreciação – percepção tanto dos sons e silêncios quanto das 
estruturas e organizações musicais, buscando desenvolver, por meio do 
prazer da escuta, a capacidade de observação, análise e reconhecimento; 
Reflexão – sobre questões referentes à organização, criação, produtos e 
produtores musicais. (BRASIL, 1998, p. 48).  

 
 

Os três eixos da linguagem musical citados acima, são elementos 

fundamentais para o acompanhamento e participação da criança na escola, 

podendo assim, ela se apropriar dos benefícios que a música traz. Ainda no mesmo 

documento, destaca-se que a música vem ao encontro de: 

 

[...] garantir à criança a possibilidade de vivenciar a refletir sobre questões 
musicais, num exercício sensível e expressivo que também oferece 
condições para o desenvolvimento de habilidades de formulação de 
hipóteses e de elaboração de conceitos [...]. (BRASIL, 1998, p. 48). 

 

No trecho citado, fica claro que a música não está restrita somente para o uso 

recreativo nas escolas, mas ela serve para formar e preparar a criança para o 

mundo e suas vivências. Por isso, a música deve ser socializadora e não 

discriminatória.   

Outro documento atual que traz a importância das experiências da criança no 

meio educacional é a BNCC, que dentre os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento está o “expressar”. A BNCC ressalta que a criança é pensada 

como “[...]sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio 

 
20O RCNEI é um documento que foi elaboradopelo Ministério da educação em 1998, com o objetivo 
de servir como guia de reflexão de cunho educacional, em conteúdoe orientações didáticas para os 
profissionais da Educação, especificamente da Educação Infantil.  
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de diferentes linguagens [...]” (BRASIL, 2017, p. 34). Nesse trecho da BNCC, citado 

acima, vê-se que as crianças possuem características com a capacidade de 

construir uma sociedade democrática e participativa, sendo um potencial para, 

nesse caso contribuir para uma sociedade inclusiva. O documento ainda deixa claro 

que, a criança quando se expressa de várias formas, está se desenvolvendo no 

sentido global e integral. Ainda, segundo o documento da BNCC, a Instituição como 

também o professor, devem se preocupar e se empenhar no desenvolvimento da 

aprendizagem da criança, promovendo a prática do diálogo, e principalmente 

explorar a riqueza da arte e da cultura.  

Nesse sentido, entende-se que através desses esclarecimentos citados acima 

em se tratando de desenvolvimento global e integral da criança, podemos destacar 

que, a música colabora para a aquisição do conhecimento da sensibilidade, 

criatividade, e gosto artístico. Por isso, ela deve ser dinâmica naperspectiva de 

envolver movimentos corporais, podendo assim se expressar e colaborar para o 

desenvolvimento do meio em que vive, externalizando o seu mundo interior e 

exterior. Sendo assim, precisa estar acessível a todas as crianças da Educação 

infantil. 

Diante dos estudos e pesquisas revisitados sobre o tema da música, na 

presente investigação, levando em consideração que a música tem sua importância 

no crescimento e desenvolvimento da criança nos diferentes espaços educacionais, 

as atividades pedagógicas e recreativas desenvolvidas pelos professores ainda 

deixam muito a desejar no cumprimento dos documentos que a regem. Sabe-se que 

há escolas em que os professores não têm o conhecimento necessário sobre 

música, ocasionando em um desinteresse, falta de atenção e baixo rendimento por 

parte dos alunos em geral. Com isso, uma das questões a serem observadas é que 

os professores necessitam criar espaços e momentos específicos para que esta 

ferramenta chamada “música”, seja aproveitada em sua totalidade. 

Portanto, para que a música alcance seus objetivos juntamente com seus 

benefícios, é preciso que os educadores adquiram conhecimentos, estudem e se 

interessem pela música pois, quando utilizada da forma correta e direcionada, pode 

auxiliar na inclusão de crianças com TEA na escola, como veremos a seguir. 
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3 METODOLOGIA 

 

No presente capítulo será apresentada a metodologia adotada para a 

realização da pesquisa que deu origem a este Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, partiu-se do pressuposto 

metodológico da Pesquisa Bibliográfica e da Pesquisa Documental, ambas de viés 

qualitativo, que pretendeu responder ao seguinte problema da pesquisa: Como a 

música pode ser utilizada para a inclusão de alunos com diagnóstico de TEA na 

escola, mais especificamente, na Educação Infantil tendo a BNCC como orientadora 

do currículo escolar?O presente trabalho caracterizou-se, como 

pesquisabibliográfica, baseando-se nas pesquisas dos livros e artigos científicos de 

estudiosos na área. Sobre esse tipo de Pesquisa, Maria de Andrade Marconi e Eva 

Maria Lakatos (2003) explicam que “[...] sua finalidade é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, 

inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos de alguma 

forma [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 183). 

Considerando a necessidade de expandir as possibilidades de análise, o 

estudo também fez uso da Pesquisa Documental, a qual no seu conceito segundo 

Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos (2003):  

 

[...]tem por característica o fato de que a fonte de coleta de dados está 
restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 
fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou 
fenômeno ocorre, ou depois. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 174).  

 

Portanto, este tipo deestudo, tanto de cunho bibliográfico como documental, 

se fez possível, uma vez que é necessário problematizar a importância da música na 

inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista, a partir da visão dos 

teóricos, bem como considerando as orientações vindas em documentos 

organizados pelo Ministério da Educação. 
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3.2 OBJETO DE ESTUDO 

A pesquisa apresentou como objeto de estudo, “A inclusão de crianças com 

TEA através da música na Educação Infantil”, apresentando documentos legais 

como a BNCC (Base Comum Curricular). Ressalta ainda a importância da música 

para crianças autistas, buscando identificar seus benefícios e resultados, como 

também apresentar o conceito do Transtorno do Espectro autista através de autores 

que especificam o Transtorno.  

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Este estudo, utilizou como instrumentos de coleta de dados, as fichas 

analíticas criadas para a análise do documento escolhido, ou seja, da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Também envolveu as leituras e análises sobre os 

assuntos: inclusão, música e orientações aos professores.  

 

3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Inicialmente, realizou-se a coleta de dados das bibliografias e documentos 

pesquisados. Após a coleta de dados realizou-se a construção de fichários, que 

foram levantados e organizados através das bibliografias diversas. Tais fichários 

foram apresentados a partir de conjunto de observações acerca de cada livro, artigo, 

etc. Para isso, observou-se os principais pontos de definição e resultados descritos 

pelos autores das bibliografias, observando a veracidade dos fatos e suas 

definições, com o objetivo de coletar informações atuais a respeito do tema 

escolhido para o estudo. 

 

3.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

Após a coleta de dados em fichamentos e também das bibliografias e 

documentos pesquisados, fez-se a análise da BNCC (Base comum curricular) com a  

inferência ao problema proposto. Realizou-se o procedimento de análise através de 

exercícios analíticos com o intuito de observar recorrências nos fichários, 
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procurando sempre correlacionar os três pontos principais descritos acima, sendo o 

primeiro ponto “Inclusão na Escola Regular”, o segundo “Transtorno do Espectro 

Autista” e o terceiro ponto “Ensino da música como estímulo potencializador”, 

observando como ela se aplica à realidade, comparando com a BNCC, com o 

objetivo de analisar e responder ao problema de pesquisa apresentado. 

 

3.6 PROCEDIMENTO ÉTICOS 

Considerandoa natureza da pesquisa de cunho bibliográfico e documental, na 

presente pesquisa não foi necessária submetê-la à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul). Isso se 

deu porque este trabalho não contou com a participação de seres humanos na 

coleta de dados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo contempla a apresentação dos resultados e discussões obtidos 

por meio da análise do seguinte documento: Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), bem como a análise de pesquisas bibliográficas, com o intuito de destacar 

as contribuições e aspectos relevantes na área da Educação que abordam sobre o 

tema da inclusão de crianças com TEA na Educação Infantil através da música.  

Na presente pesquisa, em relação à Base Nacional Comum Curricular, 

observou-se que a mesma foi elaborada para atingir vários objetivos, e um deles é 

assegurar os direitos à educação de todos, incluindo crianças com TEA, com o 

objetivo de reduzir as desigualdades educacionais existentes nas escolas, formando 

assim cidadãos participativos na sociedade. Nele, constam as determinações 

referente às competências e habilidades (gerais e específicas) que os professores 

devem desenvolver em cada etapa da educação básica, ou seja, incluindo a 

Educação Infantil, pois ele também é um documento orientador que irá nortear a 

gestão administrativa e a equipe pedagógica da escola na elaboração dos 

currículos, e que por lei, deve ser seguida tanto por escolas públicas como 

particulares. De acordo com o que está exposto: 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados 
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o 
que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Esse documento 
normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o 
1º Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos 
que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). (BRASIL, 2018, p. 7). 

 
 

A partir do trecho citado acima, vê-se que a BNCC é um documento norteador 

das instituições escolares para a elaboração de práticas pedagógicas, pelo menos é 

essa a intenção do Ministério da Educação. Sendo que será mais especificadoa 

partir da análise deste documento na descrição a respeito da formação dos 

docentes.  

Através das fichas que foram criadas, foi possível ter uma visão maior do 

conjunto de excertos retirados da BNCC que dizem respeito às possibilidades de 

 



35 

 

trabalhar com a Música na Educação Infantil. Por meio da leitura dos excertos, foram 

visualizadas recorrências que levaram a perceber a necessidade de desenvolver a 

presente análise, tendo como foco a formação dos professores, já que esse 

Documento está destinado a orientar as práticas docentes. Nesse sentido, as 

análises a partir de duas categorias analíticas: “Formação docente como indicação 

da BNCC” e “Arte como recomendação aos professores”. A primeira categoria de 

análise consta no próximo ponto.  

 

4.1 A MÚSICA COMO RECURSO PARA A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM TEA 

 

Visto que nos últimos anos os casos de crianças com TEA vêm aumentando, 

houve também o avanço de estudos aprofundados dos benefícios da música como 

um recurso para a inclusão dessas crianças nas escolas em sala de aula. Várias 

áreas do conhecimento, dentre elas a Psicologia, Biologia, Neurologia, Educação e 

Musicologia já desenvolveram pesquisas e estudos sobre a relação da música com 

os sujeitos diagnosticados com TEA.   

Estudos mostram que a rede de neurônios no cérebro, que são responsáveis 

por coordenar a socialização, a comunicação é organizada de uma forma diferente 

na criança com TEA. Apesar de terem dificuldades na percepção de sentimentos, na 

linguagem e expressões faciais, na música torna-se mais clara e perceptível, criando 

uma relação entre o transtorno e a música.   

Um estudioso e especialista em neurologia e neuropediatria chamado Dr. 

Mauro Muszkat (2012) explica que a música, quando ouvida, é processada no 

cérebro, resultando em alterações fisiológicas, como por exemplo nos batimentos 

cardíacos e nos ritmos respiratórios. O Doutor ressalta e esclarece também que a 

música tem a capacidade de reproduzir neurotransmissores ligados ao sono e ao 

prazer. Com isso, pode-se dizer que a música é uma grande aliada para o aumento 

e sobrevivência de neurônios, como também na plasticidade cerebral. Como 

resultado dos seus estudos sobre a relação da música com o cérebro, em seu artigo 

“Música e Neurodesenvolvimento”, Muszkat (2012) explica como a música é 

processada no cérebro ao ser ouvida, e ressalta:  

 

A música não apenas é processada no cérebro, mas afeta seu 
funcionamento. As alterações fisiológicas com a exposição à música são 
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múltiplas e vão desde a modulação neurovegetativa21 dos padrões de 
variabilidade dos ritmos endógenos da frequência cardíaca, dos ritmos 
respiratórios, dos ritmos elétricos cerebrais, dos ciclos circadianos de sono-
vigília, até a produção de vários neurotransmissores ligados à recompensa 
e ao prazer e ao sistema de neuromodulação da dor. (MUSZKAT, 2019, p. 
234). 

 

Nota-se que no trecho citado acima, o autor esclarece que, quanto mais o 

cérebro humano tiver contato com a música, maior será seu desempenho e 

desenvolvimento no que se refere ao sistema de circulação sanguínea, assim, 

melhorando sua circulação, consequentemente terá um desenvolvimento maior na 

aprendizagem. Ainda segundo o pesquisador, a experiência com a música aumenta 

o contato entre os neurônios em várias áreas cerebrais que une um lado do cérebro 

ao outro, isto é, o lado esquerdo e o lado direito do cérebro22. Para ele o cerebelo e 

o córtex motor estão envolvidos com a execução de instrumentos, e esclarece:  

 

A ativação maior de áreas do hemisfério cerebral esquerdo pode 
potencializar não só as funções musicais, mas também as funções 
linguísticas, que são sediadas neste mesmo lado do cérebro. Vários 
circuitos neuronais são ativados pela música, uma vez que o aprendizado 
musical requer habilidades multimodais que envolvem a percepção de 
estímulos simultâneos e a integração de várias funções cognitivas, como a 
atenção e a memória, e das áreas de associação sensorial e corporal, 
envolvidas tanto na linguagem corporal quanto simbólica. (MUSZKAT, 2019, 
p. 237). 

 

No caso de crianças com TEA, o autor ressalta o desenvolvimento em várias 

regiões do cérebro quando ele está em contato com a música, auxilia e ameniza 

vários comportamentos e estereotipias que dificultam o dia a dia da criança. E sobre 

esse ponto o autor destaca:  

 

No que se refere aos transtornos do neurodesenvolvimento23, tem sido 
relatado que, em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a 
audição musical e a terapia com música, minimiza rituais motores, facilitam 
a atenção seletiva e o comportamento exploratório motivado pelos efeitos 

 
21O termo “Neurovegetativo” no Dicionário Priberam (2021), diz-se do sistema nervoso que regula a 
vida vegetativa, formada por gânglios e nervos, por vezes cinzentos, e ligada ao eixo cerebrospinal 
que contêm os centros reflexos. 
22O Lado direito do cérebro é responsável pela interpretação “emocional” das situações. Lado 
esquerdo do cérebro é responsável pela interpretação “lógica” das situações. (Roger Wolcott Sperry, 
1981).    
23 Transtornos do Neurodesenvolvimento: São transtornos relacionados à Déficit de atenção e 
Hiperatividade (TDAH); Transtorno do Espectro Autista e Distúrbio da aprendizagem, por exemplo. 
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positivos de ativação de áreas do sistema de recompensa e modulam 
regiões pré-motoras24. (MUSZKAT, 2019, p. 240).  

 

Outro estudo realizado no que se refere ao assunto da música e 

desenvolvimento, é da pesquisadora Esther Sulzbacher Wondracek Beyer, doutora 

em Psicologia da Música pela Universidade de Hamburg – Alemanha. Esther foi uma 

das primeiras pesquisadoras no Brasil a lançar hipóteses sobre a relação da 

psicogenética25 com a música. Nessa pesquisa observou-se um pequeno grupo de 

crianças com 2 anos de idade aproximadamente, que durante alguns meses tiveram 

contato com a música de diferentes formas, com instrumentos musicais e também 

músicas cantadas. Inicialmente, os bebês não apresentavam muitas reações ao 

ouvir. Com o tempo, as crianças foram refinando suas reações e estímulos, 

desenvolvendo a imitação e a linguagem. Houve também um avanço e progresso no 

domínio do vocabulário de sua língua. Em uma de suas observações que a 

pesquisadora realizou, foi com uma criança japonesa e relatou:  

 

Ao observarmos a segunda japonesa tocando a marimba, vemos 
desempenho semelhante no sentido da performance, porém agora no 
instrumento. A precisão rítmica também é impressionante, gerado pelo 
grande domínio motor desta criança, combinado com a percepção musical, 
expressividade e precisão nos gestos coordenados com a música, além da 
imersão cultural da criança. Percebe-se que tanto uma menina quanto a 
outra possuem grande expressividade e desinibição na música que 
executam. (BEYER, 2007, p. 78).  

 
 

Como vimos no trecho citado, o desenvolvimento da criança aconteceu de 

forma crescente, tanto na sua expressividade, como nos movimentos rítmicos e 

desinibição ao executar os instrumentos. O progresso e crescimento da criança 

acontecerão na medida em que os objetos e as atividades forem sendo trabalhadas 

e oportunizadas.  

Outra pesquisa realizada em relação à música e desenvolvimento, foi 

publicada pela Revista científica American Psychological Association (APA)26, que 

relata uma experiência realizada com algumas crianças durante três meses. Nessa 

 
24As regiões pré-motoras localizam-se no lobo frontal do cérebro e ocupa toda a extensão da área na 
face lateral de cada hemisfério.  
25 A Psicogenética, segundo Jean Piaget é o estudo da origem do desenvolvimento da mente e do 
conhecimento. Definem a maneira como se origina e se desenvolve o conhecimento no ser humano. 
(Revista Construir, 2021).   
26 A American Psychological Association (APA) é a principal organização científica e profissional que 
representa a psicologia nos Estados Unidos, com mais de 122.000 pesquisadores, educadores, 
médicos, consultores e estudantes como seus membros.    
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experiência as crianças participaram de grupos musicais, envolvendo interações 

com a música de diversas formas. Ao final da experiência, realizou-se ressonância 

magnética para que fosse observado as atividades cerebrais e constataram 

melhoras nas habilidades e na comunicação de crianças autistas.  

Diante das pesquisas relatadas, observa-se que existem muitas 

possibilidades e estratégias para se explorar a música nas Instituições escolares, 

sendo uma ferramenta de inclusão para criança com TEA, pois como já foi 

mencionado, sabe-se que crianças com esse diagnóstico apresentam um nível 

maior de dificuldades na socialização e, principalmente, dificuldades na fala, 

prejudicando assim sua comunicação e interação no meio em que vivem. Diante 

disso, a música possibilita à criança interagir, fazendo a ponte com a socialização e 

a verbalização do meio em que está inserida. Nesse sentido, a autora Cynthia da 

Silva Lima (2018) fala a respeito desse ponto enfatizando que, o objetivo da música 

na educação é promover o desenvolvimento na socialização, no raciocínio lógico e 

matemático, e principalmente no desenvolvimento da linguagem verbal, evitando, 

assim, a exclusão. Lima ainda destaca que:  

 
[...] o vocabulário musical, como exige pronúncia correta das letras da 
canção ou a conversa sobre os conteúdos das cantigas de roda propicia o 
desenvolvimento da linguagem oral. A partir das experiências musicais, 
verifica-se que o pensamento da criança se organiza e a leva ter mais 
oportunidades de ações e sensações, e mais, desenvolve mais sua 
inteligência, consequentemente mais o conhecimento [...]. (LIMA, 2018, p. 
3). 

 

Verifica-se que, com a exposição de músicas e cantigas em sala de aula, 

existe um incentivo maior para que a criança participe com mais intensidade na 

pronunciação das palavras e nas letras das músicas. Ao encontro disso, a autora 

Cintya Soares (2021), ressalta essa importância sobre a música nos espaços 

educacionais como sendo uma grande ferramenta transformadora, tendo a 

oportunidade de usar os instrumentos musicais, para criar e apreciar a música 

fazendo com que elas se sintam capazes, e com potencial para contribuir na 

aprendizagem dentro dos espaços em que vivem. Falando ainda sobre ferramenta 

de transformação, a música proporciona uma sensação de bem-estar no ambiente. 

Segundo Ana Claudia Moreira; Halinna Santo e Irene S. Coelho (2014):  

 

A música pode ser uma atividade divertida e que ajuda na construção do 
caráter, da consciência e da inteligência emocional do indivíduo, pois 
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desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporciona um estado 
agradável de bem-estar, facilita a concentração e o desenvolvimento do 
raciocínio, sendo também um agente cultural que contribui efetivamente na 
construção da identidade do cidadão. (MOREIRA; SANTOS; COELHO, 
2014, p. 2). 

 

Como já foi mencionado, a criança com o transtorno, tem maiores dificuldades 

na comunicação. Nesse aspecto, a autora Adriana Alves Quintino Menezes (2019), 

esclarece que a música serve como auxílio na prática pedagógica para essas 

crianças. De acordo com ela, a música tem como objetivo fazer com que torne o 

ouvido da criança mais sensível e aguçado para perceber diferentes ritmos e sons, 

melhorando assim sua linguagem e comunicação entre os colegas e professores. 

Apesar de muitas crianças com TEA possuírem a característica de sensibilidade aos 

sons, a maioria responde de forma positiva, pois, o ritmo e a melodia levam à 

expressão corporal e emocional, que é de grande importância tanto para o aluno 

como para o professor.   

A música pode servir de ponte entre o professor e o aluno, melhorando a 

interação de pais e filhos como também na sociedade, contribuindo assim para a 

inclusão, mantendo o contato visual e físico e nas suas relações interpessoais 

(MENEZES, 2019). Ao encontro disso, descreve-se a seguir, alguns exemplos de 

autores sobre práticas pedagógicas em sala de aula na utilização da música como 

recurso de inclusão, que são fundamentais para o auxílio no desenvolvimento da 

criança. Vale ressaltar que, não existe uma receita pronta para a inclusão, pois cada 

criança com TEA possui características e comportamentos diferentes. Sendo assim, 

existem algumas estratégias e ferramentas que auxiliam nos processos inclusivos. 

Segundo Kelly Chandler-Olcott e Paula Kluth (2009):  

 

Dar conta das necessidades educacionais de pessoas com autismo tem 
pressionado os professores a serem mais reflexivos sobre suas práticas de 
ensino, bem como serem mais explícitos em suas instruções de Ensino. 
Além disso, tem proporcionado a todos um olhar sobre como as crianças 
aprendem de modos diferentes. (CHANDLER-OLCOOT; KLUTH, 2009, p. 
548). 

 

Dessa forma, percebe-se que o professor precisa conhecer e se aprofundar 

nos conhecimentos e características do Transtorno do Espectro Autista, para que 

assim possa direcionar uma aula agradável sem desconfortos. Para isso, a autora 

Aurora Ferreira (2011), destaca alguns pontos importantes de observação antes de 

iniciar as aulas de música com crianças de necessidades especiais e cita:   
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Ao iniciar uma atividade musical com crianças ou portadores de 
necessidades especiais, deve-se dar preferência às músicas mais 
conhecidas por eles, utilizando o que eles mais gostam e sabem cantar e 
dançar: samba, forró, fank e também músicas que são tocadas na rádio e 
na televisão. (FERREIRA, 2011, p. 101). 
 
 

Percebe-se que através desses cuidados e atenção para com a escolha das 

músicas é muito importante para que a criança consiga participar com êxito, e 

interagir com mais frequência.   

Para Regina Kelly dos Santos e Antônia Maira Emelly Cabral da Silva Vieira 

(2019), as características de um autista não podem ser motivos de desistência do 

professor, e sim deve se tornar um desafio para melhores condições no 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Assim, poderão ser oferecidas melhores 

condições de vida ao aluno, para que o mesmo seja incluído na sociedade, em suas 

relações sem prejuízos à sua vida diária. 

Buscando o enriquecimento do potencial da música dentro das instituições 

escolares, a autora Lisbeth Soares (2012), propõe a utilização de recursos visuais, 

pois eles estimulam a verbalização das figuras em que a criança está visualizando. 

Essas figuras podem ser representadas de várias formas, como instrumentos 

musicais, na utilização de brinquedos com animais, partes do corpo e entre outros. 

Assim, a criança estará socializando e aprendendo a verbalizar situações e 

momentos do seu cotidiano. Observa-se que a criança com TEA está mais ligada e 

conectada ao visual, e é através de figuras que a criança compreende melhor qual é 

a proposta da atividade. Com isso, as atividades precisam estar bem elaboradas e 

preparadas com visuais coloridos.  

Soares (2012) ainda propõe outras atividades com letras e brincadeiras das 

músicas, pois através delas é que se descobrem as preferências da criança, 

necessidades e gostos individuais, podendo assim se tornar uma aula agradável, 

com melhor aproveitamento dos conteúdos aplicados com produtividade, para ela 

(criança) e para a turma. A autora Brito (2013), destaca algumas atividades musicais 

que são indispensáveis e que contribuem para o desenvolvimento da criança. E cita: 

 

No dia a dia das creches e pré-escolas, a linguagem musical deve 
contemplar atividades como:  
- Trabalho vocal; 
- Interpretação e criação e rítmicas; 
- Brinquedos cantados e rítmicas; 
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- Jogos de improvisação  
- Sonorização de histórias; 
- Elaboração e execução de arranjos (vocais e instrumentais); 
- Invenções musicais (vocais e instrumentais); 
- Construção de instrumentos e objetos sonoros; 
- Registro e notação; 
- Escuta sonora e musical: escuta atenta, apreciação musical; 
- Reflexões sobre a produção e a escuta. (BRITO, 2013, p. 58). 
 

 

Dando continuidade sobre as estratégias e possibilidades de práticas em sala 

de aula, a autora Cintya Soares (2021), nos traz alguns aspectos que também são 

importantíssimos para a inclusão, que é a “busca por trocas afetivas entre os pais e 

a criança”. É importante que o professor tenha aproximação afetiva com o aluno e 

com os pais para que a condução das aulas seja facilitada, e a criança sinta 

confiança e familiaridade. Isso facilitará também a aproximação da linguagem 

musical. Vale ressaltar que a música, nesse caso, serve para o professor como uma 

ferramenta para conhecer e compreender melhor os comportamentos dos alunos 

com suas reações pertinentes ao Transtorno.  

Para enriquecer as práticas em sala de aula, a autora Priscila Mertens Garcia 

(2011), traz algumas orientações para serem praticadas na escola, podendo assim 

facilitar o aprendizado da criança com TEA proporcionando um ambiente inclusivo 

através da música.  A autora segue dizendo que, para que a criança se sinta 

motivada a permanecer no ambiente, precisará em primeiro lugar se sentir segura, 

para que o seu emocional se estabilize. O professor ou o monitor precisam ter uma 

postura correta com relação aos comportamentos da criança para que possam 

transmitir segurança. E cita:  

 

Quando você se deparar com uma alteração comportamental, sem 
conseguir identificar ao certo o que o autista quer dizer com aquele 
comportamento, o melhor a se fazer é ser neutro no jeito de agir e de falar 
para evitar reforçar algum comportamento diruptivo. (GARCIA, 2011, p. 6). 

 

Nesse sentido, esclarece sobre essas atitudes do professor frente aos 

comportamentos da criança, explicando que todo tipo de comportamento que a 

criança manifesta, seja ela de forma passiva ou mais agressiva, está querendo 

comunicar algo, e é necessário o professor estar atento para compreender sua 

comunicação e agir da forma correta. Frente a isso a autora ressalta que “Ignorar 

comportamentos disruptivos é importante quando a função for ganhar atenção” 
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(GARCIA, 2011, p. 6). Com isso, os professores estarão evitando desconfortos entre 

os colegas e a criança, podendo assim protegê-la de possíveis desentendimentos.   

Na sequência, a autora destaca sobre o local da aula, que precisa estar 

definida em pequenos espaços, como: “atividade sozinho, ajuda de alguém, espaço 

do lanche e cadeira de esperar” (GARCIA, 2011, p. 4). Percebe-se que assim, o 

professor precisa realizar estratégias na condução de atividades em suas propostas 

e planejamentos no processo inclusivo, podendo incluir também o “espaço da 

música”.  

Durante o desenvolvimento da atividade, é necessário que o professor esteja 

atento à duração da aula, para que não fique cansativo, devendo também ter início, 

desenvolvimento da atividade e fim. As aulas de musicalização são momentos em 

que a criança tem a oportunidade de se expressar livremente, usando sua 

capacidade e criatividade, por isso, os autores Ana Claudia Moreira, Halinna Santos 

e Irene S. Coelho (2014) explicam que:  

 

As atividades musicais realizadas na Escola não visam à formação de 
músicos, mas, contato, vivência e compreensão da linguagem musical. Por 
isso, propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitando a expressão de 
emoções, ampliando a cultura geral e contribuindo para a formação integral 
do ser. (MOREIRA; SANTOS; COELHO, 2014, p. 6). 

 

Sendo assim, percebe-se que, a música pode ser compreendida como um 

processo contínuo de construção, pois envolve a socialização, o cognitivo e o 

emocional da criança. Diante dos estudos e pesquisas já realizados sobre as 

sensibilidades das crianças com o transtorno, as atividades a serem realizadas são 

estudadas e avaliadas com seus métodos e estratégias direcionados 

especificamente para cada dificuldade e condição, para que possam ser realizadas 

da forma correta e de diferentes formas de acordo com a necessidade de cada 

criança.  

Portanto, para que a música na Educação Infantil possa ser utilizada como 

uma ferramenta potencializadora, alcançando seus objetivos na diminuição dos 

comportamentos inadequados, encaminhando para comportamentos funcionais 

positivos na inclusão, necessita haver um empenho e dedicação por parte da escola, 

dos professores e também dos pais.  
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4.2 FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DO DOCENTE COMO INDICAÇÃO DA BNCC 

 

Segundo a BNCC, as instituições escolares e o corpo docente devem usar o 

documento como norteador dos seus currículos e projetos, para que os objetivos 

ideais sejam alcançados, atingindo por meio dos processos de ensino e de 

aprendizagem resultados eficientes e eficazes na vida das crianças, como já foi 

mencionado no trecho acima. Porém, muitas vezes, os tipos de formações em que 

os professores estão sujeitos a participar, estão afastadas e distantes da realidade 

da sua escola; sendo que, em vários momentos, o currículo não condiz com as 

necessidades dos alunos da comunidade em que estão inseridos.  

Essa primeira categoria analítica se mostrou potente, pelo número de vezes 

que as palavras “currículo” e práticas pedagógicas” foram citadas na BNCC.Por meio 

dos estudos foi sendo possível compor as fichas analíticas27, já que na leitura dos 

materiais foram localizados alguns trechos que se dedicavam a propor práticas de 

condução nas condutas dos professores, como vemos alguns exemplos retirados da 

BNCC citados abaixo no seguinte quadro: 

 

Quadro 1 – Orientações para os docentes I 

“A instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam 
sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar 
um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para 
descobrir variados modos de ocupação e uso de espaço com o corpo”. (BRASIL, 2018, p. 
41). 
 
“Os sistemas e redes de ensino devem construir currículos, e as escolas precisam elaborar 
propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses 
dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais”. (BRASIL, 
2018, p. 15).  
 
“Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares, e 
fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais 
dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem”. 
(BRASIL, 2018, p. 16) 
 
Fonte: Autora (2021) 

 

Como podemos ver, através dos excertos acima, os professores e as 

instituições têm a tarefa de promover práticas pedagógicas diferenciadas para que a 

 
27 O modelo da ficha encontra-se no “Apêndice A”.  
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criança tenha oportunidades em suas vivências e experiências de crescer e se 

desenvolver, mas para isso o corpo docente necessita de formação adequada e 

específica para atender as necessidades de cada aluno e cumprir com as 

orientações do documento.  

Partindo da definição da palavra “Formação”28, tem-se uma melhor 

compreensão da responsabilidade do professor, pois nesse sentido, existe a 

necessidade de que as escolas tenham bons professores para executar os projetos 

planejados, para se atingir de fato bons resultados. Em muitas instituições, o que se 

tem ainda é a transferência de conhecimentos e valores, onde o professor narra o 

conteúdo e posteriormente o aluno repete e decora o mesmo, sendo que dessa 

forma se deixa de lado a criatividade e a interação do aluno evitando o processo de 

deixar que a criança se desenvolva utilizando sua capacidade e inteligência. Para 

isso, o professor precisa organizar e aplicar suas metodologias, realizando um 

levantamento de necessidades específicas tanto para o grupo como também para o 

aluno em particular, garantindo assim, os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Para isso localizou-se alguns trechos na BNCC que falam a 

respeito dessa necessidade:  

Quadro 2 – Orientações para os docentes II 

“A BNCC integra a política nacional de Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento 
de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação 
de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a 
oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação”. (BRASIL, 
20218, p. 8). 
 
“Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, 
recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para 
trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de 
origem, suas comunidades, seus grupos de socialização”. (BRASIL, 2018, p. 17)  
 
[...] de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil (interações e brincadeira), 
devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as 
crianças tenham condições de aprender e se desenvolver.  
Conviver  
Brincar 
Participar  
Explorar  
Expressar  
Conhecer-se. (BRASIL, 2018, p. 25). 
Fonte: Autora (2021) 

 
28O termo “Formação” segundo o Dicionário online de Português (2021), tem o significado de: 1. Ação 
de formar, de criar dando forma. 2. Conjunto de conhecimentos e/ou instruções sobre um assunto 
específico; curso de especialização.  
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Vê-se que as propostas para os docentes feitas pela BNCC em trabalhar com 

a Arte e, sendo mais específica, na área da música, são excelentes para atividades 

diferenciadas e essenciais para desenvolver várias habilidades. Porém, é necessário 

refletirmos sobre a existência desse tipo de “Documento orientador”, como é o caso 

da BNCC. Isso, porque é sabido que, em nosso país, não se tem professores 

capacitados, ou seja, com a formação musical adequada para desenvolver as 

atividades em todas as escolas do território nacional. Com isso, deveriam também 

oferecer cursos de capacitação adequados e específicos para que se consiga 

cumprir com o documento normativo e norteador da Educação Infantil, para que se 

tenha coerência e eficiência.  

Prosseguiu-se com as análises das fichas observando que, a BNCC anuncia 

como objetivo a reduçãodas desigualdades para que todos tenham a garantia de 

aprendizagem e desenvolvimento, porém, em muitas instituições escolares não 

existe espaço e suporte para que os “seis direitos de aprendizagem” possam ser 

explorados. Sabe-se quepara que a aprendizagem global ocorra é necessário que 

muitas adaptações sejam feitas na gestão da escola, no corpo docente, envolvendo 

toda a comunidade escolar, inclusive no que diz respeito à construção do Projeto 

Político-pedagógico, pois “a não inclusão dos diversos segmentos da escola nesse 

processo pode gerar problemas para o alcance dos objetivos da escola, o que pode 

caracterizar 

uma gestão escolar não democrática.” (WOLFFENBÜTTEL, 2009, p. 130). Assim, 

para esclarecer sobre os seis direitos de aprendizagem descreve-se abaixo:  

 

. Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 
o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 
. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempo, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiencias emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 
. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto no 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 
educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a 
escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo 
diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando.  
. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos 
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da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, 
em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  
. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.  
. Conhecer-se construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 
linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e 
comunitário. (BRASIL, 2018, p. 38). 

 

Através dessa leitura e análise entendeu-se que, inicialmente, é necessário 

que se revise o currículo e suas práticas pedagógicas, pois cada comunidade, como 

também cada região, possuem suas particularidades. Falando ainda sobre os seis 

“Direitos de aprendizagem” propostos pela BNCC, os professores precisam explorar 

os jogos e brincadeiras, para que a criança possa conhecer seus limites como 

também os limites do próximo. Além disso é importante a criança se conhecer e 

conhecer o outro, expressar suas emoções e ser participativa, e é através dos jogos 

e brincadeiras que ela irá explorar os seus conhecimentos. Nesse aspecto a autora 

Patrícia Alexandra Rebeca Souza (2015), ressalta:  

 
O brincar relacionado com o desenvolvimento social e emocional, engloba 
vários aspectos, dos quais se podem destacar a empática e os jogos. A 
empatia está diretamente relacionada com a simpatia e a sensibilidade. 
Atividades em grupo são uma boa estratégia para estimular a empatia com 
o outro. (SOUZA, 2015, p. 10). 

 

Observa-se, que o brincar não é somente um momento de entretenimento, 

mas sim quando a criança brinca e se relaciona com o meio em que vive, através de 

pequenos ou grandes grupos. Suas relações sociais estão sendo estimuladas a 

exercer a empatia e a necessidade do outro, sendo que é através das brincadeiras 

que elas experimentam o mundo, criam sua autonomia e organizam suas emoções.  

Outra observação realizada na BNCC no que se refere àapresentaçãodos 

seis direitos de aprendizagem da criança, é a de que para garantir uma elaboração 

do currículo e das propostas-pedagógicas ideais para a escola, a família e a 

comunidade devem “Participar”, caminhando juntos na elaboração dos mesmos para 

que a comunidade toda participe, incluindo o grupo de docentes, funcionários, 

alunose familiares responsáveis. 

É notável que nesse aspecto ainda existe muita falha ao cumprimento do 

documento normativo, pois a comunidade não está, muitas vezes, inserida no 

aspecto da participação do currículona Instituição Escolar, que é um dos desafios 
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que a BNCC atualmente enfrenta. Em sua redação, espera-se que a educação seja 

de qualidade e crie currículos que estejam sintonizados e atualizados com a 

realidade da comunidade onde a Instituição esteja inserida, pois isso influencia na 

forma da educação das crianças e nos seus resultados. 

Com isso, tenciona-se aqui um aspecto relevante ao observar a BNCC. O 

Documentoé orientador e normativo para as instituições escolares que englobam 

todo o país, porém, no Brasil, temos muitos estados e cidades muito diferentes, diz-

se no sentido social, econômico, político, no sentido cultural, nos costumes e 

especificamente falando agora da área da Educação, já que cada Estado possui sua 

política de ensino, por exemplo. Então, em se tratando de diversidade de 

pensamentos e comportamentos temos aqui um documento que rege de forma 

generalizada, que provavelmente beneficiará um determinado grupo ou região, pois 

as estratégias de currículo de ensino e aprendizagem somenteatenderão a 

determinadas comunidades e povos. Ou seja, não cabe e não serve um documento 

normativo para todos, pois isso desrespeita as singularidades e especificidades de 

cada localidade. 

Outro aspecto observado nas análises é de que a BNCC propõe a formação 

integral e global do aluno, isso quer dizer que, vai muito além do que somente 

passar conteúdo de linguagens e outros campos de ensino, ou seja, os professores 

não estão preparados para o novo formato, o qual deve abranger os seis direitos de 

aprendizagem de ensino propostos pela BNCC.O professor em primeiro lugar 

precisa acreditar e estar ciente de que todo aluno é capaz de criar, de aprender, 

desenvolver, participar e colaborar com a aprendizagem no meio em que vive.  

Para ressaltar o fato de que o professor precisa olhar o aluno como um ser 

participativo e colaborativo a autora Lílian Freury Dória (2013) traz alguns aspectos 

importantes que todo educador precisa ter, que são eles:  

 

. O aluno é visto como agente participativo 

. A criança é tratada como um ser dotado de personalidade original 

. Existe a preocupação com o desenvolvimento global da criança 

. Procura-se respeitar o mundo da criança, nos aspectos cultural e 
intelectual e também em seu desenvolvimento global [...] (DÓRIA, 2013, p. 
39). 

 

Observar o mundo da criança faz toda a diferença na forma como criar as 

estratégias e atividades de aprendizagens, pois o conhecimento que ela já possui e 
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o meio em que ela vive farão diferença em sua participação e colaboração em sala 

de aula.   

Com isso, a última observação realizada nessa categoria diz respeito ao 

currículo. No Documento fica claro queé necessário que as instituições escolares 

escolham um currículo que valorizem as competências abordadas na BNCC, mas 

para isso também é necessário que vá ao encontro da realidade da comunidade, e 

que se adeque às necessidades. A partir da primeira categoria emerge a segunda, 

que é a “Música em sala de aula como recomendação aos professores” que será 

descrita a seguir.  

 

 

4.3MÚSICAEM SALA DE AULA COMO RECOMENDAÇÃO AOS PROFESSORES 

 

 As análises referentes a esta categoria se deram pela preocupação da falta 

de preparo do corpo docente nas instituições escolares, especificamente da 

Educação Infantil para o ensino da música, em relação à prática em sala de aula.  

Desde a implementação definitiva da BNCC em 2018, muitas questões na 

área de Educação começaram a ser debatidas e discutidas. E dentre elas está a 

Arte, que continua repercutindo na atualidade e necessitando de um olhar mais 

atento das Secretarias de Educação e órgãos governamentais. Devido à falta de 

professores da área e/ou capacitados e mediante a essa preocupação29, destaca-se 

uma observação importante relatada pela autora Rita de Cassia Fucci-Amato (2015), 

quando diz que: “Além do projeto de Lei [hoje lei], é necessária vontade política e 

social para que tudo dê certo. Outra oportunidade, é encontrar professores 

especialistas para dar conta de tudo [...].” (FUCCI-AMATO, 2015, p. 88).Nesse 

trecho, fica claro que na atualidade tem-se uma questão econômica e social escassa 

que consequentemente prejudica uma educação de qualidade. Sabe-se que na 

Educação Infantil a Arte não pode ser pensada como uma “disciplina”, até porque 

não se tem nessa etapa os conhecimentos organizados por componentes 

curriculares. Porém, ter profissionais formados na área modifica as possibilidades do 

 
29Sobre isso, a professora Dra. Cristina Rolim Wolffenbüttel, apresentou em sua Tese de Doutorado 
intitulada “A inserção da música no Projeto político pedagógico: o caso da rede municipal de ensino 
de Porto Alegre/RS” (2009), algumas pesquisas já realizadas que demonstraram a escassez de 
professores de música nas escolas. 
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trabalho pedagógico oportunizando que a docência entre pedagogos e licenciados 

em Música, possa se dar de forma articulada, por exemplo. A capacitação dos 

professores e também materiais disponíveis são uma das dificuldades para seguir a 

BNCC como documento norteador.  

Tendo em vista de que já foi aprovada a Lei nº 11.769 no ano de 2008, que 

torna a música como componente obrigatório, sendo que os professores precisam 

sepreocupar e acreditarnos benefícios e resultados que a música propõe e, 

principalmente, na questão da formação dos docentes. Nesse sentido, é necessário 

unir todas as áreas de conhecimento, ou seja, trabalhar a música de uma forma 

interdisciplinar. A autora Fucci-Amato (2010) traz um exemplo sobre esse aspecto: 

 

O canto coral na escola pode permitir uma integração interdisciplinar, por 
exemplo, ao se explorar aspectos da fisiologia vocal e ao se desenvolver 
atividades voltadas à conscientização sobre saúde vocal em interface com 
as disciplinas de ciências e biologia (além da educação física). (FUCCI-
AMATO, 2010, p. 40). 

 

Na BNCC são apresentadas cinco áreas do conhecimento que devem ser 

trabalhadas com a criança em sala de aula. Dentre as cinco áreas, duas são mais 

específicas, pois envolvem os conhecimentos e conteúdos referentes à música, e é 

nessas áreas que o professor precisa se preocupar em desenvolver, são elas: 

 

Quadro 3 – Recomendaçõesaos docentes 

1)Corpo, gesto e movimentos: 
“Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 
brincadeiras, dança, teatro, música.” (BRASIL, 2018, p. 47) 
 
2)Traços, sons, cores e formas:  
“Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. 
Criar sons com materiais, objetivos musicais, para acompanhar diversos ritmos da música. 
Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e melodias. 
Utilizar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 
canções e melodias”. (BRASIL, 2018, p. 48).  
Fonte: Autora (2021) 

 

Percebe-se que nos excertos acima, tem-se orientações específicas para 

aplicar e trabalhar a música em sala de aula, como por exemplo: ritmos diversos 

juntamente com objetos musicais. Infelizmente, a maioria das escolas não possui 



50 

 

materiais disponíveis para a realização das atividades. E, por isso é necessário que 

o professor organize formas de criar os instrumentos com materiais que estejam 

disponíveis e que não seja dispendioso para a escola e para as famílias, além disso, 

a confecção de instrumentos possibilita à criança desenvolver sua criatividade e 

habilidades. Sobre isso a autora Brito (2003) traz uma observação importante e 

destaca:  

 

O trabalho na área de música pode (e deve) reunir grande variedade de 
fontes sonoras. Podem-se confeccionar objetos sonoros com as crianças, 
introduzir brinquedos sonoros populares, instrumentos étnicos, materiais 
aproveitados do cotidiano etc., com o cuidado de adequar materiais que 
disponham de boa qualidade sonora e não apresentem nenhum risco à 
segurança de bebês e crianças. (BRITO, 2003, p. 64). 

 

Aqui se observa que o professor mesmo não tendo disponíveis os 

instrumentos originais e comprados, tem a possibilidade de confeccionar com 

materiais diversos, podendo assim desenvolver e trabalhar diversos ritmos e sons. 

As crianças produzindo seus instrumentos também estarão desenvolvendo suas 

habilidades de motricidade fina, além de ser terapêutico. Por outro lado, mesmo que 

essas atividades que envolvam a construção sejam interessantes, também é preciso 

ir em busca de instrumentos mais elaborados, como as bandinhas rítmicas e outros 

considerados profissionais, a fim de possibilitar outras experiências às crianças. 

Partindo da área do conhecimento já citadano excerto acima, “corpo, gesto e 

movimentos”, a autora Dória (2013), traz alguns exemplos para melhor 

compreensão:  

 

[...] . O corpo, o gesto e o movimento são utilizados para a concretização 
das experiências musicais. 
. O jogo lúdico, é usado como técnica de ensino -aprendizagem. 
. O corpo, e a voz tornam-se importantes instrumentos musicais. 
. A música passa a ser vista também como um meio de educação 
(educação pela música). 
. É dada a prioridade à escuta e à percepção, e não à escrita e à leitura. 
. O ensino é feito progressivamente, sendo uma noção trabalhada a cada 
vez, sem pular etapas. 
. O ensino de ritmos e de melodia transcorre sempre em paralelo. 
. Estimula-se a prática da improvisação musical. (DÓRIA, 2013, p. 40). 

 

 

Na BNCC, observou-se através das leituras, que nas experiências vividas 

pela criança com seu próprio corpo, pretende-se que elas vivenciem e experienciem 
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muitos momentos de aprendizagem. Aqui se traz mais alguns exemplos de excertos 

retirados do material que vão ao encontro disso. 

 

Quadro 4 – Sugestões aos docentes 

“Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas 
próprias produções artísticas ou culturais exercitando a autoria (coletiva e individual) com 
sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, 
manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. (BNCC, 2018, p. 41) 
 
“Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. 
(BRASIL, 2018, p. 47) 
 
“Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas 
como dança, teatro e música. (BNCC, 2018, p. 47) 
 
Fonte: Autora (2021) 

 

Nessa fase é importante o professor estar aberto a compreender que, além de 

permitir que a criança use seu corpo com movimentos para aprender e se 

desenvolver, é necessário permitir que a criança brinque utilizando os instrumentos 

e seja protagonista, construindo as suas próprias criações.  Nesse aspecto a autora 

Brito (2003), traz uma reflexão sobre a importância de deixar a criança brincar e 

jogar com a música e explica:   

 

A criança é um ser “brincante” e, brincando, faz música, pois assim se 
relaciona com o mundo que descobre a cada dia. Fazendo música, ela, 
metaforicamente, “transforma-se em sons”, num permanente exercício: 
receptiva e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, “descobre 
instrumentos” inventa, imita motivos melódicos e rítmicos e ouve com prazer 
a música de todos os povos. (BRITO, 2003, p. 35). 
 

 

Através desse trecho observa-se, que é importante e essencial que a criança 

tenha suas experiências musicais através do brincar e manuseio dos instrumentos, 

pois permitir que ela brinque, estará tendo suas próprias experiências, descobrindo 

sons, ritmos e melodias. Assim, podemos pensar nas atividades pedagógicas com 

as crianças com TEA, pois a música poderá se tornar uma ferramenta acolhedora, 

oportunizando novas experiências e possibilidades de interação do aluno. 
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Tendo em vista o aspecto da diversidade de estratégias pedagógicas e 

lúdicas30para se trabalhar com a música, um ponto preocupante que se observou 

nas análises durante os estudos das literaturas, foi que a música ainda é trabalhada 

de forma superficial, mecânica e limitada em sala de aula. Percebeu-se que, em 

muitos exemplos, são colocadas músicas infantis para as crianças ouvirem em 

aparelhos como: TV, celular ou computador, para uma atividade lúdica, como: 

aprender a letra de uma música e apresentá-la para uma data comemorativa 

específica em que as crianças dançam a música ou representam algum 

personagem, sem que haja realmente um aprendizado significativo. Quanto a isso a 

autora Brito (2003) esclarece:  

 

Ainda percebemos fortes resquícios de uma concepção de ensino que 
utilizou a música – ou, melhor dizendo, a canção – como suporte para a 
aquisição de conhecimentos gerais, para a formação de hábitos e atitudes, 
disciplina, condicionamento da rotina, comemorações de datas diversas etc. 
Os cantos (ou ‘musiquinhas”, como muitos ainda insistem em dizer) eram 
quase sempre acompanhados de gestos e movimentos que, pela repetição, 
tornavam-se mecânicos e estereotipados, automatizando o que antes era – 
ou poderia ser – expressivo. A música, nesses contextos, era apenas um 
meio para atingir objetivos considerados adequados à instrução e à 
formação infantis. (BRITO, 2003, p. 51). 

 

Isso se deve ao fato de os professores não saberem trabalhar e aplicar a 

música de uma forma criativa e lúdica em que elas aprendam o significado e objetivo 

de utilizar a música em seus planejamentos.Diante disso, observa-se que o 

professor ao aplicar e utilizar uma música precisa estar atento àquilo que realmente 

faz sentido para a turma, lembrando ainda que é fundamental escolher bem o 

repertório de acordo com a faixa etária das crianças e do que é possível que elas 

tenham acesso, inclusive para os alunos com Transtorno do Espectro Autista. Diante 

disso, a autora Dória (2013), acrescenta algumas observações importantes as quais 

o professor precisa ter. São elas:  

 
. Respeitar as características e os anseios do aluno em sua aprendizagem 
. Utilizar o jogo como meio pedagógico 
. Utilizar a voz como instrumento de base da educação musical 
. Considerar a produção musical contemporânea 
. Diversificar tanto quanto possível o repertório musical para apreciação.  
 (DÓRIA, 2013, p. 43). 

 
 

 
30 Lúdico. Feito através de jogos, brincadeiras, atividades criativas. (DICIONÁRIO ONLINE DE 
PORTUGUÊS, 2021). 
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No trecho citado observa-se que o repertório musical, ou seja, as músicas que 

serão utilizadas devem ser bem selecionadas, e um dos aspectos importantes a ser 

destacado é a escolha do material adequado para as crianças. Para compreender 

melhor esse aspecto, enfatiza-se um trecho da autora Fucci-Amato (2015, p. 100): 

 

Nos nossos dias, estabeleceu-se uma grande defasagem cultural, que se 
manifesta nas formas mais variadas, muitas vezes imperceptíveis, desde a 
mudança de hábitos alimentares até a alteração de preferências musicais, 
em uma redundância predominantemente televisiva, que invade, “com 
nossa permissão” as nossas casas. Em relação à educação, essa 
problemática nos apresenta como desafio a superação da defasagem que 
se instalou na formação escolar em face do desenvolvimento tecnocientífico 
e, como objeto, de estudo, apresenta-nos múltiplos aspectos de 
investigação no que se refere ao impacto que ela causa na identidade 
cultural de todos. (FUCCI-AMATO, 2015, p. 100) 

 

Hoje, se conhece ou se reconhece música como Arte, muitas são aquelas que 

as crianças ouvem e veem pelos jogos e programas de TV, quemuitas vezes não 

trazem benefício ou aprendizagem significativa, pois são joguinhos e músicas 

prontas que, muitas vezes, não auxiliam na criação e utilização prática das músicas. 

Como se sabe, a tecnologia deve ser usada a favor da criança e com 

responsabilidade, pois é um recurso importantíssimo, mas quando mal utilizado, 

oferece risco à segurança das crianças. 

Destaca-se aqui, ainda, sobre a escolha das músicas utilizadas pelos 

professores para atividades em sala de aula. Muitas vezes não são adequadas para 

a idade delas, isto é, muitas letras e melodias não estão ao alcance da compreensão 

das crianças, pois são para adultos, sendo assim, não trazem benefícios e 

aprendizagem significativa para o desenvolvimento delas. A música com suas letras 

e melodias tem o potencial de influenciar e incentivar de forma positiva quanto 

negativa. A respeito disso, apresenta-se aqui um trecho da autora Brito (2003),  

 

“[...] a escolha do repertório de canções deve privilegiar a adequação da 
melodia, do ritmo, da letra e da extensão vocal, ou seja, a tessitura31. É 
aconselhável aproveitar as contribuições que as próprias crianças trazem, o 
que não significa trabalhar apenas com as músicas veiculadas pela mídia, 
que costumam ser, infelizmente, as menos indicadas para a realização do 
trabalho. (BRITO, 2013, p. 94). 

 

 
31 Tessitura. Conjunto de sons que melhor convêm a uma voz ou instrumento: tessitura grave, aguda. 
(DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 2021). 
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Nesse sentido, observa-se que não só as letras devem ser bem selecionadas, 

como também, os ritmos, melodias e extensão vocal, para que a criança consiga 

desenvolver e participar da música e da atividade com facilidade sem que haja 

esforço desnecessário. No caso das crianças com TEA, é imprescindível que os 

professores observem as necessidades de cada uma delas, seus gostos musicais, o 

volume tolerado, entre outras características que poderão contribuir para o 

envolvimento das mesmas durante as aulas. 

Na área do conhecimento “Traços, sons, cores e formas”, observou-se que a 

BNCC traz a proposta de trabalhar com sons diversificados para poder explorar sons 

diversos. Nesse aspecto, pode-se ver que existe a possibilidade de explorar 

ambientes internos e externos da escola, eque também envolvem cores e formas da 

natureza. A possibilidade de transcender os espaços da sala de aula enriquecem os 

processos de ensino e de aprendizagem, já que favorecem tanto na questão das 

experiências e aprendizados das crianças como na possibilidade de os docentes 

organizarem planejamentos mais dinâmicos e inovadores. Imaginem uma contação 

de histórias musicalizada, embaixo de uma árvore, com sombra e os sons da 

natureza... Como as crianças reagiriam a essa experiência? E as crianças com TEA, 

na possibilidade de sentirem-se livres em contato com os elementos naturais? 

Outra observação realizada através da BNCC é sobre o material pedagógico 

utilizado pelos professores, sabe-se que a realidade de cada escola é diferente uma 

da outra. Visto essa observação a autora Fucci-Amato (2015, p.86) destaca:    

 

Diante dessa realidade, a produção de material pedagógico, a educação da 
infraestrutura escolar ao ensino de música, a revalorização de tal prática 
socialmente e no âmbito da própria realidade escolar emergem como temas 
de reflexão e ação por parte de quem pesquisa e pratica a educação 
musical no Brasil.   

 

No trecho acima, observa-se que a realidade das escolas no que se refere ao 

material pedagógico e infraestrutura física está bastante limitada, pois, geralmente, o 

único espaço que se tem para a realização de atividades com música é a própria 

sala em que as crianças utilizam no diaadia. Com isso, também se limita a 

preparação e o desenvolvimento de atividades diversificadas e também se observa 

que para a preparação das aulas, os professoresnecessitam de acompanhamento 

de um profissional da área, paraque haja uma boa seleção, de acordo com a 

realidade de cada comunidade e escola. Assim haverá um maior desempenho e 
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resultado no desenvolvimento dos alunos. Por esse motivo, é fundamental 

reconhecer o trabalho realizado pelos profissionais da Pedagogia, mas não 

esquecer que todas as escolas deveriam ter no corpo docente o professor licenciado 

em Música, já que esse profissional poderia trazer inúmeras possibilidades de 

projetos que envolvam a música, tanto aos alunos como aos colegas professores. 

Entende-se, portanto, que fazer música em sala de aula, exige e requer 

conhecimentos prévios, formação necessária aos professores, como também existe 

a necessidade de obter materiais diversificados para explorar a música em sua 

totalidade, contribuindo significativamente para o desenvolvimento global das 

crianças. 
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CONCLUSÃO 

A pesquisa intitulada “A inclusão de crianças com Transtorno do Espectro 

Autista na Educação Infantil através da música: um olhar a partir da BNCC”, buscou 

elementos teóricos, a fim de pensar sobre “como a música pode ser utilizada para a 

inclusão de alunos com diagnóstico de TEA na escola, mais especificamente, na 

Educação Infantil, tendo a BNCC como orientadora do currículo escolar?”. Para isso, 

buscou-se pesquisas já realizadas envolvendo as temáticas: inclusão na escola 

regular, inclusão na Educação Infantil, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, 

ainda, o ensino da música na escola como recurso para a inclusão de crianças com 

TEA. Também, foi fundamental investir em estudos e aporte teórico por meio de 

livros e artigos de diferentes autores que se dedicam a estudar as temáticas já 

anunciadas. 

A escolha por esse estudo se deu por compreender a música como “prática 

social” e, também, pela contribuição que a música pode trazer às vidas das crianças, 

incluindo aquelas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), no que 

se refere à inclusão das mesmas na escola regular, na etapa da Educação Infantil. 

Tendo em vista que, atualmente muitos estudos se dedicam a contribuir para a 

Educação Inclusiva, esse estudo propôs uma abordagem significativa sobre a 

importância da música como “ferramenta” para a inclusão das crianças em sala de 

aula, já que foi possível perceber – por meio da literatura - que através da música 

existem possibilidades de aproximação, promovendo interação maior entre alunos e 

professores, através dos jogos lúdicos, músicas diversas, instrumentos musicais e 

brincadeiras.  

Mais especificamente, em relação aos alunos com TEA, os estudos 

mostraram que é fundamental respeitar a singularidade de cada criança, pois 

nenhuma é igual a outra, embora o Transtorno apresente algumas características 

comuns entre elas. Sobre as características, ressalta-se que as maiores dificuldades 

e limitações que a criança possui estão relacionadas, geralmente, à socialização e à 

linguagem verbal comunicativa, sendo que essas características, muitas vezes, 

dificultam o seu desenvolvimento e aprendizagem no meio em que vive. 

O trabalho também procurou trazer esclarecimentos sobre as leis da 

educação que embasam e concedem o direito à inclusão dessas crianças nas 

instituições escolares,pois ainda existe muita falha nesse sentido, podendo assim 
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trazer sérios problemas para essas crianças e familiares e, principalmente, no que 

diz respeito à aprendizagem e desenvolvimento para uma melhor inserção na 

sociedade em que vivem.Assim, a partir dos fundamentos teóricos selecionados 

para este estudo foi possível compreender mais profundamente sobre o TEA, com 

suas definições e características do transtorno e também no que se refere às leis. 

Também procurou-se desenvolver sobre o tema da música, sua definição, seus 

benefícios e qual o efeito sobre a vida da criança em se tratando de inclusão. 

De acordo com o objetivo geral foi possível investigar e compreender a 

legislação que asseguraa inclusão das crianças com TEA nas escolas, 

compreendendo que é fundamental colocar-se em prática, esse “olhar inclusivo”no 

diaadia da escola, pela sua comunidade e, também, no seu currículo. Quanto à 

utilização da música, estudos já realizados por outros autores demonstraram a 

importância do seu uso em sala de aula, enfatizando os benefícios para o 

desenvolvimento da criança.  

Tendo em vista de que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um 

documento norteador, desde 2018, influenciando na construção dos currículos das 

Instituições Escolares, realizou-se a análisedeste documento, no que diz respeito à 

Educação Infantil. A partir das recorrências encontradas nos excertos, concluiu-se 

que, para que se possa incluir a música nos espaços escolares, precisa-se preparo 

e formação adequada ao corpo docente. Além disso, juntamente com a formação 

específica, é necessário que a escola busque um espaço físico adequado para as 

determinadas atividades propostas através da música, bem como construa ou 

adquira recursos e instrumentos necessários para o desenvolvimento das atividades 

na Educação Infantil.  

A partir das análises foi possível construir duas categorias intituladas: 

“Formação e preparação do docente como indicação da BNCC” e “Música em sala 

de aula como recomendação aos professores”. Com elas, percebeu-se que, a partir 

deste “Documento orientador”, fica expresso que as instituições escolares escolham 

um currículo que valorize as competências abordadas na BNCC e, na Educação 

Infantil,  

os “seis direitos de aprendizagem”. Para isso, conclui-se que, inicialmente, é 

necessário que se revise o currículo e suas práticas pedagógicas, pois cada 

comunidade, como também cada região, possuem suas particularidades e, 

dificilmente poderão ter padronizações deste porte.  
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 Na análise da Base, referente à etapa da Educação Infantil, percebeu-se que 

não há menção ao termo “Transtorno do Espectro Autista”, por exemplo, deixando 

claro que as suas orientações em relação aos campos de experiências servem para 

todas as crianças, independente das suas particularidades. Assim, cabe a cada 

escola reorganizar o currículo, bem como a cada professor organizar seus 

planejamentos de acordo com as orientações do Documento.  

Concluiu-se que, a BNCC contempla aspectos sobre o ensino demúsica na 

escola, ao abordar a sua implementação nos campos de experiências, na etapa da 

Educação Infantil. Porém, considera-se que de forma superficial, pois não há 

preocupação de estudar a música enquanto prática social e, apenas de colocá-la a 

partir de atividades já corriqueiras à escola. Também, que a partir dos diferentes 

estudos e autores, a música pode ser vista como uma “ferramenta” potente para a 

inclusão das crianças com TEA na escola regular, pois por meio dela é possível 

promover maior aproximação e interação, contribuindo para o desenvolvimento 

global de todas as crianças. 

Por fim, deseja-se que este estudo inicial possa resultar em novas 

oportunidades de pesquisas, pois acredita-se que é fundamental que os, 

professores, estejam abertos para pensar sobre a temática da música na escola, 

mas além disso que possam problematizá-la, a fim de pensá-la como ferramenta 

que contribui para a inclusão na escola, sendo fundamental para a inclusão de 

crianças com TEA nos espaços escolares. 
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