
  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 20 

 

Os efeitos da música e da integração sensorial na 
percepção musical de crianças com autismo 

 

Michele de Souza Senra 
Michele.senra.rj@gmail.com 

 
Thelma Sydenstrick Alvares 

tsydalvares@gmail.com 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta  uma pesquisa em andamento. O objetivo da pesquisa é 
analisar qualitativamente a forma como o indivíduo com autismo se relaciona com a música quando 
apresenta disfunções sensoriais que influenciam suas percepções de mundo. Trata-se de estudo de caso 
no qual o campo empírico são crianças que receberam diagnóstico com autismo e que fazem parte do 
projeto Musicautista, no bairro da Penha, Rio de Janeiro – RJ. Como referencial teórico buscamos 
suporte no modelo DIR/Floortime de Stanley Greenspan, embora sua abordagem seja clínica, e não 
específica para pedagogia musical, tem uma visão humanista/desenvolvimentista cujas diferenças 
individuais e as relações  são analisadas para auxiliar no processo de desenvolvimento da criança. 
Porém sua visão contribui para auxiliar os alunos na internalização dos elementos musicais, ampliando 
a experiência musical respeitando sua forma de aprendizado.  
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Introdução 
 

O autismo pode ser um grande desafio para profissionais da área de saúde 
e educação, especialmente para as famílias, por se tratar de um transtorno intrigante 
que se manifesta de várias maneiras, dependendo do nível de desenvolvimento do 
indivíduo, como a comunicação, interação social e comportamento.  

 O presente estudo tem como principal objetivo investigar o processo de 
percepção e internalização dos elementos musicais como: ritmo, melodia, harmonia, 
quando pessoas com autismo apresentam déficits no processamento sensorial. Sendo 
assim, buscamos determinar a eficácia da musicoterapia e da educação musical no 
cumprimento das metas musicais pensando no perfil sensorial e motor de cada criança 
individualmente, e concluir se o progresso em objetivos musicais em paralelo com a 
abordagem DIR/Floortime, para metas não-musicais. Trata-se de um estudo de caso 
realizados com 6 crianças que estão dentro do Transtorno Espectro Autista, com 
idades entre 2 à 7 anos de anos de idade. Esta pesquisa tem como objetivo analisar os 
efeitos dos elementos da música em musicoterapia nas adaptações sensoriais de 
crianças com autismo, aprimorando assim o atendimento destas crianças. Em geral, a 
pessoa com autismo apresenta uma disfunção de integração sensorial, o que modifica 
as percepções e sensações que servem como base para gerar experiência de mundo, 
pois não desenvolveram a capacidade neurológica de integrar e modular os sentidos.  

 Inicialmente abordaremos sobre os distúrbios de integração sensorial, e 
de como ele afeta as percepções da criança com autismo. E por fim, discutiremos 
resultados parciais do estudo. 

Autismo e integração sensorial 
 
Kanner (1943) descreveu pela primeira vez, o que hoje conhecemos por 

autismo. Inicialmente em sua pesquisa, a característica mais marcante em sua 

mailto:Michele.senra.rj@gmail.com


  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 21 

 

observação era a incapacidade das crianças, objetos de seu estudo, de se relacionarem 
com o outro e estabelecer estas relações a um nível normal, além do isolamento 
presente desde o início da vida. Porém, alguns anos depois, Eisenberg e Kanner (1956) 
observaram que algumas crianças apresentaram os sintomas após o primeiro ano de 
vida. Para Leboyer (1987) o grande feito de Kanner foi de distinguir o autismo da 
esquizofrenia.  

Eisenberg e Kanner (1956) precisavam validar o conceito de autismo e 
hierarquizar os sintomas. Os autores consideravam dois sintomas como 
determinantes para o diagnóstico: o isolamento social e a necessidade de 
imutabilidade. Neste primeiro momento os déficits de linguagem são ignorados. 

No entanto Onitz e Ritvo (1976) ressaltavam a importância de incluir os 
distúrbios sensoriais, motores e do desenvolvimento como sintomas primários e não 
como sinais associados, como era descrito no DSM-III (1980),  

O mais recente Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais DSM-5 
(2013), corrobora com a pesquisa de Ritvo (1976), incluindo nos comportamentos de 
padrões repetitivos as dificuldades no processamento de informações sensoriais. Além 
disso, substitui as diferentes subdivisões que constavam no DSM-IV, como: Autismo, 
Síndrome de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento – Não 
especificados, para Transtorno do Espectro Autista, abrangendo então, as subdivisões 
que eram classificadas no antigo manual. Outra mudança está na classificação de 
gravidade, como: severo, moderado e leve. 

Para Greenspan e Wieder (2006) os profissionais que atuam com crianças 
com autismo devem ter como conhecimento que o transtorno “envolve bases 
biológicas sensoriais e motoras”. Essas informações são muito úteis para acompanhar 
as capacidades reguladoras das crianças, tais como (Greenspan e Wieder, 2006, p.43): 

 

 modulação sensorial, incluindo hiper (alta reação aos estímulos 
recebidos) ou hiporreatividade (baixa reação aos estímulos 
recebidos) em cada via sensorial. 

 Processamento sensorial (registrar, codificar e compreender) 

 Processamento sensorial e afetividade 

 Tônus muscular (Hipotonia, ou seja, apresentam pouca ou nenhuma 
resistência ao movimento). 

 Planejamento motor e sequenciamento, ou a capacidade de 
organização das ações ou símbolos. 
 

A criança privada de estímulos sensoriais, afetividade e socialização terão 
dificuldades no aprendizado e no comportamento social. Um caso que ilustra bem esta 
afirmação é do menino selvagem de Aveyron, sob a tutela do médico francês Jean-
Marc-Gaspard Itard (1774-1838). Victor Aveyron (cerca de 1778-1828) como 
chamado, viveu até seus 12 anos doze anos na floresta sem o contato humano e foi 
criado por animais. Quando encontrado, Victor parecia um animal, andava como um 
quadrúpede, não falava, não era sociável, não tinha interesse por nada e não 
expressava nenhuma emoção facial. Devido à hipersensibilidade auditiva, seu 
aprendizado se tornou mais lento. A sensibilidade auditiva não era a única afetada, sua 
parte tátil era sensível a ponto de não se adaptar ao uso de roupas e dormir no colchão, 
por exemplo. 
 Outros médicos franceses como Phillipe Pinel (1745-1826) e Jean Étienne 
Esquirol (1772-1840) o diagnosticaram com déficit intelectual severo. Apesar deste 
diagnóstico o Dr. Itard acreditava que seu estado cognitivo se dava pela falta de 
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estímulo do qual foi privado durante alguns anos primordiais de sua infância. Em 1801 
publicou seus estudos em que relatou os avanços conquistados por Victor. Itard tinha 
como objetivo que o menino Victor aprendesse a se socializar, melhorar o 
desenvolvimento da sensibilidade nervosa, aquisição de ideias (abstração), aprender a 
falar e melhorar o desempenho cognitivo. Seu aprendizado foi a nível básico e 
aprendeu a se vestir sozinho, a beber e comer independentemente, a realizar algumas 
atividades artesanais, atividades que envolvia música para melhorar a aquisição da 
linguagem, também podava plantas, e falava algumas palavras. 
 Berger (2009) afirma que o cérebro humano, registra a informação auditiva 
e imediatamente sintoniza sequências de sons ligados e ritmo. Ele controla os sons que 
permanecem sintonizados ao som ainda presente, antecipando o próximo som. Neste 
caso, uma criança com autismo se sentirá emocionalmente bem. Isto por que a música 
induz a liberação de dopamina e outros relaxantes do sistema, reduzindo a resposta de 
luta ou fuga por acalmar o sistema para baixo o suficiente para permitir a modulação 
eficiente.  Nascimento e Ikuta exemplificam que: 

A estimulação sensorial é essencial para a percepção do mundo. A música se 
constitui em importante objeto de estimulação sensorial porque ocorre 
simultaneamente no tempo e no espaço, proporcionando a vivência desses 
elementos musicais em diferentes velocidades, alturas e durações. 
(NASCIMENTO, IKUTA, CARVALHO, 2009, pág.121) 

 

Benezon (1985) explica que o bebê (vida uterina) não é capaz de perceber 
os sons através do sistema auditivo, mas que o que ele tem é uma percepção por meio 
de vibração. “(...) esta percepção sensorial, isto é, como um todo indiferenciado onde 
o fator mais importante seria o movimento.” (Benezon, 1985, p. 28). Diante desta 
afirmação, seria possível que crianças com desordem no processamento sensorial, não 
tenham desenvolvido essas habilidades ainda, como feto, ou esta habilidade é perdida 
após o nascimento?  Para o autor, a base da relação do ritmo com o ser humano é uma 
busca sonora desde a vida intra-uterina, estabelecendo uma relação com a mãe.  

Metodologia e desenvolvimento da pesquisa em andamento 
 
Após a coleta de dados de 8 aula/sessões, percebemos que ainda é 

necessário para coleta de dados (com o objetivo de traçar o perfil de desenvolvimento 
de cada criança) a escala de avaliação FEAS (Functional Emotional Assessment Scale), 
desenvolvido por Greenspan, DeGangi & Weider (2003).  Com esses dados temos 
como intenção identificar as áreas que cada criança necessita de uma maior 
intervenção para melhorar suas capacidades de respostas aos estímulos musicais. 

Até o presente momento, as observações qualitativas deste estudo nos 
forneceram informações importantes para o desenvolvimento desta pesquisa, 
conforme figura abaixo exemplifica alguns casos (Fig. 1). 

Com base nas observações realizadas até o momento, buscamos na próxima 
etapa, criar estratégias para auxiliar nas adaptações sensoriais utilizando a música 
como recurso de acomodação dessas sensações. 

Considerações finais 
 
 Percebemos que o olhar atento às necessidades individuais desses 

indivíduos pode ampliar suas capacidades cognitivas, emocionais, de relacionamento 
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e abertura de canais de comunicação. A música pode ir muito além da estética e ter 
alcances significativos para minimizar os entraves do desenvolvimento que podem 
alterar a percepção musical da pessoa com autismo e capacidade de auto expressão. 

 

 
Fig. 1 - Como as disfunções sensoriais alteram as percepções musicais desses indivíduos  
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