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INTRODUÇÃO:

Esta pesquisa apresenta resultados de uma
continuação de Iniciação Científica. Durante o ano
de 2020 vivemos o pior momento da pandemia de
COVID-19, o que impossibilitou a parte prática
deste trabalho. Em 2021 publicamos um artigo com
o título: Estudo sobre o ensino/aprendizagem de
pessoas com o Transtorno do Espectro Autista em
aulas de música com apoio de Tecnologia Assistiva1.
Neste trabalho apresentamos os resultados obtidos a
partir de uma pesquisa bibliográfica em que
levantamos e catalogamos atividades musicais
levando em consideração parâmetros como timbre –
percepção das texturas, duração, altura e intensidade,
propondo pelo menos um recurso de Tecnologia
Assistiva (TA) que pode auxiliar na acessibilidade e
independência de estudantes com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) nas aulas de musicalização.

A partir disso, foi elaborado o projeto de
continuação que teve como objetivo geral mediar e
avaliar as atividades levantadas através do estudo
anterior. Como objetivos específicos propôs: a)
mediar e identificar quais atividades musicais, com
auxílio dos recursos de Tecnologia Assistiva,
incentivam a superação de pelo menos um dos
aspectos relevantes para o TEA: a comunicação
social e padrões de interesse; e comportamentos
restritos e repetitivos; e b) identificar de que forma
essas tecnologias serviram como recursos de

1 Disponível em
https://proceedings.science/pibic-2021/papers/estudo-sobre-o-ensino-apr
endizagem-de-pessoas-com-o-transtorno-do-espectro-autista-em-aulas-d
e-musica-com-apoio-de-tecno?lang=pt-br

acessibilidade e independência no fazer musical
dessas pessoas.

METODOLOGIA:

Na primeira Iniciação Científica de
2020-2021 foram levantadas, selecionadas e
catalogadas atividades musicais propostas pelas
bibliografias de autoras e autores que se debruçam
em estudos e pesquisas acerca dos processos de
ensino/aprendizagem musical de pessoas com
deficiência, com destaque nas especificidades para
pessoas com o TEA. Logo após, buscamos recursos
de Tecnologia Assistiva que poderiam auxiliar na
mediação dessas atividades, gerando independência
dos estudantes nas aulas de musicalização.

Inicialmente, a proposta era mediar as
atividades levantadas sem o uso dos recursos de
Tecnologia Assistiva. Essa mediação serviria como
efeito de comparação após a utilização de Tecnologia
Assistiva, validando ou não os benefícios de seu uso.

O presente trabalho foi contemplado com
menos tempo de execução e houve o processo de
submissão ao Comitê de Ética2, necessário para
pesquisa com humanos. Por isso a metodologia
precisou ser adaptada.

Inicialmente houve o acompanhamento da
turma - que foi selecionada com o critério de ter
estudantes diagnosticados com TEA.
Acompanhamos as aulas durante o período de um
mês levantando as atividades propostas pelos
professores e observando as dificuldades
apresentadas pelos estudantes de inclusão. O passo

2 O Certificado de Apresentação de Apreciação Ética deste trabalho
(CAAE) é 40664320.8.0000.8142.
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seguinte foi propor e aplicar juntamente com os
professores uma aula com atividades semelhantes,
porém utilizando TA que pudessem potencializar o
processo de aprendizado. Para isso, foram avaliados
e definidos os recursos de Tecnologia Assistiva
seguindo a proposta de BERSCH (2017, pág 12) que
sugere “definir o problema: explicitar claramente a
dificuldade que pretendem superar” e “definir a
solução: escolha da melhor tecnologia que atenderá
seu problema específico”.

Os dados foram analisados a partir de
metodologia qualitativa, com coleta de dados em
diário de campo - após as atividades porque o
pesquisador também estava atuando como professor
- buscando destacar elementos significativos,
analíticos e reflexivos, respondendo três perguntas:
1- Como os estudantes com TEA se comportaram
durante as atividades musicais propostas?; 2 - De
que forma a Tecnologia Assistiva auxilia o estudante
no fazer musical? 3 – Houve, mesmo que pequeno,
desenvolvimento de comunicação, interação e
imaginação do estudante com TEA nas aulas de
musicalização?

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A turma selecionada para a mediação dessa
pesquisa tem dois estudantes diagnosticados no
Transtorno do Espectro Autista (TEA) – transtorno
caracterizado por: i. [dificuldades em] comunicação
e interação social e ii. padrões restritos e repetitivos
de comportamento, interesses ou atividades, ambos
no nível 1 – que exige pouco apoio (APA, 2014).
Ambos os estudantes também diagnosticados com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH) – transtorno neurobiológico de causas
genéticas, caracterizado por sintomas como falta de
atenção, inquietação e impulsividade (APA, 2014).
Segundo SHARMA et al. (2018), cerca de 50% dos
indivíduos diagnosticados com TEA têm TDAH
como comorbidade associada.

Assim que começamos a pesquisa na escola,
fomos informados que mais um estudante estava em
processo de diagnóstico que poderia ser de TEA – o
que fez com que fosse incluído na pesquisa. Durante
o período de observação, o estudante recebeu o
diagnóstico de dislexia - dislexia é um transtorno
neurobiológico de causas genéticas, caracterizado
pela dificuldade de decodificar o estímulo escrito ou
o símbolo gráfico (APA, 2014).

A pluralidade dos diagnósticos na mesma
turma nos fez repensar o estudo direcionado apenas
para pessoas com TEA, pois, além desses estudantes,
observamos que havia diferenças de aprendizagem
entre outros estudantes considerados neurotípicos3.
Desde a primeira pesquisa, havíamos nos deparado
com o termo Neurodiversidade, que abrange, além
do autismo, dislexia, TDAH, síndrome de Tourette,
discalculia, disgrafia entre outras configurações
neurológicas atípicas (ABREU, 2022). Assim,
optamos por abranger a neurodiversidade como foco
deste estudo, já que a Tecnologia Assistiva estudada
para Educação Musical potencializaria o aprendizado
de todos os estudantes, com ou sem diagnóstico.

Inicialmente, seriam utilizados três recursos
de TA: o GenVirtual, o Aumi e o Chrome Music
Lab. No entanto, percebemos que o GenVirtual e o
AUMI eram inviáveis porque a escola não contava
com os dispositivos necessários, mesmo sendo uma
escola bem equipada e com recursos tecnológicos
como, por exemplo, lousas digitais em todas as salas.

Assim, o Chrome Music Lab, que apesar de
não ter sido desenvolvido como uma TA foi
selecionado. Isso se deu porque essa plataforma
atende às necessidades que poderiam ser sanadas
com os outros recursos, somados às ferramentas em
que o estudante pode criar, apreciar e interagir com
músicas de maneira lúdica e visual (CUNHA;
MENDES, 2021, p.47). Representações visuais são
de extrema importância para estudantes
diagnosticados com TEA e demais pessoas
neurodiversas (CUNHA; MENDES, 2021, p.43).

Nas aulas acompanhadas com uma hora e
meia de duração, os estudantes de 8 a 9 anos estavam
aprendendo sobre os parâmetros de duração e
notação musical, o que resultou no seguinte
planejamento de aula para coletar os dados e avaliar
os resultados desta pesquisa:

3 Um indivíduo neurotípico é aquele que possui desenvolvimento
neurológico considerado “normal” ou “padrão” pela sociedade.
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Aula musicalização
Atividade Duração Descrição da atividade

Ditado sons curtos
e longos

5’ Ditado utilizando flauta doce,
voz e piano de sons curtos e
longos

Apreciação
musical

10’ Apreciação de três canções
utilizando o experimento
“Piano Roll” na plataforma
Chrome Music Lab

Observação dos
sons

5’ Observação de como os sons
reagem ao serem
transformados em imagens –
foco na duração. Utilizar o
experimento “Spectrogram”
na plataforma Chrome Music
Lab

Reaplicar ditados
de sons curtos e
longos

5’ Reaplicar a primeira atividade

Notação musical 10’ Apresentar a “Peça 1” de
Carmem Metting Rocha que
utiliza uma escala pentatônica
no experimento “Song
maker” na plataforma
Chrome Music Lab
explicando as relações de
sons com cores

Solfejo 5’ Solfejar a canção apresentada
na atividade anterior

Criação musical 10’ Criação coletiva de uma
melodia utilizando o
experimento “Song Maker”
na plataforma Chrome Music
Lab

Execução 10’ Executar nos instrumentos
Boomwhacker a criação
coletiva

Ditado melódico 5’ Ditado melódico utilizando
escala pentatônica

Ensaio 5’ Ensaio da música “Quem tem
amigo (tem tudo)”4

Quadro 1: planejamento de aula com apoio de Tecnologia Assistiva.

Um ponto importante para esses estudantes é
a apresentação organizada da rotina (LOURO, 2021;
2018; HAMMEL; HOURIGAN, 2020; SOARES,
2020; ASNIS; ELIAS, 2019). Para esse panejamento
foram utilizadas as imagens a seguir:

4 Canção do repertório do semestre da turma.

Figura 1: rotina da aula organizada por imagens. Disponível em
https://arasaac.org/ .

A primeira atividade foi um ditado de sons
curtos e longos utilizando instrumentos de diversos
timbres. Essa atividade já havia sido aplicada em
aulas anteriores. O objetivo de iniciar com um ditado
era comparar se a TA auxiliaria no aprendizado dos
estudantes.

Logo após, iniciamos com uma atividade de
apreciação que apresenta a música em formato
visual, possibilitando a percepção de sons curtos e
longos, conforme imagem a seguir:

Figura 2: exemplo do “Piano Roll” da plataforma Chrome Music Lab -
5ª Sinfonía de Ludwig Van Beethoven. Disponivel em

https://musiclab.chromeexperiments.com/Piano-Roll/ . Acesso em
04/07/2022 às 18:27.

Com o objetivo de transformar o som em
algo visual, utilizamos os mesmos instrumentos do
primeiro ditado com o “Spectrogram” – experimento
que capta o som e transforma em imagem, assim os
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estudantes poderiam ouvir e ver a duração conforme
imagem a seguir:

Figura 3: exemplo da utilização do “Spectrogram” da plataforma
Chrome Music Lab.

Como descrito anteriormente, dicas visuais
são de extrema importância para esses estudantes. Os
resultados podem ser percebidos na figura 3 pois
aplicamos o ditado e houve uma assimilação melhor
do conteúdo. Os ditados 1 ao 3 foram aplicados
primeiramente e do 4 ao 6 foram aqueles aplicados
após a utilização das TA.

Figura 4: gabarito e folha de resposta do ditado de sons curtos e longos

Aproveitando da apreciação musical do
início da aula com o “Piano Roll” que também
utiliza cores como representação das alturas
musicais, passamos para atividades de notação
musical. Iniciamos apresentando uma pequena
melodia da “Peça 1” da educadora musical Carmem
Metting Rocha que utiliza uma escala pentatônica
em Dó. Com essa atividade foi possível ouvir a
plataforma tocando, explicar as relações das cores
com os sons e tocar em instrumentos que estavam
disponíveis na sala de aula. Como continuação da
atividade e para melhor assimilação, fizemos um
solfejo em grupo falando o nome das notas em uma
leitura a partir do Song Maker.

Figura 5: transcrição da “Peça1” de Carmem Metting Rocha no Song
Maker

Após ensinar as relações das cores com as
notas e testá-las de diversas maneiras, sugerimos que
os estudantes fizessem uma composição em grupo. O
resultado foi esse da imagem a seguir:

Figura 6: composição coletiva da turma

Para completar essa atividade, os estudantes
tocaram sua composição utilizando os tubos sonoros
Boomwhaker. Esses tubos têm as mesmas cores que
o Song Maker e representam o mesmo som.

Para finalizar, fizemos um ditado no qual os
estudantes ouviam o professor tocar as notas e
pintavam os quadrados na folha de resposta com as
cores correspondentes ao som. Para os estudantes
neurodiversos essa foi uma atividade de difícil
assimilação. É interessante observar que os
estudantes atípicos – com TEA, TDAH e dislexia -
organizaram as cores de maneira restrita e repetitiva
– características comuns nessas pessoas. Os acertos
do ditado 1 – vermelho-vermelho, podem estar
relacionados tanto ao entendimento da atividade
quanto a esta característica, mas não foi possível ter
essa informação mais precisa. Porém, podemos
observar na Figura 8 que essa atividade potencializa
o aprendizado dos demais estudantes neurotípicos.
Selecionamos uma folha de resposta aleatória para
comparação com o gabarito.
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Figura 8: gabarito e folha de resposta do ditado melódico

CONCLUSÕES:

Concluímos que o Chrome Music Lab,
associado a uma aula de musicalização planejada
pode ser de grande valia para a inclusão e
potencializar o aprendizado desses estudantes. Além
disso, pode ser uma ferramenta que dá recursos
adicionais que contribuem para potencializar o
aprendizado dos estudantes neurotípicos.

Outra característica da plataforma é que os
experimentos são em formato de jogos musicais. Os
jogos são ideais para um aprendizado lúdico e fazem
parte da cultura humana, além de incentivar a
participação ativa dos estudantes ( LOURO, 2018;
HUIZINGA, 2014).

Além do mais, as dicas visuais, como a
notação através de cores e/ou de barras curtas e
longas e a transformação de sons em imagens, são de
extrema importância para os estudantes que
necessitam dessas pistas.

Não foi notada melhora na comunicação,
porém houve interações complexas como compor e
tocar em grupo. Quanto às atividades restritas e
repetitivas não apresentaram resultados capazes de
serem avaliados, já que os estudantes neurodiversos
pintaram os quadros de forma organizada, mas não
relacionadas ao som. No entanto, há a possibilidade
de repetir essas atividades de outras formas
utilizando os demais experimentos da plataforma
para que essa habilidade seja desenvolvida.

Esse trabalho abre diversas possibilidades
para continuação de pesquisa como um estudo mais
aprofundado sobre Neurodiversidade ou sobre outros
experimentos da mesma plataforma ou, ainda, outras
TA que possam diminuir as barreiras do dia a dia da
sala de aula desses estudantes e potencializar seu
aprendizado.

Para finalizar, vale destacar a importância
desses estudos, pois, segundo os últimos dados
publicados em dezembro de 2021 pela Rede de
Monitoramento de Deficiências de Desenvolvimento
e Autismo do Centro de Controle e Prevenção de
Doenças (Centers for Disease Control and
Prevention - CDC) dos EUA (CDC, 2021), 1 em 44
crianças hoje são diagnosticadas com o TEA.
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