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Resumo 

 

A necessidade de respostas efetivas para melhorar a qualidade de vida e 

potenciar o desenvolvimento da pessoa com deficiência é cada vez mais 

estudada, como um meio de permitir a sua inclusão, desenvolvimento e diminuir 

a regressão e as barreiras, ainda, existentes na sociedade. Na deficiência, uma 

das áreas mais afetadas é a comunicação e a relação, um dos principais 

requisitos para o desenvolvimento pessoal e do ser-humano. O presente 

relatório assume como objetivo determinar o impacto de uma intervenção em 

Musicoterapia com jovens adultos e adultos, no âmbito do estágio do Mestrado 

em Musicoterapia da Universidade Lusíada, no CAO – CREACIL Oriente, 

realizado de setembro de 2019 a julho de 2020. Pretende-se, por sua vez, 

documentar e compreender os benefícios da utilização da música enquanto 

ferramenta terapêutica. Para tal, foram sinalizados 16 clientes da instituição para 

usufruírem de sessões de musicoterapia, sendo 4 em sessões individuais e os 

restantes em grupo. 

Para a avaliação foi construída uma escala para a população em estudo, sendo 

baseada na revisão da literatura consultada. Foram escolhidos dois casos 

individuais, um jovem com Perturbação do Espectro do Autismo e outro com 

Paralisia Cerebral do tipo Tetraparésico Disquinético. Os resultados do presente 

estágio apontam para uma melhoria na comunicação, relação, participação, 

atenção, coordenação e nos movimentos involuntários, através da utilização de 

experienciais musicais no contexto de sessão.  

 

Palavras-chave: Musicoterapia; Perturbação do Espectro do Autismo; Paralisia 

Cerebral; Musicoterapia em Grupo.  

 

 



 
 

Abstract 
 
 

The need for effective responses to improve the quality of life and enhance the 

development of people with disabilities is increasingly, as a means of allowing 

their inclusion, development and reducing the regression and barriers that still 

exist in society. In disability, one of the most affected areas is communication and 

relationship, one of the main requirements for personal and human development. 

This report aims to determine the impact of an intervention in Music Therapy with 

young adults and adults, within the scope of the Master of Music Therapy 

internship at Universidade Lusíada, at CAO – CREACIL Oriente, held from 

September 2019 to July 2020. It is intended, in turn, to document and understand 

the benefits of using music as a therapeutic tool. To this end, 16 clients of 

institution were appointed to enjoy music therapy sessions, 4 in individual 

sessions and the rest in group.  

For the evalution, a scale was constructed for the study population, based on the 

review of the consulted literature. Two individual cases were chosen, one young 

person  with Autism Spectrum Disorder and the other with Dyskinetic  Therapeutic 

Cerebral  Palsy. The results of this stage point to an improvement in 

communication, relationship, participation, attention, coordination and in 

involuntary movements, through the se of musical experiences in the context of 

the session. 

 

Keywords: Music therapy; Autism Spectrum Disorder; Cerebral Palsy; Music 

therapy in Group.
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INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório pretende caracterizar e descrever a intervenção realizada 

no âmbito do estágio curricular do Mestrado em Musicoterapia da Universidade 

Lusíada de Lisboa, realizado na Cooperativa de Reabilitação, Educação e 

Animação para a comunidade Integrada no Concelho de Loures (CREACIL), 

nomeadamente no CAO – CREACIL Oriente, em Moscavide, concelho de 

Loures. A CREACIL é uma instituição sem fins lucrativos, com a missão de 

contribuir para a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e 

multideficiência, na modalidade de Centro de Atividades Ocupacionais, no 

concelho de Loures.  

Ao longo do presente relatório será apresentada a descrição da instituição, da 

sua história e objetivos, seguindo-se uma descrição das características da 

população-alvo, bem como as atividades desenvolvidas. Seguidamente, será 

apresentado o enquadramento teórico que serviu de base a toda a intervenção, 

onde serão abordadas a conceptualização da musicoterapia e sua 

contextualização a nível Europeu e Português, os fundamentos do processo 

musical, a avaliação em musicoterapia, os métodos e técnicas utilizados em 

intervenção e as dinâmicas de grupo. Serão também abordadas as 

problemáticas em estudo, a Perturbação do Espectro do Autismo e a Paralisa 

Cerebral, refletindo sobre o papel da musicoterapia nestas perturbações. Desta 

forma, pretende-se criar uma base teórica sólida que, por um lado, demonstre 

as características e necessidades da população e, por outro, fundamente a 

importância do papel da musicoterapia na deficiência. 

Após o enquadramento teórico serão apresentados os objetivos gerais do 

estágio académico e, seguidamente, será descrita, de forma pormenorizada, 

toda a metodologia seguida, sendo descritos dois estudos de caso 

intervencionados durante o estágio. No estágio, as sessões decorreram 

individualmente e em grupo. Em contexto individual foram intervencionados 

quatro clientes, três com Perturbação do Espectro do Autismo e um com 

Paralisia Cerebral e doze em contexto de grupo, formados por quatro grupos, 

devidamente constituídos em função das necessidades e da problemática 

adjacente. As sessões ocorreram numa periodicidade semanal e foram 
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aplicadas técnicas e metodologias adequadas a cada individuo ou grupo, tendo 

em consideração os objetivos propostos no Plano de Intervenção Terapêutico. 

De um modo global, as intervenções privilegiaram a musicoterapia ativa, através 

de improvisações instrumentais e vocais, jogos de turnos, criação de canções, 

entre outros, sendo inspiradas na metodologia de Nordoff e Robbins, uma 

intervenção realizada a partir das iniciativas musicais dos clientes e do seu 

potencial (Nordoff, & Robbins, 1977). As intervenções em grupo seguiram uma 

metodologia mais direta, objetivando promover uma estrutura e aproximação 

comum a todos os elementos do grupo. 

Como método de avaliação, foi criada uma Ficha de Avaliação em Musicoterapia, 

com base na necessidade de criar um método de avaliação adequado à 

população em estudo. A sua criação baseou-se em escalas como a IMCAP-ND 

e a KAMUTHE. 

O relatório termina com uma discussão e conclusão dos resultados alcançados 

no presente estágio. Com este relatório pretende-se que o leitor fique bem 

enquadrado com o trabalho realizado no estágio e, espera-se, que este relatório 

caracterize a importância da musicoterapia na intervenção com indivíduos com 

deficiência.  

No presente estudo, os nomes utilizados são fictícios de modo a proteger a 

identidade dos clientes intervencionados.
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1. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

A CREACIL (Cooperativa de Reabilitação, Educação e Animação para a 

comunidade Integrada no Concelho de Loures), C. R. L. é uma instituição sem 

fins lucrativos fundada em 1991 por pais e técnicos, com vista a contribuir com 

respostas às necessidades de indivíduos com deficiência intelectual e 

multideficiência. Com sede no concelho de Loures, a CREACIL é um centro de 

recursos para a inclusão social, profissional, desportiva, recreativa, familiar, 

reabilitativa e de bem-estar, objetivando assegurar a qualidade de vida dos seus 

clientes e famílias e salvaguardar os seus direitos enquanto cidadãos da 

comunidade (CREACIL, 2017).  

A instituição estabelece parcerias tanto com instituições publicas como privadas, 

nomeadamente: Câmara Municipal de Loures, Rodoviária de Lisboa, Instituto da 

Segurança Social, Junta de Freguesia de Portela e Moscavide, Conservatório de 

Artes de Loures, Centro Comunitário de Santo António dos Cavaleiros 

(CECSAC), Casa dos Elementos, GESLoures, Valor Sul e Polícia Municipal de 

Loures (CREACIL, 2017).  

De acordo com a informação obtida pelo seu Regulamento Interno, a CREACIL 

centra a sua atividade no trabalho com jovens e adultos com Deficiência 

Intelectual e Multideficiência na modalidade de Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO). O CAO – CREACIL Oriente – encontra-se situado num piso 

térreo, com as seguintes áreas:  

1. Receção; 

2. Secretaria; 

3. Cozinha – espaço destinado a refeições da equipa técnica e auxiliares e 

onde se realiza o “Atelier de cozinha”; 

4. Copa/Refeitório/Bar – espaço destinado a reuniões dos clientes e onde 

se realiza a “ASU Refeitório”; 

5. Sala de reuniões – espaço destinado a reuniões da equipa técnica, 

reuniões com famílias, reuniões de Direção e local onde se desenvolvem 
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as “Atividades de Promoção para a Vida Independente” e o “Atelier de 

Informática”; 

6. “Sala das Descobertas” – espaço destinado a estimulação sensorial e 

cognitiva, à “ASU talheres”, atividades recreativas e sala de convívio entre 

refeições; 

7. “Sala Odisseias” – espaço onde se realiza o “Atelier de Criatividade”; 

8. Lavandaria – espaço destinado à “ASU lavandaria”; 

9. Gabinete da Diretora Técnica; 

10. Gabinete Técnico 1 – destinado às sessões de musicoterapia, apoio à 

família, “Atividades de Promoção para a Vida Independente” e registo 

diário e semanal dos técnicos; 

11. Instalações sanitárias equipadas com WC e Duche; 

12. Sala das Caldeiras; 

13. Quarto de descanso – espaço destinado a algumas sessões de 

Musicoterapia; 

14. Sala de arrumos; 

15. Gabinete Técnico 2 – destinado a sessões de Reiki e outras terapias. 

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 

Segundo informações recolhidas pelo Regulamento Interno, o CAO é destinado 

a indivíduos com idade igual ou superior a 16 anos, com deficiência intelectual 

e/ou multideficiência, que temporariamente ou de uma forma definita se 

encontram integrados e que não se enquadram no mercado de trabalho ou em 

formação profissional. Tem como objetivo promover e desenvolver um Plano 

Individual de Intervenção, adaptado tanto às necessidades como `às 

características de cada um dos seus clientes, garantindo que as suas vidas 

tenham qualidade, preferencialmente, por meio do desempenho de atividades 

socialmente úteis na comunidade (sempre que possível), com vista ao 

desenvolvimento das competências dos seus clientes enquanto seres ativos, 

criativos e criadores.  

Ainda no mesmo documento disponibilizado, consta que dentro do CAO são 

promovidas duas atividades: Atividades Socialmente Úteis (ASU) – atividades 
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que objetivam a valorização pessoal, o reforço da autoestima e o máximo 

aproveitamento das capacidades e potencialidades dos seus clientes; e 

Atividades Estritamente Ocupacionais – atividades que objetivam manter o 

cliente ativo e interessado, promovendo o seu equilíbrio e bem-estar social, 

emocional e físico.  

Ainda segundo o mesmo regulamento, a equipa técnica responsável pelo CAO 

é formada por técnicos das áreas da saúde e reabilitação, da área social, 

administrativos e auxiliares de serviços sociais, dos quais: uma Diretora Técnica, 

dois Psicomotricistas, uma Terapeuta Ocupacional, três Monitores e uma Auxiliar 

de Ação Direta.  

1.1. Caracterização da População-Alvo: CAO  

Segundo o Regulamento Interno disponibilizado pela instituição à estagiária, a 

avaliação da admissão dos clientes processa-se pelo preenchimento de uma 

Ficha de Inscrição (parte integrante do processo) e pela entrega de uma cópia 

dos seguintes documentos: (a) Cartão de Cidadão tanto do cliente como do seu 

representante legal; (b) Cartão de cliente dos serviços de saúde ou de 

subsistemas a que pertença; (c) Boletim de Vacinas; (d) Comprovativos de 

rendimentos e despesas do agregado familiar; e (e) Declaração assinada pelo 

cliente ou pelo seu representante legam autorizando a informatização dos dados 

pessoais. Para a admissão é realizada uma avaliação do cliente, seguindo quatro 

critérios: (1) Idade igual ou superior a 16 anos; (2) Impossibilidade temporária ou 

permanente que não permita o exercício de uma atividade produtiva no mercado 

de trabalho livre; (3) Não possuir enquadramento comprovado, no âmbito do 

emprego protegido do mercado social de emprego ou qualquer outra medida 

política de emprego vigente; e (4) Representante Legal ser sócio da Instituição.  

No mesmo documento são contemplados os requisitos de admissão, baseados 

na atribuição de uma pontuação conforme os seguintes critérios de priorização: 

(1) Grau de dependência (25%); (2) Limitações da estrutura familiar (20%); (3) 

Grau de adequação das respostas às necessidades e expectativas do cliente 

(15%); (4) Elemento de referência a frequentar o estabelecimento (10%); (5) Ser 
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residente no concelho de Loures (10%); (6) Situação encaminhada pelos 

serviços da Segurança Social ou outros (10%); (7) Capacidade para o eventual 

exercício de atividade socialmente útil (5%); e (8) Ordem de inscrição (5%). 

O presente estágio teve como destinatários os clientes do CAO – CREACIL 

Oriente, com idades compreendidas entre os 18 e os 49 anos, que frequentam 

o CAO em regime diurno e não residencial. O grupo é constituído por 26 clientes, 

16 do sexo masculino e 10 do sexo feminino.  

No gráfico 1 apresentamos um gráfico representativo dos clientes CAO – 

CREACIL Oriente, de acordo com a faixa etária e o sexo.  

Gráfico 1 – Distribuição dos clientes do CAO – CREACIL Oriente, por faixa etária 

e sexo. 

 

O grupo é constituído por clientes com diferentes níveis de funcionalidade, 

incluindo jovens adultos e adultos com deficiência intelectual com algum grau de 

funcionamento e autonomia e que, por isso, se encontram enquadrados em 

programas ASU, e outros jovens adultos e adultos com deficiência e/ou 

multideficiência completamente dependentes, que se encontram enquadrados 

em programas de Atividades Estritamente Ocupacionais. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Atendendo às características da população-alvo deste estudo, considerou-se 

pertinente redigir uma revisão da literatura centrada na definição de 

Musicoterapia, nas suas evidências científicas e os seus modelos e técnicas. Por 

último, iremos profundar duas problemáticas em estudo, nomeadamente: a 

Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) e a Paralisia Cerebral (PC).  

2.1. Musicoterapia: definição e conceptualização 

No decorrer do presente subcapítulo iremos debruçar-nos na procura de autores 

relevantes para a musicoterapia, na tentativa de encontrar definições que se 

possam completar e interligar.  

Na perspetiva de Ridder, Lerner e Suvini (2015) torna-se difícil encontrar uma 

única definição exata sobre a musicoterapia, pois essa definição deve ser 

genérica e contemplar todas as práticas profissionais e conceitos importantes.  

Segundo a American Music Therapy Association (AMTA, 2005), a musicoterapia 

define-se como o uso clínico de intervenções musicais para alcançar objetivos 

individuais dentro de um relacionamento terapêutico. As intervenções devem ser 

realizadas por profissionais que tenham frequentado um programa de 

musicoterapia acreditado.  

Em 2011, a World Federation of Music Therapy (WFMT), completou a definição 

estabelecida pela AMTA. A WFMT definiu a musicoterapia como o uso da música 

e dos seus elementos em indivíduos, grupos, famílias e comunidades que 

procurem otimizar a sua qualidade de vida e melhorar a sua saúde física, social, 

comunicacional, emocional, intelectual e espiritual (WFMT, 2011).  

A definição da WFMT trouxe uma mudança no paradigma da musicoterapia, 

levando que a European Music Therapy Confereration (EMTC) estabelece-se a 

cada país a oportunidade de discutir e refletir sobre a conceitualização da 

musicoterapia, de acordo com o seu código de ética. O preconizado pela EMTC 

permitiu criar um processo de identificação de possíveis tendências dos países 
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europeus ao nível da profissão, bem como a possibilidade de cada país dar voz 

em relação à definição da profissão de musicoterapeuta. Contudo, este processo 

ainda não se encontra concluído (EMTC, 2014; Ridder, Lerner, & Suvini, 2015).  

Durante este processo, também, Bruscia (2016) contribuiu com uma definição 

da musicoterapia, como sendo um processo em que o terapeuta auxilia o 

individuo a otimizar a saúde, por meio de experiências musicais e pela relação, 

objetivando a mudança no indivíduo.  

Em suma, os contributos da AMTA, WFMT, EMTC e de Bruscia permitiram a 

criação de seis elementos-chave que auxiliam na identificação da profissão de 

Musicoterapeuta: (1) intervenção clínica; (2) objetivos individualizados; (3) 

prática baseada em evidências científicas; (4) relação terapêutica; (5) frequência 

de cursos de musicoterapia acreditados; e (6) profissional de musicoterapia 

acreditado (Ridder, Lerner, Suvini, 2015).  

2.1.1. A Musicoterapia na Atualidade Europeia 

Pelo preconizado pela Comissão Europeia, cabe aos países membros, dentro 

dos seus limites de proporcionalidade, decidir se deve ou não regulamentar uma 

dada profissão ou atividade (Walaszczyk-Terrasse, 2014). Assim sendo, em 

inúmeros países da Europa, a profissão de Musicoterapeuta continua a não estar 

regulamentada (Ridder, Lerner, & Suvini, 2015). Uma das justificativas para a 

não regulamentação é a falta de requisitos definidos (Ridder, Lerner, & Suvini, 

2015).  

No caminho da regulamentação 28 países europeus desenvolveram relatórios 

reportando o desenvolvimento profissional dos musicoterapeutas (Ridder, & 

Tsiris, 2015). No quadro 1 encontram-se descritos os caminhos de 

desenvolvimento da musicoterapia a nível europeu.  
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Quadro 1 – Caminhos da Musicoterapia Europeia (Ridder, & Tsiris, 2015).  

Caminhos da Musicoterapia Europeia (Ridder, & Tsiris, 2015) 

Período pioneiro 

Período para a profissionalização dos serviços de musicoterapia 

O período para a formalização da educação e início da pesquisa. 

O período para o desenvolvimento de treino a nível universitário e pesquisa 

em musicoterapia. 

Reconhecimento profissional completo da profissão do Musicoterapeuta (onde 

a musicoterapia se encontra recomendada nas diretrizes clínicas nacionais) 

No que concerne à tabela anterior importa, ainda, referir a existência de uma 

discrepância no posicionamento do período em que alguns países europeus se 

encontram. Neste seguimento, nos relatórios elaborados pelos países concluiu-

se que o treino de musicoterapeutas é feito pela frequência de um mestrado, o 

que, por sua vez, leva ao aumento do nível e da quantidade de pesquisa 

académica (Ridder, Lerner, & Suvini, 2015).  

Segundo a informação disponibilizada pelo banco de dados de profissões 

recomendadas da Comissão Europeia, até 2015, apenas a Áustria tinha a 

profissão de Musicoterapeuta como uma profissão regulamentada (EU, 2015). 

Nos países onde a profissão não se encontra regulamentada, a identidade do 

musicoterapeuta continua a ser posta à prova, onde outros profissionais utilizam 

a música para “fins terapêuticos” (Bunt, & Stige, 2014).  

No quadro seguinte encontram-se descritos os progressos para o 

reconhecimento da profissão de Musicoterapeuta em alguns países da União 

Europeia, até 2015. Os países descritos foram selecionados de acordo com o 

nível em que se encontram. Assim sendo, apenas serão apresentados países 

cujos avanços da profissionalização se encontram encaminhados ou em fase de 

conclusão.  
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Quadro 2 – Avanços no caminho da profissionalização em alguns países da 

Europa, até 2015. 

Países  Caminho para o reconhecimento  Áreas de trabalho e 

empregabilidade 

Áustria  

O parlamento reconheceu, em 2009, a profissão 

de musicoterapeuta como uma profissão de 

saúde. A lei estabeleceu dois tipos de 

musicoterapeutas: (1) musicoterapeuta com 

qualificação ao nível de mestrado; e (2) 

musicoterapeuta com qualificação profissional 

(licenciados em musicoterapia) (Böhm-

Öppinger, 2015). 

Os musicoterapeutas 

trabalham na saúde mental, 

deficiência, instituições de 

crianças e idosos, hospitais e 

consultórios particulares 

(Geretsegger, Böhm-

Öppinger, & Scmidtmayr, 

2012). 

Bélgica  

O treino dos musicoterapeutas é estabelecido 

pelo aproveitamento no Mestrado em 

Musicoterapia. Contudo, a profissão não se 

encontra regulamentada (Dossaert, & Backer, 

2015) 

Os musicoterapeutas 

trabalham com crianças, 

jovens e adultos em 

psiquiatria, educação 

especial, instituições, 

prisões, hospitais e 

consultórios particulares 

(Dossaer, & Backer, 2015).  

República 

Checa 

O governo, ainda, não reconheceu a profissão, 

contudo o reconhecimento futuro foca-se nos 

seguintes objetivos: (1) afirmação do nível 

profissional relativa à segurança dos 

musicoterapeutas; (2) desenvolver e 

estabelecer a musicoterapia como profissão 

baseada em padrões definidos; (3) desenvolver 

e promover a musicoterapia em programas de 

estudos credenciados (universidade); (4) 

estabelecer e reconhecer (legal) da profissão 

nas áreas da assistência médica, social e 

educação especial; e (5) desenvolver e 

intensificar a cooperação internacional com 

pesquisas e estágios para os musicoterapeutas 

(Gerlichivá, 2015). 

Os musicoterapeutas 

trabalham, principalmente, 

ao nível da educação 

especial (Gerlichivá, 2015). 

Dinamarca 
Existem dois tipos de cursos de musicoterapia: 

mestrado e cursos de treino, contudo a profissão 

Os musicoterapeutas 

trabalham, essencialmente, 
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se encontra regulamentada pelo governo 

(Dalgaard-Nielsen, & Jacobsen, 2015). Na 

Dinamarca existe um plano em três etapas para 

que a profissão seja reconhecida: (1) a 

musicoterapia deve fazer parte do sistema 

nacional; (2) devem ser feitos pedidos de 

autorização ao governo para o reconhecimento 

profissional; e (3) criação de um regime de 

subsídios para os musicoterapeutas (Dalgaard-

Nielsen, & Jacobsen, 2015).  

ao nível da educação 

(Dalgaard-Nielsen, & 

Jacobsen, 2015). 

França 

Apesar da prática já ter vários anos, a profissão 

não se encontra reconhecida. A Federação 

Francesa de Musicoterapia tem trabalhado para 

estabelecer uma identidade reconhecida em 

toda a França. Nesse sentido, os 

musicoterapeutas devem frequentar um curso 

técnico, treino clínico e apresentar um relatório 

final, durante um período de dois a três anos 

(Duperret, & Lerner, 2015).  

Os musicoterapeutas 

trabalham, principalmente, 

em cuidados de saúde, 

clínicas particulares com 

crianças, hospitais e com 

indivíduos com deficiência 

(Duperret, & Lerner, 2015).  

Alemanha  

A musicoterapia não se encontra regulamentada 

pela lei, levando a que o pagamento feito aos 

musicoterapeutas seja diferente entre 

profissionais. A formação de musicoterapeutas 

é adquirida pela frequência de um curso 

universitário (Voigt, 2015). 

Os musicoterapeutas 

trabalham, principalmente, 

em instituições de psiquiatria, 

reabilitação, idosos e 

educação especial (Voigt, 

2015). 

Itália 

Em 2013 foi aprovada a Lei 4/2013, esta permite 

o reconhecimento de profissões que pertençam 

a uma associação reconhecida pelo Instituto 

Italiano de Regulação (UNI). A UNI foca-se na 

definição de alguns critérios de treino e de 

profissão (Scarlata, 2015). Segundo a 

Federação Italiana de Musicoterapeutas (FIM, 

2020), desde outubro de 2015, a musicoterapia 

encontra-se regulamentada segundo a Norma 

UNI11592 sobre a arte-terapia.   

Os musicoterapeutas 

trabalham com crianças, 

adolescentes, oncologia, 

entre outras instituições 

(Scarlata, 2015).  

Letónia  

A musicoterapia encontra-se regulamentada, 

pelo estado, como uma arte-terapia, sendo 

semelhantes a terapeutas ocupacionais, 

Com o apoio do estado, os 

musicoterapeutas trabalham 
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fisioterapeutas. A formação em musicoterapia é 

adquirida pela aprovação de um Mestrado 

(Zarina, 2015) 

em instituições de domínio 

público (Zarina, 2015). 

Países 

Baixos 

(Holanda) 

Em 2004, o governo criou um sistema de grupos 

ocupacionais nos cuidados de saúde, sendo 

eles: enfermeiros, médicos, psicólogos na área 

da saúde, psicoterapeutas, profissões 

pedagógicas e terapeutas experimentais. Os 

musicoterapeutas encontram-se no grupo dos 

terapeutas experimentais. Este sistema permite 

que o seu trabalho possa ser reembolsado 

(Berman, 2015).  

Os musicoterapeutas 

trabalham em diferentes 

áreas, como a saúde mental, 

idosos, centros de 

reabilitação, instituições de 

educação especial, 

psiquiatria forense e 

consultórios particulares 

(Berman, 2015). 

Noruega  

Dada a forte tradição entre a musicoterapia e a 

educação especial, o título profissional de 

musicoterapeuta foi reconhecido em 1992, em 

centros de recursos financiados pelo estado, ao 

nível da educação especial. Em 2010, foi 

enviada à Diretoria de Saúde da Noruega, um 

pedido para que fosse aceite o registo dos 

musicoterapeutas nos serviços de saúde, 

contudo, esse pedido foi rejeitado (Nebelung, & 

Krüger, 2015).  

Os musicoterapeutas 

trabalham em prisões, saúde 

mental, idosos, jovens com 

PEA, hospitais, campos de 

refugiados (Hodne, 2008; 

Nebelung, & Krüger, 2015; 

Rolvsjord, 2010; Storsve, 

Westby, & Ruud, 2010) 

Reino 

Unido 

O processo de reconhecimento da 

musicoterapia envolveu vários países do Reino 

Unido, dos quais Inglaterra, Escócia, Países de 

Gales e Irlanda do Norte. Em 1982, o Serviço 

Nacional de Saúde reconheceu a musicoterapia 

como uma terapia eficaz de tratamento, o que 

permitiu criar uma escala formal de pagamento 

aos musicoterapeutas. Em 1999, a 

musicoterapia foi reconhecida como uma 

profissão, tal como a arte-terapia e a 

dramaturgia (Watson, 2015) 

Os musicoterapeutas 

trabalham em instituições de 

saúde, tanto com crianças, 

jovens, adultos e idosos. 

2.1.1.1. A Musicoterapia em Portugal 

Em Portugal, a musicoterapia deu os seus primeiros passos nos anos 60, com 

os profissionais a começarem a usar a música como terapia de forma 

experimental (Leite, 2002; Leite, 2015). Em 1989 surgiu o primeiro Curso de 
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Formação de Musicoterapeutas, no Funchal, sob a coordenação da Divisão 

Regional de Educação Especial da Madeira, em colaboração com a 

Universidade Montpellier (Oliveira, & Gomes, 2014). Como a utilização da 

música promoveu resultados positivos, começaram a ser criados seminários e 

conferências onde musicoterapeutas de outros países vieram a Portugal partilhar 

experiências, métodos e técnicas (Leite, 2002; Leite, 2015). 

E 1996 foi criada a Associação Portuguesa de Musicoterapia (APMT), sendo 

atualmente responsável tanto pela certificação e supervisão, como pela criação 

de um sistema de creditação responsável por estabelecer critérios no auxílio do 

reconhecimento da profissão dos Musicoterapeutas em Portugal (Leite, 2015).  

Nos dias de hoje, o Mestrado de Musicoterapia, em Lisboa, no Instituto de 

Psicologia e Ciências de Educação da Faculdade de Ciências Humanas e 

Sociais da Universidade Lusíada constitui-se como o único meio de formação 

creditada de musicoterapeutas em Portugal (Leite, 2002; Leite, 2015). De acordo 

com Leite (2015), em Portugal, os musicoterapeutas provêm de inúmeras áreas 

de estudo, das quais se destacam a psicologia, música, educação musical, 

educação social, medicina, psiquiatria e outras áreas da saúde.  

Dada a evolução da musicoterapia em Portugal, muitas instituições têm vindo a 

demonstrar um interesse crescente em receber estagiários do Mestrado, levando 

ao aumento do conhecimento da profissão, bem como da sua importância no 

trabalho com crianças, jovens, adultos e idosos com e sem patologia (Leite, 

2015).  

Em Portugal, os musicoterapeutas centram o seu trabalho em hospitais públicos, 

instalações residenciais para indivíduos com deficiência, lares de idosos, 

creches, escolas públicas e instituições de educação especial (Leite, 2015). 

Importa, ainda, referir que, apesar de todos os esforços da APMT e dos 

musicoterapeutas, a profissão ainda não tem regulamentação, levado a que os 

musicoterapeutas sejam contratados segundo outras categorias profissionais 

para, posteriormente, exercerem musicoterapia (Leite, 2015).  
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Não obstante, a APMT estabeleceu um conjunto de critérios essenciais no 

processo de certificação dos musicoterapeutas, dos quais:  

• Programa de especialização em Universidade, abrangendo, no mínimo, 

dois anos letivos e um estágio com a duração mínima de 80 horas ao 

longo de 5 meses; 

• Programa de supervisão oferecida, com a duração mínima de 40 horas 

individuais ou 60 horas de grupo; 

• Experiência de trabalho de 200 horas, ao longo de um período mínimo de 

um ano; 

• Desenvolvimento pessoal, autoexperiência ou psicoterapia para além da 

oferecida ao longo do Mestrado. Esta deve ter a duração mínima de 80 

horas; 

• Cursos ou aulas académicas na área da psicologia, saúde ou ciências 

sociais, com a finalidade de complementar a lista de competências 

necessárias para o conhecimento clínico aprofundado do 

musicoterapeuta (Leite, 2015).  

A 14 de maio de 2020, a APMT foi notificada que a Petição Pública, 

anteriormente entregue, para o reconhecimento da profissão em Portugal havia 

sido considerada como válida e aceite formalmente para poder ser debatida na 

Assembleia da República. A Petição Pública será debatida no Hemiciclo do 

Parlamento, com vista a que a musicoterapia possa ser regulamentada e 

reconhecida como profissão e sejam estabelecidos critérios de formação 

académica para o exercício da profissão em Portugal (APMT, 2020). Ainda de 

acrescentar, que no dia 1 de julho de 2020 os membros da APMT foram ouvidos 

no Parlamento, relativamente à Notificação Apresentada em março. 

2.1.2. Fundamentos do Processo Musical 

No decorrer deste subcapítulo, iremos abordar a temática da música e das 

neurociências, bem como de estudos científicos relativos à organização cerebral 

das funções musicais.  
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Na opinião de Blasco (1996), o valor terapêutico da música está na capacidade 

de produzir efeitos a nível psicológico, social, cognitivo, espiritual e somático. Na 

mesma linha de pensamento, Redfield (1961) refere que a música atua como um 

fenómeno acústico e de movimento que utiliza oito fatores, dos quais: a 

harmonia, melodia, ritmo, tempo, forma, dinâmica, cor e timbre; estes fatores 

podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto.  

Nos estudos desenvolvidos na área da neuroimagem, a música estimula todas 

as áreas do cérebro (Levitin, 2013). Estudos apoiam, também, que a música tem 

a capacidade de envolver os sistemas neurofisiológicos, tais como a frequência 

cardíaca, respiratória, vocalizações e movimento (Miendlarzewska, Trost, 2013; 

Müller, & Lindenberger, 2011). 

No que diz respeito às áreas cerebrais envolvidas na perceção do som, Overy e 

Molnar-Szackcs (2009), referem que áreas como o córtex pré-motor, córtex pré-

frontal, córtex motor, lobos temporais, córtex parietal, córtex somatosensorial, 

cerebelo, córtex occipital e as áreas do sistema límbico (amígdala e tálamo) são 

áreas envolvidas na perceção de estímulos musicais. Estas áreas estão 

envolvidas em processos desde a perceção auditiva até ao reconhecimento de 

elementos como altura, duração, timbre e intensidade. Assim sendo, as áreas 

corticais do cérebro juntamente com o sistema límbico, responsável pelas 

emoções, leva a que o processamento seja influenciado pela emoção (levitin, & 

Tirovolas, 2009; Overy, & Molnar-Szackacs, 2009).  

Outra área cerebral responsável por processar estímulos musicais e não 

musicais é a área de Broca (situada no giro frontal inferior), responsável por 

executar a reação multimodal e integração sensoriomotora. A área de Broca 

ativa-se quando, numa atividade música, o indivíduo ouve, vê ou executa ações 

específicas (Galinska, 2015).  

Também a perceção rítmica se encontra distribuída em vários níveis 

hierárquicos, levando a que o cérebro envolva várias estruturas para conseguir 

descodificar o ritmo. Das áreas cerebrais envolvidas, podemos destacar os 

gânglios basais, cerebelo, córtex pré-motor dorsal e a área motora suplementar. 
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Importa, ainda, referir que quanto mais complexo for o padrão rítmico, maior 

atividade neural será ativada (Chen, Penhume, & Zatorre, 2008). 

Zatorre, Belin e Penhume (2002), foram os pioneiros nos estudos sobre a música 

e a neurociência. Estes autores concluíram sobre a existência de um papel 

importante no hemisfério direito no processamento da música. Os mesmos 

autores detalharam o processamento da informação auditiva e musical realizada 

pelo córtex auditivo e investigaram a interação entre as funções auditivas e as 

funções motoras. O contributo de Zatorre, Belin e Penhume (2002) permitiu que 

se começasse a investigar as bases neurais da música com a utilização de 

técnicas de eletroencefalografia (EEG), para analisar o processamento da 

informação musical. O EEG é uma técnica que, com a ação numa atividade ou 

tarefa, permite determinar com grande precisão temporal o engajamento 

cognitivo (Amodio, & Bartholow, 2011). O EEG é muito utilizado em estudos cujo 

objetivo se prende com a compreensão das semelhanças e diferenças entre o 

processamento verbal e o musical (Rocha, & Boggio, 2013).  

Um dos exemplos da utilização do EEG foi o estudo de Koelch, Kasper, 

Sammler, Schulze, Gunter e Friederici (2004), ao concluírem que a componente 

relacionada com o processamento semântico da linguagem verbal é encontrada 

de forma semelhante durante o processamento da informação semântica não-

verbal (musical). Nos estudos de Zatorre, Chen e Penhume (2007) conclui-se 

que o córtex temporal direito desempenha um papel fundamental na perceção 

da melodia.  

Outra temática importante no estudo da neurociência e da música, foi a 

descoberta de uma relação entre os neurónios espelho e a música. Os neurónios 

espelho são constituídos por um grupo de neurónios recrutados quando 

realizamos uma ação ou quando observamos essa mesma ação a ser realizada 

por outra pessoa. Os neurónios espelho são responsáveis pela capacidade de 

imitação, conduzindo, por exemplo, à aprendizagem da linguagem (Molnar-

Szackacs, & Overy, 2006; Rizzolatti, & Craighero, 2004). Tal como a linguagem, 

também a aprendizagem da música é realizada, em grande parte pela 

capacidade de imitar o outro. Contudo, apesar dos indícios encontrados sobre o 
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papel desempenhado pelos neurónios espelho na aprendizagem musical, não 

se conhece ao certo qual ou quais as suas funções relativamente à música 

(Levitin, 2008; Molnar-Szackacs, & Overy, 2006; Overy, & Molnar-Szackacs, 

2009).  

Thaut e Wheeler (2010), acrescentam sobre o impacto positivo que a música tem 

no cérebro, ao concluírem que a música pode aceder a sistemas 

afetivos/motivacionais do cérebro e influenciar e modificar estados afetivos.  

Atualmente inúmeros estudos comprovam que a produção musical auxilia a 

melhorar o funcionamento emocional e cognitivo do indivíduo (Wan, Ruber, 

Hohmenn, & Schlang, 2010). Outras pesquisas no campo do funcionamento 

neurológico concluíram sobre a existência de uma forte ligação entre a música e 

a emoção (Pavlicevic, O’Neil, Powel, Jones, & Sampathianaki, 2014). Koelsch 

(2013) assume a existência de sete funções de caracter social da música das 

quais: contacto social, cognição, co-patia, comunicação, coordenação, 

cooperação e coesão social. No quadro 3 encontram-se descritas as sete 

funções sociais da música, preconizadas por Koelsch (2013). 

Quadro 3 – Sete funções principais de carácter social da música, segundo 

Koelsch (2013).  

Contacto social  As experiências musicais promovem contacto social entre os 

indivíduos.  

Cognição 

Ao escutar música, o indivíduo prevê ou calcula intenções do 

compositor, podendo, ou não, criar uma relação com a música e/ou seu 

compositor. 

Co-patia 
Pela música é possível produzir estados de empatia, tanto a nível 

individual como grupal. 

Comunicação 

Como a comunicação é essencial na regulação emocional e social e no 

desenvolvimento ao longo da vida. A música promove a existência de 

momentos de comunicação verbal e não-verbal. 

Coordenação  

Quando a música é produzida em grupo, o grupo organiza-se e 

coordena as suas ações, baseando-se nas relações existentes entre os 

membros. 
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Cooperação  
A produção em grupo só é eficiente se os seus elementos cooperarem 

entre si e se se respeitarem. 

Coesão social 
As experiências musicais promovem reações interpessoais duradouras, 

contribuindo para a formação de um grupo social coeso.  

Em suma, o resultado da interação entre a música e o seu processamento nas 

áreas cerebrais leva a que o cérebro desenvolva a capacidade de envolver áreas 

e conexões adicionais em indivíduos com doenças do foro neurológico. A música 

transforma-se, assim, numa modalidade terapêutica utilizada para aceder a 

funções que, por norma, não se encontram disponíveis em outros estímulos 

(como por exemplo, em terapias não musicais) ou para fornecer novas vias de 

transmissão de estímulos para o processamento de informações no cérebro 

(Altenmüller, & Schlaug, 2013; Thaut, 2005).  

2.1.3. A Avaliação em Musicoterapia  

A AMTA (2009) reconhece que o processo de avaliação em musicoterapia é 

extremamente importante, devendo, por isso, incluir tanto categorias gerais do 

funcionamento psicológico como categorias do desenvolvimento comunicativo, 

social e fisiológico. A avaliação deve focar-se nas necessidades e nos pontos 

fortes e determinar o tipo de resposta do indivíduo à música, bem como nas suas 

habilidades musicais e preferências. Também Bruscia (2016) reconhece a 

importância da avaliação no processo terapêutico. Na sua perspetiva é na 

avaliação que o terapeuta observa o indivíduo durante as experiências musicais 

e, por essas experiências se pode concluir sobre focos ou problemas clínicos e 

emocionais, bem como expectativas, medos e anseios.  

A avaliação varia de acordo com os conteúdos teóricos, grupos intervencionados 

e com o modo de utilizar e aplicar a música no decorrer da sessão (Chase, 2004). 

Nesta linha de pensamento, Bruscia (2001) apresenta algumas fases no 

processo de avaliação, das quais a avaliação inicial, tratamento e avaliação final. 

No quadro 4, apresentamos esquematizadas as três fases do processo de 

avaliação, segundo Bruscia (2001).  
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Quadro 4 – Fases do processo de avaliação em musicoterapia (Bruscia, 2001). 

Fases do processo Definição 

Avaliação inicial 

Fase de observação do indivíduo e dos seus familiares. Fase 

importante na definição do nível de funcionamento do indivíduo na 

fase inicial da terapia, para ser alvo de comparação em estágios 

posteriores. 

Tratamento 

O terapeuta planeia e conduz as sessões utilizando a voz, música, 

instrumentos musicais e os sons. Nesta fase, o objetivo é produzir 

mudanças de acordo com as suas necessidades, sendo que a 

criação de uma relação entre o terapeuta e o indivíduo é de extrema 

importância. 

Avaliação final  

Fase de avaliação onde se apura a existência de alterações ao nível 

da problemática. No fim compara-se a avaliação inicial com a 

avaliação final, observando a existência ou não de mudanças. 

Na fase de avaliação é necessário o musicoterapeuta estar atento a três aspetos 

essenciais: a relação global do indivíduo com a música; a sua história clínica e 

de vida; e as suas características musicais (o que consegue ou não produzir 

musicalmente) (Bruscia, 2003).  

A avaliação pode ser realizada por dois métodos: a avaliação formal (escalas) e 

a avaliação informal (questionários e entrevistas) (Lipe, 2015; Moura, Fontes, 

Ilda, & Fukujima, 2007). Sabbatella (2004) desenvolveu um estudo com o intuito 

de perceber o estado da avaliação em musicoterapia. Nesse estudo, Sabbatella 

concluiu a existência de 76 artigos entre 1984 e 2001, no qual grande maioria se 

focou na avaliação ao cliente e não na própria avaliação ou na teoria intrínseca 

para a escolha dessa avaliação. Mais tarde, Berger (2009) concluiu que a 

avaliação em musicoterapia não é realizada de forma uniforme, o que lhe 

permitiu concluir a falta de um protocolo, claro, de avaliação para a profissão. 

A falta de instrumentos padronizados leva a que os musicoterapeutas criem as 

suas próprias escalas ou, então, utilizem outras ferramentas já existentes, 

podendo estas ser de outras áreas (Berger, 2009; Chase, 2004). Assim, Chase 

(2004) conclui sobre a importância de se criar instrumentos validados 
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cientificamente para que a profissão avance e se torne mais credível 

cientificamente. 

Seguidamente iremos realizar uma breve referência a três instrumentos de 

avaliação que se revelaram importantes no processo de avaliação dos clientes 

intervencionados no estágio no CAO – CREACIL Oriente.  

Uma das avaliações mais utilizadas em musicoterapia é a Improvisation 

Assessment Profiles – IAPs (IAPs) de Kenneth Bruscia. Atualmente, existem 

duas versões das IAPs, a primeira remonta a 1982 e a última, hoje usada, é uma 

versão de 1987 (Gattino, Ferrari, Azevedo, Sousa, Pizzol, & Santana, 2016; 

Wosch, 2007). É constituída por seis perfis, dos quais, a autonomia, 

variabilidade, integração, saliência, tensão e congruência. Cada um dos perfis 

fornece um conjunto de critérios a serem analisados no decorrer de uma 

improvisação musical (Bruscia, 1987). 

Wigram e Wosch desenvolveram uma adaptação do modelo original de Bruscia, 

utilizaram os perfis de variedade e autonomia na avaliação diagnóstica, o que 

lhes permitiu diferenciar o diagnostico de PEA do Síndrome de Asperger e outras 

Perturbações Globais do Desenvolvimento e Perturbações da Comunicação 

(Wigram, 2007). Esta adaptação foi um contributo importante na pesquisa das 

improvisações musicais, onde o processo de análise das interações resultante 

da improvisações era realizado em cinco etapas: (1) gravação de áudio ou vídeo 

da improvisação; (2) transferência da gravação de áudio para o computador; (3) 

produção de uma partitura resultante da improvisação; (4) microanálise da 

improvisação utilizando o perfil de Autonomia da IAPs, sob a forma de tabela; e 

(5) produção de um diagrama com todas as transições interpessoais importantes 

ao longo da improvisação (Wosch, 2007).  

Outro método de avaliação utilizado em musicoterapia é a Kategorien system 

Musik Therapie (KAMUTHE), um sistema de microanálise, em vídeo, cujo 

objetivo é observar a comunicação pré-verbal no setting de musicoterapia. A 

KAMUTHE é indicada para crianças com PEA ou crianças com múltiplas 

deficiências (Plahl, 2004). É um sistema de medição que exibe um sistema 
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detalhado de codificação para avaliar detalhadamente os comportamentos pré-

verbais do indivíduo e do musicoterapeuta. Dentro dos comportamentos 

comunicativos do indivíduo, a KAMUTHE categoriza-os em: atividade musical, 

olhar, gestos e vocalizações. Já o comportamento comunicativo do 

musicoterapeuta é categorizado segundo um comportamento musical, verbal ou 

não-verbal (Gattino, da Silva, Figueiredo, & Schüler-Faccini, 2017). A posterior 

avaliação da microanálise é baseada na duração e frequência dos 

comportamentos ao longo da sessão (Gattino, et al., 2017).  

Segundo Plahl (2007) a aplicação da KAMUTHE divide-se em 4 etapas: (1) 

definição e seleção de partes da sessão a serem analisadas; (2) escolha do 

software ou método de utilizado para a análise; (3) aplicação de treino do sistema 

de categorias e avaliação da sua confiabilidade; e (4) análise de diferentes 

parâmetros a um nível micro, ou seja, análise de quadros, segundos e minutos.  

Por fim, resta-nos abordar a escala The Individual Music-Centered Assessment 

Profile for Neurodesenvolvimental Disorders (IMCAP-ND), desenvolvida por 

Carpente (2016) e inspirada nos princípios de Kenneth Bruscia, no Modelo de 

Nordoff-Robbins e no Modelo DIR/Floortime de Stanley Greenspan (Gattino, 

2012). A IMCAP-ND é uma escala que avalia, em contexto de sessão, 

competências relacionais, comunicativas, emocionais, de linguagem, de 

funcionamento cognitivo e neuromotor. É uma escala destinada a crianças com 

perturbações do neurodesenvolvimento e encontra-se dividida em 3 escalas: (1) 

a Musical Emotional Assessment Scale (MEARS), escala que avalia a 

comunicação ao longo de atividades musicais; (2) a Musical 

Cognition/Perception Scale (MCPS), escala que avalia as competências 

cognitivas e de perceção; e (3) a Musical Responsiveness Scale (MRS), escala 

que avalia a interação social e a capacidade de resposta (Carpente, 2016).  

2.1.4. Modelos e Técnicas utilizadas em Musicoterapia  

A musicoterapia é um processo interpessoal, sistemático e dinâmico que 

compreende uma sequência de intervenções, onde o terapeuta e o indivíduo se 

envolvem (Bruscia, 2016). Na mesma linha de pensamento, Pavlicevic e os seus 
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colaboradores (2014), concluem que as experiências em musicoterapia devem 

ser prazerosas e promotoras de desenvolvimento, intimidade, confiança, 

igualdade, sentido de presença a um lugar ou grupo, valor próprio e dignidade, 

para, assim, na perspetiva de Mössler, Assmus, Heldal, Fuchs e Gold (2012), a 

intervenção deve auxiliar na promoção de relacionamentos entre os envolvidos 

e promover novas formas de abordar desafios diários, focando-se nas 

potencialidades dos indivíduos intervencionados e não nas suas limitações 

(Cunha, & Volpi, 2008). 

Para Benezon (2011) a musicoterapia é uma especialidade terapêutica 

fundamentada cientificamente, o que torna possível a adoção de metodologias 

e técnicas de trabalho promotoras do desenvolvimento do indivíduo.  

Em musicoterapia existem modelos ativos e modelos recetivos. Nos ativos, o 

musicoterapeuta e o cliente envolvem-se ativamente, no processo de criação 

musical, utilizando, para esse feito, técnicas de improvisação (usando 

instrumentos e/ou voz) ou pela composição de canções ou uso de canções já 

existentes (Bruscia, 2014; Erkkila, Punkanen, Fachner, Ala-Rouna, Pöntiö, 

Tervaniemi, et al., 2011; Porter, McConnell, McLaughlinl Lynn, Cardwell, 

Braiden, et al., 2016; Vaillancourt, 2009). Nos métodos recetivos, o 

musicoterapeuta toca ou coloca música para o indivíduo, em função das suas 

necessidades, sendo utilizado, maioritariamente, em indivíduos com grandes 

dificuldades a nível motor (Vaillancourt, 2009).  

O uso de um ou outro método depende, sempre, do modelo que se pretende 

escolher. Seguidamente, iremos contextualizar dois métodos de referência em 

musicoterapia, o Modelo de Benenzon e o Modelo de Nordoff-Robbins.  

O Modelo de Benenzon foi criado nos finais dos anos 60 e fundamenta-se nos 

princípios psicodinâmicos de Freud, Jung, Winnicott e outros autores de 

referência e, também, em outros modelos, como o Modelo de P. Schaeffer, C. 

Sachs e M. Shaffer (Benenzon, 2011; Jesuíno, 2007). O modelo de Benenzon é 

um psicoterapia não-verbal que utiliza expressões corpóreo-sonoro-não-verbais, 

como a improvisação, com o objetivo de desenvolver e estabelecer vínculo 
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relacional entre o terapeuta e o cliente. O vínculo criado permitirá a abertura de 

novos canais de comunicação, a melhoria do autoconceito, o crescimento a nível 

pessoal e o aumento da qualidade de vida (Benenzon, 2011).  

Para Chagas e Pedro (2008), o modelo pressupõe a existência de uma 

identidade sonora individual, o ISO, caracteriza-se por um conjunto de energias 

acústicas, sonoras e de movimento que pertencem e caracterizam cada 

indivíduo. O ISO é, assim, formado pela vivência sonora no período de gestação, 

na herança sonora transmitida e na experiência sonora que se vai adquirindo e 

vivenciando após o nascimento. O ISO é o que nos torna diferentes uns dos 

outros, variando de acordo com a dimensão em que o partilhamos, podendo, 

assim, ser chamado de ISO gestáltico, ISO grupal, ISO cultural, ISO universal, 

entre outros. O ISO gestáltico encontra-se no inconsciente sonoro presente no 

período da conceção. O ISO grupal é formado por um grupo. O ISO cultural é 

originado no nascimento, pelas energias sonoro-musicais transmitidas 

culturalmente. Por fim, o ISO universal, encontra-se no inconsciente e é herdado 

(Chagas, & Pedro, 2008; Piazzeta, 2010). 

Outro modelo em destaque em musicoterapia é o Modelo de Nordoff-Robbins. 

Surgiu no final da década de 50, com Paul Nordoff e Clive Robbins com o 

pressuposto que, mesmo que se verifique um défice profundo, ao se usar 

técnicas de improvisação, a criança demonstra capacidade de resposta à música 

(Wigram, Pedersen, & Bonde, 2002).  

Influenciados tanto pelo filósofo Rudolf Steiner como por orientações da 

psicologia humanista, Nordoff e Robbins acreditavam que existia, em todos os 

indivíduos, uma motivação em direção ao crescimento e ao desenvolvimento da 

autonomia, autodeterminação e das suas potencialidades (Darnley-Smith, & 

Patey, 2003; Kirkland, 2013).  

O modelo original consiste numa sessão individual com dois terapeutas e um 

indivíduo. Na sessão, um dos terapeutas improvisa ao piano, criando um 

ambiente sonoro para promover a participação do indivíduo na experiência 

musical e terapêutica e o outro terapeuta auxilia o indivíduo a dar respostas 
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musicais, de acordo com objetivos previamente estabelecidos. O segundo 

terapeuta pode intervir utilizando instrumentos musicais (por norma instrumentos 

de percussão) e/ou a voz (Nordoff, & Robbins, 2007).  

O modelo apelidado de “musicoterapia criativa” permite ao indivíduo diferentes 

experiências musicais, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento do seu 

potencial criativo, potencial da comunicação e da estimulação de diferentes 

emoções e sentimentos (Darnley-Smith, & Patey, 2003; Wigram, Pedersen, & 

Bonde, 2002). O modelo assenta na improvisação entre o terapeuta e o cliente, 

onde a música produzida pelo indivíduo é o espelho do seu estado mental. Cabe, 

assim, ao terapeuta encorajar o indivíduo a participar na criação musical e 

promover o aumento das suas habilidades sociais, verbais e físicas (Nordoff, & 

Robbins, 2007).  

Nordoff e Robbins trouxeram um conceito importante para a musicoterapia, o 

conceito de músico-criança, especialmente usado em indivíduos com 

dificuldades em vários domínios, que através de experiências musicais 

evidenciavam um potencial para a música, permitindo, por sua vez, a 

possibilidade de poderem expressar-se e comunicar pela música (Darnley-

Smith, & Patey, 2003; Wigram, Pedersen, & Bonde, 2002). Leite (2013), define 

o ser músico-criança pela musicalidade individual existente em cada um de nós, 

implicando uma organização a nível das capacidades recetivas, cognitivas, 

criativas e expressivas.  

Ao longo do processo de descoberta do música-criança, o musicoterapeuta tem 

um papel fundamental, não devendo eliminar os sintomas da perturbação, mas 

sim integrá-los na estrutura sonoro-musical ao longo da improvisação. Assim, 

parafraseando Wheeler (2015), o musicoterapeuta deve dotar uma postura de 

apoio e auxílio na criação sonora e musical, podendo esta ser o não intencional. 

Para Hanson-Abromeit (2015) e Nordoff e Robbins (2007), o musicoterapeuta 

deve, também, estabelecer uma relação de cumplicidade entre si e o indivíduo 

para, assim, se iniciar o processo de envolvimento significativo, com a criação 

de um contexto terapêutico que permite ao indivíduo vivenciar a produção 

musical num ambiente de total aceitação por parte do terapeuta.  
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O método de Nordoff-Robbins é uma das abordagens improvisacionais 

praticadas internacionalmente (Nordoff, & Robbins, 2007; Spiro, Tsiris, & 

Pavlicevis, 2014). Autores como Bunt, e Stige (2014), André, Gomes e Loureiro 

(2016) e André, Batista, Freire, Sampaio e Kummer (2018) concluem que este 

método é muito utilizado na PEA, produzindo resultados muito significativos.  

Nesta linha de pensamento, Nordoff e Robbins (1977) e Dimitriadis e Smeijsters 

(2011) concluem que a musicoterapia criativa contribui para a melhoria no estado 

de alerta em indivíduos com PEA, reduzindo o excesso de atividade e permitindo 

uma melhoria na coordenação motora, ajudando, também, na regulação de 

emoções e atenuando a expressão corporal, ansiedade e stress.  

Cada modelo apresenta um conjunto de técnicas a serem utilizadas, contudo, a 

sua utilização dependerá das características dos indivíduos e dos objetivos 

traçados. Bruscia (2016) distingue quatro técnicas utilizadas em musicoterapia, 

que envolvem características e competências percetivas e cognitivas: (1) 

improvisação; (2) criação musical; (3) composição musical; e (4) escuta musical. 

Na perspetiva de Gold (2007), Gold, Solli, Krüger e Lie (2009) e Mössler, Chen, 

Heldal e Gold (2011) a improvisação é definida como uma técnica essencial em 

musicoterapia. Na utilização desta técnica é importante considerar: (1) o setting 

interpessoal do indivíduo – se a improvisação é a solo, improvisação com o 

terapeuta ou com o grupo; (2) o meio musical – uso da voz, instrumentos, partes 

do corpo; e (3) ponto de referência – existência de algum tema ou imagem que 

guie a improvisação (Gardstrom, 2007). 

Dentro da improvisação existem algumas técnicas relacionadas com a 

linguagem corporal e com a expressão, das quais o espelhar, imitar, turn-taking 

e corresponder (Gardstro, 2007; Wigram, 2005; Wigram, Pedersen, & Bonde, 

2002). Wigram (2005) define a técnica de espelhar como uma técnica em que o 

terapeuta toca ao mesmo tempo que o indivíduo, usando o mesmo nível de 

expressão musical e de linguagem corporal, para que este se reveja. A técnica 

de imitar ou copiar define-se como repetir ou produzir uma resposta quando o 

individuo conclui a sua improvisação, utilizando vocalizações ou ritmos (Watson, 
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2007; Wigram, 2005; Wigram, Pedersen, & Bonde, 2002). A técnica de 

corresponder define-se pela improvisação compatível com a produção do 

indivíduo, mantendo o tempo, dinâmica, textura, qualidade e complexidade 

(Wigram, 2005). O turn-taking define-se como técnica de interação com 

sequências de imitação e variação musical, onde durante a atividade os papeis 

de imitador e imitado estão sempre a ser alterados (Wigram, & Pedersen, 2002). 

Existem outras técnicas de improvisação, das quais: securizar, suportar e conter, 

cujo objetivo é criar uma música estável que funcione como âncora para o 

indivíduo (Wigram, 2005). A técnica de securizar define-se como o uso de ritmo 

ou tonalidades para servir de base à improvisação. A técnica de suportar ou 

amparar (holding) consiste em criar uma âncora musical quando a produção do 

indivíduo é aleatória. Por último, a técnica de conter, define-se por reproduzir a 

música com a mesma intensidade, alterando o padrão e estrutura musical 

(Wigram, 2005). Austin (2008) assume que na técnica de holding é importante a 

utilização de dois acordes combinados com a voz, por parte do terapeuta, para 

criar um ambiente estável e consistente que facilite o canto improvisado do 

indivíduo.  

Por fim, existem, ainda, outras técnicas utilizadas na improvisação: o toning e o 

chanting. O toning consiste no uso sustentado de vogais para restaurar o 

equilíbrio corporal, aliviar o stress e a tensão física e emocional. O chanting 

consiste em cantar ou vocalizar melodias simples criadas no momento, sendo 

estas significativas para o indivíduo (Austin, 2008). 

A Small music-drama sequences, corresponde a sequências criadas, podendo 

ser simples e dinâmicas, nestas sequências tanto o musicoterapeuta como o 

individuo devem tocar ou cantar alternando a velocidade (rápido e lento) e a 

dinâmica (forte e piano). Neste processo, o musicoterapeuta deve surpreender 

o indivíduo, objetivando que este compreenda a variação e que o acompanhe 

(Wigram, & Pedersen, 2002). 

Segundo Bruscia (2000), a recreação musical, é uma das técnicas utilizadas em 

musicoterapia, define-se como uma técnica de aprendizagem e execução de 



 

40 
 

músicas instrumentais e/ou vocais e na reprodução, transformação ou 

interpretação de uma melodia pré-existente (Bruscia, 2000). Para o mesmo 

autor, a recriação musical tem como objetivo promover o desenvolvimento de 

competências sensoriomotoras, promover um comportamento ritmado, melhorar 

processos cognitivos (tais como, a orientação, memória e a atenção), promover 

a identificação e empatia com outros, e melhorar a capacidade para interpretar 

e comunicar ideias e sentimentos vividos pelo indivíduo e/ou grupo (Bruscia, 

2000).  

A composição de canções diz respeito à criação de melodias, letras ou até 

mesmo peças instrumentais. Estas podem ser usadas de duas formas distintas: 

(1) construção de canções do terapeuta para o indivíduo; e (2) construção de 

canções com o indivíduo. A composição de canções tem como objetivo a 

satisfação as necessidades de pertença do indivíduo, desenvolver habilidades 

de resolução de problemas de forma criativa, desenvolver a capacidade de 

comunicar experiências internas e explorar temas terapêuticas (Baker, Wigram, 

Stottc, & McFerran, 2009; Silverman, Baker, & MacDonald, 2016). 

A audição musical corresponde a uma técnica recetiva de reprodução de uma 

música pré-existente gravada, improvisações tocadas ou gravadas, 

composições do indivíduo ou do terapeuta. Ouvir música produz efeitos a nível 

físico, emocional, intelectual, estético e espiritual e tem como objetivos: 

promover a recetividade, a indução de respostas corporais (tais como o 

relaxamento), o desenvolvimento de competências auditivas, explorar ideias, 

pensamento e experiências e ativar a memória (Bruscia, 2000; Mössler, et al., 

2012). 

2.1.5. Musicoterapia e Dinâmicas de Grupo 

A utilização da música é um meio para promover a funcionalidade e evidenciar 

múltiplas características, com vista à promoção do bem-estar, autoestima, 

coordenação motora, expressão intrapessoal e socialização (Sausser, & Waller, 

2006).  
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A intervenção individual torna-se útil em intervenções onde a problemática 

adjacente é uma deficiência severa, contudo, em indivíduos cujo seu 

comportamento é disruptivo, o contexto de grupo é ideal para desenvolver 

interações sociais e interpessoais (Pellitteri, 2000). 

Quando se trabalha com um grupo, as dinâmicas utilizadas são muito próprias e 

focadas em técnicas que permitem alcançar objetivos próprios para esse grupo. 

Rio e Tenney (2002) defendem que um grupo pode ser considerado como uma 

pequena sociedade com dinâmicas próprias e com capacidades para 

desenvolver estratégias, valores, atitudes e comportamentos. Também para 

Lewin (1948) o que define um grupo são as relações estabelecidas entre os seus 

membros e a forma como essas relações se influenciam mutuamente através da 

interação social.  

Rutan, Stone e Walter (2007) identificaram três dimensões no contexto de grupo: 

a dimensão intrapsíquica, dimensão interpessoal e a dimensão grupal. No 

quadro 5 apresentamos a esquematização das dimensões referidas 

anteriormente.  

Quadro 5 – Dimensões existentes no contexto de grupo, de acordo com Rutan, 

Stone e Walter (2007) 

Dimensão  Definição 

Intrapsíquica  
Compreende a personalidade, mecanismos de defesa e técnicas de 

resolução de problemas. 

Interpessoal 

Engloba os estilos relacionais, os papeis sociais, os mecanismos de 

identificação e projeção e a exteriorização de sentimentos e conflitos 

internos.  

Grupal 
Engloba as normas, crenças, pressupostos, valores e as restrições 

implementadas no grupo.  

Um dos pré-requisitos para a formação de um grupo pleno é a coesão, assim, 

quando um grupo se encontra coeso é unido e valoriza todos os seus membros 

(Guerra, & Lima, 2005). Dentro de um grupo, os membros adotam papeis de 

acordo com as características individuais dos seus elementos. MacKenzie 

(1994) identificou quatro papeis existentes dentro de um grupos: (1) papel 



 

42 
 

estrutural – aquele membro que se foca em compreender tarefas coletivas e que, 

por norma, assume o papel de liderança; (2) papel social – aquele membro que 

regula os afetos no grupo; (3) papel divergente – aquele membro que adota 

perspetivas diferentes dos restantes membros. Por norma, este membro é o 

porta-voz do grupo em assuntos e afetos partilhados pelo grupo e que, muitas 

vezes, se encontram inconscientemente ignorados e recalcados; e (4) papel 

prudente – aquele membro mais silencioso, tímido ou com receio do encontro 

interpessoal.  

Todos os grupos passam por fases evolutivas no processo de construção dos 

seus membros enquanto pertencentes a esse grupo. Assim sendo, Rutan e os 

seus colaboradores (2007), concluíram a existência de quatro fases evolutivas 

de um grupo terapêutico, exibidas no quadro 6.  

Quadro 6 – Fases evolutivas de um grupo terapêutico, segundo Rutan e os seus 

colaboradores (2007).  

Fases evolutivas Descrição 

Formativa  

Fase de envolvimento dos membros. Cada membro tenta 

estabelecer um certo nível de intimidade seguro e tenta adquirir 

informação sobre o modo de funcionamento geral do grupo. 

Reativa 

Fase de sentimento de pertença ao grupo. Nesta fase começam a 

ser notadas as características individuais de cada membro. Começa, 

também, a existir manifestações de destaque por alguns membros 

(tais como: raiva, rebelião, passividade e resistência às normas 

instaladas no grupo). Nesta fase é essencial que o terapeuta assuma 

um papel de evitar focar em dinâmicas ou transferências pessoas 

que possam emergir, procurando que o grupo se exprima. 

Amadurecimento  

Fase onde os papeis se começam a definir e onde começa a existir 

uma interação espontânea no grupo. A liderança do grupo começa 

a ser partilhadas e os membros começam a assumir vários papeis. 

Nesta fase os conflitos são explorados, em grupo, começando a 

existir um sentimento de confiança entre os membros. Começa, 

também, a ser aceite a discussão de acontecimentos externos da 

vida de cada membro. Nesta fase o terapeuta é visto, cada vez mais, 

como uma figura de respeito e autoridade, tornando a relação com 
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o grupo mais realista e madura. Começa a ser desenvolvido um 

sentimento de tolerância e aceitação entre os membros. 

Término  

Fase de preparação para o fim da terapia. Fase carregada de 

emotividade. Nesta fase espera-se que os membros se tenham 

desenvolvido em pleno.  

Bruscia (1987) acrescentou que no processo de desenvolvimento de um grupo 

existem seis etapas distintas e importantes: (1) integração – fase de 

estabelecimento de regras básicas de funcionamento e onde se começam a criar 

relações entre membros, instrumentos, musicais e com o terapeuta; (2) 

exploração pessoal; (3) exploração de papeis; (4) questionamento – a liderança 

do terapeuta é colocada em causa; (5) resolução de conflitos – fase em que o 

trabalho individual e coletivo é aprofundado; e (6) fase final – fase de conquista 

de independência individual. 

No trabalho terapêutico com um grupo, existem alguns fatores importantes, 

desses fatores Mackenzie (1994) agrupou-os em quatro categorias, das quais: 

(1) suporte, aceitação, pertença a um grupo e altruísmo; (2) autorrevelação; (3) 

aprendizagem; e (4) trabalho psicológico de aprendizagem interpessoal e insight. 

No seu estudo, Yalom (2008) observou as interações e os sistemas de um grupo 

de indivíduos e concluiu sobre a existência de onze fatores que tornaram a 

experiência desse grupo num processo terapêutico, sendo eles: (1) instalação 

da esperança; (2) universalidade; (3) desenvolvimento de técnicas sociais; (4) 

partilha de informação; (5) recapitulação corretiva; (6) altruísmo; (7) 

comportamento de imitação; (8) coesão do grupo; (9) catarse; (10) 

aprendizagem interpessoal; e (11) fatores existenciais.  

Benenzon (1985) realça que no trabalho terapêutico com um grupo, um dos 

objetivos centrais prende-se com a criação do ISO grupal, este corresponde à 

identidade sonoro-musical do grupo, contudo é necessário um determinado 

tempo para que este se estabeleça e estruture. Concluiu-se, portanto, ser de 

extrema importância a existência de uma seleção consistente e cuidadosa do 

grupo terapêutico, atendendo a um conhecimento prévio os ISO’s individuais de 
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cada membro, bem como o estabelecimento de pontos em comum, para que o 

ISO grupal seja estabelecido, num contexto não-verbal.  

O musicoterapeuta assume um papel essencial em facilitar a formação de um 

som de grupo e na criação de um momento sonoro-musical onde todos os 

membros se possam expressar (McFerran, & Wigram, 2002). As atividades 

musicais ativas dentro de um grupo auxiliam no trabalho das necessidades do 

grupo e transformam essas necessidades em experiências positivas, 

canalizando as frustrações de forma positiva (Sausser, & Waller, 2006). 

Numa intervenção de musicoterapia com grupos com dificuldades ao nível da 

saúde mental é necessário criar objetivos que atendam as características e 

necessidades individuais dos elementos do grupo, nomeadamente: 

• Proporcionar experiências de consistência, estrutura e limites; 

• Proporcionar experiências de autotransformação e relação com os outros, 

pela partilha no jogo musical; 

• Facilitar oportunidades para a comunicação não-verbal, o jogo e a 

narração; 

• Ajudar a desenvolver experiências de confiança, coesão e pertença; e 

• Proporcionar experiências de ser escutado (Davis, & Richards, 2002). 

 

2.2. Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) 

 

2.2.1. Definição, características e prevalência  

A PEA define-se como uma perturbação do sistema nervoso central, 

caracterizada por dificuldades na comunicação social e pela existência de 

atividades e comportamentos repetitivos e estereotipados (Freire, Martelli, 

Estanislau, & Parizzi, 2018; Kern, Rivera, Chandler, & Humpal, 2013; Laplana, 

Royo, Aluja, Lopez, Heine-Sunyer, & Fibla, 2014; Oliveira, 2009; Reis, Pereira, 

& Almeide, 2016; Schaefer, & Mendelsohn, 2013; Wing, Gould, & Gillberg, 2011), 
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afetando a forma como o indivíduo vê e compreende o mundo que o rodeia 

(Ferreira, 2011). 

Após o nascimento, a criança com PEA apresenta um conjunto de características 

que, nesta fase precoce, se denominam como sinais de alerta, dos quais 

poderemos destacar: a ausência de choro; não reagir à presença da mãe; não 

responder a sorrisos; ausência de interesses por objetos; e atraso ou ausência 

de vocalizações iniciais (Oliveira, 2009). Por volta dos seis aos doze meses, a 

grande maioria destas crianças rejeita a introdução de alimentos sólidos e 

evidencia, ainda, dificuldades em sentar ou gatinhar, não aponta para objetos e 

não demonstra interesse por jogos sociais (Oliveira, 2009). A partir dos dois 

anos, espera-se que a criança se desenvolva a nível social e relacional, denota-

se uma dificuldade ao nível da comunicação verbal e não-verbal, no 

funcionamento social, ocupacional, na tendência para se isolar e para utilizar 

padrões repetitivos de linguagem (APA, 2015; Oliveira, 2009).  

Com a publicação do DSM-5, em 2013, surgiu uma nova proposta de 

diagnóstico, deixando de existir a denominação de Perturbações Globais ou 

Pervasivas do Desenvolvimento, para se começar a denominar de Perturbação 

do Espectro do Autismo (Filipe, 2012). Com o DSM-5, deixam de ser 

reconhecidas diferentes categorias de diagnóstico, passando, sim, a ser uma 

variação de carácter mais ou menos continuado de perturbações, onde se 

definem certos especificadores, segundo o nível de apoio que o indivíduo 

necessita ao longo das suas atividades de vida diária (Reis, Pereira, & Almeida, 

2016). Não obstante, Filipe (2012) refere que esta nova definição levou a uma 

redução da tríade de incapacidades para uma díade, onde os “défices de 

interação” e os “défices de comunicação” passam a estar englobados em apenas 

um critério, os “défices na comunicação social”. 

Referindo-nos ao DSM-5 (APA, 2015), para que se verifique um diagnóstico de 

PEA é necessário preencher alguns critérios exibidos no quadro 7.  
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Quadro 7 – Critérios de Diagnóstico, segundo o DSM-5 (APA, 2015).  

A. Défices persistentes na comunicação social, observáveis em inúmeros contextos e que 

não são atribuídos a atrasos de desenvolvimento em geral. Estes manifestam-se em todos 

os seguintes três: 

1. Défices na reciprocidade socio-emocional, que pode variar desde uma abordagem 

social anormal, passando por ma reduzida partilha de interesses, afetos e emoções, 

até uma ausência total para inicial a interação social; 

2. Défices no comportamento de comunicação não-verbal usados na interação social, 

pode variar desde uma interação pobre entre a comunicação verbal e a não-verbal, 

passando por défices no contacto ocular e na expressão corporal, ou dificuldades na 

compreensão e no uso da comunicação não-verbal, até uma total ausência de 

expressão facial ou de gestos; 

3. Défices em estabelecer e manter relações sociais ajustadas ao seu nível 

desenvolvimental. Estes défices variam desde uma dificuldade no ajuste do 

comportamento em contextos diferentes, passando por dificuldade na participação de 

atividades de jogo simbólico ou em fazer amigos, até uma ausência aparente de 

interesse por quem o rodeia. 

B. Padrões de comportamento, interesse ou atividades restritas e repetitivas, que se 

manifestam em, pelo menos, dois dos seguintes aspetos: 

1. Discurso estereotipado ou repetitivo e movimentos motores; 

2. Adesão excessiva a rotinas, padrões ritualizados de comportamento verbal e não-

verbal ou resistência em excesso à mudança; 

3. Interesses notoriamente fixos e restritos, desadequados na intensidade e no foco; 

4. Hiper-reatividade sensorial ou interesse invulgar questões sensoriais. 

C. Os sinais devem evidenciar-se nas primeiras etapas de desenvolvimento, contudo 

podem não se manifestar completamente até que sejam exigidas. 

D. O conjunto de sintomas limitam e incapacitam o funcionamento diário, causando 

dificuldades significativas nas áreas sociais, ocupacionais ou em outras áreas que 

sejam importantes para o funcionamento.  

E. Os distúrbios não podem ser explicados por uma deficiência cognitiva ou por um atraso 

global do desenvolvimento. 

Após a fase de encaminhamento é necessário realizar a avaliação das 

competências da criança tanto na área da socialização como na linguagem, 

cognição, motricidade e autonomia, para contribuir para a definição do seu nível 

de funcionalidade (Lima, 2012).  
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A etiologia da PEA, na perspetiva de Li, Zou e Brown (2012) é um grande desafio, 

uma vez que casos com manifestações semelhantes podem ter etiologias 

diferentes. Neste sentido, James (2012) concluiu que as evidências levam a que 

a PEA seja considerada uma perturbação multifatorial, tendo origem tanto 

genética como ambiental.  

Nos últimos anos, constatou-se um aumento na identificação de mutações 

genéticas na predisposição de desenvolvimento da PEA, o que leva a que, 

atualmente, os fatores genéticos sejam responsáveis por 20 a 25% dos casos 

de PEA (Miles, 2011). As alterações genéticas podem ser classificadas como: 

variações do número de cromossomas, anomalias cromossómicas 

citogeneticamente visíveis (duplicação do braço longo do cromossoma 15, por 

exemplo), e distúrbios de um gene único (Chaste, & Leboyer, 2012; Malhotra, & 

Sebat, 2012; Marshall, & Scherer, 2012).  

No que diz respeito aos fatores ambientais, James (2012), assume que se tem 

vindo a discutir sobre a determinação dos fatores ambientais como agentes de 

predisposição da PEA. Não obstante, os autores não são unânimes ao 

determinar a existência de certos fatores, tais como: idade avançada dos pais, 

medicação usada durante a gravidez, sangramento na gravidez, diabetes 

gestacional, hipoxia neonatal, pré-eclampsia, entre outros (Ameis, & Szatmari, 

2012).  

Outra das etiologias aceite pela comunidade científica é a Teoria da Mente, ou 

seja, os neurónios espelho (apresentado no subcapítulo 2.1.2. – Fundamentos 

do Processo Musical). Segundo esta teoria, em indivíduos com PEA observa-se 

uma redução significativa dos neurónios espelho, o que leva a que adquiram 

uma falsa crença relativamente ao outro e que, o seu processo mental seja mais 

difícil de ser compreendido/adquirido, quando comparado com indivíduos com 

desenvolvimento típico (Frith, 2008). Autores como Sampaio, Loureiro e Gomes 

(2015), afirmam que, em indivíduos com PEA, existem áreas do cérebro que se 

encontram alteradas, das quais destacam: córtex orbitofrontal, lobos temporais 

e o corpo amigdaloide. Estas estruturas, quando alteradas, causam dificuldade 



 

48 
 

ao nível da compreensão emocional da comunicação social e dificuldades em 

compartilhar sentimentos com o outro.  

Estima-se que a prevalência de casos de PEA tem vindo a aumentar nos últimos 

anos (Klin, 2006; Kulage, Smaldone, & Cohn, 2014; Silva, & Mulick, 2009) e, 

Portugal estima-se que uma em cada 1000 crianças, em idade escolar, estejam 

diagnosticadas com PEA (Fundação AMA, 2015). Já em estudos internacionais, 

estima-se que uma em cada 150 crianças (Kogan, Blumerg, Schieve, Boyle, 

Perrin, Ghandour, et al., 2009; Stevens, Washington, Rice, Jenner, Ottolino, 

Clancy, et al., 2007) ou uma em cada 100 crianças (Charman, Pickles, Simonoff, 

Chandler, Loucas, & Baird, 2011), possam apresentar diagnóstico de PEA.  

Este aumento pode ser explicado, no entender de Lima (2012) por três razoes 

importantes: (1) aumento da consciência dos pais sobre a existência da PEA, 

permitindo, por parte dos profissionais competentes, a definição dos critérios de 

diagnóstico; (2) aumento do conhecimento dos profissionais face à perturbação; 

e (3) criação de novos instrumentos de rastreio e diagnóstico. Contudo, os 

investigadores não conseguem chegar a um consenso sobre se este aumento 

reflete, na realidade, um crescimento do número de casos ou se se deve à 

ampliação dos critérios de diagnóstico, o que permite que mais crianças possam 

ser incluídas no espectro (Coury, & Nash, 2003; Klin, 2006: Silva, & Mulick, 

2009).  

Sicile-Kira (2014) conclui que dentro da vasta amplitude de características 

existentes no espectro, é possível encontrar dificuldades e aptidões que se 

manifestam em diferentes níveis e áreas e que depende de cada um. Assim, 

existem características que distinguem a PEA de outras perturbações, 

nomeadamente na área da comunicação/linguagem e na interação social. Um 

indivíduo com PEA apresenta disfunções na resposta a estímulos tanto internos 

como externos, comprometendo o seu comportamento na vida diária, como por 

exemplo: não procurar atenção partilhada; não manifestar novas intenções ou 

sentimentos (Fauzan, & Mahayuddin, 2014; Ferreira, 2011; Reis, Pereira, & 

Almeida, 2016; Robledo, Donnellan, & Strandt-Conroy, 2012).  
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Para além das características enunciadas anteriormente, Ferreira (2011), 

Llaneza, Deluke, Batista, Crawley, Christodulu e Frye (2010), Eren (2015), 

Raglio, Traficante e Oasi (2011), Fragkouli (2013), Kirby, Boyd, Williams, 

Faldowski e Baranek (2016) e Sicile-Kira (2014), enumeraram outras 

características, das quais: movimentos estereotipados e repetitivos; dificuldade 

na codificação de expressões e emoções, tando de si como do outro; 

comportamentos compulsivos; dificuldade na expressão de necessidade e 

emoções; resistência à mudança; extrema passividade ou hiperatividade; 

comportamento de auto e hétero-agressividade; choro e risos sem fundamento; 

linguagem não-verbal; ecolália; discurso na segunda ou terceira pessoa; 

necessidade de auto estimulação; e não apontar ou usar gestos. 

Para Jones, Gliga, Bedford, Charman e Johnson (2014) o défice qualitativo ao 

nível da interação social reflete a sua incapacidade em desenvolver 

relacionamentos com os seus pares. Para os mesmos autores, estes indivíduos 

possuem uma aparente falta de interesse pelo contacto interpessoal e um défice 

na capacidade de compreender a reciprocidade social adequada.  

Relativamente aos comportamentos sensoriais observados em indivíduos com 

EA, McCormick, Hepburn, Young e Rogers (2016), concluíram que estes podem 

ser de três tipos: (1) hiper-responsivos – reação excessiva ao ambiente sensorial 

(aparente reação negativa); (2) hipo-responsivos – pouca reação ou reação 

atrasada ao input sensorial; ou (3) comportamentos característicos de procura 

por determinada experiência sensorial – interesse fora do normal ou excessivo 

por aspetos sensoriais no ambiente envolvente.  

Como outras características, podem apresentar dificuldades motoras e 

sensoriais, manifestadas pela fraca coordenação motora, marcha atípica ou 

caminhar em ponta dos pés, dificuldade no equilíbrio, postura, planeamento e 

execução motora (LaGasse & Hardy, 2013). 
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2.2.2. Intervenção em musicoterapia com indivíduos com PEA 

A relação entre a musicoterapia e a PEA é longa, Freire e seus colaboradores 

(2018), Gold, e Wigram (2006), Gold, Wigram, e Elefant (2006), Reschke-

Hernandez, 2011, Sampaio, Loureiro, e Gomes (2015) e Thompson (2014), 

defendem que a musicoterapia auxilia o indivíduo com PEA a maximizar as suas 

dimensões não-musicais. A relação entre a música e a PEA é estabelecida tanto 

ao nível da perceção como na produção musical. Como em alguns indivíduos 

com PEA a perceção auditiva é mais aguçada (semelhante ao ouvido absoluto), 

a participação em experiências musicais levará a que se sintam motivados para 

o relacionamento (Ouimet, Foster, Trufon, & Hydem, 2012; Sampaio, et al., 

2015).  

No seu estudo Simpson (2013) concluiu que pela música indivíduos com PEA se 

mantiveram envolvidos, mais tempo, em experiências musicais do que 

indivíduos com a mesma idade sem PEA.  

Um dos benefícios da musicoterapia na PEA é a promoção e facilitação do 

processo da fala, vocalização, redução da ecolália e dos comportamentos 

estereotipados (De Vries, 2015). Lim (2010), Carpente (2016) e LaGasse (2014) 

verificaram a existência de um impacto positivo nos comportamentos centrados 

no relacionamento e na regulação emocional, pelo uso da improvisação como 

meio facilitador de habilidades sociais e de comunicação. Os mesmos autores, 

concluíram, também, que as experiências musicais baseadas na improvisação 

são promotoras de melhorias em habilidades sociais não-musicais.  

Uma das problemáticas da PEA é a dificuldade em manter o contacto social, este 

considerado importante no processo de comunicação. Na nossa pesquisa 

bibliográfica encontramos três estudos, cujo objetivo foi determinar o impacto da 

intervenção em musicoterapia ao nível do contacto ocular, sendo uma das 

intervenções de cariz musical e a outra não (Finningan, & Starr, 2010; Kim, 

Wigram, & Gold, 2008; LaGasse, 2014). No primeiro estudo, desenvolvido por 

Finningan e Starr (2010), verificou-se um aumento de ocorrências de contacto 

ocular, durante as sessões de musicoterapia, quando comparadas com outras 
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sessões sem o uso da música. Nos outros dois estudos, desenvolvidos por Kim 

e os seus colaboradores (2008) e LaGasse (2014), concluiu-se que durante as 

sessões de musicoterapia, houve um aumento na duração do contacto ocular.  

Uma das metodologias de trabalho em musicoterapia com a PEA é a utilização 

da improvisação. A improvisação corresponde à criação, num exato momento, 

de uma música não planeada nem escrita. Através da improvisação, é possível 

promover o diálogo entre o cliente e o terapeuta, contribuindo, desta forma, para 

a criação de uma relação baseada na comunicação musical não-recíproca e, 

posteriormente, contribuir para a promoção da criatividade e das suas respostas 

interativas (De Vries, Beck, Stacey, Winslow, & Meines, 2015).  Autores como 

Bruscia (2016), Gattino (2012), Sarapa e Katusic (2012), Nordoff, e Robbins 

(2007), Thompson (2014) e Wigram e Gold (2006) defendem que a improvisação 

utiliza quatro experiências musicais: audição, recreação, improvisação e 

composição, com o objetivo de promover o manuseamento de instrumentos 

musicais e o uso voz, de uma forma lúdica para promover a comunicação e 

interação. A improvisação promove, ainda, melhorias na atenção conjunta e na 

imitação, bem como a diminuição de comportamentos indesejáveis, tais como o 

choro e estereotipias vocais (Wigram, & Gold, 2006; Kim, Wigram, & Gold, 2009).  

O papel e a abordagem do terapeuta no uso da improvisação difere se se 

pretende utilizar a musica como terapia ou na terapia (Bruscia, 1987). Nesta linha 

de pensamento, Bruscia (1987) defendeu algumas condições necessárias na 

utilização da música como terapia: 

• Quando é impossível uma intervenção verbal; 

• Quando o cliente não se encontra preparado ou pronto para o 

desenvolvimento de insights verbais; 

• Quando o cliente necessita de um contexto ou de um pretexto da música 

para interagir, comunicar ou relacionar-se com o outro; 

• Quando o cliente pode crescer na terapia, pela música e não necessita de 

trabalhar verbalmente, pelo relacionamento pessoa com o 

musicoterapeuta. 
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Estas condições são comuns em indivíduos com PEA, assim sendo, utilizar a 

música como terapia poderá ser importante no trabalho com estes indivíduos, 

permitindo que se auxilie, o indivíduo, a criar uma relação com a música, ficando 

o terapeuta com o papel de facilitador ou o de ponte para que o indivíduo entre 

em contacto com a música (Bruscia, 1987). Para Kim e os seus colaboradores 

(2008), Wigram (2002), Shaw (2006) e Register (2001), intervenções focadas na 

improvisação melhoram os comportamentos comunicativos, propiciam a 

aproximação social pela atividade em experiências compartilhadas, promove 

habilidades de comunicação social não-verbal, comportamentos de atenção 

conjunta e apoio ao desenvolvimento da linguagem.  

As técnicas baseadas na improvisação: ouvir, espelhar, imitar, improvisar, 

dialogar e suportar, devem, na perspetiva de Franco (2002), ser utilizadas no 

trabalho com indivíduos com PEA, pois permitem que o individuo desenvolva a 

autoexpressão espontânea, a comunicação e interação social. Atividades de 

fazer música, cantar e dançar, promovem uma partilha de experiência afetiva, 

que poderá evocar comportamentos sociais positivos e adequados. Por outro 

lado, a participação em atividades musicais incentiva o envolvimento e 

participação em outras atividades sociais, que poderão ser generalizadas, para 

outras competências na vida quotidiana do indivíduo com PEA (Accordino, 

Comer, & Heller, 2007; Kern, et al., 2013; Shi, Lin, & Xie, 2016; Reschke-

Hernández, 2011).  

Em suma, em musicoterapia intervir na PEA promove o desenvolvimento de 

capacidades e o bem-estar físico e emocional, bem como a comunicação verbal, 

atenção dirigida, comportamentos socialmente adaptados, entendimento e 

expressão emocional, desenvolvimento da linguagem e interação não-verbal e o 

encorajamento do contacto ocular (De Vries, 2015; Gattino, 2012; Geretsegger, 

Holck, Carpente, Elefant, Kim, & Gold, 2015; Kern, et al., 2013; Sarapa, & 

Katusic, 2012). 
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2.3. Paralisia Cerebral (PC) 

 

2.3.1. Definição, características, prevalência e comorbilidade  

A PC é uma deficiência motora crónica não progressiva que afeta os movimentos 

do corpo e que, por consequência afeta, também, a coordenação muscular. É 

causada por uma lesão numa ou mais áreas específicas do cérebro (Guy, & 

Neve, 2005), podendo ocorrer durante o período de desenvolvimento fetal, 

nascimento ou na infância (Ferrari, & Alboresi, 2010; Guy, & Neve, 2005; Leite, 

& Prado, 2004). 

Autores como Ferreira e Smith (2013) e Leite e Prado (2004) concordam que a 

PC se pode originar no parto prematuro, gravidez gemelar, ocorrência de 

infeções (como a Metil Mercúrio), ou por um traumatismo craniano durante o 

primeiro no de vida. Quando a lesão se encontra na área motora, a capacidade 

do cérebro para controlar o movimento e a postura fica comprometida, contudo, 

e apesar de não ser uma perturbação progressiva, existem algumas condições 

secundárias, tais como a espasticidade muscular, que pode melhorar ou piorar 

com o tempo (Guy, & Neve, 2005). Sankar e Mundkur (2005) verificaram que em 

cerca de 75% dos casos, a PC contribuiu para a ocorrência de outras condições, 

das quais: (1) 60% apresentaram défice intelectual; (2) 28% problemas visuais e 

auditivos; e (4) 12% episódios convulsivos. 

Estima-se que 2,1 em cada 1000 casos estejam diagnosticados com PC (Oskoui, 

Coutinho, Dykerman, Jetté, & Pringsheim, 2013), ou segundo outros autores, 3 

em cada 1000 casos (Fonseca, & Lima, 2008).  

Os movimentos característicos desta perturbação podem ser classificados em 

quatro grupos: (1) espasticidade – movimentos lentos e involuntários sobre si, 

sem propósito definido (presente em 25% dos casos); (2) rigidez – movimentos 

inativos e reflexos dos músculos (presente em 15% dos casos); (3) ataxia – 

perturbação ao nível do equilíbrio (presente em 9% dos casos); e (4) tremor – 

movimentos que podem aparecer, ou não, de forma intencional (presente em 1% 

do casos) (Ferreira, & Smith, 2013). 
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Dependendo do tipo de lesão cerebral ou área afetada, a PC pode manifestar 

características diferentes. Ferreira e Smith (2013) identificaram cinco tipos de 

PC, que se apresentam no Quadro 8.  

Quadro 8 – Cinco tipos de PC, de acordo com a lesão do cérebro ou área afetada 

(Ferreira, & Smith, 2013). 

Tipos de PC Caracterização 

Espástica  
Lesão presente no córtex cerebral, resultando num aumento do tónus 

muscular. Esta lesão encontra-se presente em 50% dos casos de PC 

Atetóide  

Os indivíduos com esta lesão apresentam movimentos involuntários, 

instáveis e com pouca amplitude. Esta lesão encontra-se presente em 

25% dos casos de PC. 

Atáxico  

Lesão no cerebelo/vias cerebelares e evidenciam dificuldade no equilíbrio 

e na falta de assertividade. Esta lesão encontra-se presente em 9% os 

casos de PC. 

Hipotónico 
Lesão do neurónio do nervo inferior e resulta na incapacidade ao nível da 

locomoção. Esta lesão encontra-se presente em 15% dos casos de PC. 

Misto 
Ocorrência de um ou mais tipos anteriormente descritos. Esta lesão 

encontra-se presente em 1% dos casos de PC. 

Para além da classificação segundo a área do cérebro, Ferreira e Smith (2013) 

acrescentam que, dependendo do número de membros afetados e do 

comprometimento cerebral, a PC pode ser catalogada, segundo o seu 

comprometimento: (1) Tetraparesia – membros superiores e inferiores 

comprometidos; (2) Diparesia – membros inferiores mais comprometidos que os 

superiores; (3) Hemiparesia – um dos lados do corpo afetado; e (4) Monoparesia 

– um dos membros encontra-se afetado.  

No decorrer da observação clínica é importante considerar a amplitude da 

caracterização da PC, bem como da intensidade e do distúrbio a nível motor. No 

quadro 9 encontram-se identificados os seis tipos topográficos de PC, segundo 

o comprometimento motor apresentado pelo indivíduo (Leite, & Prado, 2004). 
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Quadro 9 – Tipos topográficos de PC, segundo o comprometimento motor (Leite, 

& Prado, 2004). 

Tipos topográficos Comprometimento 

Hemiplegia  

Comprometimento mais frequente. O membro superior e o inferior 

encontram-se, simultaneamente, comprometidos. Comum a 

ocorrência de outras hemi-hpoestesia ou hemianopsia. 

Hemiplegia bilareral 

(tetra ou quadriplegia) 

Forma mais severa desta perturbação (afeta entre 9 a 43% dos 

indivíduos). Ocorrem lesões no sistema piramidal e observa-se, no 

indivíduo, uma grave tetraparesiaespástica, podendo estar 

associada a deficiência mental, epilepsia e microcefalia. 

Diplegia 

Mais encontrada em crianças prematuras (afeta entre 10 a 30% 

dos casos). Observa-se um comprometimento dos membros 

inferiores. 

Discinesia 
É a forma mais rara de PC. Observa-se, no indivíduo, movimentos 

involuntários. 

Ataxia 
Forma rara, podendo traduzir-se em hipotonia. Observam-se 

alterações no equilíbrio e na marcha, com tremor. 

formas mistas Associação de um ou mais tipos descritos anteriormente. 

Para além dos tipos topográficos descritos anteriormente, o indivíduo pode, 

ainda, apresentar outras manifestações: perturbação do desenvolvimento 

intelectual, associado à tetraplegia, diplegia ou tipologia mista; epilepsia, 

associada à tetraplegia; distúrbios na linguagem; problemas visuais; problemas 

no comportamento, estes são mais comuns em indivíduos sem 

comprometimento intelectual e conscientes das suas limitações motoras; e 

problemas ortopédicos (Leite, & Prado, 2004).  

Dependendo do tipo de lesão poderão surgir outras complicações, tais como: (1) 

tensão muscular ou espasticidade; (2) movimentos involuntários; (3) perturbação 

do andar; (4) dificuldade em engolir; (5) problemas na fala; e (6) dificuldade na 

inteligibilidade do discurso (Gerenser, & Forman, 2007; Guy, & Neve, 2005). 

Boardman, Bernal, e Hollins (2014) e Ferrari e Alboresi (2010), acrescentam que 

a PC pode apresentar outras comorbilidades, tais como: problemas no controlo 

da bexiga e intestino, problemas de respiração causados por dificuldades na 



 

56 
 

postura; problemas de pele (feridas causadas pela cadeira de rodas); e 

problemas na aprendizagem. 

2.3.2. Intervenção em musicoterapia com indivíduos com PC 

Ao longo da pesquisa bibliográfica sobre o uso da musicoterapia na PC, 

encontramos alguns autores que concluíram que a musicoterapia atua como um 

estímulo sensorial e motor, produzindo respostas cerebrais e motoras, no 

trabalho com indivíduos com problemas de locomoção (Benenzon, 2011; Chong, 

Cho, Joeng, & Kim, 2013). A música atua, também, como uma ferramenta no 

trabalho com problemas de comunicação e como um agente importante na 

reabilitação motora na PC, ao induzir respostas cerebrais e motoras, permitindo 

que o terapeuta centre o seu trabalho nos problemas ao nível da locomoção 

(Chong, et al., 2013; Kantor, & Dzdová, 2016). 

Num estudo desenvolvido por Leinig (2009), observou-se que indivíduos com PC 

tipo espástica conseguem relaxar mais facilmente utilizando instrumentos de 

sopro (de metal) e percussão em atividades musicais com andamentos ligeiros. 

O mesmo autor concluiu que, em caso de PC do tipo atetóide, o estado de 

relaxamento é induzido ao utilizar melodias, ritmos suaves e acordes menores 

em instrumentos de corda ou sopros. Em indivíduos com hipotonia muscular, a 

melhoria no controle físico com aumento do tónus é atingia quando tocam 

instrumentos com ritmo marcante. Por último, em indivíduos com PC tipo misto, 

é necessário que o musicoterapeuta possua uma grande capacidade de 

observação e improvisação, pois estes indivíduos podem apresentar alterações 

do humor aquando a utilização de diferentes ritmos (Leinig, 2009). 

Lima (2004) desenvolveu um estudo de caso com uma criança com PC. No seu 

estudo, tinha como objetivos terapêuticos: a relação terapêutica positiva, o 

crescimento da criança como ser humano, a socialização e o desenvolvimento 

motor. Ao utilizar instrumentos de percussão, instrumentos melódicos (guitarra e 

piano) e o corpo, verificou-se que a criança havia atingido os objetivos propostos 

para a intervenção. Noutro estudo, Gordon, Schneider, Chinnan, e Charles 

(2007), verificaram que no trabalho com indivíduos com PEA do tipo hemiplégica, 
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a intervenção deve forcar-se em melhorar o desempenho motor e aumentar a 

independência funcional. Os mesmos autores concluem que para aumentar o 

desempenho motor, inicialmente a intervenção deve ser focada no 

desenvolvimento de uma intervenção unilateral (dado o comprometimento a 

nível dos membros superiores).  

Nesta linha de pensamento, Kim, Kwak, Park, Lee, Kim, Song e Cho (2011), a 

marcha, a posição e a postura são elementos muito importantes a serem 

trabalhados, de modo a conquistar a maior dependência possível na realização 

de tarefas de autocuidados e de mobilidade. Nas sessões de musicoterapia, a 

música não é usada, apenas, como uma forma de produção, mas também como 

um meio facilitador, onde o corpo quando utilizado como instrumento é capaz de 

gerar movimento e percussão (Benenzon, 2011; Chong, et al., 2013).  

Em suma, intervenções centradas nos problemas motores produzem melhorias 

no desempenho motor o que, por sua vez, resultará num aumento da 

independência funcional do indivíduo (como por exemplo, o uso de ambas as 

mãos em coordenação) (Gordon, et al., 2007), e promove o relaxamento, 

concentração, alívio emocional e melhoria na coordenação motora simples e 

complexa (Leinig, 2009) 
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3. OBJETIVOS GERAIS DO ESTÁGIO 

 

Atendendo à revisão da literatura realizada, foram traçados, em concordância 

com a equipa técnica os seguintes objetivos gerais:  

• Promover a sensibilização da equipa técnica para a importância da 

intervenção da musicoterapia na população em estudo; 

• Despertar a mudança no desenvolvimento dos clientes, nomeadamente, 

ao nível da autoexpressão dos sentimentos através do corpo, voz ou 

instrumento; 

• Fomentar um ambiente seguro e lúdico de modo a encorajar os clientes 

para o envolvimento e interação sonoro-musical; 

• Estabelecer relações interpessoais e facilitar a comunicação e expressão 

emocional; 

• Desenvolver competências sensoriomotoras dos clientes sinalizados; 

• Contribuir para a estimulação de competências motoras dos clientes 

sinalizados, através da música.  
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4. METODOLOGIA 

 

Ao longo do presente Capítulo poderemos encontrar a caracterização da 

amostra, os procedimentos e os detalhes metodológicos que serviram de base 

à execução do presente estágio. O estágio no CAO – CREACIL Oriente teve 

início em setembro de 2019 e terminou em julho de 2020.  

 

4.1. Participantes  

No presente estágio participaram 16 clientes do CAO – CREACIL Oriente, sendo 

3 em intervenções individuais e os restantes em intervenções de grupo. A escola 

do setting (individual ou grupo) foi elaborada em conjunto com a orientadora no 

local de estágio, bem como com a supervisora da Universidade. A escolha foi 

estabelecida de acordo com a patologia apresentada, assim sendo, os três casos 

individuais foram com clientes com diagnóstico de PEA e os restantes foram 

estabelecidos segundo a sua patologia, tentando, ainda, juntar grupos com 

semelhanças entre si.  

Autores como Bogdan e Bilken (1994), defendem a importância de proteger a 

identidade dos indivíduos em estudo, sob perigo de poder prejudicar os 

participantes. Seguindo a orientação dos autores citados anteriormente, optou-

se por atribuir nomes fictícios aos participantes do estudo. No quadro seguinte 

encontram-se descritos os dados de cada um dos participantes em estudo, bem 

como as informações recolhidas sobre o seu diagnóstico. 
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Quadro 10 – Descrição dos participantes do estágio de musicoterapia  

Identificação Sexo Idade Diagnóstico Outras intervenções 

Rita F 22  Perturbação do Espectro do 
Autismo 

Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional; 

Reiki. 

José M 23  Perturbação do Espectro do 
Autismo 

Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional. 

Joaquim M 21  Perturbação do Espectro do 
autismo 

Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional; 

Reiki; Psiquiatria. 

Daniel M 22  Paralisia Cerebral Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional; 

Reiki; 
Hidroterapia; 
Fisioterapia. 

Joaquina F 21  Síndrome de Dravet Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional; 

Reiki. 

Tomás M 22  Paralisia Cerebral Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional; 

Reiki; 
Fisioterapia; 
Hidroterapia. 

Vitória F 19  Paralisia Cerebral Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional; 

Reiki; 
Fisioterapia. 

Pedro M 23  Paralisia Cerebral Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional; 

Reiki. 

Daniela F 26 Multideficiência Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional; 

Reiki. 

Antónia F 49  Perturbação do 
Desenvolvimento Intelectual 

Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional. 

Fábio M 22 Perturbação do 
Desenvolvimento Intelectual 

Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional; 

Reiki; 
Terapia da Fala. 

Mónica F 20  Perturbação do 
Desenvolvimento Intelectual 

e Epilepsia 

Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional; 

Terapia da Fala. 

Vanessa F 39 Perturbação do 
Desenvolvimento Intelectual 

e Epilepsia  

Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional. 

Sofia F 19 Síndrome Fetal Alcoólico Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional. 

Ilda F 43 Trissomia-21 Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional. 

Dário M 34 Perturbação do 
Desenvolvimento Intelectual 

Psicomotricidade; 
Terapia Ocupacional. 
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4.2. Procedimentos Metodológicos  

O estágio teve início em setembro de 2019 e terminou em julho de 2020. Ao 

longo da intervenção foi utilizada uma metodologia de cariz qualitativo, tendo por 

base modelos de investigação do tipo de estudo de caso e investigação-ação. 

Na perspetiva de Van der Akken, Gravemeijer, McKenney e Nievven (1999), 

tanto o estudo de caso como a investigação-ação são modelos objetivos, 

devendo proporcionar contributos práticos. Este tipo de investigação deve ser 

controlada no tempo, por meio de intervenções regulares. Para que a 

investigação produza efeitos, o investigador deve participar ativamente e deve, 

também, observar, interagir e ser interventivo ao longo das sessões (Van der 

Akken, et al., 1999). 

Autores como Sandall, Smith, Macleam e Broudy-Ramsey (2002) defendem que 

este tipo de investigação deve ser intensiva e focada no modo de estar do 

indivíduo dentro do seu ambiente natural, cabendo ao investigador, descrever 

rotinas, interpretar ações, fenómenos ou problemas e colocar em destaque todos 

os significados que considerar importantes para a sua investigação.  

O objetivo da investigação-ação é resolver problemas reais baseados nas 

necessidades do indivíduo e do meio. A mudança é, por esse motivo, importante 

e integrante em todo o processo, onde o objetivo é trabalhar em conjunto e 

melhorar determinadas competências ou domínios e produzir mudanças no 

indivíduo intervencionado (Bogdan, & Bilken, 1994).  

Importa, ainda, referir que as alterações que se objetivam são diferentes de caso 

para caso, o que torna essencial que todo o processo seja vivido e partilhado 

com a equipa que diariamente trabalha com o indivíduo (Arends, 1995).  

Seguidamente, iremos contextualizar as fases inerentes ao processo 

metodológico deste estágio, das quais: a fase de observação; a fase de 

avaliação; a fase de interrupção – interrupção causada pela declaração de 

pandemia a 11 de março de 2020 (SNS, 2020); fase de retoma das sessões; e 

da avaliação final. 
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4.2.1. Fase de observação/integração 

Segundo Bogdan e Bilken (1994), a observação deverá ser inserida no contexto 

natural do quotidiano do indivíduo. 

A fase de observação/integração do estágio teve início no mês de setembro, 

onde foi possível acompanhar diversas atividades dos clientes e dos técnicos do 

CAO – CREACIL Oriente, nomeadamente: atividades de promoção para a vida 

independente; atelier de informática; atividades socialmente úteis de lavandaria; 

e deslocações para fora da instituição. Durante esta fase foi possível recolher 

informações junto dos clientes e da sua equipa técnica. Paralelamente, foram 

feitas observações individuais a cada cliente, objetivando a pertinência do 

encaminhamento e dos possíveis objetivos a alcançar nas futuras intervenções 

em musicoterapia. Nesta perspetiva, Marconi e Lakatos (2003), concluíram que 

uma observação sistemática e individual permite descrever informações ou 

ações especificas do estudo.  

Desta forma foi feito um levantamento dos clientes existentes na instituição, bem 

como daqueles que poderiam beneficiar de sessões de musicoterapia e, após 

reunião com a Orientadora da CREACIL e restante equipa técnica, começou-se 

por elaborar um possível horário. Em reunião com a equipa técnica foram 

abordadas questões relativas à intervenção e à modalidade (individual ou em 

grupo), tendo em conta as necessidades de cada um dos clientes, ficando 

definido 3 casos individuais e 4 casos em grupo.  

4.2.2. Fase de avaliação inicial 

Esta fase foi marcada pelo primeiro contacto com os clientes sinalizados pela 

equipa técnica, tendo, desta forma, sido possível realizar uma avaliação objetiva 

em sete áreas: (1) memória; (2) cognição; (3) atenção/concentração; (4) 

motricidade; (5) social; (6) Perceção/Discriminação Sonora e Visual; e (7) 

Comunicação. A posterior análise da avaliação foi realizada nas seguintes 

dimensões: (1) Área do comportamento; (2) Área da comunicação; (3) Área da 

interação social; e (4) Área da expressão emocional. 
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Durante esta fase, foi possível avaliar tanto os casos individuais, como os 

grupos, permitindo recolher informações relativas às suas capacidades e 

dificuldades. Tendo havido a preocupação de em cada avaliação ser analisada 

de modo a formular objetivos para melhor intervir de forma adequada, segundo 

as áreas que determinado cliente ou grupo necessitariam de ser potencializadas 

e trabalhadas. As avaliações tiveram um carácter qualitativo, através da 

aplicação, não só de uma Ficha de avaliação, como pela utilização de outros 

instrumentos de avaliação que, seguidamente, passaremos a explicitar:  

• Grelha de Registo de Sessão Individual (Anexo 1), documento facultado 

na supervisão de estágio; 

• Grelha de Registo de Sessão de Grupo (Anexo 2), documento facultado 

na supervisão de estágio.  

• Ficha de Avaliação em Musicoterapia (Anexo 3), instrumento criado para 

obter dados da avaliação inicial, para serem comparados na avaliação 

final. 

No que diz respeito aos instrumentos de avaliação utilizados, importa realçar, 

que a Grelha de Registo de Sessão Individual e a Grelha de Registo de Sessão 

de Grupo, permitiram descrever acontecimentos da sessão e, também analisar 

e reajustar a intervenção, bem como a estratégia adequada.  

A opção de criar uma Ficha de Avaliação em Musicoterapia, em vez de utilizar 

uma já existente, surgiu da necessidade de criar um método de avaliação 

adequado à população em estudo. Assim sendo, com base em escalas de 

avaliação como a IMCAP-ND e a KAMUTHE. Dada a variedade de patologias 

em intervenção no estágio, bem como a faixa etária, optou-se em reunião de 

supervisão de estágio criar uma Ficha de Avaliação em Musicoterapia.  

Para além dos instrumentos enunciados anteriormente, optou-se, ainda, por 

utilizar a gravação de vídeos das sessões, como um instrumento para fornecer 

uma avaliação direta e indireta dos participantes, permitindo aferir mudanças no 

seu comportamento, funcionamento e mudanças pessoais e relacionais entre o 

terapeuta e o cliente, entre cliente e grupo e o terapeuta.  
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4.2.3. Fase de intervenção terapêutica 

Terminada a fase de avaliação inicial, elaborou-se um Plano de Intervenção 

Terapêutico, onde constaram os objetivos gerais de intervenção para cada 

cliente e para cada grupo, durante o período de estágio.  

As sessões tiveram uma periodicidade semanal, em três dias por semana: (1) 

terça-feira – sessões de 45 minutos cada, das 11:00h às 12:30h; (2) quarta-feira 

– sessões individuais de 30 minutos e sessões de 45 minutos, das 9:00h às 

12:30h; e (3) sexta-feira – sessões individuais de 30 minutos e sessões de 45 

minutos, das 9:00h às 16:00h. 

Cada sessão foi planeada, antecipadamente, com a elaboração de um Plano de 

um Sessão, atendendo ao emergente do cliente. Dadas as necessidades 

terapêuticas observadas e sentidas no decorrer das sessões, os Planos de 

Sessão foram, sempre que necessário, ajustados e flexibilizados.  

No final de cada sessão foi preenchido um registo de sessão que, na perspetiva 

de Bogdan e Bilken (1994), deve conter ideias, pensamentos, estratégias, 

reflexões e hipóteses que visam adequar a intervenção. O registo de sessão foi 

feito pelo preenchimento da Grelha de Registos de Sessão, onde foram 

registadas as mudanças de comportamento, aquisições, melhorias, recuos de 

aquisição, instrumentos musicais utilizados, melodias criadas, entre outros 

pensamentos e observações. 

4.2.4. Fase de Interrupção (COVID-19) 

Dada a evolução da Pandemia do COVID-19, tanto a nível mundial como 

nacional, evidenciada pelo aumento do número de casos de contaminação, bem 

como pelas medidas decretadas pelo Governo, o estágio de Musicoterapia foi 

interrompido a partir do dia 13 de março de 2020. Com a publicação do Decreto 

do Presidente da República n. º 14-A/2020, foi declarado o estado de emergência 

em Portugal. Assim, tanto as atividades do CAO – CREACIL Oriente, como o 

estágio de Musicoterapia e muitos outros serviços foram interrompidos e 

encerrados. 
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Durante esta interrupção e dadas as normas vigentes pela instituição não foi 

possível à estagiária manter contacto direito com os clientes, contudo, e sempre 

consciente da natureza das problemáticas em estudo, a estagiária estabeleceu 

contacto com os técnicos, no sentido de apurar o estado dos clientes e das suas 

famílias. Optou-se, também, em reunião de supervisão de estágio, elaborar uma 

avaliação consoante a evolução de cada cliente até ao momento da interrupção, 

contando esta uma como uma Avaliação Intermédia (Anexo 4). 

4.2.5. Fase de retoma das intervenções 

Conscientes que esta intervenção deveria ser regular no tempo e que uma 

interrupção poderia causar efeitos negativos na produção e evolução, bem como 

nos resultados da avaliação final, o estágio foi recomeçou no dia 8 de junho de 

2020, cumprindo com as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS), e 

as vigentes no Plano de Contingência (Anexo 5) e Plano de Reabertura da 

instituição. 

O estágio não pôde recomeçar nos mesmos moldes do momento da sua 

interrupção, pois alguns dos clientes intervencionados não tinham regressado à 

instituição, dado as dificuldades respiratórias e cardíacas, bem como pelas 

medidas adotadas pela instituição, fruto das recomendações da DGS. Desta 

forma, não foi possível à estagiária continuar com os mesmos casos de grupo e 

individuais. Como forma de retomar o estágio, definiu-se, através de uma reunião 

tanto com a supervisão da universidade como com a Orientadora da CRECIL 

terminar o tempo de estágio com dois clientes, com sessões em regime 

individual. Cada uma das sessões teve a duração de 1hora, com horário 

distribuído em três dias: (1) segunda-feira – das 14:00h às 16:00h; (2) quarta-

feira – das 14:00h às 16:00h; e (3) sexta-feira – das 14:00h às 16:00h. 

Em suma, para termino do presente o estágio é de salientar que o mesmo foi 

reajustado, de forma a seguir as normas, diretrizes e recomendações, tanto da 

CREACIL como da DGS, das quais se destacam: 

• Troca de roupa e calçado à entrada da instituição; 
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• Uso de viseira durante as sessões; 

• Distanciamento social dos clientes não intervencionados e 

distanciamento, quando possível, dos clientes intervencionados; 

• Desinfeção de cada instrumento, antes e depois de cada utilização; 

• Desinfeção dos clientes e da estagiária. 

Foi necessário, também, proceder a reajustes nos Planos de Intervenção 

Terapêutica, de forma a formular objetivos que pudessem ser adquiridos no final 

da intervenção.  

4.2.6. Avaliação Final  

Na perspetiva de Bruscia (2001), na avaliação final devem ser apuradas 

alterações às problemática evidenciadas na avaliação inicial. Segundo o mesmo 

autor, deve-se também, comparar os resultados da avaliação final com os 

resultados da avaliação inicial. 

Nesta fase, tanto na Avaliação Inicial, como na Avaliação Intermédia, foi 

preenchida a mesma Ficha de Avaliação em Musicoterapia, sendo 

posteriormente analisada nas seguintes dimensões: (1) Área do comportamento; 

(2) Área da comunicação; (3) Área da interação social; e (4) Área da expressão 

emocional. 

Neste processo de avaliação, foram avaliados os dois clientes que retomaram 

as intervenções, por meio da utilização dos seguintes instrumentos de avaliação: 

• Grelha de Registo de Sessão Individual, documento facultado pela 

supervisão de estágio; 

• Ficha de Avaliação em Musicoterapia, instrumento utilizado na avaliação 

inicial e intermédia.
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4.2.7. Modelos e Técnicas de Intervenção 

As técnicas utilizadas ao longo das sessões de musicoterapia variaram de 

acordo com o setting (individual ou grupal), o tipo de intervenção e dos objetivos 

propostos para cada cliente ou grupo, bem como de acordo com a necessidades, 

características e funcionalidades dos participantes. 

Ao longo das sessões foram utilizadas técnicas de musicoterapia ativa, 

nomeadamente, o uso da improvisação musical livre e dirigida que, de acordo 

com Wigram e os seus colaboradores (2002) correspondem a técnicas 

promotoras de liberdade de expressão, relação e interação entre o terapeuta e 

o individuo. Pelo uso da improvisação, foi possível utilizar algumas abordagens 

postuladas por Wigram (2004), nomeadamente: 

• Imitação direta da proposta do cliente, visando a procura de empatia entre 

os intervenientes e, posteriormente, tornar o terapeuta um espelho do 

cliente, sendo um meio para que este se reveja; 

• Jogos musicais de pergunta resposta, para promover o contacto e diálogo 

e fomentar novas respostas do cliente. 

Outras técnicas de improvisação utilizadas tanto em setting individual como em 

grupo foram o holding, espelhar, copiar, corresponder e o grounding, que na 

opinião de Wigram (2005), Austin (2008) e Bruscia (2016) têm como objetivo 

criar um ambiente estável que funcione como âncora para avaliar o stress, a 

tensão emocional e física e, por sua vez, criar uma estrutura para que os clientes, 

que pelas suas características, necessitem dessa mesma estrutura. 

Ao longo das sessões utilizou-se, também, o canto como forma de expressar 

sentimentos, medos, desilusões, alegrias, ente outros. Esta técnica, na 

perspetiva de Bruscia (1988) permite que, pelo canto, se aceda ao mundo interior 

de cada indivíduo e produzir mudança nesse mesmo mundo.  

Em indivíduos cujas características permitiram, utilizou-se a técnica de recriar 

canções. A recriação de canções foi utilizada tanto a partir da escrita de novas 

letras, com harmonia conhecida como pela criação de uma harmonia criada no 
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momento pelo estagiário. Esta técnica permitiu trabalhar sentimentos, emoções, 

vivências, resolução de conflitos e desenvolver a criatividade do grupo.  

Nas sessões de grupo realizaram-se exercícios de respiração, alongamentos e 

relaxamento, de modo a promover o relaxamento muscular e promover o 

controlo de movimentos corporais. Estes exercícios tornaram-se uma constante 

no início das sessões com indivíduos com PC.  

4.2.8. Recursos Materiais 

Ao longo do estágio, as sessões foram realizadas no Gabinete Técnico 1 e no 

Quarto de Descanso. No Gabinete Técnico 1 foram realizadas as sessões de 

grupo e duas sessões individuais e, no Quarto de Descanso foram realizadas 

sessões individuais com um dos clientes, que pelas suas características 

necessitou de um espaço com menos estímulo (espaço sem computadores). 

Seguindo a linha de pensamento de Benenzon (1985), no que concerne à 

importância de utilizar instrumentos musicais como um objeto intermédio e 

integrado, os instrumentos, utilizados neste estágio foram selecionados, 

dependendo dos objetivos terapêuticos e das características que o grupo ou o 

caso individual apresentava.  

Assim, concordando com o postulado por Costa, Souza, Gontijo, Simões, 

Fonseca e Bortolus (2015), a utilização de determinado instrumento deve 

atender aos objetivos terapêuticos definidos, sendo que estes, devem ser 

voltados para a melhoria da saúde física, social e/ou mental e, deve, por sua vez, 

adequar-se às necessidades do individuo. Contudo, a apesar de cada 

instrumento ser utilizado com objetivos específicos, a sua utilização no global 

deve ajudar a contribuir na estimulação da socialização, melhoria da 

concentração e atenção, promover a memória operacional e motora, fornecer 

estímulos visuais, auditivos, táteis e sonoros (Costa, et al., 2015). 

Durante o período de estágio foram utilizados diversos instrumentos musicais 

harmónicos/melódicos (como: ukulele, piano, jogo-de-sinos, flauta, harmónica) e 

instrumentos e percussão (como jambé, reco-reco, maracas, pandeiro, guizo 
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pandeireta, triângulo, egg shacker, pauzinhos, clavas e boomwhackers). Estes 

instrumentos foram selecionados, pela estagiária, de acordo com as 

necessidades e/ou preferências dos clientes, assim sendo, tanto em setting 

individual como grupo a escolha dos instrumentos prendeu-se com os objetivos, 

previamente, estabelecidos no Plano de Intervenção Terapêutico, ou seja, 

dependendo das características de cada cliente, os instrumentos variaram em: 

tamanho, material e cor. 

Tamanho – Os instrumentos mais pequenos (tais como: egg schaker, guizos, 

maracas, pandeiro pequeno, pandeireta, entre outros) foram utilizados para 

trabalhar a motricidade fina, diferenças de sonoridades. Em clientes com PC, 

com pouca mobilidade ao nível dos membros inferiores e superiores, foram 

utilizados guizos nas mãos e nos tornozelos para promover a participação nas 

atividades e a mobilização dos membros afetados e promover o sentimento de 

pertença ao grupo e à tarefa musical. Os instrumentos de maiores dimensões 

(tais como: piano, jambé, pandeiro grande, sinos, boomwhackers) foram 

utilizados para expressar sentimentos, criatividade, autoexpressão, 

acompanhamento rítmico, trabalho de marcha, coordenação, composição de 

canções e escuta de canções.  

Material e cor – Os instrumentos foram selecionados de acordo com a material 

e a sua cor, sendo utilizados materiais de maior durabilidade e de fácil utilização 

(ex.: instrumentos de plástico e madeira). Foram utilizados instrumentos com 

cores fortes, com o objetivo de promover a motivação na tarefa musical e 

produzir um estímulo musical apelativo.  

As preferências instrumentais de cada cliente foram consideradas na fase de 

avaliação e no desenrolar das sessões, sendo algumas mantidas e outras 

alteradas, segundo a necessidade de cada cliente.  

A voz foi considerada, durante a realização do estágio, como um instrumento 

musical fundamental no processo terapêutico, quer pela sua projeção emocional, 

quer pela possibilidade de construção da interação e estabelecimento da relação 

terapêutica.   
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Para efeitos de supervisão de estágio e orientação do trabalho da estagiária foi 

utilizada uma câmara de filmar. 

Com a retoma das sessões (após os COVID-19), dadas as medidas de 

contingência e orientações impostas pela DGS, foi necessário proceder à 

alteração de instrumentos, assim, instrumentos que não fosse possível proceder 

à desinfeção não foram retirados por precaução. 

4.2.9. Agenda  

Durante a fase de observação, a estagiária deslocou-se ao CAO – CREACIL 

Oriente três vezes por semana, à segunda-feira de manhã, quarta-feira feira de 

manhã e sexta-feira o dia todo. Terminada a fase de observação, em reunião 

com a equipa técnica, foi estabelecido um horário, atendendo a disponibilidade 

da instituição. Desta forma ficou calendarizado três dias, por semana, de 

intervenção, constituídas por três sessões individuais de 30 minutos, à quarta-

feira e à sexta-feira, das 9:00h às 10:30h, e três sessões de grupo de 45 minutos, 

à terça-feira, das 11:00h às 12:30h, à quarta-feira, das 10:30h às 12:00h, e à 

sexta-feira, das 10:30h às 12:00h. 

O restante horário, não preenchido por sessões de musicoterapia, foi preenchido 

com a preparação do setting da sessão, do planeamento da sessão, reuniões 

com a orientadora e equipa técnica, relacionamento informal com os clientes e 

sessões conjuntas com o Conservatório de Artes de Loures.  

No quadro 11 apresentamos a agenda semanal do estágio de musicoterapia no 

CAO – CREACIL Oriente.  
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Quadro 11 – Agenda semanal do estágio de musicoterapia 

Hora Terça-feira  Quarta-feira Sexta-feira 

9:00 _______________ Individual – José Individual – José 

9:30 _______________ Individual – Rita Individual - Rita 

10:00 _______________ Individual – Joaquim Individual - Joaquim 

10:30 _______________ Grupo 1: 
- Daniela; 
- Antónia; 
- Fábio; 
- Mónica.  

Grupo 1: 
- Daniela; 
- Antónia; 
- Fábio; 
- Mónica.  

11:00 Grupo 2: 
- Daniel; 
- Joaquina; 

Grupo 3:  
- Vanessa; 
- Dário; 
- Sofia; 
- Ilda. 

Grupo 3:  
- Vanessa; 
- Dário; 
- Sofia; 
- Ilda. 

11:45 Grupo 4: 
- Tomás; 
- Pedro; 
- Vitória.  

Reunião Grupo 4: 
- Tomás; 
- Pedro; 
- Vitória.  

14:00 Sessão com o 
conservatório 

__________________ - Sessão de grupo 
- Reunião;  
- Registos. 

16:00 ___________ __________________ Convívio com os clientes 

Em fevereiro, nas sessões com o Grupo 4 (constituído por três elementos com 

PC), houve uma alteração na dinâmica do grupo, um dos elementos ausentou-

se, por ordem médica, e outro não esteve presente em algumas sessões, o que 

tornou a sessão de cariz individual. No fim da sessão, em reunião com a 

orientadora e com a Terapeuta Ocupacional, responsável pela gestão do 

processo do cliente, concluiu-se que seria benéfico que Tomás tivesse sessão 

em grupo e sessão individual. Definiu-se um conjunto de objetivos a serem 

trabalhados, à sexta-feira de manhã, das 11:45h às 12:30h. No quadro 12 

encontram-se as alterações feitas na agenda semanal, com a inclusão da sessão 

individual com o Tomás. 
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Quadro 12 – Alteração da agenda semanal do estágio de musicoterapia  

Hora Terça-feira  Quarta-feira Sexta-feira 

9:00 _______________ Individual – José Individual – José 

9:30 _______________ Individual - Rita Individual - Rita 

10:00 _______________ Individual - Joaquim Individual - Joaquim 

10:30 _______________ Grupo 1: 
- Daniela; 
- Antónia; 
- Fábio; 
- Mónica.  

Grupo 1: 
- Daniela; 
- Antónia; 
- Fábio; 
- Mónica.  

11:00 Grupo 2: 
- Daniel; 
- Joaquina; 

Grupo 3:  
- Vanessa; 
- Dário; 
- Sofia; 
- Ilda; 
- Antónia. 

Grupo 3:  
- Vanessa; 
- Dário; 
- Sofia; 
- Ilda; 
- Antónia. 

11:45 Grupo 4: 
- Tomás; 
- Pedro; 
- Vitória.  

Reunião Individual: 
- Tomás. 

14:00 Sessão com o 
conservatório 

__________________ - Sessão de grupo 
- Reunião;  
- Registos. 

16:00 ___________ __________________ Convívio com os clientes 

Após a interrupção (COVID-19), foi necessário ajustar a agenda semanal, de 

acordo com as orientações da DGS. Assim, com a impossibilidade de realização 

das sessões de grupo, em reunião com a orientadora e com a supervisora, 

optou-se por priorizar os casos escolhidos para o presente relatório, sendo que 

apenas duas intervenções individuais foram realizadas em dois horários, de três 

dias semanais (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, das 14:00h às 16:00h). 

O cliente Tomás, como ainda não se encontrava integrado no CAO – CREACIL 

Oriente, pela problemática ao nível respiratório da PC, foi necessário 

reestabelecer o contacto terapêutico com a sua família, neste caso, a sua 

cuidadora (mãe), ficando acordado que o Tomás se iria deslocar à instituição 

três dias por semana, no horário das 15:00h às 16:00h, a fim de retomar as 

sessões.  

No quadro 13, encontram-se as alterações efetuadas no agendamento semanal, 

em consequência das orientações da DGS, do plano de contingência e do acordo 

com a instituição, para a retoma do estágio.  
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Quadro 13 – Alterações na agenda semanal do estágio de musicoterapia, pós 

COVID-19. 

Hora Segunda-feira  Quarta-feira Sexta-feira 

14:00 Joaquim  Joaquim Joaquim 

15:00 Tomás Tomás Tomás 

4.2.10. Outras atividades ao longo do estágio 

Ao longo do estágio foi possível, à estagiária, participar em outras atividades 

propostas pela instituição, salienta-se, que estas permitiram adquirir uma postura 

ativa e facilitadora para promover o relacionamento com os clientes, fora do 

contexto das sessões de musicoterapia. Assim, durante o mês de setembro, a 

estagiária acompanhou atividades como atelieres, deslocações fora da 

instituição, e atividades de vida diária. Estas atividades permitiram, não só, 

observar o comportamento dos clientes nas atividades, como, também como 

perceber o nível de funcionalidade ao nível das atividades diárias da instituição. 

Foi possível, também, observar os grupos existentes dentro da instituição, as 

suas interações e relações entre os clientes e entre os clientes e os terapeutas, 

auxiliares e monitores.  

Em novembro foi proposto, à estagiária, realizar uma apresentação alusiva ao 

Natal. Foi transmitida à equipa técnica e aos clientes, que a atividade não é 

musicoterapia, mas sim um processo criativo com o objetivo de favorecer os 

objetivos propostos pela equipa e pela estagiária. A proposta da equipa técnica, 

foi levada aos clientes, tendo estes abraçado o desafio com motivação e 

empenho, quer pela criação de letras, quer pelos temas do quotidiano da 

instituição quer queriam ver retratados na apresentação. A estagiária propôs a 

participação ativa de todos os clientes e colaboradores, quer pela aprendizagem 

da letra, quer pela criação de uma coreografia. Por fim, foi possível criar um 

produto final, em vídeo, valorizando todas as contribuições, como sendo um 

produto de grupo. O vídeo foi apresentado aos clientes, famílias e parceiros da 

instituição no convívio e Natal, onde foi notória a alegria dos clientes e das 

famílias ao reverem todo o processo onde estiveram envolvidos.  
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A estagiária participou, também, nas aulas de música dadas pelo Conservatório 

de Artes de Loures, onde, na medida do possível, contribuiu com estratégias e 

considerações, tendo como propósito, aumentar a participação dos clientes 

presentes.
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5. ESTUDOS DE CASO 

No decorrer do presente capítulo serão apresentados dois estudos de caso, 

recorrentes do estágio no CAO – CREACIL Oriente. Para cada caso será 

elaborada uma descrição do cliente, a sua avaliação inicial, plano terapêutico, 

avaliação intermedia, evolução, resultados obtidos na avaliação final e as 

respetivas conclusões.  

5.1. Estudo de caso nº 1: Joaquim 

O Joaquim é um jovem adulto de 21 anos que frequenta o CAO – CREACIL 

Oriente desde 2018. Tem diagnóstico de PEA, desde criança e, atualmente, vive 

em Carnide, concelho de Lisboa, com a mãe, o pai e a irmã mais nova. O 

Joaquim é acompanhado no CAO – CREACIL Oriente pelos serviços de 

Psicomotricidade e Terapia Ocupacional e, fora da instituição é acompanhado 

em Psiquiatria e tem sessões de Reiki. Pelas informações obtidas em reunião 

com a equipa técnica, o Joaquim toma medicação diária e em casos de SOS 

(ex.: insónia), prescrita pelo Psiquiatra.  

O Joaquim é um jovem que adora estar em frente da televisão, ao computador 

ou a ver vídeos no telemóvel. Como a sua produção verbal é ao nível de ecolálias 

e verbalizações impercetíveis, o Joaquim, apresenta dificuldades nesta área. As 

ecolálias mais comuns e percetíveis são: “rpp”, “tfi”, “sicas”, “xixi”, “mijado”, 

“chineis”, “calções”, “praia”, “a porta”, “ichaporta”, “o menino” e “coioio”. Na 

instituição, relaciona-se, maioritariamente, com os técnicos e auxiliares, 

procurando-os várias vezes, quer ao nível da aproximação física, como para 

satisfação das suas necessidades. Nas atividades de vida diária é autónomo em 

atividades de vestir e despir, alimentação e idas à casa de banho, contudo não 

é autónomo a tomar banho, lavar as mãos e dentes. Em atividades de lavar as 

mãos, apesar de se dirigir, autonomamente, à casa de banho, é necessário que 

um dos técnicos ou auxiliar o acompanhe, para que lhe sejam dados feedbacks, 

tais como “-esfrega as mãos”; “-limpa as mãos”.  
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Nas atividades de sala, como colagens, ensacamentos, entre outros, o Joaquim 

não demonstra interesse, recusando-se, preferindo atividades tais como ver um 

filme, ouvir música e passeios fora da instituição. Mesmo em atividades da sua 

preferência, o Joaquim perde rapidamente o interesse e, em atividades como 

caminhadas ou passeios de carrinha, observa-se uma alteração no seu 

comportamento, diminuindo a frequência das estereotipias.  

O Joaquim exibe mecanismos de defesa muito primitivos e que remetem para 

as primeiras etapas de desenvolvimento, tais como morder, arranhar, bater, 

defecar e urinar nas calças. Pelo transmitido tanto pelos técnicos e auxiliares e, 

também, observado pela estagiária, estes comportamentos acontecem quando 

o Joaquim não tem atenção. Esta situação leva a que seja necessário, mudar 

várias vezes de roupa e colocar uma fralda.   

Dadas as suas dificuldades a nível comportamental, da comunicação, pelos 

episódios de agressividade e pela dificuldade em participar e manter o interesse 

em atividades, considerou-se pertinente encaminhar o Joaquim para uma 

avaliação de Musicoterapia, 

5.1.1. Avaliação inicial 

O primeiro contacto presencial, em sessão de musicoterapia, no início de outubro 

de 2019, o Joaquim acompanhou a estagiária, pela mão, até à sala. Dentro da 

sala, o Joaquim recusou-se a tocar nos instrumentos e a participar nas tarefas 

propostas. Apresentou comportamentos agressivos e de oposição às atividades 

propostas, sendo necessário a estagiária utilizar várias estratégias para captar o 

interesse e atenção, cujo principal objetivo era iniciar a construção da relação 

terapêutica. Dentro dessas estratégias, foram utilizadas o canto de canções da 

sua preferência. Porém, essas estratégias, não surtiram o efeito esperado no 

cliente, não diminuindo as tentativas de fuga da sala, as estereotipias corporais 

e verbais e a agressividade. Tornou-se necessário, no momento a estagiária 

adotar uma nova estratégia, sair da sala e deambular pelos corredores com o 

Joaquim, de braço dado, a cantar, a promover a interação e a imitar algumas das 

suas iniciativas verbais. Esta estratégia permitiu, não só, que o Joaquim 
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diminuísse o seu estado de agressividade e ansiedade, como diminuísse 

algumas estereotipias (morder as mãos, saltar, gritar, urinar), conseguiu durante 

a tarefa permanecer, todo o tempo, de braço dado com a estagiária, interagindo 

por meio de vocalizações (algumas impercetíveis e outras dirigidas: “- rpp”, “- 

sicas”, “- o menino”, entre outras), tendo, ainda, sido possível manter o contacto 

ocular direcionado para a estagiária durante mais tempo. 

Dada a necessidade de utilizar a estratégia referida anteriormente e, na tentativa 

de manter a objetividade no processo de avaliação do cliente, a avaliação foi 

concluída no fim da quarta sessão. No processo de avaliação foram utilizadas 

observações diretas (em contexto presencial da sessão) e observações indiretas 

(gravação das sessões em vídeo).  

No processo de avaliação foram utilizados alguns instrumentos musicais: piano, 

voz, guizos e pandeiro. Estes foram utilizados pela sua especificidade e pela 

observação feita do Joaquim. Assim, o piano e a voz foram utilizados como 

instrumentos de suporte, referência e construção da interação e os restantes 

instrumentos (guizos e pandeiro) foram selecionados por se assemelharem às 

ecolálias vocais do Joaquim e, foram utilizados, também, por serem de fácil 

manuseamento e produção sonora.  

Seguidamente apresenta-se a avaliação inicial ao Joaquim, nas seguintes 

dimensões:   

Área do Comportamento – O Joaquim apresentou recusa em participar nas 

atividades propostas dentro da sala. A partir da observação do seu 

comportamento foi-nos possível concluir a falta de interesse na exploração dos 

instrumentos, quer na exploração livre quer dirigida (ex.: instrumentos dados 

pela estagiária), o Joaquim agarrava o instrumento com pouca firmeza, 

deixando-o cair ou largando-o em cima da mesa, sem o experimentar. 

Demonstrou agitação motora, expressa, por intermédio de saltos, deambulações 

com maior velocidade e estados de agressividade (ex.: morder as mãos, tentar 

morder a estagiária, urinar, gritar, e verbalizar, repetidamente, algumas 

ecolálias). O comportamento do Joaquim alterou-se quando a estagiária utilizou 
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a estratégia de sair da sala e, deambular, juntamente com ele pelos corredores 

da instituição. Nesse momento, o estado de ansiedade e agressividade foram 

anulados, o contacto ocular foi estabelecido por mais tempo, o contacto corporal 

– braço – foi aceite pelo Joaquim e, ainda, que utilizando, apenas, a voz, a 

estagiária conseguiu captar a sua atenção, pelo olhar. Por último, o Joaquim 

apresenta períodos de ausência bastante duradouros. 

Área da comunicação – A sua comunicação é baseada em ecolálias, produzindo 

as seguintes palavras: “- o menino”, “- a porta”, “-xixi”, e “- pára pára”. Para além 

destas palavras apresenta verbalizações impercetíveis e gritos baseados em 

vogais (ex: “- aaaaaa”, “- eeeeee”, e “- iiiiiiiii”).  

Área da interação social – Quando chamado, o Joaquim estabelece contacto 

ocular, contudo fugaz. Foi notório o interesse do Joaquim pela presença 

estagiária, aproximando-se várias vezes, ainda que para tentar sair da sala. Ao 

nível do contacto físico, o Joaquim aproximou-se da estagiária e pegou na sua 

mão, várias vezes ao longo da sessão, conduzindo-a para a porta. Como os seus 

pedidos de sair da sala não eram atendidos, começou a ficar agressivo e a exibir 

comportamentos primitivos (ex.: morder-se, tentar morder a estagiária, entre 

outros). Com a adoção da estratégia de sair da sala, a agressividade diminuiu e 

voltou a notar-se a aproximação física, o aumento do contacto ocular, aumento 

da atenção e a ocorrência de sorrisos.   

Área da expressão emocional – O Joaquim apresentou-se emocionalmente 

instável, oscilando entre sorrisos, gritos e outros comportamentos agressivos 

(ex.: morder-se, tentar morder a estagiária). Apresentou, também, estados de 

ansiedade e dificuldades na autorregulação e ao ser confrontado com uma tarefa 

que contraria a sua vontade, não se observou a capacidade para lidar com a 

frustração, exibindo nesse momento, comportamentos primitivos, como morder-

se e morder a estagiária, urinar, gritar, beliscar. Aquando a saída da sala, o 

Joaquim manteve-se atento por mais tempo, esboçando sorrisos e risos durante 

as improvisações criadas pela estagiária. 
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Após a conclusão do processo de avaliação do Joaquim foi-nos possível 

determinar os objetivos para o Plano de Intervenção Terapêutico, para ser 

trabalhado em contexto de sessão.  

5.1.2. Plano de Intervenção Terapêutico 

A fim de sistematizar a intervenção terapêutica e considerando as informações 

recolhidas no processo de avaliação, foi elaborado um plano de intervenção 

terapêutico, atendendo a um conjunto de necessidades e potencialidades 

observadas no Joaquim. Pelos dados recolhidos na avaliação realizada, o 

Joaquim tem dificuldades em: (1) permanecer na atividade; (2) participar nas 

atividades; (3) comunicar com os outros; e (4) relação. Como tal, no quadro 

seguinte encontra-se esquematizado o plano de intervenção terapêutico, onde 

constam as dificuldades observadas, bem como os objetivos a serem cumpridos 

para ultrapassar essas dificuldades. 

Quadro 14 – Plano de intervenção terapêutico do Joaquim  

Problema nº 1 – Dificuldades no domínio da comunicação  

Objetivos: Estimular o desenvolvimento das competências de comunicação 

Sub-objetivos: • Desenvolver a capacidade de atenção conjunta em contexto de 

sessão; 

• Estimular a produção verbal em contexto de sessão; 

• Promover a troca de turnos nas tarefas musicais, em contexto de 

sessão. 

Problema nº 2 – Resistência em participar nas atividades 

Objetivos: Promover a motivação e a participação em atividades. 

Sub-objetivos: • Promover a redução dos estados de agressividade e ansiedade; 

• Promover que o Joaquim aceite ir à sessão; 

• Promover que o Joaquim se mantenha até ao fim da sessão, 

participando; 

• Promover a exploração de instrumentos musicais livremente. 

Problema nº 3 – Dificuldades relacionais 

Objetivo: Estabelecer uma relação terapêutica 

Sub-objetivos: • Promover a interação/comunicação musical através de experiências 

musicais; 
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• Desenvolver a capacidade de fazer pedidos e escolhas, no contexto 

de sessão; 

• Estimular o contacto ocular. 

5.1.3. Fase de intervenção terapêutica 

O Joaquim usufruiu até à interrupção devido ao COVID-19 de 29 sessões, duas 

vezes por semana, entre outubro de 2019 e março de 2020. As sessões foram 

realizadas, inicialmente, no Gabinete Técnico 1, contudo, no mês de fevereiro, 

como Gabinete Técnico 1 passou a estar ocupado com outras atividades, o 

Joaquim passou a ter sessões no Quarto de Descanso. Todas as sessões foram 

preparadas antecipadamente, para que, aquando a chegada do Joaquim o 

setting estivesse preparado. Tendo em conta o percurso terapêutico percorrido, 

foram concebidas 3 etapas que se diferenciam pela sua progressão: (1) fase da 

recusa; (2) fase da progressão no tempo da sessão; e (3) fase da relação e 

interação.  

Fase da recusa  

Inicialmente, foi ponderado qual o setting que iria ser preparado para receber o 

Joaquim nas sessões, optou-se por utilizar o piano e a voz, como instrumentos 

de suporte melódico e harmónico; e alguns instrumentos dispostos pela sala, tais 

como pandeiro, egg shaker e o jambé. A escolha destes instrumentos teve em 

conta a necessidade e a resposta para a intervenção. No caso do piano, este foi 

utilizado como um instrumento de suporte na improvisação e como instrumento 

para regressar ao estado de calma e os restantes instrumentos foram utilizados 

por serem de fácil manuseamento. Durante esta fase foram utilizadas técnicas 

de musicoterapia ativa, como improvisações utilizando técnicas de espelhar e 

copiar as verbalizações do Joaquim, objetivando diminuir a agressividade e 

ansiedade e promover o início da interação, contacto ocular e a participação nas 

tarefas. 

Na primeira sessão, à entrada na sala, a receção foi realizada de braço dado 

com a estagiária e o Joaquim a ser convidado a explorar livremente os 

instrumentos. Dada a postura encerrada do Joaquim, deambulando pela sala, 
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gritando e verbalizando palavras como “- a porta”, a estagiária iniciou a primeiro 

contacto sentando-se ao piano e começando a tocar acordes de progressão 

simples (I – V – I), tentando captar a sua atenção. O Joaquim começou a ficar 

ansioso, urinou nas calças e começou a exibir comportamentos de 

agressividade, enquanto gritava “- xixi” e “- a porta”, nesse momento, o Joaquim 

pegou no braço da estagiária e levou-a até à porta, pondo a mão na maçaneta. 

Como estratégia para continuar a sessão e tentar captar a atenção e início da 

relação de confiança, após o Joaquim ser mudado, juntamente com a estagiária, 

de braço dado pelos corredores da instituição, com a estagiária a cantar o 

Joaquim, alternando a velocidade do deambular e utilizando tempos de espera 

e pausas com diferentes durações. Nesse momento, com a utilização, apenas 

da voz, foi possível que o Joaquim, por vezes, sorrisse e se acalmasse, e, nos 

períodos de espera, foi possível verificar que o seu olhar permanecia dirigido 

para a estagiária, vocalizando em “- aaaaaa” “- iiiiii” e “- eeeeee”.  

Durante as primeiras 6 sessões, foi usada a mesma metodologia da primeira 

sessão. Na quarta sessão, o Joaquim, apesar de continuar a não experienciar 

os instrumentos, verificou-se que começou a estabelecer contacto ocular, ainda 

que fugaz, em direção ao piano e à estagiária, quando esta cantava.  

Fase da progressão no tempo da sessão 

A fase seguinte caracterizou-se pelo aumento de permanência do Joaquim 

dentro da sala, o aumento do tempo de sessão, a diminuição dos estados de 

agressividade e início da interação entre o Joaquim e a estagiária. Nesta fase 

foram utilizadas, igualmente, técnicas de musicoterapia ativa, baseadas na 

improvisação, com utilização de técnicas de copiar, corresponder e espelhar, 

objetivando criar um ambiente estável e seguro para promover a verbalização e 

a interação. Foram, também, utilizadas variações de dinâmica e velocidade nas 

canções, com o objetivo de promover e estimular a interação e participação, bem 

como a perceção de noções de dinâmica e velocidade  

A partir da sétima sessão, o Joaquim, apesar de exibir alguns momentos de 

agressividade e de comportamentos primitivos, como morder-se e urinar e/ou 
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defecar nas calças começou a interessar-se pelo piano, nomeadamente, na 

canção de boas vindas. O seu olhar começou a focar-se por períodos mais 

longos, tanto para a estagiária como para o piano. Apesar de continuar a 

deambular pela sala, começou também a aproximar-se, mais vezes, da 

estagiária quando esta tocava no piano.  

Os tempos de sessão, em sala, foram aumentando, deixando, 

progressivamente, de pedir para sair, começando a verbalizar algumas palavras, 

ainda que, muitas vezes impercetíveis, o que permitiu à estagiária, usar essas 

verbalizações para criar melodias e canções, com o objetivo de captar a atenção 

e promover a participação. Até à décima sessão, os tempos de sessão 

continuaram a aumentar, com o Joaquim a continuar a aproximar-se do piano e 

da estagiária e a permanecer, mais tempo, com contacto ocular dirigido tanto 

para o piano como para a estagiária.  

Fase da relação e interação  

As sessões nesta fase foram realizadas no Gabinete Técnico 1 e no Quarto de 

Descanso. Nesta fase foram utilizadas técnicas de improvisação a partir das 

respostas vocais do Joaquim e jogos de completar o final do verso das canções. 

Estas técnicas permitiram aumentar as verbalizações, com sentido e orientação 

para a tarefa musical.  

Durante esta fase, o Joaquim, apesar de recorrer, algumas vezes a 

comportamentos primitivos, começou a interagir, cada vez mais com a estagiária 

entrando em jogos de turnos e em jogos de completar palavras na canção. 

Começou também, a tocar algumas teclas do piano e a produzir alguns ritmos, 

no jambé. 

Na décima primeira sessão, o Joaquim entrou na sessão e dirigiu-se ao piano e 

mantendo o contacto ocular, colocou o seu dedo no botão de ligar. Após 

indicação da estagiária, ligou o piano e demonstrou interesse durante toda a 

sessão por este instrumento, chegando a tocar duas teclas por iniciativa própria. 
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Nesse momento, a estagiária deixou o Joaquim explorar livremente o piano, 

permanecendo a olhar para ele.  

Na sessão seguinte, a estagiária colocou o piano a tocar sons de percussão, 

com o objetivo de o Joaquim explorar outras sonoridades. O Joaquim 

correspondeu positivamente, começando a explorar várias sonoridades e 

esboçando sorrisos e olhares dirigidos para a estagiária. A estagiária começou 

a tocar no jambé, enquanto o Joaquim explorava o piano e a pedido da estagiária 

o Joaquim colocou a sua mão em cima da estagiária e começaram juntos a 

explorar o instrumento. Ainda no jambé o Joaquim produziu ritmos simples, por 

imitação do que a estagiária criava. 

Durante esta sessão o Joaquim verbalizou, várias vezes, a palavra “- festa” que, 

em conversa com os técnicos da instituição a estagiária entendeu que significava 

o aniversário da mãe. Na sequência das verbalizações do Joaquim, a estagiária 

começou a cantar a canção dos Parabéns e, observou-se uma alteração no 

comportamento do Joaquim, olhando atento para a estagiária. Com o objetivo de 

iniciar um jogo de terminar o final dos versos, a estagiária começou a cantar, 

novamente a canção dos parabéns, fazendo paragens no final de cada verso 

(ex.: “Parabéns a…”). O Joaquim, pela primeira vez completou com a palavra 

que faltava, entrando no jogo com a estagiária, completando com as palavras 

em falta até ao final da canção.  

Nas sessões seguintes, observou-se uma alteração ao nível das verbalizações, 

tornando-se mais percetíveis (ex.: “- sicas”, “- tfi”, “- rpp”, “- top mais”) e, em forma 

de pedido. Juntos começaram a criar canções, onde o Joaquim completava a 

palavra que faltava. Um exemplo das canções criadas, foi a seguinte: 

“Ai ai o Joaquim, 

Gosta da Sic e da Tfi 

Ai ai o Joaquim,  

Gosta da Sic e do Top mais”. 
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Na canção a título de exemplo, o Joaquim completou o final de cada verso. O 

comportamento do Joaquim foi-se modificando ao longo das sessões, reduzindo 

a agressividade, aumentando a interação, a atenção, o contacto ocular, a 

permanência na sessão e a participação nas atividades.  

5.1.4. Avaliação intermedia – fase de interrupção (COVID-19) 

Como referido anteriormente, em março, o estágio foi interrompido, fruto da 

situação de Pandemia de COVID-19 e pelo Estado de Emergência que entrou 

em vigor. Como tal, conscientes que uma intervenção terapêutica deva ser 

regular no tempo, de modo a produzir resultados esperados ou aproximado ao 

esperado, optou-se, em reunião de supervisão de estágio realizar uma Avaliação 

Intermédia, a fim de aferir resultados até ao momento da interrupção.  

A avaliação intermédia foi realizada pela observação indireta (analise de vídeos) 

das últimas sessões. Pela análise efetuada, foi notória a evolução do Joaquim 

quer em comportamento, como a nível da atenção e participação. Seguidamente 

apresenta-se a analise da avaliação efetuada ao Joaquim, de acordo com as 

cinco dimensões: comportamento, produção sonora, produção linguística, 

produção social e produção emocional.  

Área do comportamento – O comportamento do Joaquim sofreu uma notória 

alteração e evolução, tendo-se verificado uma redução da agressividade e 

ansiedade, redução dos comportamentos primitivos (ex.: morder-se, urinar, 

morder a estagiária e defecar). Foi notória, também, a evolução ao nível da sua 

predisposição para participar e interagir nas sessões e aumento do contacto 

ocular com a estagiária e com os instrumentos. 

Área da Comunicação – A nível vocal, as verbalizações do Joaquim tornaram-

se mais percetíveis e contextualizadas no ambiente da sessão, sendo 

aproveitadas como propostas para serem trabalhadas e transformadas em 

tarefas musicais. O conteúdo das verbalizações baseou-se em programas de 

televisão, canais, acontecimentos e ações (ex.: “ – sicas”, “ – rpp”, “ – tfi”, “ – top 

mais”, “ – o menino”, “ – mijado”, “ – xixi”, “ – a porta”, “ – festa”, “ – coioio”, “ – 



 

85 
 

praia”, “ – calções” e “ – chineis”). A nível sonoro, o Joaquim experimentou o 

piano e as suas diferentes sonoridades, esboçando sorrisos e, experimentou, 

ainda que sem ser por iniciativa própria, o jambé, produzindo ritmos simples por 

imitação. 

Área da interação social – Socialmente, o Joaquim evolui ao longo do tempo, 

deambulando menos vezes pela sala e, aproximando-se mais vezes da 

estagiária e do piano. Tanto a entrar como a sair da sala, o Joaquim pega na 

mão ou no braço da estagiária, para a acompanhar.  

Área da expressão emocional – Observou-se, no Joaquim uma evolução 

gradual, mas ao mesmo tempo notória, quer na redução dos comportamentos 

agressivos e primitivos, nas dificuldades de autorregulação e na ansiedade, quer 

no aumento, dos sorrisos, e do contacto ocular dirigido, tanto para o instrumento 

como para a estagiária.  

5.1.5. Fase de Retoma da Intervenção 

A primeira sessão pós-COVID-19 foi a 8 de junho de 2020, às 14:00h, com a 

duração máxima de 1h. Até ao término do estágio, dia 10 de julho de 2020. 

Foram realizadas 14 sessões de musicoterapia com o Joaquim. As sessões 

ficaram marcadas por dois períodos: (1) a fase do início das interações; e (2) a 

fase da interação e exploração. 

Fase do início das interações  

Nesta fase, o objetivo da estagiária prendeu-se com a procura das verbalizações, 

do contacto ocular e tentativa de controlar possíveis reações de agressividade, 

fuga da sessão e aparecimento dos comportamentos primitivos. Foram utilizadas 

técnicas de improvisação, tais como espelhar, corresponder e imitar, a partir das 

verbalizações produzidas pelo Joaquim, com o objetivo de despertar o interesse 

e atenção para a tarefa. Os instrumentos foram colocados estrategicamente para 

poderem despertar a atenção do Joaquim, podendo explorá-los tanto com as 

mãos como com os pés, podendo, assim, ser utilizados como estimulação 

sensorial. 
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Na primeira sessão, o Joaquim acompanhou, pelo braço, a estagiária até ao 

Gabinete Técnico 1, mal chegou, sentou-se numa cadeira, no fundo da sala, 

apático, sem reação e com o olhar dirigido para as suas mãos. Como estratégia, 

a estagiária começou a tocar e a cantar uma canção criada nas sessões 

anteriores e, com a qual o Joaquim estava familiarizado. Observou-se uma 

alteração, desviando o olhar em direção à fonte sonora, por segundos, voltando 

a olhar para as mãos. O Joaquim não produziu qualquer verbalização, nem 

comportamentos de agressividade ou primitivos, permanecendo sentado e 

imóvel durante algum tempo, enquanto estagiária continuava a cantar. Após 

alguns minutos, o Joaquim começou a verbalizar algumas palavras impercetíveis 

e sons em “- eeeee”, sendo repetidas pela estagiária na canção. Alguns minutos 

depois, o cliente voltou ao seu estado de imobilidade e, nesse momento, a 

estagiária parou de tocar e somente cantou a seguinte música: 

“Ai ai o Joaquim 

Gosta da sic e da tfi 

Ai ai o Joaquim  

Gosta da sic e da rpp”. 

No final da palavra “rpp” o Joaquim olhou fixamente para a estagiária e começou 

a sorrir e, na esperança de que o Joaquim continuasse a canção, a estagiária 

voltou a repetir o último verso da canção, com Joaquim a olhar fixamente para 

ela, a sorrir e a verbalizar alguns sons. Na continuação da canção o Joaquim 

levantou-se e, ao dirigir-se à estagiária, sorriu e sonorizou alguns gemidos. 

Contudo a sessão teve de continuar no Quarto de Descanso, porque o Joaquim 

começou a desviar o olhar para o computador que estava na secretária, tentou 

ligá-lo e após receber a recusa da estagiária em poder explorar o computador, 

começou a ficar agitado e a exibir comportamentos de agressividade (ex.: 

empurrar a estagiária, beliscar, tentar morder).  

Para o Quarto de Descanso, a estagiária levou o piano, um guizo, o pandeiro e 

uma maraca, posicionando-os em linha no fundo da cama. Quando chegou o 
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Joaquim, deitou-se na cama e ao olhar para o guizo, começou a explorá-lo com 

os dedos do pé esquerdo. Após alguns minutos, com os dois pés explorou o 

pandeiro, sorrindo para a estagiária e, com o pé esquerdo, começou a explorar 

a maraca, rodando-a e sorrindo. Nesse momento, os dois envolveram-se numa 

canção sobre o som da maraca, com o Joaquim a rodar a maraca ao mesmo 

tempo que a estagiária cantava a canção. Após algum tempo a explorar o 

instrumento, o Joaquim tapou-se com o cobertor e esperou a chegada da 

estagiária para começarem a jogar ao jogo: “onde está o Joaquim?”, no jogo 

sorriu várias vezes, escondendo-se e aparecendo. Após o jogo, verbalizou: “- top 

mais”, uma das palavras de uma das músicas criadas, o que levou a estagiária 

a cantar a canção, com o Joaquim a sorrir todo o tempo. Na canção o Joaquim 

começou a emitir alguns sons: “tchh” e “hummmm”, sendo incorporados na 

canção. No fim da sessão, o Joaquim sentou-se na cama a explorar o guizo com 

as mãos, permanecendo assim por alguns momentos. 

Na segunda sessão, também no Quarto de Descanso, o Joaquim começou por 

se deitar na cama explorando os instrumentos (pandeiro grande e pandeiro 

pequeno) com os pés. No decorrer da sessão, levantou-se a aproximou-se da 

estagiária e, a pedido da mesma, colocou a sua mão em cima da mão da 

estagiária e tocou no piano. Produziu alguns sons, tais como “-daaaaiiii”, “-

dadadada”, “- eiiiiiiiiiii” e “- eeeeeeee” e no final da sessão colocou o indicador 

em cima de uma tecla do piano e começou a tocar, repetidamente essa tecla, 

com ajuda da estagiária.  

Fase da interação e exploração 

Os modelos e técnicas utilizados durante a fase da integração e exploração, 

foram a improvisação e a construção de canções, tanto com a voz, como com 

outros instrumentos musicais, a partir das verbalizações do Joaquim. Dentro da 

improvisação, foram utilizadas técnicas de imitação integral ou aproximada das 

ecolálias e das verbalizações e técnicas de holding e chanting. O holding foi 

utilizado como técnica para facilitar o canto improvisado por meio das 

verbalizações e o chanting foi utilizado pela criação de melodias simples, 

originadas no momento e significativas para o Joaquim. Foram, também, 
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utilizados jogos de pergunta resposta e de terminar o verso com a palavra, com 

o objetivo de promover a interação, participação e promover a verbalização e a 

comunicação com intencionalidade. Por último, foram utilizadas atividades de 

estimulação sensorial, pelo posicionamento de instrumentos de fácil utilização e 

experimentação (ex.: membros superiores e membros inferiores). 

Durante esta fase o Joaquim continuou a explorar os instrumentos, tanto com as 

mãos como com os pés, começando, também, a agarrar na baqueta para 

produzir som no pandeiro. Ao longo das sessões, o nível de interação do 

Joaquim aumentou significativamente, podendo ser observável tanto pelo 

contato ocular como pela interação verbal. Apesar de alguns momentos de 

ausência do Joaquim, com o estímulo musical da estagiária, o seu olhar 

rapidamente se direcionava para a fonte sonora, esboçando sorrisos.  

Na oitava sessão, com o piano a reproduzir sons rítmicos, a estagiária criou um 

jogo chamado “Onde está onde está?”, nesse jogo, a estagiária cantava a 

canção perguntando ao Joaquim onde estaria determinado instrumento, e, após 

um compasso de espera, levava o dedo do Joaquim até à tecla indicada. Desta 

forma, foi possível, focar a atenção, do Joaquim, durante todo o jogo, 

envolvendo-se, verbalizando nos momentos de paragem da estagiária e levando 

o dedo a tocar na nota pretendida.  

Na nona sessão, o Joaquim entrou para a sessão a verbalizar: “-a porta” e, dado 

o conteúdo melódico da verbalização, a estagiária tocou a seguinte sequência 

de notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e, no fim repetia a palavra, tal como mostra a figura 

1. 

Figura 1 – Sequência de notas no piano, com acrescento de palavra final 

 

Foi possível verificar que o Joaquim se envolveu na atividade, esperando até a 

sequência de notas estar concluída para terminar com a palavra. Na mesma 
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sequência foram utilizadas variações de velocidade, com o Joaquim a 

corresponder e a esperar até ao fim da sequência para dizer a palavra. No 

seguimento da atividade, a estagiária fez uma variação na sequência, utilizando 

cada uma das notas para cantar uma parte da verbalização, tal como 

apresentado na figura 2. 

Figura 2 – Variação na sequência. 

 

Apesar do Joaquim entender que a palavra não era dita no fim, não conseguiu 

dizer ao mesmo tempo que a palavra era tocada. A estagiária teve de seguir a 

velocidade apresentada pelo Joaquim, uma vez que esta não era consistente, 

apresentando variações de sequência para sequência. Nas sessões seguintes, 

as sequências continuaram a ser apresentadas ao Joaquim, tendo havido 

algumas alterações ao nível da velocidade, tornando-se mais consistentes em 

termos de duração.  

Na décima primeira sessão, o Joaquim entrou na sala sorrindo, com o olhar 

dirigido para a estagiária e verbalizou, repetidamente: “- tchhhh”. A estagiária, 

imediatamente começou a imitar a sua verbalização e durante algum tempo 

entraram num jogo de pergunta resposta, com o Joaquim a esperar a vez a sua 

vez. Nessa atividade, apenas com o uso da voz, o Joaquim sorriu e o seu olhar 

esteve, quase sempre, dirigido para a estagiária à espera de continuar o jogo. 

Aproveitando a verbalização trazida, a estagiária tocou no piano alguns acordes 

e, em cada acorde teria de ser dito “- tchhhh”, tal como demonstra a seguinte 

figura. 
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Figura 3 – Atividade do “tchhh”.  

 

Verificou-se que o Joaquim correspondeu à atividade, ficando atento e 

conseguindo dizer o “tchh” na mudança de acordes. No decorrer da sessão o 

Joaquim não apresentou comportamentos de ansiedade, agressividade ou 

outros comportamentos característicos. Nas sessões seguintes, a estagiária 

continuou a explorar no Joaquim as suas verbalizações, colocando-as em 

sequências de notas ou em canções. Observou-se um aumento na interação e 

na produção a nível linguístico, com a inclusão de mais verbalizações com 

intencionalidade comunicativa. 

5.1.6. Avaliação final  

Tendo em conta os objetivos estabelecidos e todo o processo terapêutico 

realizado, foi aplicada, novamente a Ficha de Avaliação em Musicoterapia, de 

modo a ser comparada com a Avaliação Inicial e com a Avaliação intermédia. A 

avaliação final foi realizada com recurso a observações diretas do Joaquim (em 

contexto de sessão) e com observações indiretas (análise dos vídeos das 

sessões e das Grelhas de Registo de Sessão Individual). Globalmente podemos 

concluir que o Joaquim teve uma evolução positiva desde a Avaliação 

Intermédia, com um aumento do número de instrumentos explorados, aumento 

do número de interações e verbalizações, maior envolvimento nas atividades e 

experiências musicais, aumento da atenção, participação e contacto ocular, e, 

por último, sem a presença de comportamentos primitivos (urinar e defecar) e 

com uma redução muito significativa da agressividade e ansiedade. 

Seguidamente apresentaremos a análise detalhada da avaliação do Joaquim, 

nas seguintes dimensões: 
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Área do Comportamento – O comportamento do Joaquim foi evoluindo ao longo 

do tempo, sendo observado através de uma redução ao nível da agressividade 

e ansiedade e pela inexistência de comportamentos primitivos (ex.: defecar, 

urinar, morder-se e tentar morder a estagiária). Apesar de quando contrariado o 

Joaquim apresentar um aumento no estado de ansiedade, agressividade e 

agitação motora, podemos concluir o regresso ao estado de calma ter sido mais 

rápido que o observado anteriormente. O Joaquim foi capaz de permanecer na 

sala durante todo o tempo da sessão. Apesar da sua aparente ausência, o seu 

regresso à atividade fez-se mais rapidamente que o anteriormente observado. 

Foi, também, observado no Joaquim um aumento na duração do contacto ocular 

dirigido tanto para a estagiária como para os instrumentos (ex.: piano) e um 

aumento na predisposição para iniciar e manter a interação e a comunicação 

através música. 

Área da comunicação – A evolução do Joaquim foi bastante positiva, com o 

aumento da quantidade de palavras percetíveis e contextualizadas na atividade, 

bem como a diminuição das palavras impercetíveis e gemidos. 

Área da interação social – Foi observado, no Joaquim, um aumento da 

aproximação à estagiária, pegando na sua mão e abraçando-a. Foi, também, 

observado, um aumento na interação e participação, nas atividades de jogo de 

pergunta resposta, percebendo a sua vez de interagir. Foi observada a redução 

das estereotipias descontextualizadas, passando a existir no contexto da 

atividade e com um propósito definido e, consequentemente, foi possível verificar 

que aumentaram os sorrisos ao longo das atividades de improvisação. Por último 

não foram observados os comportamentos primitivos do Joaquim, como morder-

se, urinar, tentar morder a estagiária e defecar. 

Área da expressão emocional – A nível emocional o Joaquim, também 

apresentou uma evolução curiosa, diminuindo a agitação motora e os episódios 

de ansiedade e agressividade. 
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5.1.7. Discussão do caso 

Realizando uma retrospetiva ao estado do Joaquim antes do início das sessões 

de Musicoterapia, foram notáveis e significativas as alterações ao nível da 

atenção, participação e na interação, aspeto igualmente referido por De Vries 

(2015). Estas alterações de comportamento foram, não só sentidas no contexto 

da intervenção, como também antes do início das sessões, com o Joaquim a 

esboçar sorrisos e a ir espontaneamente para a sessão de braço dado com a 

estagiária. Assim, considerando as necessidades levantadas, em reunião com a 

equipa técnica, bem como pelas observações feitas pela estagiária, os objetivos 

propostos no Plano de Intervenção Terapêutico foram possíveis de serem 

trabalhados em Musicoterapia.  

Pode concluir-se que a intervenção terapêutica foi eficaz na estimulação de 

competências comunicativas, designadamente na estimulação de competências 

de atenção conjunta, troca de turnos comunicativos e na estimulação da 

produção verbal intencional e funcional. Estas conclusões corroboram autores 

como Kim e os seus colaboradores (2008), Wigram (2002) Shaw (2006) e 

Register (2001). A utilização de técnicas baseadas na improvisação, tais como 

ouvir, espelhar, imitar, improvisar, entre outras, deram um contributo importante 

para promover a autoexpressão, comunicação social, interação e participação, 

estas técnicas são, igualmente, defendidas por Franco (2002) como promotoras 

de benefícios no trabalho com indivíduos com PEA. A intervenção terapêutica 

foi, também, eficaz na estimulação de competências relacionais, com o aumento 

do interesse nas atividades desenvolvidas ao longo das sessões e com o 

aumento dos comportamentos de imitação vocal, o que vai ao encontro do 

defendido na literatura por autores como Finigan e Starr (2010), Kalas (2012), 

Kim e os seus colaboradores (2008), LaGasse (2014) e Watson (2007).  

Por último, as intervenções em musicoterapia foram eficazes na redução da 

agitação motora, na agressividade e na redução da ansiedade, tal como 

defendido por De Vries (2015), Gattino (2012), Sarapa e Katusic (2012), Kern e 

os seus colaboradores, (2013) e Geretsegger e os seus colaboradores (2015) e 

no aumento do contacto ocular direcionado tanto para a estagiária como para os 
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instrumentos, aspeto igualmente defendido por autores como Finnigan e Starr 

(2010), Kim e os seus colaboradores (2008) e LaGasse (2014). 

5.2. Estudo de caso nº 2: Tomás 

O Tomás, um jovem adulto de 22 anos que frequenta o CAO – CREACIL Oriente 

desde 2017. O Tomás foi diagnosticado, logo após o nascimento, com PC 

Tetraparesia Disquinética, caracterizada por apresentar os membros superiores 

e inferiores afetados, movimentos involuntários e variações ao nível da 

tonicidade muscular. Atualmente, vive numa zona rural do concelho de Loures 

chamada A-dos-cãos, com o pai e com a mãe.  

Relativamente à mobilidade e funcionalidade dos membros inferiores e 

superiores, observa-se no Tomás, que a nível dos membros inferiores a sua 

mobilidade é inexistente e, a nível dos membros superiores, o braço direito é o 

membro que apresenta uma maior mobilidade e funcionalidade, conseguindo 

agarrar objetos de maiores e menores dimensões, manobrar a cadeira de rodas 

elétrica e fazer gestos; já o braço esquerdo apresenta pouca mobilidade articular, 

executando movimentos involuntariamente (espasmos). Ao nível da cabeça, o 

Tomás apresenta alterações nas estruturas muscoloesqueléticas da cabeça e 

do pescoço, não sendo capaz de, por exemplo, manter a cabeça alinhada com 

o tronco. Na comunicação, apresenta um défice acentuado na articulação, na 

fluência e no ritmo da fala, demonstrando grandes dificuldades na articulação 

verbal oral dos diferentes fonemas, o que torna o seu discurso pouco percetível. 

Na instituição é acompanhado pelos serviços de Psicomotricidade e Terapia 

Ocupacional e, fora da instituição, frequenta sessões de Hidroterapia, 

Fisioterapia e Reiki. Pelas informações recolhidas, junto da equipa técnica, o 

Tomás toma medicação diária para a espasticidade. Tem uma relação de 

proximidade com todos os técnicos e auxiliares, o que, por vezes, causa 

dificuldade em compreender a diferença entre brincar e realizar atividades. 

Relaciona-se, também, com alguns colegas, procurando-os, algumas vezes. 

Observa-se, uma dificuldade no controlo emocional, não conseguindo adequar 
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a sua voz, em intensidade e altura, ao contexto (ex.: quando a atividade é do seu 

interesse). 

Para se deslocar utiliza uma cadeira de rodas elétrica, revelando autonomia na 

sua deslocação. Fora da instituição, por exemplo em passeios ao ar livre, é 

necessário auxílio dos técnicos ou auxiliares que o acompanham, com 

feedbacks. Na realização de algumas atividades de vida diária, como higiene e 

mudas de roupa, o Tomás é dependente; em outras atividades como ida à casa 

de banho, apesar de ter controlo do esfíncter e da micção, e pedir aos técnicos 

e auxiliares quando tem vontade, na sua realização necessita de ajuda. Na 

alimentação, o Tomás é autónomo, necessitando, apenas, de algumas 

adaptações, nomeadamente, no prato (em vez de ser plano é curvo, para auxiliar 

a colocação da comida na colher), no talher (utilização da colher, em vez do 

garfo); e no copo (com utilização da palhinha). Nas atividades desenvolvidas na 

instituição, o Tomás gosta de atividades lúdicas, como Slalom em cadeira de 

rodas (percursos de obstáculos), Boccia, passeios, música, dança e informática. 

Noutras atividades, como ensacamentos de talheres e colagens, o Tomás 

necessita de apoio, como: instruções; feedbacks; e apoio na realização da tarefa 

(ex.: no ensacamento é necessário colocar o saco à sua frente).  

Considerou-se pertinente encaminhar o Tomás para uma avaliação de 

Musicoterapia, pela sua responsividade ao estímulo musical e pela necessidade 

de controlo a nível emocional. Assim, o Tomás foi incluído nas sessões com mais 

dois clientes, o Pedro e a Vitória, ambos com PC, duas vezes por semana, 45 

minutos cada sessão (Quadro 14). 

Quadro 15 – Grupo Terapêutico do Tomás 

Grupo IV 

Cliente Idade Diagnóstico 

Tomás 22 PC 

Pedro 23 PC 

Vitória  19 PC 
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5.2.1. Avaliação Inicial: Grupo 

O primeiro contacto presencial, em sessão de musicoterapia, com o Grupo do 

Tomás, realizou-se no início do mês de outubro de 2019, com o Grupo a ter 

sessão no Gabinete Técnico 1. No processo de avaliação foram dispostos, no 

centro da sala, alguns instrumentos, tais como: maracas, guizos, jambé, 

pandeiro pequeno, pandeiro grande, chocalhos e piano. Os instrumentos foram 

selecionados por serem de fácil manuseio e com o objetivo de promover a 

escolha e exploração livre do grupo, bem como a possibilidade de se observar 

competências ao nível da pulsação, velocidade, espera, comunicação e 

interação por parte do grupo. Seguidamente iremos, sucintamente, apresentar a 

avaliação inicial do Tomás, segundo cinco dimensões: comportamento, 

produção sonora, produção linguística, produção social e produção emocional. 

No início da sessão, foi proposto a escolha de um instrumento do círculo, para 

se dar início à apresentação formal de cada um. O Tomás escolheu uma das 

maracas, pedindo para a estagiária lha dar, e os restantes clientes escolheram 

outros instrumentos (ver capítulo 6 – Outras intervenções realizadas). Apesar de 

ter escolhido a maraca, o Tomás não a explorou, colocando-a na posição de 

microfone, nesse momento, olhou para a estagiária e começou a cantar. Na 

atividade de exploração, o Tomás apresentou dificuldade em esperar pela sua 

vez e em adequar a dinâmica proposta. Observou-se a necessidade de 

“descarregar” pelo canto, expressando a necessidade de estar, constantemente, 

a cantar, não parando até apresentar dificuldades respiratórias. Nesse momento, 

foi necessário adotar a estratégia de exercícios de respiração, para que o Tomás 

conseguisse regressar ao estado de calma. No processo de avaliação foram 

utilizadas observações diretas, em contexto presencial de sessão, observações 

indiretas, através de gravações das sessões em vídeo e a análise do Registo de 

Sessão de Grupo. Seguidamente apresenta-se a avaliação inicial do Tomás 

segundo as seguintes dimensões: 

Área do Comportamento – O Tomás apresentou-se nas sessões, sempre, 

extremamente contente e motivado, a querer cantar músicas da sua preferência. 

Durante as atividades, o Tomás participou ativamente em todas as propostas, 
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observando-se, apenas, recusa em tocar instrumentos, em detrimento do uso da 

voz.  

Área da comunicação – Na avaliação inicial, o apenas utilizou a voz para produzir 

som. Dado o seu défice acentuado na articulação de palavras, a sua produção 

verbal é quase impercetível, sendo percetível pequenas palavras (ex.: sim e 

não). A nível da comunicação não-verbal, o Tomás é um jovem muito expressivo 

e emotivo, demonstrando corporalmente o que verbalmente não consegue 

expressar.   

Área da interação social – Observou-se uma dificuldade em esperar pela sua 

vez, sobrepondo-se, muitas vezes à improvisação dos outros elementos do 

grupo. Em atividades de produção em conjunto, o Tomás utilizou um volume 

muito superior, o que por vezes, causou alguma instabilidade no grupo. Outro 

aspeto a realçar, foi a necessidade de prolongar as suas intervenções durante 

mais tempo que os outros elementos do grupo. 

Área da expressão emocional – As suas intervenções caracterizam-se por serem 

carregadas de emotividade e expressividade, quer em termos da voz como da 

expressão facial, o Tomás no fim das suas improvisações necessitava de água 

e de exercícios de respiração para conseguir regressar ao estado de calma.  

5.2.2. Plano de Intervenção Terapêutico: Grupo e Individual 

Considerando as informações recolhidas no processo de avaliação em grupo, 

delineou-se um conjunto de objetivos a serem trabalhados em grupo nas 

sessões de Musicoterapia. Assim, foram definidos objetivos terapêuticos para o 

grupo no domínio das competências relacionais e comunicacionais e no 

desenvolvimento da criatividade e espontaneidade. No quadro seguinte 

encontra-se esquematizado o Plano de Intervenção Terapêutico de grupo, onde 

constam os objetivos e sub-objetivos a cumprir ao longo das sessões. 
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Quadro 16 – Plano de Intervenção Terapêutico do Grupo IV. 

Objetivo 1 – Aumentar os momentos de contacto psicofisiológico com as experiências 

na sessão  

Sub-objetivos: • Proporcionar momentos de prazer durante atividade; 

• Proporcionar a diminuição da ansiedade e tensão; 

• Promover momentos de regresso à calma. 

Objetivo 2 – Promover competências relacionais e comunicacionais 

Sub-objetivos: • Desenvolver a capacidade de esperar pela vez; 

• Desenvolver a capacidade de imitação do outro; 

• Estimular a escuta ativa; 

• Promover experiências de autonomia, liderança e tomada de 

decisão dentro do grupo; 

• Promover a sensação de pertença no grupo, pela construção de 

reportório musical; 

• Facilitar a expressão não-verbal como fator de desenvolvimento da 

comunicação; 

Objetivo 3 – Estimular o desenvolvimento da criatividade e espontaneidade 

Sub-objetivos: • Promover o envolvimento, exploração na sessão; 

• Promover o desenvolvimento de processos criativos, através de 

atividades musicais, com recurso à improvisação e recreação de 

canções. 

No final de fevereiro, houve uma alteração na constituição do grupo, a Vitória 

ausentou-se, por ordem médica, e o Pedro não se encontrava na instituição, 

levando a que o Tomás tivesse duas sessões individuais. No final da segunda 

sessão, foi possível observar um conjunto de necessidades e potencialidades a 

poderem ser trabalhadas, em simultâneo, em sessões individuais. Assim, em 

reunião com a Orientadora e a Terapeuta Ocupacional, responsável para gestão 

do seu processo, concluiu-se que seria pertinente encaminhar o Tomás para 

uma avaliação individual. As dificuldades evidenciadas prendem-se com 

alterações musculoesqueléticas da cabeça e do pescoço, controlo de impulsos 

e dificuldades no controlo emocional. Foram definidos um conjunto de objetivos 

e sub-objetivos a integrar no Plano de Intervenção Terapêutico, a ser aplicado 

nas sessões individuais (quadro 17). 
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Quadro 17 – Plano de Intervenção Terapêutico Individual do Tomás 

Problema nº 1: alterações nas estruturas musculoesqueléticas da cabeça e do pescoço. 

Objetivos:  Evitar o agravamento das alterações nas estruturas 

musculoesqueléticas da cabeça e do pescoço. 

Sub-objetivos:  • Promover a capacidade de seguir estímulos musicais com o 

olhar em contexto de sessão; 

• Promover a horizontalidade do olhar em contexto de sessão. 

Problema nº 2: alterações nas estruturas musculoesqueléticas dos membros 

superiores. 

Objetivos:  Evitar o agravamento das alterações nas estruturas 

musculoesqueléticas dos membros superiores. 

Sub-objetivos:  • Promover a capacidade de tocar instrumentos com o mínimo 

de rigidez muscular; 

• Promover a capacidade de relaxação dos músculos dos 

membros superiores; 

• Promover o desenvolvimento da motricidade fina. 

Problema nº 3: Regulação emocional   

Objetivo 1:  Gerir emoções e adequar dinâmicas às experiências musicais. 

Sub-objetivos:  • Promover a capacidade de gerir emoções recorrentes das 

experiências musicais; 

• Promover a adequação da intensidade e dinâmica ao contexto 

da sessão; 

• Promover o diálogo musical ao longo das experiências 

musicais.  

5.2.3. Fase de Intervenção Terapêutica: Tomás enquanto elemento do 

Grupo e em sessão Individual 

O Tomás usufruiu até à paragem devido ao COVID-19 de 28 sessões, em grupo, 

de 45 minutos cada, duas vezes por semana, entre outubro de 2019 e março de 

2020 e 2 sessões individuais, até ao fim de fevereiro. As sessões foram 

realizadas no Gabinete Técnico 1, com o setting devidamente preparado para a 

intervenção. O processo de intervenção decorreu da seguinte forma: (1) canção 

alusiva à saudação inicial; (2) experiência ou atividade livre ou dirigida; (3) 

regresso à calma ou relaxamento, quando necessário; e (4) canção alusiva à 

despedida.  
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Tendo em conta o percurso terapêutico do Tomás, e as fases evolutivas de um 

grupo terapêutico descritas por Rutan e os seus colaboradores (2007), foram 

delineadas quatro fases na intervenção terapêutica, das quais: (1) Fase 

Formativa; (2) Fase Reativa; (3) Fase de Amadurecimento; e (4) Fase de 

Término. 

Fase Formativa  

A Fase formativa corresponde ao início da construção de um grupo, é nesta fase 

que o grupo se conhece e começa a perceber o modo como o grupo pode 

funcionar. Durante esta fase foram utilizadas técnicas de musicoterapia ativa, 

baseadas na improvisação e no canto de canções da preferência de cada um. 

Foi, também, utilizada a exploração livre de instrumentos (ex.: pandeiro grande, 

jambé, guizos, maracas) e jogos de esperar pela vez.  

Na primeira sessão, a estagiária propôs que cada elemento escolhesse um 

instrumento do centro da sala e que, juntos explorassem o som do instrumento 

escolhido, dizendo o seu nome. O Tomás foi o elemento mais entusiasmado com 

a tarefa, apontando para a maraca, contudo, quando esta lhe foi dada, em vez 

de a explorar, utilizou-a como microfone e começou a cantar, no seu próprio 

tempo, sem olhar para os seus colegas e num volume muito alto, comparado 

com o produzido em grupo, levando a que os colegas ou parassem totalmente 

de tocar ou fizessem pequenas pausas para pedir ao Tomás para cantar mais 

baixo. O mesmo aconteceu na atividade “Ora canto eu Ora cantas tu”, com o 

Tomás a ter dificuldades em esperar pela sua vez para cantar. Foi, também, 

introduzida a canção de abertura de sessão e a canção de fecho de sessão, com 

todos os clientes a mostrarem-se entusiasmados e alegres a cantar.  

Nas três sessões seguintes foi observado o mesmo comportamento do Tomás e 

as mesmas reações dos seus colegas. É de realçar, que em todas as sessões o 

Tomás pedia para cantar as mesmas músicas “Filhos do Dragão”, “A Cabritinha”, 

entre outras canções populares. 
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Fase reativa  

A fase reativa caracteriza-se por tornar visível as características individuais de 

cada um dos elementos e pelo aparecimento de manifestações em alguns 

elementos do grupo, tais como: fuga, passividade, resistência às normas e 

regras do grupo, rebelião, empatia, entre outros. 

Nesta fase foram utilizadas, igualmente, técnicas de improvisação vocal e 

instrumental, jogos de “Ora canto eu! Ora cantas tu!”, o canto de canções 

conhecidas com alteração da velocidade e dinâmica, a recreação e criação de 

canções, o estabelecimento de regras do grupo e a utilização de acordes de 

canções conhecidas para trabalho de articulação das palavras. 

Durante as sessões, o Tomás continuou as suas improvisações cantadas, com 

volume elevado, e com bastante expressividade na voz e na expressão facial, 

necessitando, por vezes, de exercícios de respiração no fim da atividade. Na 

canção de abertura de sessão, o Tomás queria ser sempre o primeiro nome a 

ser cantado, o que levou ao estabelecimento de uma regra pela estagiária: em 

cada sessão seria um nome diferente a ser cantado em primeiro lugar.  

O Tomás continuou sem mostrar interesse em explorar instrumentos, querendo 

sempre a maraca para utilizar de microfone e, mesmo quando a estagiária pedia 

que tocasse, o Tomás produzia um pequeno som e logo de seguida utilizava, 

novamente, como microfone. Nesta fase denotou-se a necessidade do Tomás 

em se expressar pelo canto, sendo muitas vezes, mandado parar pelos colegas 

que queriam ouvir o som dos seus instrumentos. Durante as sessões foram 

utilizadas várias atividades de cantar e/ou tocar em diferentes dinâmicas e 

velocidades, o que levou o Tomás a, inicialmente, resistir às regras impostas da 

atividade, cantando mais alto e sempre na mesma velocidade.  

Fase de amadurecimento 

A fase de amadurecimento caracteriza-se pela interação espontânea entre o 

grupo e pela partilha de papeis entre os elementos. Durante esta fase foram 

utilizadas atividades, tais como construção de canções, escuta de canções, 
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improvisações livres e improvisações temáticas (ex.: Natal, Dia dos Reis, Dia dos 

Namorados), canto de canções com acordes simples, tendo como base vogais 

e monossílabos simples e jogos de imitação vocal e instrumental. 

Durante esta fase, observou-se, no Tomás (1) uma adequação da dinâmica da 

produção; (2) uma diminuição do tempo de improvisação, adequando-se ao 

tempo de produção de improvisação do grupo; (3) a permissão de outros 

elementos começarem, em primeiro, a improvisar ou a realizar as atividades; (4) 

uma diminuição na excitação ao longo das improvisações, tornando-se mais 

consistentes em dinâmica e velocidade; e (5) o início da exploração de 

instrumentos, tais como o piano e a maraca.  

Em grupo, foram construídas canções como o “Hino da CREACIL” (Anexo 6), 

canção escrita pelas propostas de frases, tanto deste grupo como de outros; 

criação da Canção de Natal (referenciada no subtítulo 4.2.10) e utilização de 

acordes de canções conhecidas e acordes, simples, apresentados pela 

estagiária, para serem cantados em canções cuja letra se baseava em vogais e 

monossílabos simples (ex.: “pa”, “ma”, “da”, entre outros), com o objetivo de 

promover a participação e o trabalho ao nível da articulação verbal dos diferentes 

fonemas.  

Fase de término 

Dada a Declaração do estado de Emergência provocado pela pandemia COVID-

19 não foi possível realizar a fase de término com os clientes do grupo, ficando 

as sessões suspensas e sem recomeço, dadas as orientações da DGS e as 

medidas adotadas pela instituição.  

5.2.3.1. Intervenção Individual  

Como referido anteriormente, até à paragem das sessões o Tomás teve, apenas 

duas sessões individuais. Nas sessões foram utilizadas técnicas de recriação de 

canções, improvisações livres e dirigidas e atividades de tocar piano e cantar, 

dentro de uma tarefa pré-definida. 
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 Na primeira sessão, foi pedido ao Tomás que cantasse uma canção 

acompanhada ao piano pela estagiária. Observou-se na canção, a dificuldade: 

em manter a cabeça direita (inclinando-a para a esquerda); controlar os 

espasmos do braço esquerdo; controlar a dinâmica (oscilando entre forte e 

piano); controlar velocidade. Observou-se, também, uma excitação muito grande 

culminando na necessidade em realizar exercícios de respiração e beber água.  

Na segunda sessão, foi proposta uma atividade no piano, atividade essa que 

consistia em tocar as teclas que estivessem pintadas de azul. Nessa atividade 

observou-se a dificuldade em manter a cabeça direita (descaindo para a 

esquerda), dificuldade em controlar os movimentos involuntários do braço 

esquerdo e dificuldade em tocar a tecla pintada a azul. Observou-se, também, 

uma dificuldade em resistir à frustração expressa pelos constantes sopros e 

tentativas de fuga à atividade.  

5.2.4. Avaliação intermédia – fase de interrupção (COVID-19) 

À semelhança do caso anterior, todas as intervenções foram suspensas fruto da 

Declaração do Estado de Emergência. Optou-se, assim, por realizar uma 

avaliação final do grupo (ver Capítulo 6: Outras intervenções realizadas), e uma 

avaliação do Tomás como elemento do grupo, visto que individualmente o 

Tomás, apenas, tinha realizado duas sessões.  

As avaliações foram realizadas pela observação indireta (análise de vídeos) das 

últimas sessões de grupo. Na globalidade podemos concluir uma evolução 

notória no comportamento do Tomás enquanto elemento integrante do grupo, 

deixando os outros elementos ter iniciativa de começar a tarefa e, esperando 

pela sua vez para interagir. Seguidamente apresentamos a análise da avaliação 

do Tomás, enquanto elemento do grupo, segundo as seguintes dimensões: 

comportamento, produção sonora, produção linguística, produção social e 

produção emocional.  
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Área do Comportamento – O Tomás continuou motivado, interessado e 

participativo nas sessões, utilizando maioritariamente a voz para cantar em 

grupo.  

Área da comunicação – O Tomás continuou a utilizar a voz para se exprimir. 

Observou-se também, um aumento no interesse pelo piano, experimentando-o 

algumas vezes. Ao nível da voz continuou a utilizar sons vocais e impercetíveis, 

dada a sua dificuldade na articulação de palavras, contudo envolveu-se em 

atividades de canto de canções com vogais e monossílabos, notando-se uma 

melhoria na articulação de alguns monossílabos, tais como “ma” e “pa”. As suas 

improvisações continuaram carregadas de emotividade e expressividade. 

Área da interação social – Observou-se uma alteração no comportamento do 

Tomás enquanto elemento do grupo, esperando, quase sempre, pela sua vez 

para começar a sua improvisação ou tarefa. Observou-se, também, uma 

diminuição no volume e intensidade no canto, adequando-se, na maior parte do 

tempo, à produção do grupo. 

Área da expressão emocional – O Tomás continuou a demonstrar 

expressividade nas suas improvisações e, continuou a ter dificuldades em 

regressar ao estado de calma após as suas intervenções.  

5.2.5. Fase de Retoma das Sessões  

Com as alterações existentes fruto do Plano de Reabertura da CREACIL, a 

reintegração Pós-Covid na instituição no CAO – CREACIL Oriente fez-se 

consoante: a Perturbação; os problemas associados, a avaliação da evolução 

da COVID-19 no concelho; apresentação do atestado médico a comprovar a 

possibilidade de reentrada; e o aval dos pais/tutores legais. Assim, como o 

Tomás tem PC e problemas ao nível da respiração, a sua reintegração só foi 

consomada no dia 29 de junho de 2020.  

No sentido de dar continuidade às sessões, foi pensado, inicialmente retomar as 

sessões no contexto de domicílio, contudo, face à dificuldade seguir as 
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recomendações de segurança da DGS, optou-se por sessões em formato online, 

com o Tomás e a sua mãe, segundo o seguinte formato: 

• Início da sessão – aquecimento e levantamento de questões que possam 

ter ficado em aberto na última sessão (5 minutos); 

• Dinâmica da sessão – atividades programadas enviadas dias antes para 

o cliente e sua família; 

• Fecho da sessão – breve levantamento de questões recorrentes da 

sessão.  

Dada a vontade do Tomás, da sua mãe e da instituição em regressar ao formato 

de sessão presencial, optou-se por, mantendo todas as recomendações 

impostas, retomar as sessões 3 vezes por semana. As sessões iniciaram-se a 8 

de junho de 2020, com a sessão a começar as 15:00h, podendo ter um tempo 

máximo de 1h. Até ao término do estágio, no dia 10 de julho de 2020, o Tomás 

teve 14 sessões. As sessões foram marcadas por dois períodos: o início da 

interação a dois; e a fase da confiança e dos pedidos. Seguidamente iremos a 

apresentar cada uma das fases do processo de intervenção do cliente.  

Fase do início da interação a dois 

Durante esta fase foram utilizadas técnicas de musicoterapia ativa, tais como 

improvisações livres e dirigidas, o canto de canções criadas em sessão e 

canções da preferência. Foram, também, introduzidas atividades de imitação 

segundo uma dinâmica e velocidade e atividades de respiração para retorno à 

calma, bem como feedbacks posturais, para trabalho do alinhamento da cabeça 

com o restante corpo.  

À chegada à instituição o Tomás trouxe um microfone de casa e começou por 

apresentar um o estado de euforia e excitação, contudo esse estado 

rapidamente se transformou, apresentando dificuldade em entender o porquê de 

não poder ter contacto com os restantes clientes e equipa. Por esse motivo, os 

primeiros momentos da sessão foram reservados para uma pequena conversa, 

com a estagiária a explicar o porquê de não poder estar em contacto com os 
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outros clientes e que ele apenas viria para a instituição para poder beneficiar de 

sessões de musicoterapia. Durante a conversa, observou-se, no Tomás um 

aumento da respiração, causado pela tentativa em se expressar, levando à 

necessidade de proceder a exercícios de respiração e à necessidade de beber 

água. Com os exercícios o cliente ficou mais calmo e na tentativa de se poder 

exprimir melhor foi-lhe pedido, pela estagiária, que cantasse uma canção 

juntamente com a estagiária, chamada de “Oh Lá Lá Lá”. Na canção, no 

momento do refrão o cliente teria de escolher uma palavra, monossílabo ou vogal 

que quisesse cantar. Observou-se, no cliente, uma dificuldade em escolher o 

que queria cantar, levando um tempo considerável na escolha e, uma dificuldade 

em parar de cantar o refrão para continuar a canção. Observou-se, também, que 

durante a intervenção, a sua cabeça descaia para a esquerda, necessitando de 

feedback constante para a reposicionar, e a presença de espasmos dos braços, 

posicionando, inúmeras vezes, o microfone fora da boca e o braço esquerdo sem 

controlo motor.  

Ao nível da dinâmica sonora, durante a canção o Tomás cantou sempre em forte, 

sobrepondo-se ao som do piano. Como estratégia foi incorporado na canção 

instruções de como seria cantado refrão: forte ou piano. O Tomás apresentou 

dificuldade em seguir a instrução, oscilando a dinâmica várias vezes durante a 

atividade. Dada a dificuldade a estagiária criou o jogo da imitação, onde cada 

um teria de imitar a dinâmica do outro (ex: se o Tomás cantasse em forte, a 

estagiária cantava em forte, se a estagiária cantasse em piano o Tomás teria de 

cantar em piano). Esta estratégia tornou-se um contributo importante para que o 

Tomás conseguisse cantar em dinâmicas diferentes. Por fim, constatou-se, a 

necessidade do Tomás beber água, inúmeras vezes e de ser necessário realizar 

exercícios de respiração para retorno à calma. 

Até à sexta sessão, o trabalho continuou a ser desenvolvido da seguinte forma: 

(1) início da sessão com exercícios de respiração com contagem até 10 e 

exercícios de respiração com algumas vogais na expiração (durante os 

exercícios foram dados constantes feedbacks sobre o posicionamento da 
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cabeça e dos membros superiores); (2) atividade da sessão com canções ou 

exercícios com instrumentos; e (3) retorno à calma com exercícios de respiração. 

Na terceira sessão a estagiária, após os exercícios de respiração e uma 

atividade de cantar uma canção da preferência do Tomás, a estagiária incluiu 

uma atividade com instrumentos musicais. Em cima da mesa colocou um 

pandeiro grande, uma maraca, um guizo e um jambé e pediu ao Tomás que 

escolhesse um deles. Contrariamente ao que se tinha observado nas sessões 

de grupo, o Tomás escolheu o pandeiro grande, que foi colocado no seu colo e 

a baqueta na mão direita, a estagiária escolheu o jambé, e juntos começaram a 

improvisar cada um no seu instrumento. O Tomás permaneceu atento ao seu 

instrumento, olhando algumas vezes para a estagiária e, por algumas vezes 

parou de improvisar para ouvir a improvisação da estagiária. Com o decorrer da 

atividade, o Tomás começou a parar mais vezes para ouvir, o que fez com que 

a estagiária incluísse uma nova instrução na atividade, onde cada um 

improvisava à vez e a improvisação de cada um só começava quando a do outro 

terminava. Observou-se no Tomás, uma dificuldade em esperar pela sua vez, 

começando a improvisar antes da improvisação da estagiária terminar.  

Com a continuidade das atividades de canto improvisado e de canções 

preferidas do Tomás, bem como improvisações em troca de turnos, observou-se 

uma melhoria na capacidade de esperar pela sua vez e, ao nível da voz, 

observou-se uma diminuição na dinâmica vocal, deixando de cantar 

frequentemente em forte e, nas atividades de mudança de dinâmica, começou a 

adequar a dinâmica à proposta da estagiária.  

Fase da confiança e dos pedidos  

Nesta fase foram utilizadas, igualmente, técnicas de improvisação livre e 

dirigidas, o canto de canções com alteração da dinâmica e velocidade, jogos de 

imitação, exploração livre de instrumentos, atividades em sequencia e feedbacks 

relativos às questões posturais.  



 

107 
 

A sexta sessão iniciou-se com a mesma sequência das sessões anteriores, 

contudo ao cantar a canção do “Oh Lá Lá Lá” foi introduzida uma nova instrução: 

para além da mudança de dinâmica haveria uma mudança de velocidade (ex.: 

refrão escolhido pelo Tomás seria cantado mais rápido ou mais lento). Continuou 

a observar-se a demora na escolha do refrão e a dificuldade em alterar a 

velocidade, mantendo-se, sempre, na mesma pulsação. Após a atividade foi 

colocado o piano no colo do Tomás e foram marcadas algumas teclas a azul, 

para que fossem, apenas, essas a serem tocadas (ex.: Dó, Mi, Sol e Dó em 2 

oitavas). Foi pedido, também, ao Tomás que utilizasse, apenas um dedo para 

tocar. Prontamente estendeu o indicador e começou a tocar a sequência do mais 

grave até ao mais agudo. Durante a atividade foi necessário a estagiária, utilizar 

feedbacks verbais para reposicionamento da cabeça e do dedo e feedbacks 

físicos, com o auxílio das mãos da estagiária para controlar os espasmos do 

braço esquerdo do Tomás. Durante a atividade observou-se a alegria no Tomás 

ao tocar piano, dificuldade em manter a cabeça direita e alinhada com o tronco 

e dificuldade em tocar com, apenas, um dedo. Foi observado, também, a 

presença de muitos atos motores involuntários, como espasmos, no braço 

esquerdo.  

No fim da atividade, o Tomás começou a explorar livremente o piano, parando 

na nota Dó, repetindo-a, várias vezes. Seguidamente, juntou a nota Dó com a 

Ré, realizando o seguinte padrão de notas (Figura 4) 

Figura 4 – Sequência de Notas tocada pelo Tomás 

 

O Tomás continuou a explorar as notas por algum tempo e parou, olhando para 

a estagiária e sorrindo começou a verbalizar algumas palavras impercetíveis. 

Como não se estava a conseguir fazer entender, continuou a repetir a sequência 

de notas, a procurar outras e a parar e olhar para a estagiária. Nesse momento, 
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ocorreu à estagiária a possibilidade de o Tomás querer tocar a música dos 

parabéns e, ao perguntar se era essa a música que pretendia tocar, o Tomás 

mostrou bastante entusiasmado, respondendo afirmativamente. Dada a 

impossibilidade de pintar as notas da canção dos parabéns, a estagiária, colocou 

o seu indicador sobre a nota Dó. Com o auxílio da estagiária o Tomás conseguiu 

tocar a canção dos parabéns, ficando extremamente feliz e querendo repetir 

várias vezes. Na figura 5 observamos o sítio onde a estagiária colocou o seu 

indicador, para auxiliar o cliente a tocar a canção dos parabéns.  

Figura 5 – Estratégia utilizada para a canção “Parabéns a Você” 

 

Nas sessões seguintes o Tomás continuou a pedir para tocar a canção 

“Parabéns a Você”. Foi, também, continuado o trabalho da alteração da 

velocidade e dinâmica das canções e nas improvisações com instrumentos.  

A meio da nona sessão, após terminar a atividade de tocar instrumentos com 

alteração da velocidade e dinâmica, o Tomás começou a cantar sozinho, com o 

microfone posicionado. A estagiária seguiu o Tomás, tocando no piano uma 

sequência de acordes simples (ex.: Dó Maior e Sol Maior). Após alguns minutos 

a cantar, o Tomás parou e pediu à estagiária, por intermédio de gestos e 

verbalizações, para cantar à Desgarrada, nesse momento os dois cantaram à 

desgarrada, até ao fim da sessão. Observou-se no Tomás uma atenção à 

produção da estagiária, esperando que ela terminasse de cantar para ele 

começar.  
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Na décima primeira sessão, o Tomás chegou bastante entusiasmado e contente, 

verbalizando várias palavras impercetíveis e, como não se estava a fazer 

entender, começou a ficar frustrado. Foi necessário, para o acalmar, dar-lhe 

água e fazer exercícios de respiração e, quando estava mais calmo, a estagiária, 

com algum cuidado, tentou perceber o que queria. Depois de alguns minutos, a 

estagiária percebeu que o Tomás queria apresentar, aos colegas e restante 

equipa da instituição, as canções que cantava na sessão e, também, tocar a 

canção “Parabéns a Você”. Combinaram, então, que no final da sessão iriam 

falar com a Diretora Técnica para combinar como poderia ser feita a 

apresentação do trabalho desenvolvido pelo Tomás.  

A sessão desenrolou-se por meio de atividades de improvisação vocal e 

instrumental e canto da Desgarrada. No final da sessão, os dois foram ter com a 

Diretora Técnica para solicitar o pedido feito no início da sessão. Após a resposta 

afirmativa, o Tomás ficou bastante contente perguntando, constantemente, 

quando seria a apresentação. Ficou, então, combinado, que nos últimos trinta 

minutos da última sessão (sexta-feira dia 10 de julho de 2020). 

Na última sessão, o Tomás entrou na sala muito entusiasmado pela 

apresentação e após os exercícios de respiração, pediu para tocar no piano os 

exercícios em sequência de teclas azuis e a canção “Parabéns a Você”. Nos 

últimos trinta minutos, a estagiária levou o piano para o pátio onde estavam os 

clientes da instituição e desta forma foi realizada a apresentação, onde o Tomás 

tocou e cantou com a estagiária. Na apresentação, foi notória a alegria e 

empenho do Tomás, bem como dos restantes clientes da instituição. Ao nível da 

execução das canções, o Tomás conseguiu esperar, sempre, pela sua vez, 

olhando durante toda a apresentação para a estagiária.  

5.2.6. Avaliação Final  

Atendendo os objetivos estabelecidos, bem como todo o processo terapêutico 

realizado, foi aplicada a Ficha de Avaliação em Musicoterapia, com o objetivo de 

poder comparar a Avaliação Inicial (contexto individual). A avaliação final foi 

realizada com recurso a observações diretas do Tomás (contexto de sessão) e 
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observações indiretas (análise dos vídeos das sessões e das Grelhas de Registo 

de Sessão Individual). Globalmente, podemos concluir que o Tomás apresentou 

uma evolução muito significativa, sendo capaz de se envolver na atividade, 

esperar pela vez, atividades de exploração de instrumentos e em improvisações 

livres e dirigidas. A nível dos segmentos corporais como a cabeça e os membros 

superiores, o Tomás foi capaz de alinhar a cabeça com o restante corpo, muitas 

vezes, sem necessidade de feedback e, observou-se, também, uma diminuição 

dos espasmos do braço esquerdo, bem como um aumento da mobilidade do 

braço direito (ex.: ao tocar piano e o pandeiro grande). Foi também, observada 

a capacidade de resistir à frustração, presente quando não se conseguia exprimir 

ou executar a atividade como queria.  

Seguidamente apresentaremos a análise detalhada da avaliação do Tomás nas 

seguintes dimensões: 

Área Comportamento – O Tomás continuou motivado, empenhado, participativo 

e sorridente. Observou-se uma evolução ao nível do alinhamento da cabeça em 

relação ao corpo, com o Tomás a necessitar, cada vez menos, de feedbacks 

posturais (comparativamente à avaliação inicial). Relativamente aos espasmos, 

observou-se uma redução dos espasmos do braço esquerdo e um aumento da 

mobilidade do braço direito (ex.: atividades de tocar teclas ou músicas no piano 

ou no pandeiro grande).  

Área da comunicação – O Tomás apresentou uma evolução muito significativa 

ao nível do som produzido, explorando outros instrumentos, tais como o pandeiro 

grande e o piano. No piano, foi capaz de se envolver em improvisações livres e 

em atividades de tocar uma sequência de notas e tocar a música “Parabéns a 

Você”, revelando melhorias no controlo motor ao nível da cabeça, da mobilidade 

da mão direita e redução dos espasmos da mão esquerda. No pandeiro grande 

revelou melhorias na pulsação, conseguindo manter uma pulsação estável ao 

longo da improvisação. Por último, foi capaz de se envolver em jogos de 

imitação, turn-taking, e alteração da dinâmica e velocidade. A nível linguístico o 

Tomás apresentou melhorias na articulação de vogais (“a”, “e”, “i”, “o” e “u”) e 
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monossílabos simples (ex.: “ma”, e “pa”). Por último, apresentou melhorias na 

expressão dos pedidos, mantendo-se mais calmo a explicar o que pretendia. 

Área interação social – A evolução observada no Tomás foi ao nível da 

recetividade nas propostas vocais ou instrumentais da estagiária, na espera pela 

sua vez nas improvisações, atividades de imitação e na escolha do refrão (ex.: 

canção “Oh Lá Lá Lá”). Observou-se, também, uma evolução a nível da 

adequação da dinâmica ao contexto da atividade, o envolvimento em atividades 

de imitação e pergunta resposta, o esperar pela vez para improvisar em 

instrumentos ou para cantar e, a realização de pedidos de algumas atividades. 

Área da expressão emocional – Observou-se que, ao nível da respiração, o 

retorno à calma passou a ser realizado mais rapidamente e, muitas vezes, de 

forma autónoma. Continuou a apresentar expressividade e emotividade nas 

improvisações e no canto de canções criadas e nas canções da sua preferência. 

5.2.7. Discussão do caso 

Fazendo uma retrospetiva ao comportamento do Tomás antes de iniciar as 

sessões de musicoterapia e após as intervenções em contexto de grupo e 

individual, a conclusão do caso será dividida em dois segmentos: (1) a conclusão 

e reflexão retirada da intervenção em grupo; e (2) a conclusão e intervenção 

individual.  

Podemos concluir que a intervenção terapêutica em grupo foi importante na 

evolução do comportamento do Tomás, enquanto elemento do grupo. Pelas 

intervenções o Tomás deixou de estar tão centrado em si e na sua produção 

vocal, tornando-se capaz de observar, ouvir e enquadrar a sua produção à do 

grupo, proporcionando momentos de interação, relação, partilha, alegria a 

prazer, tanto nas improvisações livres como nas tarefas propostas pela 

estagiária. A evolução observada corrobora as perspetivas de autores como 

Pavlicevis e os seus colaboradores (2014), Mössler e os seus colaboradores 

(2012), Cunha e Volpi (2008), e Sausser e Waller (2006). Durante as sessões 

em grupo, foram construídas canções com objetivo de contribuir como um 
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vínculo de expressão e desenvolvimento de processos criativos. Nessas 

canções foram trabalhados sentimentos, vivências e experiências, o que 

corrobora as perspetivas de Baker, Wigram e Ruud (2005). 

A intervenção individual demonstrou ser uma intervenção importante para o 

Tomás, permitindo o trabalho de outras dimensões e objetivos que, em grupo, 

seriam dificilmente trabalhados, tais como as questões posturais, mobilidade, 

funcionalidade e articulação de palavras simples. Assim, pelas intervenções 

individuais, observou-se no Tomás uma evolução ao nível da articulação de 

vogais e monossílabos simples (ex: “ma” e “pa”), aspeto defendido por Chong e 

os seus colaboradores (2013) e Kantor Dzodová (2016), ao assumirem que 

experiências musicais atuam como uma ferramenta no trabalho de problemas na 

comunicação. Foi observado, também, um aumento do interesse pela 

experimentação de outros instrumentos, permitindo o trabalho de competências 

ao nível da coordenação motora, redução dos movimentos involuntários e 

trabalho de questões posturais, como a redução das alterações 

musculoesqueléticas da cabeça e do pescoço. As evoluções observadas nas 

intervenções do Tomás, corroboram as perspetivas de Loewy (2005), Gordon e 

os seus colaboradores (2007) e Lima (2004), ao concluir que tocar instrumentos 

permite o trabalho da coordenação motora.  

A criação de canções na sessão tornou-se um contributo importante na 

satisfação das necessidades, no desenvolvimento de habilidades de resolução 

de problemas de forma criativa e no desenvolvimento da capacidade de 

comunicar e explorar temas terapêuticos, aspeto que corrobora autores como 

Baker e os seus colaboradores (2009) e Silverman e os seus colaboradores 

(2016).  

Por último, a utilização da improvisação, nomeadamente pelas técnicas do 

imitar, turn-taking e o corresponder foram importantes para promover a produção 

sonora instrumental e vocal do cliente e para promover o canto ou toque de 

instrumentos improvisados, técnica encontrada em autores como Austin (2008), 

Wigram (2005), Gardtrom (2007), Wigram e os seus colaboradores (2005) e 

Warson (2007). 



 

113 
 

5.3. Outras intervenções  

No presente tópico iremos abordar outras intervenções realizadas ao longo do 

estágio de musicoterapia, que terminaram em março, com a interrupção do 

estágio. Duas foram individuais e três sessões de grupo. Seguidamente serão 

apresentadas as informações relativas aos clientes, bem como objetivos e um 

breve resumo das sessões, bem como a avaliação final.  

5.3.1. Intervenções Individuais 

5.3.1.1. Caso 1 – José 

O José é um jovem com 23 anos, vive com a mãe, a irmã, o cunhado e um 

sobrinho, ainda criança, na Fonte Santa, concelho de Loures e encontra-se a 

frequentar o CAO – CREACIL Oriente desde 2015. Tem o diagnóstico de PEA e 

apresenta dificuldades ao nível da atenção, concentração e resistência à 

frustração. Na instituição é acompanhado pelos serviços de Psicomotricidade e 

Terapia Ocupacional. É um jovem comunicativo, que gosta de falar tudo o que 

tenha a ver com o Japão e outros países, sabendo algumas palavras em 

japonês, fruto dos desenhos animados e filmes que vê em casa. Na instituição 

participa em várias atividades, tais como: atividades de cozinha, atividades de 

informática, piscina e passeios fora da instituição. Nas atividades de vida diária 

é completamente independente.  

Foi encaminhado para a avaliação em musicoterapia por gostar muito de música 

e por apresentar dificuldades ao nível da atenção, concentração e resistência à 

frustração. Na primeira sessão, o José entrou na sala e, ao ver o piano, sentou-

se, ligou-o e explorou-o durante toda a sessão. Explorou todos os botões do 

piano, ou seja, todas as músicas, ritmos e estilos musicais oferecidos pelo piano, 

recusando todas as propostas e interações da estagiária. Nas sessões seguintes 

foi observado o mesmo comportamento ao piano e a recusa em realizar outras 

atividades ao piano. Foi observado, também, que quando não encontrava a 

melodia que pretenda no piano, começava a exibir comportamentos de 

frustração, como: expressões faciais, tiques nas mãos e recusa na interação da 

estagiária.  
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O ponto de viragem foi na sessão número doze, com a estagiária a preparar o 

setting e a retirar o piano da sala e a incluir um pandeiro grande no chão e uma 

oitava de boomwhackers. O José entrou na sessão e ao ver que o piano não 

estava ficou frustrado, perguntando porquê repetidamente e exibindo 

estereotipias. Nesse momento a estagiária sentou-se no chão e começou a 

improvisar com dois boomwhatchers e ao ouvir o som, o José sentou-se no chão 

e começou a organizar os tubos pelo seu comprimento. Nessa sessão, foi 

possível observar uma mudança no comportamento do José, estando 

predisposto para uma nova tarefa e para o início da interação.  

Ao longo das sessões seguintes, foram introduzidos novos instrumentos na 

sessão, com o José a aceitar experimentá-los. Relativamente ao piano, na 

sessão dezanove, foi novamente introduzindo, com o José a chegar à sessão e 

a dirigir-se logo ao piano, contudo, nesse momento a estagiária começou a tocar 

uma das músicas que este procurava sempre ouvir, o “Canon em Ré maior” de 

Pachelbel. O José começou procurar as notas que a estagiária estava a tocar 

numa oitava mais grave e, pouco a pouco, envolveu-se na música, tocando em 

conjunto com a estagiária. Até ao término das sessões, o José envolveu-se 

atividades de improvisação com o piano e com outros instrumentos e em 

atividades de cantar canções conhecidas e recriação de outras canções. 

A um nível geral, o José apresentou uma evolução positiva ao longo das sessões 

de musicoterapia, observando-se uma diminuição da frustração, um aumento do 

interesse, participação e atenção. 

5.3.1.2. Caso 2 – Rita  

A Rita é uma jovem com 22 anos que reside no concelho de Loures. Como os 

seus pais estão separados, a Rita e o seu irmão, adolescente, passam uma 

semana em casa da mãe, em Odivelas, e outra semana em casa do pai, na 

Ramada, concelho de Odivelas. Tem diagnóstico de PEA e encontra-se no CAO 

– CREACIL Oriente desde 2016. Na instituição é acompanhada pelos serviços 

de Psicomotricidade, Terapia Ocupacional e Reiki. No quotidiano da instituição 

participa em atividades de ensacamentos, colagens, saídas da instituição, 
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natação, sessões de estimulação sensorial e atividade física adaptada. A nível 

comportamental, é uma jovem que apresenta muitas estereotipias verbais 

agudas e estereotipias corporais, tais como: saltos, autoagressão, movimentos 

involuntários com as mãos. Ao nível da comunicação, exprime-se por pequenas 

verbalizações em função das suas necessidades (ex.: quando quer ir à casa de 

banho diz: “-peto”). Quando entra num estado de crise e não se consegue 

autorregular, a Rita verbaliza a palavra “-oh pepua”, nesse momento pede para 

vestir ou então, os técnicos realizam uma sessão de estimulação sensorial ou de 

relaxamento, dependendo da avaliação do comportamento da Rita. Nas 

atividades de vida diária é independente, necessitando, apenas, de alguns 

feedbacks, nomeadamente a lavar as mãos. A nível da alimentação monstra uma 

compulsão pela comida, só parando de comer quando não lhe dão mais comida.  

Foi encaminhada para as sessões de musicoterapia pelo seu gosto pela música 

e por ser uma atividade que a auxilia a regressar à calma. Após a avaliação 

foram definidos os seguintes objetivos: promover a interação/comunicação 

musical através de experiências musicais; estimular a produção verbal oral em 

contexto de sessão; e promover a regulação emocional, pelas experiências 

musicais. 

Na primeira sessão, foram utilizados instrumentos como maracas, pandeiro 

grande, pandeiro pequeno e jambé. Quando entrou na sessão, a Rita sentou-se 

no chão, puxou o jambé e uma baqueta e começou a tocá-lo num volume 

extremamente alto. A estagiária pegou numa baqueta e, ao mesmo tempo, tocou 

no jambé, imitando o padrão rítmico, tornando-se num jogo de imitação de 

acordo com a produção da Rita. Nas sessões seguintes, juntas continuaram a 

atividade de imitação, alterando os instrumentos utilizados.  

O ponto de viragem, foi na décima quinta sessão, com a Rita a dirigir-se ao piano, 

a colocar o dedo no On e Off e a olhar fixamente para a estagiária, esperando 

pela autorização para ligar. Após a autorização começou a tocar algumas teclas 

e a colocar o seu ouvido na coluna onde saía o som. Nesse momento, a 

estagiária aproximou-se e começou a tocar alguns acordes, sendo que a Rita 

permaneceu atenta com o ouvido na coluna. Nessa sessão produziu vários 
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sorrisos. Globalmente, a Rita apresentou melhorias ao nível da atenção, 

permanência na atividade, no contacto ocular e na interação. 

5.3.2. Intervenções em Grupo 

5.3.2.1. Grupo I – Daniela, Antónia, Fábio e Mónica 

A Daniela é uma jovem de 26 anos, vive com a mãe em Santo António dos 

Cavaleiros, na Cidade Nova, no concelho de Loures. Tem Perturbação do 

Desenvolvimento Intelectual e é acompanhada pelos serviços de 

Psicomotricidade, Terapia Ocupacional e Reiki, na instituição. Tem excesso de 

peso, obsessão e compulsão pela comida, ficando agressiva quando é chamada 

à atenção no momento do almoço e do lanche. É independente nas atividades 

de vida diária. Participa em atividades como saídas da instituição, piscina, 

atividade física adaptada, culinária, atividades de criatividade e “ASU 

lavandaria”. A nível comportamental é uma jovem sempre bem disposta, contudo 

em atividades, não gosta de cooperar, necessitando de constantes feedbacks. 

Gosta muito de música, gostando preferencialmente de músicas populares e 

músicas de criança. Foi encaminha para as sessões de musicoterapia por gostar 

de música e para trabalhar as questões comportamentais.  

A Antónia é uma adulta de 49 anos, vive com o pai em Fetais, concelho de 

Loures. Encontra-se na instituição desde 2018. O seu diagnóstico é de 

Perturbação do Desenvolvimento Intelectual, é acompanhada na instituição 

pelos serviços de Psicomotricidade e Terapia Ocupacional. É independente nas 

atividades de vida diária. Participa em atividades como: saídas da instituição, 

atividade física adaptada, culinária, colagens, “ASU Lavandaria” e atividades de 

criatividade. A nível comportamental apresenta-se bem disposta, participativa 

nas atividades e ajuda os colegas a realizar atividades. Tem alguma dificuldade 

na coordenação motora e na comunicação, nomeadamente na articulação de 

palavras, observável quando se tenta expressar. Gosta de música, sendo os 

seus gostos musicais à base de música popular portuguesa, música de criança 

e música religiosa. Foi encaminhada para as sessões de musicoterapia por 

gostar de música e pela sua dificuldade na coordenação motora e comunicação. 
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O Fábio é um jovem de 22 anos, vive com a mãe o pai e a irmã na Bobadela, 

concelho de Loures. Tem Perturbação do Desenvolvimento Intelectual, está na 

instituição desde 2018 e é acompanhado, no CAO, pelos serviços de 

Psicomotricidade, Terapia Ocupacional e Reiki e, fora da instituição, é 

acompanhado pela Terapia da Fala. É independente nas atividades de vida 

diária. Participa nas seguintes atividades: atividade física adaptada, natação, 

“ASU informática”, atividades de promoção para a vida independente, “ASU 

lavandaria”, atividades de culinária e de atividade e saídas da instituição. 

Apresenta dificuldades na linguagem, observadas na articulação de palavras e 

dificuldades na coordenação motora e equilíbrio. Gosta de música, 

principalmente a música comercial. Foi encaminhado para a musicoterapia pelo 

seu gosto e pelas dificuldades na coordenação e comunicação.  

A Mónica é uma jovem de 20 anos, vive com a mãe e com a irmã em Santa Iria, 

no concelho de Loures. Tem Perturbação do Desenvolvimento Intelectual e 

Epilepsia, estando na instituição desde 2018. É acompanhada, internamente, 

pela Psicomotricidade e pela Terapia Ocupacional, para além dessas terapias, 

tem uma Terapeuta da Fala que se desloca à instituição, uma vez por semana. 

É independente nas atividades de vida diária. Participa nas seguintes atividades: 

atividade física adaptada, natação, “ASU informática”, atividades de promoção 

para a vida independente, “ASU lavandaria”, atividades de culinária e de 

atividade e saídas da instituição. Com o acompanhamento da instituição, 

principalmente da sua Gestora do Processo, participa numa ASU na instituição 

CREVID – Apoiar e Ensinar, como auxiliar. Gosta de música, principalmente 

música comercial. Foi encaminhada para a musicoterapia pela sua dificuldade 

de expressão e comunicação.  

Os objetivos definidos para o grupo prendiam-se com o proporcionar 

experiências musicais que promotoras de coordenação motora, estrutura, 

limites, proporcionar experiências de partilha no jogo musical, facilitar 

oportunidades para a comunicação não-verbal. Na sessão inicial foi pedido a 

cada elemento que escolhesse um instrumento e que se apresentasse por esse 

instrumento. A Daniela escolheu a maraca, a Antónia o guizo, o Fábio o chocalho 
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grave e a Mónica outra maraca. À vez cada um tinha de dizer o seu nome e tocar 

o instrumento. Na atividade todos participaram, motivados, empenhados e 

sorridentes aquando a apresentação de cada um. Seguidamente, juntos 

cantaram canções da preferência de cada um.  

Ao longo das sessões realizaram-se diversas experiências musicais, 

correspondendo a técnicas de musicoterapia ativa e recetiva. Nas técnicas de 

musicoterapia ativa foram utilizadas atividades de improvisação, tais como: 

improvisação livre e dirigida, a imitação, o espelhar, o corresponder e o turn-

taking. Foram, também, utilizadas técnicas de recriação de canções, utilizando 

melodias conhecidas, com o objetivo de promover a comunicação, atenção, 

expressão e participação, e foram compostas canções, tais como “Hino da 

CREACIL” e a “Canção de Natal”, esta última apresentada aos pais no convívio 

de Natal. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos musicais: pandeiro grande, pandeiro 

pequeno, guizos, chocalhos graves e agudos, piano, voz, maracas, ukuelele e 

jambé. Os instrumentos foram selecionados de acordo com os objetivos 

definidos para a sessão, podendo ser alterados de acordo com as propostas dos 

clientes. O piano e o ukuelele foram utilizados, muitas vezes, como suporte 

harmónico para a improvisação e para a criação de composições. Globalmente, 

o grupo apresentou melhorias na expressão, coordenação motora fina (tocar 

instrumentos mantendo uma pulsação regular) e na comunicação não-verbal. 

5.3.2.2. Grupo II – Daniel e Joaquina  

O Daniel é um jovem de 22 anos, com PC, vive com a mãe, o pai e o irmão, mais 

velho, em Camarate no concelho de Loures. É acompanhado, na instituição pela 

Terapia Ocupacional, Psicomotricidade e Reiki e fora da instituição pela 

hidroterapia e fisioterapia. Utiliza cadeira de rodas, mas dada a sua perturbação 

e características (movimentos involuntários e rigidez motora) necessita que o 

guiem. Apresenta, também, dificuldades na articulação das palavras e espasmos 

motores. É completamente dependente nas atividades de vida diária, usando 

fralda e necessitando de ajuda a comer. Participa em atividades como saídas da 
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instituição, relaxamento e estimulação sensorial. Foi encaminhado para as 

sessões de musicoterapia por gostar de música e para auxiliar no controlo de 

espasmos e necessidade de relaxamento dos segmentos corporais.  

A Joaquina é uma jovem de 21 anos, vive com a mãe em Sacavém, concelho de 

Loures e vai passar os fins de semana, de quinze em quinze dias com o pai. Tem 

Síndrome de Dravet e encontra-se no CAO – CREACIL Oriente desde 2018. É 

acompanhada pela Psicomotricidade, Terapia Ocupacional e Reiki na instituição. 

É independente nas atividades de vida diária. Participa nas seguintes atividades: 

atividades de criatividade, atividade física adaptada, promoção para a vida 

independente. É uma jovem que tem dificuldades em participar nas tarefas que 

não são da sua preferência, apresentando resistência à frustração, observável 

pelo seu comportamento (choro, agressividade para com os outros e para 

consigo mesma). Gosta de música, nomeadamente músicas de criança e Xutos 

e Pontapés. Foi encaminhada para a musicoterapia pelo seu gosto na música e 

pela sua resistência à frustração e participação nas atividades.  

Os objetivos definidos para o grupo foram os seguintes: promover a participação 

em atividades musicais, promover o relaxamento muscular. Na primeira sessão, 

foi pedido a cada um que escolhesse um instrumento, a Joaquina escolheu a 

maraca e o Daniel escolheu outra maraca, contudo, pela impossibilidade de 

manusear a maraca, a estagiária colocou uma bracelete na maraca e colocou-a 

no pulso do Daniel, nesse momento o Daniel sorriu. A Joaquina rapidamente 

perdeu o interesse na maraca, colocando dois dedos no piano, explorando-o. O 

Daniel, apenas tocava a maraca quando a estagiária pedia, assim, a estagiária 

criou uma canção: “Se estamos felizes”, para envolver os dois numa atividade. 

Nas sessões seguintes, existiram pequenas variações da canção, de acordo 

com o instrumento escolhido pelo Daniel e pela Joaquina, sendo que os do 

Daniel eram sempre adaptados para o pulso, ou tocados com auxílio da 

estagiária ou da Joaquina, que tomava, muitas vezes a iniciativa para ajudar. 

Nas sessões com este grupo foram utilizadas técnicas de musicoterapia ativa e 

passiva. Na musicoterapia ativa foram utilizadas a exploração de instrumento e 

o canto de canções com instruções para determinado instrumento escolhido, e 
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foi utilizada a audição musical para momentos de relaxamento. Os instrumentos 

utilizados dependeram da escolha de cada um, destacando-se o piano, maracas 

e guizos, sendo que para o Daniel as maracas teriam uma bracelete para colocar 

o instrumento no pulso.  

Globalmente, podemos concluir que no grupo observou-se um aumento ao nível 

da participação e permanência na atividade (caso da Joaquina) e um aumento 

do relaxamento dos segmentos musculares com a diminuição dos espasmos 

(caso do Daniel). 

5.3.2.3. Grupo III – Vanessa, Dário, Sofia e Ilda  

A Vanessa tem 39 anos, vive com a mãe, o irmão, a cunhada e com dois 

sobrinhos pequenos, na Chamboeira, concelho de Loures. Tem Perturbação do 

Desenvolvimento Intelectual e Epilepsia e encontra-se na instituição desde 2017. 

É acompanhada pela Psicomotricidade e pela Terapia Ocupacional. É 

independente nas atividades de vida diária e na instituição participa em 

atividades de natação, atividade física adaptada, “ASU lavandaria”, atividades 

de promoção para a vida independente, saídas da instituição, culinária e 

atividades de criatividade. Gosta muito de música, principalmente música 

popular portuguesa. Tem dificuldades ao nível da organização de pensamentos 

e sequenciação de acontecimentos, dificuldades na linguagem (observável na 

articulação de palavras) e problemas de coordenação motora, sendo 

encaminhada para as sessões de musicoterapia por essas dificuldades. 

O Dário tem 34 anos, vive com o pai e com a mãe na Flamenga, em Santo 

António dos Cavaleiros, concelho de Loures. Tem Perturbação do 

Desenvolvimento Intelectual e é acompanhado pela Psicomotricidade e pela 

Terapia Ocupacional e é independente nas atividades de vida diária. Participa 

nas seguintes atividades: atividade física adaptada, natação, atividades de 

promoção para a vida independente, “ASU lavandaria”, atividades de culinária e 

de atividade e saídas da instituição. Foi encaminhado para a musicoterapia pela 

sua dificuldade em resistir à frustração, coordenação motora fina e comunicação 

e expressão.  
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A Sofia tem 19 anos, vive com o pai e com a mãe em Frielas, no concelho de 

Loures, tem Síndrome Fetal Alcoólico e frequenta a instituição desde 2019. É 

independente nas atividades de vida diária. Participa nas seguintes atividades: 

atividade física adaptada, natação, “ASU informática”, atividades de promoção 

para a vida independente, “ASU lavandaria”, atividades de culinária e de 

atividade e saídas da instituição. Foi encaminhada para a musicoterapia pela sua 

dificuldade na expressão e comunicação e coordenação motora grossa e fina. 

A Ilda tem 43 anos, vive com a mãe e com o pai na Ramada, concelho de 

Odivelas e está na instituição desde 2016. É acompanhada pela 

Psicomotricidade e Terapia Ocupacional. É independente nas atividades de vida 

diária. Participa nas seguintes atividades: “ASU lavandaria”, culinária, atividade 

física adaptada, saídas da instituição, natação e criatividade. Foi encaminhada 

para a musicoterapia pela sua dificuldade na expressão, pelo gosto em música 

e pela recusa em participar nas atividades individuais ou de grupo que não sejam 

do seu interesse.  

Foram definidos os seguintes objetivos de intervenção: proporcionar 

experiências músicas promotoras de coordenação motora, envolvimento, 

comunicação, participação, estrutura e limites; proporcionar oportunidades para 

a comunicação e expressão não-verbal; e proporcionar experiências de partilha 

no jogo musical.  

Na sessão inicial foi pedido a cada um que escolhesse um instrumento e se 

apresentassem, dizendo o seu nome e tocar ao mesmo tempo; a Vanessa 

escolheu o jambé, o Dário a harmónica, a Sofia a maraca e a Ilda os pauzinhos. 

A Ilda rejeitou participar na atividade, ficando atenta aos seus colegas. No fim da 

atividade todos permaneceram com os instrumentos e, juntos, sem a Ilda, 

tocaram os seus instrumentos, envolvendo-se num jogo chamado “Toca, pausa, 

toca, pausa”. Nas sessões seguintes foram desenvolvidas outras atividades, 

como o canto de músicas conhecidas e improvisações com os instrumentos, com 

a Ilda a recusar-se a participar. O ponto de viragem na participação da Ilda, foi 

na sessão sete, quando a estagiária trouxe para a sessão uma música criada 

por si, chamada “Parapara”. Na música a estagiária pedia que o grupo repetisse 
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algumas palavras e, no meio da canção, a Ilda, muito baixinho, começou a 

repetir. A partir dessa sessão, começou a envolver-se, um pouco mais nas 

atividades, principalmente, em canções criadas e cujo refrão teria de ser 

repetido.  

Ao longo das sessões realizaram-se diversas experiências musicais, 

correspondendo a técnicas de musicoterapia ativa, como improvisações com 

instrumentos, imitação, espelhar e corresponder. Foram, também, utilizadas 

técnicas de recriação de canções, utilizando melodias conhecidas, com o 

objetivo de promover a comunicação, atenção, expressão e participação; foram 

compostas canções, tais como “Hino da CREACIL” e a “Canção de Natal”, esta 

última apresentada aos pais no convívio de Natal; e foram cantadas canções 

trazidas pela estagiária para promover a participação, expressão, comunicação 

e o envolvimento na atividade. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos músicas: pandeiro grande, pandeiro 

pequeno, guizos, chocalhos graves e agudos, piano, voz, maracas, ukuelele, 

pauzinhos, jambé e harmónica. Os instrumentos foram selecionados de acordo 

com os objetivos definidos para a sessão, podendo ser alterados de acordo com 

as propostas dos clientes. O piano e o ukuelele foram utilizados, muitas vezes, 

como suporte harmónico para a improvisação e para a criação de composições. 

Globalmente, o grupo apresentou melhorias na expressão, coordenação motora 

fina (tocar instrumentos mantendo uma pulsação regular), na comunicação não-

verbal e na participação e envolvimento (ex.: aumento da participação da Ilda).  

5.3.2.4. Grupo IV – Tomás, Vitória e Pedro 

A caracterização do Tomás encontra-se descrita no Estudo de Caso nº 2.  

A Vitória é uma jovem com 19 anos, vive com a mãe, o padrasto e o irmão mais 

novo, na Apelação, no concelho de Loures. Tem PC e encontra-se na instituição 

desde 2018, é acompanhada, na instituição, pela Psicomotricidade, Terapia 

Ocupacional e Reiki e, fora da instituição pela Fisioterapia. É uma jovem 

independente nas atividades de vida diária, contudo necessita de um andarilho 
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para a auxiliar na locomoção. Participa nas seguintes atividades: atividade física 

adaptada, “ASU informática”, atividades de promoção para a vida independente, 

“ASU lavandaria”, atividades de culinária e de atividade e saídas da instituição. 

Foi encaminhada para a musicoterapia pela sua dificuldade no controle dos 

movimentos involuntários, dificuldade na expressão e articulação de palavras. 

O pedro tem 23 anos, vive com o pai, mãe e avó em Camarate, concelho de 

Loures e tem PC. Frequenta a instituição desde 2018, sendo acompanhado pela 

Psicomotricidade, Terapia Ocupacional e Reiki. É dependente nas atividades de 

vida diária, necessitando de ajuda na alimentação, vestuário e necessidades. 

Participa nas seguintes atividades: estimulação sensorial, ensacamentos, 

atividade física adaptada, criatividade e “ASU informática”. Gosta de música, 

principalmente música popular, comercial e hip-hop. Foi encaminhado para a 

musicoterapia pela sua dificuldade na expressão e controlo dos movimentos 

involuntários.  

Os objetivos definidos para o grupo encontram-se descritos no Quadro 16 – 

Plano de Intervenção do Grupo IV, no sub-capítulo 5.2.2. Como referido na 

descrição do caso nº 2, do Tomás, no início da sessão em grupo foi pedido a 

cada um que escolhesse um instrumento para se apresentar dizendo o nome e 

tocando ao mesmo tempo, o Tomás escolheu a maraca e posicionou-a como 

microfone, o Pedro escolheu o jambé e a Vitória escolheu o pandeiro grande. 

Logo ao início começaram os atritos, com o Tomás a cantar demasiado alto e os 

restantes clientes a pedirem para parar ou simplesmente paravam de tocar. 

Dada a reação do grupo, a estagiária criou o jogo “Ora canto eu, ora cantas tu”, 

contudo as mesmas dificuldades foram sentidas, com o Tomás sem conseguir 

esperar pela sua vez. Nas sessões seguintes, o mesmo comportamento do 

Tomás foi observado, com as mesmas reações por parte do Pedro e da Vitória. 

Com o tempo o Tomás começou a adequar o volume da sua produção, 

começando a integrar-se na produção dos outros, sendo capazes de, juntos, 

improvisarem com a voz ou instrumentos, cantarem canções, envolverem-se em 

jogos de pergunta reposta e em atividades de composição e recriação de 

canções.  
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Ao longo das sessões realizaram-se diversas experiências musicais, 

correspondendo a técnicas de musicoterapia ativa, como improvisações com 

instrumentos, imitação, espelhar e corresponder. Foram, também, utilizadas 

técnicas de recriação de canções, utilizando melodias conhecidas, com o 

objetivo de promover a comunicação, atenção, expressão e participação; foram 

compostas canções, tais como “Hino da CREACIL” e a “Canção de Natal”, esta 

última apresentada aos pais no convívio de Natal; e foram cantadas canções 

trazidas pela estagiária para promover a participação, expressão, comunicação 

e o envolvimento na atividade. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos musicais: pandeiro grande, pandeiro 

pequeno, guizos, piano, voz, maracas, ukuelele, pauzinhos e jambé. Os 

instrumentos foram selecionados de acordo com os objetivos definidos para a 

sessão, podendo ser alterados de acordo com as propostas dos clientes. O piano 

e o ukuelele foram utilizados, muitas vezes, como suporte harmónico para a 

improvisação e para a criação de composições. Globalmente, o grupo 

apresentou melhorias na expressão, mobilidade dos membros superiores, 

melhoria na articulação de vogais e monossílabos simples, melhorias na 

comunicação e coordenação motora fina.



 

125 
 

DISCUSSÃO 

Autores como Berger (2002), Bruscia (1998), Pellitteri (2000), Davis e Richard 

(2002), Stewart (2002) e Wigram, Pedersen e Blonde (2002) defendem que a 

musicoterapia contribui para a reabilitação de pessoas com deficiência e 

multideficiência, ao nível das competências cognitivas e sociais.  

A intervenção levada a cabo no CAO – CREACIL Oriente teve por objetivos: 

promover a sensibilização da equipa técnica para a importância da intervenção 

da musicoterapia na população em estudo; aumentar o leque de experiencias a 

que os clientes se encontram sujeitos; despertar a mudança no desenvolvimento 

dos clientes, nomeadamente ao nível da autoexpressão dos sentimentos através 

do corpo, voz ou instrumento; fomentar um ambiente seguro e lúdico de mofo a 

encorajar os clientes para o envolvimento e interação sonoro-musical; 

estabelecer relações interpessoais e facilitar a comunicação e expressão 

emocional; aumentar a proximidade física dos clientes com PEA, pelo uso do 

canto e dos instrumentos; desenvolver competências sensoriomotoras nos 

clientes sinalizados; e contribuir para a estimulação de competências motoras 

dos clientes, através da música. 

O presente estágio de intervenção permitiu que a estagiária tivesse contacto 

direto com a realidade de um profissional em Musicoterapia, permitindo-lhe, 

assim, ter a oportunidade de pôr em prática conteúdos e técnicas abordadas e 

aprofundadas no primeiro ano do Mestrado de Musicoterapia. Considerando a 

diversidade de métodos, técnicas e abordagem utilizadas em Musicoterapia, no 

decorrer do estágio foi possível ter noção de quais fariam mais sentido adotar 

para a estagiária, em função das necessidades dos clientes intervencionados e 

da realidade da instituição.  

Considerando que a CREACIL não tinha tido contacto com a valência da 

musicoterapia até ao momento da realização deste estágio, considera-se 

cumprido o grande propósito de reconhecimento e de divulgação desta 

intervenção, bem como a sensibilização de toda a equipa técnica para os 

benefícios de uma intervenção em musicoterapia para a pessoa com deficiência 
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e multideficiência. Ao longo do estágio, a equipa técnica contactou de perto com 

o processo de intervenção, testemunhando as mudanças que iam existindo ao 

longo dos meses.  

Desde o início do processo terapêutico que a estagiária procurou conceber uma 

visão holística de cada cliente, quer em setting individual ou de grupo, bem como 

proporcionar a aceitação e o tempo de maturação de cada um, para que a 

mudança possa ocorrer e fluir, tal como o preconizado por Boxill (1985), ao 

defender a importância de dar espaço para que a assimilação e acumulação 

possa ser processada, sendo estas as bases essenciais do processo de 

aprendizagem e mudança. 

Como referido na metodologia, as sessões processaram-se tanto no contexto 

individual como em grupo, existindo diferenças no trabalho em cada contexto. 

Individualmente é possível estabelecer uma relação terapêutica mais 

personalizada, precisa e focada nas necessidades do cliente (Pellitteri, 2000), e 

as sessões de grupo permitem chegar a mais clientes, onde os objetivos 

individuais são enquadrados nos objetivos do grupo, daí ser importante a criação 

de grupos homogéneos ao nível das perturbações.  

Dada as especificidades da população intervencionada no estágio, com 

dificuldades no domínio sensorial, motor, social, comportamental, emocional, 

comunicativo, cognitivo, linguístico e de autonomia, o estágio compreendeu uma 

ação abrangente, com a definição de objetivos para cada um dos domínios 

apresentados. Procurou-se ir ao encontro, não só do preconizado na literatura, 

como também no trabalho existente na instituição, procurando um trabalho 

multidisciplinar, a comunicação entre a equipa, observando-se uma congruência 

na utilização de conceitos semelhantes e, ainda, o reconhecimento, pela equipa 

técnica, da intervenção em musicoterapia como um complemento de qualidade 

na prestação de serviços à pessoa com deficiência.  

No desenvolvimento do domínio comunicativo, não só a estimulação de 

competências de comunicação pré-verbais, como verbais, com repercussões de 

competências no domínio linguístico, foram atingidos resultados surpreendentes, 
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tal como os resultados encontrados nos estudos de Lee e McFerran (2012), 

Kalas (2012), LaGasse (2014), Finnigan e Starr (2010) e Lim (2010). Foram, 

também, observados ganhos a nível das competências relacionais e sociais, 

promovidas pela experiência musical partilhada, corroborado os resultados 

encontrados por Kim e os seus colaboradores (2009). Quer em atividades de 

improvisação como na criação de canções, os clientes tiveram ganhos na 

comunicação, autoexpressão, podendo ser observado tanto a nível musical 

como verbal, nomeadamente nos casos de grupo e no caso do Tomás e do 

Joaquim, este aspeto é igualmente defendido por autores como Berger (2002), 

Stewart (2002) e Dingle, Christopher, Ballantyne e Baker (2012). 

A intervenção em musicoterapia permitiu ganhos no domínio motor, pelo 

aumento da coordenação motora fina e grossa, evitando, no caso da PC o 

agravamento de alterações musculo-esqueléticas, benefícios, tal como referido 

em autores como Loewy (2005), Gordon e os seus colaboradores (2007) e Lima 

(2004). 

Também para autores como Davis e Richards (2002), Dingle e os seus 

colaboradores (2012), Clift, Nicol, Raisbeck, Whitmore e Morrison (2010) e 

Gooding (2011), a intervenção em grupo permitiu que os clientes interagissem, 

enquanto grupo, desenvolvendo uma identidade própria, através do 

desempenho de um papel único e diferenciado dentro do grupo, bem como o 

desenvolvimento de pertença ao grupo, colaboração, aceitação e interação.  

A intervenção em musicoterapia constitui-se como um ambiente prazeroso para 

os clientes, onde podem ser trabalhadas competências importantes, de modo 

prazeroso, sem que tenham a consciência disso (Hillier, Greher, Poto, & 

Dougherty, 2011; Schreiber, 2011). No presente estágio, verificou-se que a 

intervenção foi prazerosa para os clientes intervencionados, permitindo ganhos 

na regulação emocional, nos clientes como o Joaquim e o Tomás. 

Tendo como base as recomendações de Berger (2002), Savarimuth (2002) e 

Stephenson (2006), no que diz respeito à escolha de atividades não serem 

demasiado complexas, no presente estágio, todas as atividades foram pensadas 
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e desenhadas de acordo com as necessidades, características e preferências, 

de modo a serem prazerosas e promotoras de desenvolvimento para os clientes 

sinalizados. Outro aspeto a considerar, foi a escolha dos instrumentos para o 

setting que, muitas vezes, apesar de serem escolhidos não foram utilizados ou 

tiveram de ser alterados em função das necessidades e do que o cliente 

oferecesse na sessão.  

Com a evolução do processo terapêutico e das necessidades de alguns clientes, 

como o caso do Tomás, constatou-se a pertinência a sua inclusão num processo 

de intervenção individual, a par com as sessões de grupo, para poder trabalhar 

outro tipo de objetivos, nomeadamente através dos aspetos verificados ao nível 

das alterações musculoesqueléticas da cabeça, do pescoço, da mobilidade e 

funcionalidade dos membros superiores, aspetos que em grupo, seriam mais 

difíceis de ser trabalhados.  

Importa, ainda, acrescentar, que durante o processo terapêutico, a estagiária 

tomou como base teórica o preconizado por Nordoff e Robbins (1977), 

relativamente à importância de nutrir criativamente os indivíduos, explorando o 

máximo de cada iniciativa, integrando-a e contextualizando-o num ambiente 

musical rico e estruturado. Nessa base, ao longo das intervenções, procurou-se 

a partir das iniciativas e capacidades exibidas, por exemplo pelo Joaquim e pelo 

Tomás, promover vivências positivas e bem sucedidas, objetivando diminuir a 

frustração.  

Em suma, podemos concluir que o presente estágio atingiu os objetivos a que 

se propôs, apresentando um impacto positivo, não só, nos clientes que 

beneficiaram da intervenção, como também na instituição que se mostrou 

sensibilizada e mobilizada, para a importância da musicoterapia enquanto 

terapia importante na intervenção com jovens e adultos com deficiência e 

multideficiência. Para além dos resultados obtidos corroborarem a revisão da 

literatura, torna-se importante realçar a importância no processo de criação da 

relação terapêutica e de todo o investimento necessário para a sua construção, 

sendo este um grande impulsionador no processo de mudança, ou seja, o 
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processo de estar em estreita relação terapêutica no ato de se fazer música 

(Aldridge, Gustroff, & Neugebauer, 1995).
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REFLEXÃO FINAL 

O estágio em musicoterapia no CAO – CREACIL Oriente, de Moscavide, foi 

bastante enriquecedor a nível pessoal e profissional. Durante o estágio, toda a 

equipa técnica forneceu as informações necessárias para poder desenvolver o 

meu trabalho com confiança, o que permitiu que me sentisse à vontade, 

confiante e poiada por todos os técnicos e auxiliares da instituição.  

A minha integração na instituição foi muito fácil, sento extremamente bem 

recebida por todos, desde técnicos, clientes, auxiliares e pessoal administrativo, 

sendo que todos os técnicos, prontamente, sempre me ajudaram a satisfazer as 

minhas dúvidas, dificuldades e conquistas em todo o processo do estágio, 

fazendo-se constatar a importância do trabalho em equipa multidisciplinar. 

Realço, ainda, que sempre me consideraram como um membro da sua equipa, 

sendo chamada para as atividades que desenvolviam, mesmo fora do ambiente 

de estágio, tal como aconteceu no Convívio de Natal e em todas as saídas onde 

participei e tive contacto direto com os clientes fora do ambiente da sessão.  

Penso que o facto de já ter conhecimento na área da Perturbação do 

Desenvolvimento Intelectual, Multideficiência, Paralisia Cerebral, Perturbação do 

Espectro do Autismo e outras perturbações existentes na instituição, ajudou-me 

na forma como abordei o estágio e interagi com os clientes e com a equipa. 

Como técnica de psicomotricidade, a minha intervenção até ao momento tinha 

sido com crianças com deficiência, portanto o estágio com idades mais 

avançadas, demonstrou ser um desafio às minhas capacidades enquanto 

profissional e pessoa.  

Durante o estágio senti algumas dificuldades no trabalho com os grupos e com 

os casos individuais, nomeadamente na escolha dos instrumentos, na resposta 

às iniciativas ou à falta delas em contexto de sessão, no modo como poderia 

diminuir situações de frustração e agressividade. Inicialmente, observar-me nos 

vídeos, dado a minha característica de ser bastante meticulosa e critica nas 

minhas ações, achei que poderia sempre ter feito algo diferente e que poderia 

ter reagido de maneira diferente e que essa reação poderia ter produzido 
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melhores resultados na sessão, no entanto, aprendi tanto na visualização 

individual dos vídeos em casa, como na supervisão do estágio, que a minha 

critica serviria para eu melhorar e entender que, por vezes, menos é mais e que 

as pausas, silêncios e tempos de espera são importantes no processo de 

aprendizagem e assimilação para o cliente.  

Outro momento angustiante, foi a interrupção causada pelo COVID-19, momento 

causado pelo término de sessões e pelo sentimento de angústia sem saber 

quando poderia regressar à instituição e às sessões com aqueles que já eram 

os meus clientes. Durante esta fase, as palavras de encorajamento e esperança 

da supervisora, foram um contributo importante.  

Consciente da importância de uma intervenção ser constante no tempo, de modo 

a produzir mudança e diminuir o retrocesso, antes do recomeço das sessões, 

receei sobre o estado em que os clientes se encontrariam, sobre como iriam ser 

as sessões, sobre a possibilidade de perda da relação e mudanças já atingidas. 

Nesse momento, o apoio da supervisão e de toda a equipa da CREACIL foram 

importantes. A supervisora sempre me ajudou nas minhas angústias, 

encorajando o regresso e, a equipa técnica, prontamente, se adaptou ao novo 

contexto e, novamente me incluiu no seu meio.  

Apesar dos momentos angustiantes, continuo a surpreender-me com o poder da 

música e como esta pode abrir novos canais de comunicação, pode ajudar-nos 

a expressar e relacionar com os outros e ajudar no desenvolvimento de 

competências motoras, sociais, relacionais, espirituais, promovendo o 

desenvolvimento e crescimento pessoal.  

Por último, e fazendo uma reflexão a todo este ano atípico, sinto-me orgulhosa 

da minha caminhada, consegui enfrentar as minhas angústias, superei os meus 

desafios e, acima de tudo, ajudei alguém. 

A desejo da instituição, após a conclusão do mestrado, esperam que continue 

com eles, dando sessões de musicoterapia aos seus clientes de modo a 

continuar o trabalho desenvolvido ao longo do estágio de musicoterapia, algo 
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que me enche de alegria e um sentimento de dever cumprido ao dar a conhecer 

o mundo da musicoterapia e de poder continuar a trabalhar com quem necessita 

de mim e do poder da música. 
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ANEXO I 

GRELHA DE AVALIAÇÃO DE REGISTO DE SESSÃO 

INDIVIDUAL 



 

158 
 

REGISTO DE SESSÃO INDIVIDUAL - MT 
 
NOME DO UTENTE: ______________________________________________ 

DATA: ____________________________TERAPEUTA: ___________________ 

 

OBSERVAÇÃO DIRECTA DO UTENTE: 
 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA SESSÃO: 
 
 
 

TEMAS CENTRAIS: 
 
 

NOVIDADES OU MUDANÇAS: 
 
 

MÚSICA PRODUZIDA (instrumentos, repertório) 
 
 

REACÇÕES PESSOAIS: 
 
 

A FAZER… 
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ANEXO II 

GRELHA DE AVALIAÇÃO DE REGISTO DE SESSÃO EM 

GRUPO
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REGISTO DE SESSÃO DE GRUPO - MT 
 
IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO: ______________________________________ 

DATA: ___________________________TERAPEUTA: _____________________ 

 

PRESENTES: 
 
FALTARAM: 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA SESSÃO: 
 
 

TEMAS CENTRAIS: 
 
 

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS (aspectos individuais ou processo de grupo) 
 
 

MÚSICA PRODUZIDA (actividade, instrumentos, repertório) 
 
 

NOVIDADES OU MUDANÇAS: 
 
 

REACÇÕES PESSOAIS: 
 
 

A FAZER… 
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ANEXO III 

FICHA DE AVALIAÇÃO EM MUSICOTERAPIA



 

162 
 

Grelha de Avaliação em Musicoterapia 

 

Cliente: 

Diagnóstico:  

Data da avaliação inicial (AI)   Avaliação Intermédia (AI2)  Data da avaliação final (AF) 

Respostas: N – Nunca; R – Raramente; AV – Às vezes; C – Constantemente 

Área Objetivo 
AI AI2 AF 

N R AV C N R AV C N R AV C 

Memória a longo prazo 

- Reconhece o musicoterapeuta             

- Reconhece canções familiares             

- Pede atividades/canções/instrumentos             

Memória a Curto Prazo 

- Reconhece e repete o ritmo dado             

- Aceita novas canções/atividades             

- Recorda e repete instrumentos tocados             

Cognição 

- Compreende regras/estrutura             

- Procura instrumentos              

- Segue instruções simples             

- Segue instruções complexas             
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- Indica o desejo para tocar instrumentos              

Atenção/ Concentração 

- Foca atenção nos instrumentos             

- Foca atenção no musicoterapeuta             

- Foca atenção na voz             

- Mantém-se atento ao longo da sessão.             

- Mantém-se concentrado nos instrumentos             

- Mantém-se concentrado na voz do musicoterapeuta             

Motricidade grossa 

- Movimenta-se ao som da música             

- Deambula pela sala             

- Manipula instrumentos             

- Realiza atos motores a pedido             

- Realiza atos motores espontâneos             

- Demonstra agitação motora              

Motricidade fina 

- Agarra instrumentos com firmeza             

- Explora os instrumentos             

- Agarra instrumentos com pouca firmeza             

- Toca instrumentos espontaneamente             

- Manipula instrumentos quando lhe é dado             

Social 

- Sorri/Ri durante a sessão             

- Expressa satisfação pela música             

- Aprecia canções conhecidas             

- Canaliza agitação através de um instrumento de 

percussão 
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- Acalma-se com suporte musical             

- Controla a impulsividade             

- Responde pelo nome             

- Demonstra interesse na atividade             

- Mantém contacto visual             

Participação e 

interação 

- Toca no musicoterapeuta             

- Envolve-se na interação musical             

- Participa numa atividade de tocar instrumentos             

- Participa numa atividade de canto             

- Entra na sala sem comportamentos inadequados             

- Mantém-se na sala durante a sessão             

- Interage verbalmente             

- Interage não-verbalmente             

- Espera pela sua vez na atividade             

- Antecipa o seu turno              

- Toca no seu próprio tempo             

- Toca no tempo do terapeuta             

- Inicia mudanças de tempo             

- Expressa satisfação pela música             

- Manipula instrumentos quando lhe é dado             

Perceção/ 

Discriminação sonora 

e visual 

- Busca estímulos auditivos             

- Compreende estímulos auditivos             

- Compreende estímulos visuais             
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- Reconhece melodias             

Comunicação 

- Localiza a fonte sonora             

- Demonstra perceção de mudanças de velocidade             

- Demonstra perceção de mudanças de intensidade             

- Demonstra perceção de mudanças de dinâmica             

- Procura comunicar             

- Comunica desejos e ideias             

- Comunica sem frustração             

- Gesticula             

- Vocaliza com volume apropriado             

- Vocaliza com o musicoterapeuta             

- Vocaliza apenas por imitação              

- Verbalização impercetível              

- Verbaliza palavras individuais              

- Canta espontaneamente             

- Vocaliza respostas aos estímulos musicais             

- Vocalizações comunicativas             

- Completa a letra das canções             
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ANEXO IV 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19
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ANEXO V 

CANÇÃO “HINO DA CREACIL”



 

171 
 

“HINO DA CREACIL” 

 

Lá, na instituição, um grupo de pessoas diferentes, 

Aprendem a brincar, 

Mas também a trabalhar 

 

(refrão) 

Por isso, esta é a CREACIL 

Que nos faz, ser melhor 

Esta é a nossa família, que queremos ao nosso redor 

(2x) 

 

Logo, pela manhã,  

Reina a energia,  

Com a força do trabalho,  

Que sempre nos contagia, 

 

(refrão) 

Por isso, esta é a CREACIL 

Que nos faz, ser melhor 

Esta é a nossa família, que queremos ao nosso redor (2x) 
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