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Resumo 

O presente documento é uma reflexão fundamentada sobre o trabalho realizado no 

âmbito do estágio curricular do Mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada de 

Lisboa. O estágio realizou-se em sessões individuais com crianças e jovens na Casa do Xisto, 

concelho de Alfena, Valongo, e em dois grupos: um na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos D. 

António Ferreira Gomes, Penafiel, Valongo, e outro na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos São 

Lourenço, em Ermesinde, Porto, sendo os dois grupos constituídos por jovens do 3º ciclo 

com necessidades especiais. O principal objetivo deste documento é a análise do impacto da 

musicoterapia no jovem portador de deficiência, quer individualmente quer em grupo. A 

amostra deste estágio (n=20) são pessoas com perturbações do neurodesenvolvimento, 

perturbações do espectro do autismo e multideficiência, com idades compreendidas entre os 6 

e os 17 anos. Os participantes foram avaliados qualitativamente no início e no fim da 

intervenção através de vários instrumentos de avaliação: IMTAP, questionário de identidade 

sonoro musical e grelha de planificação e observações. Com os resultados obtidos, pode 

concluir-se que a musicoterapia tem um impacto positivo na população em questão. 
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Abstract 

This document is a reasoned reflection on the work carried out in the curricular 

internship of the Master's degree in Music Therapy at the Lusíada University of Lisbon. The 

internship took place in individual sessions with children and young people at Casa do Xisto, 

municipality of Alfena, Valongo, and in two groups: one at the D. António Ferreira Gomes 

Basic School of the 2nd and 3rd cycles, Penafiel, Valongo, and another in the São Lourenço 

Basic School of the 2nd and 3rd cycles, in Ermesinde, Porto, the two groups consisting of 

young people with special needs. The main objective of this document is to analyze the 

impact of music therapy on young people with disabilities, both individually and in groups. 

The sample of this stage (n=20) are people with neurodevelopmental disorders, autism 

spectrum disorders and multi-disability, aged between 6 and 17 years. The participants were 

qualitatively evaluated at the beginning and at the end of the intervention through several 

evaluation instruments: IMTAP, musical sound identity questionnaire and planning and 

observational grid. With the obtained results, it can be concluded that music therapy has a 

positive impact on the population in question. 

 

 

 

Keywors: Music Therapy, Childhood, Adolescence, Disability. 
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Música, Contacto, Criação: Musicoterapia e o Jovem Portador de Deficiência 

O presente documento é uma reflexão fundamentada sobre o trabalho realizado no 

âmbito do estágio curricular do Mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada de 

Lisboa. Este estágio realiza-se na Casa do Xisto, um projeto destinado à pessoa portadora de 

deficiência, em Alfena, concelho de Valongo, distrito do Porto, e em dois grupos: um na 

Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos D. António Ferreira Gomes, Penafiel, Valongo, e outro na 

Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos São Lourenço, em Ermesinde, Porto. 

A amostra deste estágio são pessoas com perturbações do neurodesenvolvimento, 

perturbações do espectro do autismo e multideficiência, com idades compreendidas entre os 6 

e os 17 anos. Em termos de estrutura, este relatório inicia-se com uma descrição das 

instituições onde o estágio se realizou, a Casa do Xisto e duas escolas onde se realizaram 

sessões grupais de musicoterapia, seguindo-se uma descrição da população alvo, dentro da 

qual foi selecionada a amostra da intervenção terapêutica. Segue-se o enquadramento teórico, 

onde é realizada uma revisão da literatura que pretende enquadrar as diferentes patologias da 

população em questão, as intervenções terapêuticas e os domínios necessários para essa 

intervenção. Apresentam-se de seguida os objetivos do estágio, quer ao nível pessoal quer ao 

nível institucional. Na metodologia, descreve-se pormenorizadamente cada utente presente 

nas sessões, bem como os procedimentos e técnicas utilizadas. O instrumento de avaliação, 

IMTAP, é também aqui descrito de forma mais pormenorizada. Posteriormente, são 

apresentados dois estudos de caso. Finalmente, termina-se com reflexões e conclusões. 

Caracterização das Instituições 

A «Casa do Xisto: A Arte para a (D) eficiência» é um projeto destinado à pessoa 

portadora de deficiência, no sentido de estimular a sua autonomia e bem-estar, intervindo 

diretamente no problema social identificado: défice de espaços de ocupação para a pessoa 
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com deficiência. A Casa do Xisto, um projeto da EducaSom - Associação de Artes e Cultura, 

que abriu portas em novembro de 2019, é uma resposta social situada em Alfena, concelho de 

Valongo, distrito do Porto. 

A Casa do Xisto surgiu com o intuito de dar uma resposta pontual e contínua em áreas 

específicas como as artes, os ofícios e o desporto de forma individualizada, respondendo 

igualmente à necessidade de potenciar e desenvolver capacidades individuais capazes de 

legitimar o lugar social da pessoa com deficiência. 

O objetivo da Casa do Xisto é promover a inclusão da pessoa com deficiência através 

das artes, disponibilizando um serviço de resposta às dificuldades sentidas pelo seu público-

alvo e respetivas famílias, trabalhando para a construção de mudanças no sentido de uma 

sociedade mais justa e equitativa. 

A Casa do Xisto apresenta uma resposta de ocupação não-residencial nas instalações 

da Antiga Escola Básica do Xisto, em Alfena, concelho de Valongo, distrito do Porto, num 

espaço cedido pela câmara de Valongo.  

O edifício da escola conta com dois andares, sendo que o andar de baixo é mais 

funcional, contando com uma sala polivalente (com um pequeno palco); uma cozinha, um 

bar, para ser utilizado como espaço de convívio; a sala do saber fazer, para aprendizagem de 

ofícios e trabalhos manuais, e a sala da música, com vários instrumentos musicais. O piso 

superior é mais dedicado às terapias, a sessões individuais, contando com uma sala de 

estimulação sensorial (Snoezelen), uma sala de integração sensorial (soft-play) e uma sala 

mais neutra, de capacitação. 

O edifício da escola conta ainda com um amplo espaço verde exterior, com um campo 

de jogos. Todos estes espaços são disponibilizados para o desenvolvimento das capacidades 

artísticas, desportivas, oficinais, lúdico/recreativas e/ou culturais, assim como à ação 
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terapêutica para desenvolvimento de competências de autonomização, relacionais e sociais ao 

nível individual e coletivo. 

Quanto aos  mecanismos de seleção dos participantes, estes são a realização duma 

pré-inscrição ou candidatura, a qual é seguida duma entrevista com o participante e os seus 

familiares. É também realizada, apenas com o participante, uma entrevista específica, 

chamada na Casa do Xisto de CPAD, “Conhecer Para Além De”, que consiste numa forma de 

entrevista com várias dinâmicas para o participante realizar. Um ponto importante d a 

entrevista é a observação do interesse do paciente pelas várias formas de expressão artística, 

mas são também observadas as suas competências, a sua forma de se relacionar, a 

mobilidade, etc. Na entrevista, estão presentes o participante, um(a) entrevistador(a) e um(a) 

observador(a).  

Os utentes da Casa do Xisto têm à sua disposição uma equipa multidisciplinar. O 

quadro do pessoal da Casa do Xisto consiste em: 1 diretora técnica; 1 diretora de serviços; 1 

coordenador geral; 1 técnica superior de assistente social principal; 1 psicóloga; 1 assistente 

social; 1 terapeuta ocupacional; 1 psicomotricista; 1 musicoterapeuta; 1 monitora principal; 1 

monitora; 1 animadora cultural; 1 assistente administrativa; 1 auxiliar de educação; 1 

motorista. 

O âmbito de atuação do projeto da Casa do Xisto tem duas faixas etárias: CX – 18 

(crianças e jovens até aos 18 anos, com retaguarda escolar) e CX+18 (jovens e adultos a 

partir dos 18 anos, sem retaguarda escolar e institucional). 

Quanto à presença da musicoterapia na Casa do Xisto, esta conta, desde o início, com 

a presença da musicoterapia, pois a Dr.ª Cristina Rodrigues, que desempenha na instituição a 

função de direção técnica, é musicoterapeuta de formação. Nesta mesma instituição, estagiou 

no ano de 2019/2020, a formanda do mestrado em musicoterapia na Universidade Lusíada 
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Sara Figueiredo, pelo que a presença da musicoterapia é já habitual na Casa do Xisto. No 

presente ano de 2020/2021, a ex-estagiária é agora musicoterapeuta contratada, estando a 

acompanhar a população adulta da Casa do Xisto.    

Passamos agora para a descrição de uma outra valência do presente estágio, relativa 

ao trabalho realizado em escolas. A Casa do Xisto tem por base, como já foi referido, uma 

Instituição denominada EducaSom – Associação de Artes e Cultura, que, em conjunto com a 

Câmara Municipal de Valongo, criou e implementou o projeto (per)curtir. Como referido no 

site da Câmara Municipal de Valongo, o projeto (per)curtir surgiu como forma de responder 

às necessidades de uma formação artística ajustada às especificidades individuais e grupais 

das crianças e jovens com necessidades educativas especiais, designadamente 

multideficiência e autismo. Promovido em parceria com os agrupamentos de escolas e a 

EducaSom – Associação de Artes e Cultura, este projeto consiste na dinamização de oficinas 

de arte para crianças com necessidades educativas especiais, tendo por principal objetivo 

criar, através da linguagem musical, espaços de partilha e aprendizagem artística, e começou 

a ser implementado nas escolas no ano letivo 2016/17. 

O projeto (per)curtir, que começou por ser um projeto de oficinas de percussão para 

crianças e jovens portadores de deficiência, continuou a prosseguir com o seu plano de ação 

visando a promoção da igualdade de oportunidades no acesso à música e às artes para uma 

educação mais inclusiva. 

Ao abrigo deste projeto, e por se considerar que seria interessante, no presente estágio 

em musicoterapia, alargar o trabalho de sessões individuais para sessões em grupo, foram 

dirigidos para o presente estágio dois grupos: um na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos D. 

António Ferreira Gomes, Penafiel, Valongo, e outro na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos São 
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Lourenço, em Ermesinde, Porto. Os dois grupos seriam constituídos por jovens do 3º ciclo 

com necessidades especiais. 

A Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos D. António Ferreira Gomes pertence ao 

Agrupamento de Escolas de Ermesinde, que abarca as seguintes escolas: Escola Básica e 

Secundária de Ermesinde, Escola Básica EB 2/3 D. António Ferreira Gomes, Escola EB1/JI 

da Gandra, Escola EB1/JI da Bela e a Escola EB1/JI de Sampaio, tendo a oferta formativa 

desde o Pré-Escolar, 1º ciclo, 2.º ciclo, 3º ciclo e Ensino Secundário, para além de cursos 

profissionais. Nesta escola o grupo de alunos inicialmente sinalizados para as sessões de 

musicoterapia é constituído por 10 alunos. 

A Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos São Lourenço pertence ao Agrupamento de 

Escolas de São Lourenço – Valongo, que é constituído pelas escolas EB 2,3 de S. Lourenço, 

escola EB1/JI da Costa e escola EB1/JI de Montes da Costa, escola EB1/JI do Carvalhal e 

escola EB1/JI das Saibreiras. Nesta escola o grupo de alunos sinalizados para as sessões de 

Musicoterapia é de 10 alunos. 
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Descrição da População-Alvo 

A Casa do Xisto tem a sua ação direcionada para dois públicos-alvo: maiores de 18 

anos com deficiência, sem retaguarda institucional, e crianças e jovens com deficiência 

inseridos no agrupamento escolar de Valongo, sem resposta nas atividades de apoio à família, 

mas com retaguarda escolar. Para estes últimos, a Casa do Xisto pretende intervir junto desta 

comunidade por forma a potenciá-los através das artes, ofícios, desporto e atividades lúdicas, 

recreativas e culturais durante todo o ano letivo, bem como nos períodos de interrupção letiva 

ou férias.  

O apoio realizado pela Casa do Xisto é destinado a pessoas com deficiência com 

idade igual ou superior a seis anos, juntamente com as suas famílias. A população presente na 

Casa do Xisto é, portanto, jovem e adulta. É dada prioridade aos habitantes do concelho de 

Valongo, mas podem ser aceites pessoas de outros concelhos, desde que haja vaga. 

Relativamente às idades dos utentes da Casa do Xisto, esta valência serve utentes em 

duas faixas etárias: CX – 18 (crianças e jovens até aos 18 anos, com retaguarda escolar) e 

CX+18 (jovens e adultos a partir dos 18 anos, sem retaguarda escolar e institucional). No ano 

escolar de 2020-2021, o CX - 18 conta com população dos 6 aos 17 anos, e o CX + 18 tem 

utentes entre os 18 anos e os 54 anos. 

Os diagnósticos são variados, apresentando, de forma geral, um diagnóstico de 

perturbações do desenvolvimento intelectual, incluindo perturbações do neuro-

desenvolvimento, paralisia cerebral, distúrbios do espectro do autismo, síndromes 

específicas, entre outros. 

A população alvo da Casa do Xisto para o presente estágio são os menores de 18 anos. 

Foram direcionados para este estágio em musicoterapia todos os utentes da valência nesta 

faixa etária, ou seja, sete (7) crianças e jovens. 
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A população alvo nas escolas são os alunos de ensino especial do 3º ciclo. Em cada 

uma das escolas, a Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos D. António Ferreira Gomes e a Escola 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos São Lourenço, o grupo de alunos sinalizados para as sessões de 

musicoterapia é constituído por 10 alunos.            
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Enquadramento Teórico 

Neste capítulo será feita uma revisão da literatura existente sobre as temáticas 

pertinentes face ao estágio realizado. Neste enquadramento teórico será abordado, em 

primeiro lugar, o tema das perturbações do neuro desenvolvimento (perturbação do 

desenvolvimento intelectual, uma síndrome em concreto e perturbações do espectro do 

autismo) e multideficiência em pré-adolescentes e adolescentes, visto ser essa a população 

alvo do estágio. Será descrita a síndrome de Angelman visto haver dois jovens utentes da 

Casa do Xisto com este diagnóstico. De seguida, será abordado o domínio da intervenção 

psicossocial nas perturbações do desenvolvimento, seguido da musicoterapia na área da 

reabilitação social aplicada às perturbações do desenvolvimento intelectual na população em 

estudo. Aqui abordaremos os modelos teóricos inspiradores, as principais metodologias e o 

instrumento de avaliação utilizado. Serão de igual forma abordados os principais domínios 

nos quais a musicoterapia opera com estas populações. 

Patologias das Perturbações do Neuro Desenvolvimento e Multideficiência 

As perturbações do neurodesenvolvimento são um conjunto de patologias que têm o 

seu início no período de desenvolvimento (entre o período de gestação e os 18 anos de idade), 

caracterizadas por alterações no desenvolvimento que afetam o funcionamento pessoal, 

social, académico ou profissional, sendo que estes défices de desenvolvimento apresentam 

um carácter bastante heterogéneo, podendo ir desde limitações específicas na aprendizagem, 

até situações mais complexas como o prejuízo global em funções intelectuais ou sociais 

(APA, 2013). As perturbações do neuro desenvolvimento poderão, eventualmente, ter causas 

biológicas (como é o caso na trissomia 21), englobando um conjunto de patologias de causa 

desconhecida, metabólicas, traumáticas ou genéticas. A deficiência intelectual pode ser 

consequência de uma lesão adquirida no período do desenvolvimento, decorrente, por 
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exemplo, de traumatismo craniano grave, situação na qual um transtorno neuro-cognitivo 

também pode ser diagnosticado (APA, 2013). Ainda de acordo com o DSM-V, as 

perturbações ao nível da comunicação incluem o transtorno da linguagem, o transtorno da 

fala, o transtorno da comunicação social (pragmática) e o transtorno da fluência com início na 

infância (gaguez) (APA, 2013). É frequente a comorbilidade, ou seja, a ocorrência de mais de 

um diagnóstico no mesmo indivíduo, sendo a comorbilidade mais frequente a perturbação de 

défice de atenção combinada com a hiperatividade (Pereira et al., 2017). É possível, por 

exemplo, que um indivíduo com transtorno do espectro autista apresente igualmente 

perturbação do desenvolvimento intelectual. 

Perturbação do Desenvolvimento Intelectual (PDI) 

A denominação Perturbação do Desenvolvimento Intelectual (PDI), que optamos por 

adotar neste texto, ou transtornos do desenvolvimento intelectual, é considerado equivalente 

ao termo “incapacidade intelectual” 1, designação que veio substituir a anterior, deficiência 

mental, utilizada no DSM-IV-TR (Pereira et al., 2017). 

A perturbação do desenvolvimento intelectual (PDI) atinge 1 a 3% da população geral 

e representa um importante problema de saúde pública (Pereira et al., 2017). De acordo com 

o DSM-V, a PDI caracteriza-se por deficiências em capacidades mentais como o raciocínio, a 

resolução de problemas, a capacidade de planeamento, o pensamento abstrato e capacidades 

de aprendizagem (APA, 2013). Devido aos prejuízos no funcionamento adaptativo, o 

indivíduo com PDI não consegue atingir padrões de independência pessoal e 

responsabilidade social em um ou mais aspetos da vida diária, incluindo a comunicação, a 

participação social, o funcionamento académico ou profissional e a independência pessoal 

(APA, 2013). Um último critério a ser preenchido para que se possa fazer o diagnóstico de 

 
1 “Incapacidade intelectual” é a tradução do termo “intellectual disability”, proposta pela classificação DSM -5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition). 
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PDI é que o início dos défices intelectuais e adaptativos aconteçam durante o período de 

desenvolvimento. 

Segundo Pereira et al. (2017), a etiologia das patologias das perturbações do 

desenvolvimento intelectual inclui causas heterogéneas, nomeadamente pré-natais (doenças 

genéticas, erros inatos do metabolismo, malformações cerebrais, doenças maternas e fatores 

ambientais [exposição intrauterina a álcool, responsável por 8% dos casos ligeiros]); 

perinatais (encefalopatia neonatal associada a asfixia no parto); e pós-natais (lesões hipóxico-

isquémicas, lesões cerebrais traumáticas, infeções, doenças desmielinizantes, convulsões, 

doenças metabólicas e intoxicações por chumbo ou mercúrio). A maioria dos casos com 

etiologia definida está associada a doenças genéticas, sendo que, entre estas, a trissomia 21 é 

a causa genética mais comum e a síndrome de X-frágil a principal causa hereditária. Uma 

minoria das causas deve-se a fatores ambientais. A etiologia permanece desconhecida em 50-

80% das situações. Estima-se que as causas genéticas ocorram em cerca de 4-10% dos casos. 

Indivíduos do sexo masculino têm mais propensão do que os do sexo feminino para receber 

diagnóstico de deficiência intelectual. 

De acordo com o DSM-V (APA, 2013), para o diagnóstico desta perturbação é 

necessário especificar o nível de gravidade do défice intelectual, o que determina a 

classificação da perturbação como leve, moderada, grave ou profunda. A classificação dos 

níveis de gravidade é definida de acordo com o funcionamento ou comportamento adaptativo 

(perfil de funcionalidade), já não sendo baseada no valor do Quociente de Inteligência (QI). 

Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) 

De acordo com o DSM-V (APA, 2013), a perturbação do espectro do autismo (PEA) 

caracteriza-se por défices persistentes na comunicação social e na interação social em 

múltiplos contextos, nomeadamente na reciprocidade socio emocional (a capacidade de 
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envolvimento com outros e compartilhamento de ideias e sentimentos), em comportamentos 

não verbais de comunicação usados para interação social, e em habilidades para desenvolver, 

manter e compreender os seus relacionamentos. Além dos défices na comunicação social, o 

diagnóstico do transtorno do espectro autista requer a presença de padrões repetitivos e 

restritos, quer sejam de comportamento, interesses ou atividades, sendo que para que haja 

diagnóstico de PEA os sintomas devem estar presentes no período de desenvolvimento da 

primeira infância (mais especificamente no segundo ano de vida, dos 12 aos 24 meses de 

vida), causando um prejuízo significativo no funcionamento diário da pessoa (APA, 2013). 

Concordantemente, de acordo com o Centro Norte Americano de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC, 2006), as PEA são um grupo de perturbações do 

desenvolvimento caracterizadas por um desenvolvimento atípico na socialização, 

comunicação e comportamento. Os sintomas da PEA geralmente estão presentes antes dos 3 

anos de idade, e afetam várias áreas da vida da pessoa, nomeadamente alteraçõess no 

funcionamento cognitivo, aprendizagem, atenção e processamento sensorial. O Centro Norte 

Americano de Controle e Prevenção de Doenças (2006) considera ainda que a natureza 

complexa destes distúrbios, a falta de marcadores de diagnóstico, genéticos ou biológicos, 

consistentes e confiáveis, e as mudanças relativamente a como essas condições são definidas 

e identificadas tornam a avaliação da prevalência de PEA um desafio. 

Quanto à comorbilidade, muitos indivíduos com PEA apresentam comprometimento 

intelectual e/ou da linguagem (atraso na fala), com uma discrepância significativa entre 

funções adaptativas e intelectuais costuma ser grande (APA, 2013). De acordo com o DSM-

V, os diagnósticos de PEA e PDI podem ocorrer simultaneamente.  
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Síndrome de Angelman 

Descrita pela primeira vez em 1965 pelo pediatra inglês Harry Angelman (1915-

1996), a síndrome com o seu apelido caracteriza-se por atraso mental grave, acompanhado 

por ausência de discurso, andar atáxico desequilibrado, convulsões e pelo fato dos seus 

portadores rirem excessivamente sempre que há um estímulo de qualquer natureza (Maris & 

Trott, 2011). Este distúrbio do neurodesenvolvimento é também caracterizado por graves 

dificuldades de aprendizagem, ataxia, traços faciais ligeiramente dismórficos, além duma 

disposição social e alegre (Clayton-Smith, 2003). As crianças com a síndrome de Angelman 

(AS) nascem com aparência e desenvolvimento inicial indistinguível de outros bebés 

saudáveis. Somente entre os seis meses e o primeiro ano de idade começa a ser notório o 

atraso no seu desenvolvimento. A criança pode manifestar sinais de hipotonia, tendo 

dificuldades na sucção e deglutição, o que dificulta a alimentação. Além do atraso em todos 

os marcos do desenvolvimento, outros sinais podem levar o médico a diagnosticar a AS: a 

hiperatividade, o riso explosivo e excessivo, a ausência de linguagem verbal (restrita a três a 

cinco sílabas e raramente quatro a cinco palavras) e o aparecimento de crises convulsivas, 

que ocorrem em 80% dos casos. A idade média de diagnóstico situa-se em torno dos 6 anos 

de idade, uma vez que muitos pais ficam anos à procura de respostas (Maris & Trott, 2011). 

Os portadores desta síndrome apresentam frequentes movimentos de mastigação, e 

sua dificuldade com a deglutição pode levá-los a apresentar sialorreia (libertação oral de 

saliva). Além das dificuldades com a alimentação, hiperatividade e hiperexcitabilidade, os 

distúrbios do sono são outra caraterística comum em pacientes com a síndrome, tornando-se 

um transtorno para toda a família e por isso é frequente que seja administrada medicação para 

dormir (Maris & Trott, 2011). Relativamente ao seu desenvolvimento motor, os portadores de 

AS conseguem sentar-se sozinhos apenas por volta dos 12 meses de idade, gatinham entre os 
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18 e os 24 meses de idade e só conseguem andar sozinhos por volta dos 4 anos de idade. No 

entanto, em 10% dos casos o indivíduo não consegue desenvolver a marcha autónoma 

(Clayton-Smith, 2003). As estimativas da incidência de AS variam de 1/10.000 a 1/40.000 

nascimentos (Maris & Trott, 2011).  

Multideficiência 

Os autores Orelove e Sobsey (2000, in Nunes, 2002) definem a pessoa com 

multideficiência como tendo limitações acentuadas no domínio cognitivo, que requerem 

apoio permanente e que têm associado limitações no domínio sensorial (visão ou audição) ou 

no domínio motor. A criança e o jovem com multideficiência apresentam, assim, 

necessidades educativas especiais a longo prazo, tanto no domínio cognitivo, sensorial e/ou 

motor. Estes indivíduos podem ainda apresentar necessidade de cuidados de saúde especiais. 

Contreras e Valencia (1997, in Nunes, 2002) entendem por multideficiência “o conjunto de 

duas ou mais incapacidades ou diminuições de ordem física, psíquica ou sensorial”. Estes 

autores referem ainda não se tratar de um simples somatório de deficiências, já que a 

interação entre os diferentes diagnósticos influencia não só o desenvolvimento da criança ou 

jovem, mas também a sua forma de aprendizagem, requerendo ensino especializado (Nunes, 

2002). Chen e Dote-Kwan (1995, in Nunes, 2002) mencionam que a associação dos 

diferentes problemas resultantes da multideficiência resultará em necessidades de 

aprendizagem únicas de cada indivíduo. Poder-se-á, portanto, dizer que a multideficiência é 

mais do que a mera combinação ou associação de deficiências, constitui um subgrupo 

importante das pessoas referidas na literatura com “deficiências profundas”. Em termos das 

suas características sabe-se que o acesso à informação é limitado à partida, o que leva a 

pessoa com multideficiência a ter dificuldades na compreensão do mundo que a rodeia, 

necessitando de constante estimulação, de numerosas oportunidades de interação e de 
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parceiros que comuniquem com ela de forma adequada em contextos reais, de modo a 

reforçar as suas tentativas de interação. De referir ainda que, a interação das suas dificuldades 

e necessidades representam um enorme desafio em termos educativos, constituindo um grupo 

muito heterogéneo entre si (em termos de idades, capacidades, necessidades e experiências). 

Intervenção nas Perturbações do Desenvolvimento e Deficiência  

De acordo com o Relatório Mundial sobre a Deficiência (2011), mais de mil milhões 

de pessoas em todo o mundo convivem com alguma forma de deficiência, dentre os quais 

cerca de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais consideráveis. Como é referido 

no Relatório Mundial sobre a Deficiência (2011) da OMS: 

A deficiência é parte da condição humana – quase todos nós estaremos temporária ou 

permanentemente incapacitados em algum momento da vida, e aqueles que 

alcançarem uma idade mais avançada experimentarão crescentes dificuldades na sua 

funcionalidade. A deficiência é complexa, e as intervenções para superar as 

desvantagens associadas à deficiência são múltiplas e sistémicas – variando de acordo 

com o contexto. 

Como anteriormente referido, o indivíduo com PDI e/ou multideficiência não 

consegue muitas vezes atingir padrões de independência pessoal e responsabilidade social em 

um ou mais aspetos da vida diária, incluindo a comunicação, a participação social, o 

funcionamento académico ou profissional e a independência pessoal (APA, 2013). Por estas 

razões, torna-se premente uma intervenção psicossocial com estas populações.      

Lucas e Madeira (2012) definem as intervenções sociais como sendo um conjunto de 

intervenções, atividades e estruturas de apoio comunitário que têm como objetivo facilitar a 

integração social do paciente na comunidade, distinguindo diferentes tipos de estratégias e 

programas: programas de atividades de vida diária, programas residenciais na comunidade, 
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programas dirigidos ao lazer e tempo livre, e programas orientados para o emprego. Nos 

programas de atividade de vida diária, os que consideramos mais aproximados aos programas 

de intervenção psicossocial que serão levados a cabo na Casa do Xisto, a organização onde se 

implementará o presente estágio, incluem-se atividades relativas ao autocuidado, à gestão 

financeira, à organização do lar, às tarefas domésticas, bem como aptidões interpessoais. O 

objetivo da sua aquisição e treino é facilitar a reabilitação e adaptação do indivíduo ao seu 

meio para que, dentro das suas possibilidades, este possa ter uma vida mais autónoma (Lucas 

& Madeira, 2012). 

Para além dos aspetos cognitivos, considera-se cada vez mais importante o papel das 

competências sociais nesta complexa área, entendendo-se por competência social a obtenção 

de objetivos sociais em contextos específicos, que originem resultados positivos ao nível do 

desenvolvimento do indivíduo (Coelho & Coelho, 2001). 

A abordagem nos serviços destinados à pessoa com algum grau de deficiência mental 

deve ter por base os seguintes princípios: o princípio da normalização, o direito de viver em 

comunidade, o direito de viver com uma família, a não institucionalização, a 

desinstitucionalização, educação e treino para todos, treino de competências psicossociais, 

protecção legal e inclusão total (Kay & Tasman, 2002, in Guimarães, 2009). 

Uma vez quetanto as perturbações do neurodesenvolvimento como a multideficiência 

podem ser acompanhadas por um outro diagnóstico (comorbilidade), as intervenções devem 

ser multifacetadas, tendo como objetivo uma integração total do indivíduo na sociedade, 

sendo que os programas de reabilitação psicossocial devem ter como objetivo último a 

maximização individual das competências do indivíduo no campo cognitivo, social e 

emocional (Guimarães, 2009). 
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Ao nível escolar, o ensino especial é uma das formas de lidar com as chamadas 

necessidades especiais, que podem ir de problemas emocionais e comportamentais, a PDI ou 

PEA. 

A Musicoterapia  

Segundo a Federação Mundial da Musicoterapia, a musicoterapia é definida como: 

A utilização profissional da música e dos seus elementos como uma intervenção nos 

âmbitos médico, educacional e cotidiano com indivíduos, grupos, famílias ou 

comunidades, que busca melhorar a qualidade de vida deles e favorecer saúde e bem-

estar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual e espiritual (WFMT, 2011). 

Define-se igualmente musicoterapia como um processo sistemático de intervenção 

que ajuda na promoção da saúde do cliente por meio de experiências musicais (Mendes, 

2015), sendo que o uso da Musicoterapia melhora a relação de comunicação, expressão, 

organização, aprendizagem e mobilização, atingindo um melhor efeito terapêutico, no sentido 

de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas (Mendes, 2015). 

Já Bruscia (1998) define a Musicoterapia como “um processo sistemático de 

intervenção em que o terapeuta ajuda o cliente a promover a saúde, utilizando as experiências 

musicais e as relações que se desenvolvem através delas como forças dinâmicas de mudança” 

(Bruscia, 1998). 

A Musicoterapia e o Jovem Portador de Deficiência 

Dentro das intervenções psicossociais possíveis para a população deste estágio, as que 

incluem uma intervenção ao nível das artes expressivas bem como as que incluem uma 

intervenção lúdica adaptam-se às necessidades da população mais jovem. A musicoterapia 

apresenta-se como uma possível intervenção na área da reabilitação social aplicada às 

perturbações de desenvolvimento em pré-adolescentes e adolescentes. 
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Estão já amplamente documentadas as evidências da intervenção musicoterapêutica 

com as populações referidas, havendo por exemplo muito material documental para provar a 

eficácia da intervenção musicoterapêutica no desenvolvimento da comunicação e da 

construção de relações em pacientes com PEA (Wigram, Pederson & Bonde, 2002). Já desde 

a década de 1960 se realizam trabalhos e intervenções neste sentido, nomeadamente pela mão 

de Juliette Alvin e pela dupla Nordoff e Robbins.  

As diferentes definições de Musicoterapia apresentadas apontam para caminhos na 

aplicação terapêutica com as populações em questão. Tendo tantos benefícios, acredita-se no 

potencial da musicoterapia para promover melhorias no padrão de qualidade de vida (QV), 

entendendo-se por QV uma noção eminentemente humana, aproximada ao grau de satisfação 

encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental (Mendes, 2015). 

Wigram (2002) aponta também o forte potencial terapêutico da música como forma de 

estimulação física e psicológica, uma vez que a música é fisicamente estimulante, motivadora 

e pode ser excitante, mas pode igualmente ser calmante e relaxante. Ao vivenciar estes 

estímulos musicais, o utente desenvolve um maior envolvimento com as pessoas à sua volta e 

o mundo externo. 

De acordo com o Relatório Mundial sobre a Deficiência (2011), as pessoas com 

deficiência têm piores perspectivas de saúde, têm geralmente níveis mais baixos de 

escolaridade, uma menor participação na vida social e económica, e taxas de pobreza mais 

elevadas em comparação às pessoas sem deficiência. Esta situação de desvantagem 

generalizada deve-se em parte ao facto das pessoas com deficiência enfrentarem claros 

impedimentos no acesso a serviços que muitos de nós consideram garantidos, desde a saúde à 

educação, de condições e ofertas de emprego ao acesso a meios de transporte, bem como no 
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acesso generalizado à informação, condicionantes agravadas em comunidades mais 

desvalorizadas. 

Tendo em conta as necessidades das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência e 

as valências trabalhadas pela musicoterapia, considera-se pertinente a ligação proveitosa que 

se pode estabelecer entre a musicoterapia e as populações em questão no presente estágio. 

Pensando na relação terapêutica como o principal agente de transformação, a 

musicoterapia pode potencializar as funções físicas e mentais dos utentes, bem como as suas 

capacidades de auto-perceção e autoconsciência. O musicoterapeuta deve centrar-se na parte 

saudável do utente e tentar, através da música, potenciar essa mesma parte do seu ser - o 

music child referido por Nordoff e Robbins (Bruscia, 1991). A musicoterapia pode ter efeitos 

ao nível da diminuição da ansiedade e impulsividade dos pacientes, influenciando 

positivamente o seu bem-estar e qualidade de vida. O aumento da capacidade comunicativa e 

da linguagem é também um domínio no qual a musicoterapia tem efeitos já evidenciados. 

Abordagem Humanista em Musicoterapia 

O principal modelo teórico adoptado para a prática de musicoterapia no decorrer deste 

estágio foi o modelo humanista. O modelo humanista em musicoterapia possui características 

da psicologia humanista, dando ênfase ao conceito de saúde em vez da patologia. Carl Rogers 

(1902-1987), figura central do movimento humanista, preconiza uma abordagem centrada na 

pessoa. Segundo a visão rogeriana da personalidade, a pessoa é vista como um ser único, 

absolutamente original e total em si mesmo, para além dos seus sintomas e patologias, 

estando o seu self em constante processo. O conceito rogeriano de self, do eu em progresso e 

da tendência inata para a autorrealização, assenta num crescimento que consiste, segundo 

Rogers, no movimento em direção à autoestima, à flexibilidade, ao respeito por si e pelos 

outros (Rogers, 2017). 
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Rogers defendia a natureza intrinsecamente relacional do Ser Humano, defendendo 

igualmente que o grande motor de mudança era a relação empática. Nesta, era essencial a 

existência duma profunda escuta empática, levada a cabo através duma relação empática não 

directiva. 

A relação terapêutica é, segundo vários autores, o principal agente de mudança da 

intervenção musicoterapêutica (Wigram et al., 2002). A própria relação terapêutica é uma 

fonte de estrutura para o utente, transmite segurança e é profundamente mobilizadora de 

afetos, sendo através da música que a ponte de contacto e comunicação é feita. 

A presença da pessoa do terapeuta no encontro era considerada de extrema 

importância para Rogers. Também Edith Boxill considera a presença do terapeuta central no 

processo da intervenção musicoterapêutica. Boxill (1981) apresenta o conceito de 

“consciência constante” 2, sendo que é o terapeuta que pode, através da música, pôr em 

movimento e facilitar o desenvolvimento de um processo de autoconsciência do utente 

(Boxill, 1981). Também segundo Boxill, a relação terapêutica procura a auto atualização do 

utente ao mais alto grau possível. 

O conceito rogeriano de “desenvolvimento pessoal”, em vez de “tratamento”, aplica-

se perfeitamente ao trabalho terapêutico com as populações visadas neste estágio, pois não se 

estará a “tratar” ninguém, mas sim a facilitar o desenvolvimento das capacidades de cada 

utente e a sua auto atualização (o desenvolvimento do músico-criança no processo de 

expansão da pessoa). 

O modelo comportamental também serviu de inspiração para a intervenção e  prática 

musicoterapêutica no decorrer deste estágio, nos momentos em que a música serviu como 

 
2 Tradução livre do inglês “Continuum Awareness”. 
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reforço positivo ou estímulo negativo na tentativa de promover ou desencorajar certos 

comportamentos, dependendo de se eram adequados ou indesejáveis. 

A utilização, em contexto terapêutico, da música para a modificação de 

comportamentos tem inspiração clara nas teorias do behaviorismo e no modelo cognitivo-

comportamental, de onde vêm as teorias do condicionamento clássico e do condicionamento 

operante (reforço positivo ou negativo). 

O modelo cognitivo aplicado à musicoterapia traz-nos a visão de que a música pode 

servir de estímulo e reforço na implementação e manutenção de certos comportamentos, 

sendo a actividade musical um sistema de auto-reforço intrínseco. Também o facto de se ter 

escolhido um instrumento de avaliação com resultados quantificáveis, nos remete para o 

modelo cognitivo comportamental. Segundo esta abordagem, a música é considerada um 

forte motivador, e uma recompensa para criar ou manter comportamentos desejados 

(Schmidt-Peters, 2000, in Eren, 2007). Como refere Wigram: 

Na musicoterapia comportamentalista o terapeuta usa a música para aumentar, 

modificar ou tornar apropriado o comportamento ou para reduzir comportamentos 

inadequados, sendo que a música pode ser usada como um estímulo positivo ou negativo 

(Wigram et al., 2002). 

Momentos em que a necessidade de estrutura e contenção do utente são maiores do 

que a não directividade da relação empática Rogeriana, levam-nos a indicar estes dois 

modelos teóricos de base na prática musicoterapêutica no decorrer deste estágio: modelo 

humanista e modelo comportamental. 

Métodos 

Dentro da musicoterapia há uma variedade de métodos de aplicação possíveis de 

serem aplicados, consoante a população alvo, o diagnóstico e os objetivos. Nesta secção 
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consideram-se as metodologias utilizadas na musicoterapia que poderão ser as mais 

adequadas para utilizar com a população em questão neste estágio, de jovens com 

perturbações de desenvolvimento intelectual, autismo e multideficiência.  

Eren (2017) estudou as opiniões de musicoterapeutas norte-americanos relativamente 

a quais as abordagens musicoterapêuticas que os próprios musicoterapeutas melhor 

conheciam, quais as suas abordagens preferidas para utilizar com crianças com PEA, e que 

abordagens consideravam mais eficazes na utilização com esta população. De acordo com 

este estudo, a abordagem behaviorista, a abordagem da integração sensorial e a abordagem de 

musicoterapia criativa de Nordoff e Robbins foram as abordagens de musicoterapia 

preferidas e também as consideradas mais eficazes para a utilização com crianças com 

autismo. 

No seu estudo, Eren (2007) descreve o perfil de cada uma das abordagens. Na 

abordagem comportamentalista, o terapeuta assume um papel activo e directivo, estruturando 

todo o ambiente e fornecendo recompensas para levar o paciente a alcançar as mudanças 

desejadas.  

A abordagem da integração sensorial consiste na aplicação das técnicas de integração 

sensorial ao processo da musicoterapia, nomeadamente intervenções como internalização do 

ritmo, adaptação de respostas aos estímulos auditivos e visuais, discriminação e estimulação 

auditivas, integração físico-auditiva, planeamento motor, acções vestibulares ou integração 

auditivo-visual (Berger, 2002, in Eren, 2007).   

Quanto ao perfil da musicoterapia criativa, esta é uma abordagem improvisacional da 

musicoterapia, criada por Nordoff e Robbins. O terapeuta tem aqui três níveis diferentes de 

trabalho criativo: a criação e improvisação da música que vai ser usada como material 

terapêutico, a utilização desse material para criar a experiência terapêutica e a criação duma 
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progressão de experiências terapêuticas que facilitam o processo de desenvolvimento criativo 

do paciente. (Robbins, 1984, in Eren, 2007). A musicoterapia criativa é uma abordagem 

activa – por oposição a receptiva – e o fazer música é mais importante do que o escutá-la 

(Robbins, 1965, in Eren, 2007). 

Bebendo inspiração destes três modelos em momentos diferentes da intervenção, 

pode-se desenvolver uma prática musicoterapêutica flexível, seguindo de perto as 

necessidades de cada utente a cada momento.   

Técnicas de Musicoterapia  

Começamos por salientar que o que se faz é apenas importante se o como, o onde e o 

quando são também tidos em consideração (Bunt & Stige, 2014), sendo que as atividades são 

sempre ajustadas a cada pessoa ou grupo, e o seu timing é igualmente essencial.  

As atividades eram pensadas como um ponto de partida, uma vez que é de fulcral 

importância a natureza adaptativa da metodologia (Goodman, 2007). Em Musicoterapia, os 

métodos pensados a priori devem ser apenas considerados como um “plano inicial”, de forma 

a que a flexibilidade do plano elaborado e das técnicas utilizadas permita ao musicoterapeuta 

adaptar-se às necessidades do utente, à medida que as sessões decorrem. Segundo Wheeler 

(2005), “deve sempre haver espaço para mudanças no plano”, numa “flexibilidade 

estruturada”, uma vez que a capacidade de adaptação e a habilidade de acomodar mudanças 

no plano é essencial e torna o trabalho do musicoterapeuta mais eficiente.  

A consistência e repetição do material musical ao longo das sessões é importante, pois 

os utentes com os diagnósticos da amostra deste estágio tendem a sentir conforto na repetição 

(Goodman, 2007), permitindo uma previsibilidade que transmite segurança.  
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A musicoterapia é entendida como um processo relacional no qual as atividades são 

processos colaborativos relacionados com uma situação, e não intervenções duma 

performance do terapeuta (Bunt & Stige, 2014). 

Improvisação 

A improvisação acontece sempre que o utente cria algum som através da voz, de 

algum instrumento ou com alguma parte do seu corpo (Wheeler, 2005), sendo que o 

musicoterapeuta pode improvisar simultaneamente ou apenas ajudar o utente a estruturar a 

sua experiência (Bruscia, 1998 in Wheeler, 2005). 

A improvisação torna-se, assim, uma das principais atividades em musicoterapia, 

sendo um meio alternativo de comunicação e uma forma das vozes individuais sem ouvidas 

(Bunt & Stige, 2014), nomeadamente quando não é possível fazer uso de palavras.  

Uma improvisação pode ter um referencial vocal ou instrumental, ou não (Wheeler, 

2005) e, em geral, na improvisação, a ênfase está mais no processo do que no resultado 

artístico musical (Bunt & Stige, 2014). A improvisação pode ajudar a obter informação das 

competências sensório motoras, dos conceitos cognitivos apreendidos, das competências 

comunicativas e do desenvolvimento emocional (Wheeler, 2005). 

Uma criança autista que tenha dificuldades em transições pode beneficiar muito de 

experiências de improvisação, que lhe permitem sentir fluidez e mobilidade no seu ritmo 

interno e imediatamente exteriorizar essas variações na sua improvisação, e improvisações 

com o corpo podem igualmente ser experiências valiosas para estes utentes em processo 

terapêutico3 (Wheeler, 2005). 

 
3 No decorrer do presente estágio, aconteceu uma experiência de improvisação particularmente relevante. O 

utente G, diagnosticado com síndrome de Asperger e com grandes dificuldades na locomoção, estava 

sentado/deitado num colchão próprio no chão; a musicoterapeuta aproximava a guitarra do utente e o mesmo 

tocava com os pés. 
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Dentro das diferentes técnicas de improvisação em musicoterapia, salientam-se o 

“mirroring” ou espelhamento, que segundo Wigram (2004) consiste em:  

“Fazer exatamente o que o cliente está a fazer musicalmente, expressivamente e 

através da linguagem corporal, ao mesmo tempo que o cliente o está a fazer. O cliente verá 

então o seu próprio comportamento no comportamento do terapeuta.” 

Salienta-se igualmente a técnica de “matching” ou correspondência, que, segundo 

Wigram (1999), consiste em: 

“Improvisar música que seja compatível, corresponda ou se encaixe com o estilo de 

reprodução do cliente, mantendo o mesmo tempo, dinâmica, textura, qualidade e 

complexidade de outros elementos musicais.” 

Por último, salienta-se técnicas como “grounding”, “holding” ou “containing”, ou 

seja, a fundamentação, a detenção e a contenção, sejam elas de caráter rítmico, tonal ou 

harmónico. Exemplos destas técnicas são o manter uma pulsação fixa num tambor, o fazer 

um ostinato simples, ou o manter os acordes na guitarra apenas entre a tónica e a dominante. 

Wigram (2004) descreve estes métodos terapêuticos como sendo extremamente úteis quando 

aplicados com clientes que têm uma forma aleatória ou flutuante de tocar e de ser. 

Escrita de canções 

Segundo Baker e Wigram (2005): 

“A escrita de canções é o processo de criar, anotar e/ou gravar letra e música pelo 

cliente ou clientes e pelo terapeuta dentro duma relação terapêutica, endereçando 

necessidades psicológicas, emocionais, cognitivas e comunicacionais do cliente.” 

Para a criança autista, há uma grande dificuldade em sentir intenção ou emoção para 

fornecer propósito ou significado à informação absorvida, e essa é uma das principais 

questões no trabalho com esta população. De facto, sem o envolvimento emocional da 
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criança, os componentes musicais tornam-se desligados entre si, sendo subutilizados ou 

inutilizados. Segundo Goodman (2007), a melhor forma de ajudar a criança autista ou com 

PDI a superar a sua dificuldade no envolvimento emocional é trazê-la para uma interação 

musical, uma vez que “a intencionalidade para fazer música requer um engajamento 

emocional”. Ao fazê-lo, diz o autor, “as emoções ligam-se ao terapeuta através da música, e 

há uma motivação para fazer, agir e pensar”.  

Segundo Wigram (2005) é natural que o desenvolvimento da autoestima seja um dos 

resultados da escrita de canções em ambiente terapêutico.  

Recriação de repertório 

A recriação de repertório, uma outra técnica musicoterapêutica a utilizar com a 

população deste estágio, consiste na reprodução ou reinterpretação dum excerto ou da 

totalidade de uma obra já existente. Esta apropriação de canções já conhecidas do utente, e 

que façam parte da sua identidade sonoro musical, leva a que possam ser trabalhados temas 

pertinentes para o utente a partir de repertório familiar. Estilos de música como o rap são 

cada vez mais utilizados em musicoterapia e convidam a combinações criativas entre 

improvisação, escrita de canções, performance e gravações (Bunt & Stige, 2014). 

Música instrumental terapêutica 

A música instrumental terapêutica emprega o uso de instrumentos musicais para o 

exercício e simulação de padrões funcionais de movimento (Goodman, 2007), trabalhando 

toda uma gama de movimentos, para além da resistência, força, coordenação dos membros, 

etc. 

Escuta musical para relaxamento  

Esta técnica musicoterapêutica consiste na escuta recetiva de música por parte do 

cliente, sendo que a música pode ser tocada ao vivo ou através duma gravação. Os objetivos 
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terapêuticos são a promoção do bem-estar, a promoção do relaxamento ou da estimulação do 

utente, o desenvolvimento de competências auditivas e/ou motoras, e a evocação de eventuais 

respostas pretendidas no quadro terapêutico. 

Turn Taking 

Turn taking4 é uma interação musical em que parceiros tocam alternadamente, 

fazendo sons vocais ou instrumentais (Wigram et al., 2002), sendo uma atividade que requer 

competências sociais de interação ou até de consciência social5 (Berger, 2002). Sendo 

considerada uma componente chave de actividades instrumentais (Tomlinson, Derrington & 

Oldfield, 2011), pode acontecer a vários tempos ou ritmos. Pode dar-se entre utente e 

musicoterapeuta, ou entre vários utentes dum grupo e o musicoterapeuta, podendo promover 

a interação, o controle dos impulsos, contacto visual, entre outros.  

Domínios de Funcionalidade 

Analisam-se de seguida os processos sobre os quais a intervenção musicoterapêutica 

incide. De acordo com Wigram (2002), a musicoterapia com a população com necessidades 

especiais e défices cognitivos concentra-se em determinadas áreas de necessidade: 

consciência perceptiva, estimulação física e psicológica, comunicação, expressão emocional, 

competências cognitivas, comportamento social e desenvolvimento de recursos e capacidades 

individuais. 

Relembrando que os dez domínios do IMTAP (motricidade grossa, motricidade fina, 

motricidade oro-facial, domínio sensorial, comunicação receptiva, comunicação expressiva, 

cognitivo, emocional, social e musicalidade) podemos ver como estas áreas se intercruzam ou 

sobrepõem. 

 
4 Turn taking pode ser traduzido por tocar à vez, em tradução livre. 
5 Social awareness, no original.  
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Domínio Sensorial 

Relativamente à primeira área de necessidade identificada por Wigram (2002), a 

consciência perceptiva, ou seja, a auto consciência das próprias percepções do utente, a 

música é usada para estimular e aumentar a consciência do corpo, do ouvir, ver e tocar, do 

terapeuta, do ambiente e da relação entre a origem da criação do som e o som que o utente de 

facto ouve. Com utentes com deficiências mais severas, a percepção da vibração é o primeiro 

nível desta tomada de consciência. Wigram (2002) descreve a experiência sonora de colocar 

uma guitarra ou tambor pressionado contra o corpo, de forma ao utente sentir e ouvir o som 

produzido, exactamente o que foi realizado com os dois utentes da Casa do Xisto com 

Síndrome de Angelman, por exemplo. 

A Musicoterapia é, à partida, uma intervenção através do sistema sensorial, uma vez 

que para se usufruir da música se usa o sentido da audição ou, no caso duma surdez, o sentido 

táctil para a experiência das vibrações. 

No decorrer deste estágio e do trabalho musicoterapêutico ao nível sensorial, 

deparámo-nos com o conceito de interocepção, considerado o oitavo sentido, depois dos 

cinco sentidos e do vestibular e proprioceptivo. Segundo Price (2018), a interocepção é a 

percepção de sensações internas do corpo, e inclui a percepção de sensações físicas 

relacionadas com a função de órgãos internos, como o batimento cardíaco, a respiração, a 

saciedade, bem como a percepção de sensações físicas relacionadas com a atividade do 

sistema nervoso autónomo, relacionado com as emoções (Price, 2018). Interocepção é a 

capacidade de testemunhar e sentir o ambiente dentro de nós próprios, desde a tensão 

muscular ao ritmo das batidas do nosso coração, do ritmo da nossa respiração à sensação 

relativa de estarmos “cheios” depois duma refeição, da calma que podemos sentir no 

relaxamento à tensa rigidez do medo ou da ansiedade. A interocepção refere-se assim, 
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resumidamente, à percepção de mudanças corporais internas, que interagem com a cognição e 

a emoção. Cada indivíduo sente ou mede estas sensações internas de forma diferente, 

fenómeno a que se dá o nome de diferenças individuais na capacidade interoceptiva. 

Estabelece-se a distinção entre (1) precisão interoceptiva (desempenho em testes 

comportamentais objetivos de detecção de batimentos cardíacos), (2) sensibilidade 

interoceptiva (autoavaliação da interocepção subjetiva, medida por meio de 

entrevistas/questionários) e (3) consciência interoceptiva 6 (consciência metacognitiva da 

precisão interoceptiva, por exemplo, correspondência de precisão e confiança) (Garfinkel, 

2015). Estas três dimensões da interoceptividade representam processos indissociáveis. 

Domínio da Comunicação e Linguagem 

Como forma de comunicação não verbal que é, a música ajuda a criar laços e pontes 

de comunicação. Como refere Wigram (2002), “o uso da música de forma terapêutica para 

encorajar o contacto e a comunicação é uma função primária da musicoterapia com pessoas 

com perturbações de desenvolvimento”. A música pode ajudar, igualmente, ao 

desenvolvimento da expressão emocional, seja de raiva, tristeza, melancolia ou outras. 

A musicoterapeuta Joanne Loewy (1995) apresenta um modelo de classificação de 

desenvolvimento musical da linguagem em três “estágios musicais da fala”, nos quais a 

aquisição e produção de sons é vista em “fases consecutivas dentro de um contexto de 

desenvolvimento e apresentadas como indicadores do desenvolvimento mental, físico e 

emocional” da criança, fornecendo um “meio de entender o nível de atividade vocal que 

ocorre no contexto pré-verbal”. Para cada estágio de aquisição da linguagem, são 

apresentadas técnicas específicas que melhoram a vocalização, tendo como objetivo uma 

construção sequencial dos níveis de desenvolvimento. Loewy (1995) estabelece uma 

 
6 Tradução livre de “Interoceptive Awareness”, IA. 
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sequência das fases musicais da fala, que integram os componentes cognitivo, físico e 

emocional do desenvolvimento, por meio da identificação de elementos musicais que 

estratificam os níveis da fala pré-verbal. Loewy (1995) propõe que a linguagem deve ser 

entendida num domínio musical, antes de ser compreendida no seu contexto cognitivo. 

Estudos recentes de neuroimagem mostram que linguagem e música são duas funções 

que envolvem regiões cerebrais parcialmente sobreposta, (área de Broca e área de Wernicke 

(Fadiga; Craighero; D'Ausilio, 2009; Sammler et al., 2013; Schön et al., 2010; Slevc et al., 

2016, citado em Palazzi, 2016). A neuroimagética tem sido uma área com importantes 

contributos para o desenvolvimento da musicoterapia, pois a partir de observações clínicas e 

dos estudos de neuroimagens, desenvolveram-se programas, abordagens e técnicas musicais e 

musicoterapêuticas. 

Diversos autores têm investigado as conexões neuronais entre a fala e a música, 

nomeadamente através do desenvolvimento de protocolos para o tratamento dos distúrbios da 

fala que adoptem algum elemento musical como o ritmo e a entoação melódica e, também, 

protocolos com enfoque propriamente musicoterapêutico. 

Na prática musicoterapêutica levada a cabo no decorrer do presente estágio, obteve-se 

inspiração de várias técnicas, não tendo, no entanto, sido seguido nenhum protocolo na 

íntegra. Foi tida em consideração a relação entre musicoterapia e terapia da fala, muito 

embora os utentes da população alvo deste estágio não tenham sessões de terapia da fala na 

valência da Casa do Xisto. De facto, no decorrer do presente estágio, foram aplicadas 

algumas técnicas inspiradas em protocolos da terapia da fala com enfoque musicoterapêutico, 

e o trabalho interdisciplinar com um/uma terapeuta da fala teria sido ideal, mas não foi 

possível levar a cabo essa transversalidade, uma vez que não havia na Instituição onde o 

estágio se desenrolou uma terapeuta da fala. Considera-se que a prática de exercícios e 
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técnicas inspiradas na terapia da fala e com objetivos transversais à terapia da fala e à 

musicoterapia é já o início de um trabalho transversal. 

Seja por meio dos protocolos referidos ou por meio de outros protocolos existentes, a 

MT pode atuar na estimulação dos mecanismos musicais do cérebro de forma a colaborar 

eficazmente com o desenvolvimento ou aquisição, nas crianças com AFI, dos elementos 

musicais da linguagem, de modo a reduzir a falta de precisão e as inconsistências da fala e, 

em especial, as deficiências prosódicas, que tendem a persistir na idade adulta (Mendes, 

2015). 

Domínio Cognitivo 

A música pode também, segundo Wigram (2002), “ser usada de forma terapêutica 

para promover atenção, concentração, habilidades organizacionais, memória, habilidades de 

processamento sequencial e simultâneo e resolução de problemas”. Este uso funcional da 

música na terapia visa atingir objetivos de desenvolvimento ao nível da atenção, 

concentração, memória de curto e longo prazo, e organização mental. 

Capacidades Sociais 

Quanto ao desenvolvimento das capacidades sociais, uma área crítica de necessidade 

das populações em questão, Wigram (2002) refere a importância da musicoterapia em grupo, 

uma vez que promove e desenvolve o envolvimento e a interação social entre clientes, bem 

como entre clientes e terapeuta. 

Face a uma prática de musicoterapia com um grupo de utentes com necessidades 

especiais, é natural pensar sobre a adequação do grupo e o potencial do mesmo. Para entender 

como e se um grupo pode funcionar, Goodman (2007) considera os seguintes fatores: 1) o 

nível de desenvolvimento da criança; 2) a musicalidade da criança; 3) o perfil sensorial da 

criança; e 4) a consideração prática do ambiente escolar.  
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Em termos de organização e escolha de atividades duma sessão de musicoterapia em 

grupo, Goodman (2007) refere que pensar em atividades vocais, instrumentais, de movimento 

e de escuta, e tentar incluir, se possível, todos esses modos numa sessão, fornecerá 

oportunidade para preferências diferentes num grupo misto. Ainda segundo Goodman (2007), 

há algumas técnicas transversais ao ensino especial e a outras terapias para esta população 

com que a musicoterapia pode contar: modelagem; manter as instruções curtas, claras e 

concisas; reforço positivo; análise de tarefas; reorientação; alternância de atividades sentadas 

e físicas; tempo de resposta estendido; estratégias multissensoriais; instruções práticas e 

concretas. 

Como referido anteriormente no capítulo referente à caracterização das instituições, 

por se considerar que seria interessante no presente estágio em musicoterapia alargar o 

trabalho de sessões individuais para sessões em grupo, foram dirigidos para o presente 

estágio dois grupos de musicoterapia em duas escolas EB23, sendo que os dois grupos eram 

constituídos por jovens do 3º ciclo com necessidades especiais. De facto, tal como acontece 

naturalmente em outros grupos no contexto escolar, estes grupos de musicoterapia seriam 

grupos misto em termos de desenvolvimento. 

Capacidades Individuais 

No que diz respeito a recursos e capacidades individuais, a musicoterapia pode 

auxiliar na “tomada de decisões, iniciativa, espontaneidade, independência musical, 

confiança, autoestima e criatividade” (Wigram, 2002). Relativamente à autoestima, por 

exemplo, a musicoterapia tem já evidências de eficácia. Uma vez que a autoestima afeta e é 

afetada pelas relações interpessoais, trata-se de um processo recíproco que dá forma à 

experiência que um dado indivíduo tem ao longo da sua vida (Rogers, 2017). Dado isto, a 

relação terapêutica pode ser crucial no desenvolvimento da autoestima, o que é crucial que 
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aconteça nos anos da adolescência, uma vez que os padrões de autoconceito formados na 

adolescência tendem a autoperpetuar-se (Kahle et al., 1980, in Haines, 1989). 

Instrumentos de avaliação  

São descritos de seguida os principais instrumentos de avaliação utilizados. 

Nesta fase, foram facilitados à musicoterapeuta os seguintes documentos: a 

caracterização do grupo CX – 18; o diagnóstico de necessidades de um utente (D.); o PACI 

(Plano de Ação Complementar Individual) de três utentes (H., M. e D.); e a proposta de PIT 

(Plano Individual de Transição) de outro utente (R.). Para além disso, foram consultados os 

processos de cada utente em papel.Questionário de Anamnese Sonoro Musical 

O questionário de identidade sonoro musical utilizado foi adaptado a partir do 

questionário da autoria de Susana Gutiérrez Jiménez, professora do mestrado em 

musicoterapia na Universidade Lusíada de Lisboa. O questionário aborda temas como qual a 

música que o utente costuma ouvir em casa, se há alguma música de que o utente não goste, 

qual a sua experiência musical e da família e qual o ambiente sonoro em casa. Os dados 

obtidos podem ser de grande utilidade na prática musicoterapêutica, uma vez que se obtém 

uma imagem da sua identidade sonoro musical. O questionário encontra-se na secção dos 

anexos. 

IMTAP 

Dado que a avaliação é considerada como um dos padrões gerais de prática clínica 

(AMTA, 2005) foi utilizado um instrumento de avaliação na prática individual de 

musicoterapia deste estágio: o Perfil Individualizado de Avaliação de Musicoterapia 

(IMTAP). O IMTAP foi criado para uso em ambientes pediátricos e com adolescentes e que 

consiste num processo de avaliação de vários níveis, começando com a recolha de 
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informação e terminando com um sistema de relatórios e gráficos que fornece um perfil claro 

de cada utente ao longo do tempo (Baxter, 2007).  

O IMTAP surgiu da necessidade que uma equipa de musicoterapeutas identificou de 

um protocolo de avaliação de musicoterapia que abordasse a necessidade de dados 

quantitativos em domínios não musicais dentro de um ambiente musical (Baxter, 2007). 

O IMTAP avalia cada utente através de atividades de musicoterapia planeadas pelo 

terapeuta, e utilizadas para avaliar diferentes domínios de funcionamento. De acordo com os 

autores deste perfil de avaliação, cada parte do mesmo pode ser usada independentemente. O 

IMTAP não exige o uso de nenhuma metodologia específica de musicoterapia, sendo que o 

musicoterapeuta pode usar o seu próprio repertório de métodos e atividades para conduzir as 

sessões de avaliação. 

Na introdução do manual do IMTAP (2007), são expostos os benefícios e recursos do 

mesmo:  

“O IMTAP é um processo passo a passo fácil que pode ser adaptado para uso em 

vários níveis. Cada parte do IMTAP pode ser usada independentemente ou todos os 

recursos podem ser usados juntos para criar um perfil aprofundado de um indivíduo.” 

O IMTAP aborda 374 habilidades em dez domínios separados, sendo que cada 

domínio é dividido em vários subdomínios que ajudam a definir claramente o conjunto de 

habilidades abordadas no domínio mais amplo. Uma vez que um utente de musicoterapia 

pode ter uma pontuação alta em certos subdomínios e baixa noutros, a escala de classificação 

do IMTAP permite ao terapeuta documentar essas mesmas diferenças entre os domínios. 

Todos os domínios começam com os seus princípios fundamentais e continuam para 

subdomínios mais pormenorizados. Os dez domínios IMTAP são: motricidade grossa, 
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motricidade fina, motricidade oro-facial, sensorial, comunicação receptiva, comunicação 

expressiva, cognitivo, emocional, social, musicalidade. 

Para realizar o registo dos dados é utilizado o sistema NRIC: N = never (nunca); R = 

rarely (raramente - abaixo de 50%); I = inconsistent (inconsistente - entre 50 e 79%); e C = 

consistent (consistente - de 80 a 100%).  

Como referido anteriormente, o modelo adoptado para a prática de musicoterapia no 

decorrer deste estágio é o modelo humanista, e assim o modelo de avaliação reflete também 

esse mesmo modelo humanístico/centrado no cliente. Segundo Goodman (2007), a avaliação 

realizada segundo este modelo pode incluir comportamento observável, mas esse 

comportamento está no contexto de desenvolvimento das necessidades de autorrealização do 

paciente. O modelo humanista tem mais probabilidade de ser qualitativo, mas também pode 

incluir pontuação musical e análises da resposta da criança a improvisações particulares 

(Nordoff & Robbins, 1977, 2007, citado em Goodman, 2007) que serão então repetidas 

dentro de um contexto apropriado da sessão. Os dados qualitativos obtidos através do IMTAP 

são assim lidos através das lentes do desenvolvimento das necessidades terapêuticas do 

utente. 
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Objetivos gerais e institucionais 

Os objetivos gerais do presente estágio em musicoterapia são: 

• potencializar as funções físicas e mentais dos utentes, potenciando o 

desenvolvimento das partes saudáveis do seu ser; 

• influenciar positivamente a qualidade de vida dos pacientes, aumentando o seu 

bem-estar; 

• ajudar a melhorar as suas capacidades de auto-perceção e autoconsciência; 

• ajudar os utentes a melhorar as suas competências relacionais; 

• diminuir a ansiedade e impulsividade dos utentes; 

• aumentar a sua capacidade comunicativa (comunicação expressiva e 

receptiva); 

• potenciar a aquisição da fala (quando aplicável); 

• proporcionar intervenções lúdicas que permitam trabalhar competências 

motoras e de socialização; 

• maximizar as competências do indivíduo no campo cognitivo, social e 

emocional; 

Em termos institucionais, os objetivos gerais são: 

• aumentar a oferta disponível para esta população, uma vez que a Casa do Xisto 

tem já musicoterapia, mas apenas para a população adulta; 

• introduzir mais uma valência de intervenção terapêutica que inclua a expressão 

artística; 

• aumentar a intervenção individualizada. 
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Método 

Este capítulo consiste da descrição da abordagem metodológica adotada neste estágio. 

É descrito o perfil dos participantes junto do qual se realizaram as intervenções 

musicoterapêuticas na Casa do Xisto (CX-18), na Escola Básica São Lourenço (EBSL) e na 

Escola Básica Augusto Ferreira Gomes (EBAFG). 

De seguida, é descrito o instrumento de avaliação utilizado antes e após a intervenção 

musicoterapêutica. São igualmente descritos os procedimentos adotados, bem como as 

atividades realizadas e os materiais utilizados.  

O presente estágio aconteceu ao longo de 9 meses, de outubro de 2020 a junho de 

2021, tendo havido um período de confinamento devido à pandemia de COVID – 19, desde 

final de janeiro de 2021 até ao início de abril de 2021.  

Participantes 

Os participantes do presente estágio curricular consistem na população da CX-18, 

constituída por 7 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 7 e os 18 anos, e  13 

jovens do ensino secundário, em grupos de musicoterapia ao abrigo do programa per(curtir) 

nas escolas EBSL e EBAFG.  

Entre as crianças e jovens da Casa do Xisto e os jovens do programa per(curtir), ao 

longo do estágio beneficiaram de intervenção em musicoterapia 7 utentes na Casa do Xisto, 8 

utentes na EBSL e 5 utentes na EBAFG, num total de 20 crianças e jovens (n=20). 

Dos 20 utentes incluídos na amostra, 7 beneficiaram de sessões individuais - com 

frequência semanal e duração aproximada de 30 minutos, à exceção duma utente que usufruía 

de sessões semanais de 75 minutos – e 13 beneficiaram de sessões em grupo, com frequência 

quinzenal e duração aproximada de 50 minutos. 
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Participantes da Casa do Xisto 

Dos 20 utentes incluídos na amostra, 7 deles eram utentes da CX-18 e beneficiaram de 

sessões individuais, com frequência semanal e duração aproximada de 30 minutos, à exceção 

duma utente que usufruía de sessões semanais de 75 minutos, por estar já num processo de 

passagem para a CX + 18 (população da Casa do Xisto com idade superior a 18 anos).  

A tabela seguinte diz respeito aos utentes que beneficiaram de sessões individuais de 

musicoterapia na Casa do Xisto (tabela 1). 

 

Tabela 1. 

Informações sobre os utentes beneficiários de sessões individuais na CX – 18 (n=7). 

Nome Sexo Idade Diagnóstico Número de Sessões 

H. M 13 PEA 22  

J. M 7 PEA 20  

M. F 11 PEA 21  

M. R. F 15 PEA 20  

R. M 15 Síndrome Asperger 23  

G. M 18 Síndrome Asperger 21 

D. M 12 PDI 23  

 

Considerando os dados demográficos disponíveis nas tabelas pode concluir-se que a 

média de idades do grupo da Casa do Xisto é de 13 anos. 

Participantes da EBSL 

Apresenta-se de seguida uma tabela referente aos utentes pertencentes ao grupo da 

EBSL que beneficiaram de intervenções musicoterapêuticas em grupo (tabela 2). 
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Tabela 2. 

Informações sobre os utentes beneficiários de sessões em grupo na EBSL (n=8). 

Nome Sexo Idade Diagnóstico Número de Sessões 

H. T. C. M 15 PEA, HDA 12 

R. L. A.  M 12 DC, PDI 12 

T. G. A. L.  M 12 PEA 10 

P. R. M 14 PEA 12 

M. M.  F 15 Down 6 

R. S. F 15 PEA 12 

M. C.  F 14 PEA 10 

R. B. M (?) PDI 12 

 

Um dos locais onde aconteciam sessões em grupo era na EBSL, cujo grupo contava 

com 8 elementos. Os utentes deste grupo beneficiaram de sessões com frequência quinzenal e 

duração aproximada de 50 minutos.  

Dos sujeitos que constituíam o grupo na EBSL, um dos utentes frequentava a Casa do 

Xisto e recebia sessões individuais com frequência semanal e duração de 75 minutos, nas 

instalações da Casa do Xisto. 

Considerando os dados demográficos disponíveis nas tabelas pode concluir-se que a 

média de idades do grupo da EBSL é de 13,8 anos. 

Participantes da EBAFG 

O grupo da EBAFG contou com 5 elementos, sendo que a amostra inicial era maior 

do que aquela com quem as sessões foram efetivamente realizadas. 

À semelhança do grupo da EBSL, os utentes do grupo na EBAFG beneficiaram de 

sessões com frequência quinzenal e duração aproximada de 50 minutos.  
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A intervenção musicoterapêutica nesta escola deu-se em três fases: uma primeira fase 

de três sessões (2 alunos); uma segunda fase de sessões online durante o confinamento (sem 

alunos), e uma terceira fase (3 alunos). 

Apresenta-se de seguida uma tabela referente aos utentes que beneficiaram de 

intervenção de Musicoterapia em grupo, incluídos no grupo da EBAFG (tabela 3). 

Relativamente aos utentes desta escola, são apresentados apenas os dados sobre nome, 

sexo, e número de sessões, por falta de disponibilidade de dados pessoais como a idade.  

O diagnóstico apresentado é informal, tendo sido realizado pela estagiária com base 

nos sintomas apresentados e nas informações informalmente prestadas pela equipa. 

 

Tabela 3. 

Informações sobre os utentes beneficiários de sessões em grupo na EBAFG (n=5). 

Nome Sexo Diagnóstico Número de Sessões 

I. F DC, PDI 2 

L. F PEA 2 

I. M DC, PDI 2 

R. M DC, PDI 2 

T. M DC, PDI 2 

 

Não foi possível calcular a média de idades do grupo da EBAFG devido à extrema 

flutuação do grupo e à clara falta de comunicação com a Direção da Escola.  

Amostra Total 

Considerando o total da amostra, a média de idades para os participantes do Xisto e 

EBSL situa-se nos 13,4 anos. 
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No que diz respeito ao género, 65% da amostra é do sexo masculino e 35% é do sexo 

feminino.  

No que diz respeito aos diagnósticos, 55% da amostra apresenta o diagnóstico de PEA 

(n=11), 35% o diagnóstico de PDI (n=7), 10% o diagnóstico de Síndrome de Angelman 

(n=2), 5% o diagnóstico de Síndrome de Down (n=1), e 5% o diagnóstico de Trissomia 21 

(n=1).  

Note-se que devido aos casos de duplo diagnóstico na multideficiência, as 

percentagens somadas podem ultrapassar os 100% num dado grupo.  

Instrumentos de avaliação 

Ao longo do presente estágio foram realizados distintos momentos de avaliação 

qualitativa e quantitativa, antes de depois da intervenção. Foram utilizados métodos de 

avaliação qualitativa informal, tais como a observação direta no primeiro mês, de avaliação 

qualitativa formal, como o questionário de anamnese sonoro musical aplicado na primeira 

sessão individual, e instrumentos de avaliação quantitativa, tais como o IMTAP, aplicado no 

início e no fim do processo terapêutico, e uma folha de planificação e registo, aplicada ao 

longo de todo o estágio.  

O principal instrumento de avaliação escolhido para este estágio foi o IMTAP (2007), 

cujos domínios são: motricidade grossa, motricidade fina, motricidade orofacial, domínio 

sensorial, comunicação receptiva, comunicação expressiva, domínio cognitivo, domínio 

emocional, interação social e musicalidade. Cada domínio tem ainda vários sub-domínios, 

num total de 374 itens. Dada a multiplicidade do instrumento, está prevista uma aplicação 

parcial, com recolha de dados apenas nos domínios pertinentes numa dada aplicação. Desta 

forma, e dada a extensão e morosidade de aplicação do instrumento, foi estabelecido que 

seriam usadas diferentes subescalas, consoante a necessidade em cada caso. 
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    Na primeira sessão de musicoterapia individual foi realizado um questionário a 

cada utente ou ao seu encarregado de educação. Este questionário de identidade sonoro 

musical é da autoria de Susana Gutiérrez Jiménez, professora do mestrado em musicoterapia 

na Universidade Lusíada de Lisboa. Os dados recolhidos continham informação muito 

pertinente para o conteúdo das sessões, uma vez que abordavam temas relacionadas com a 

vida musical do utente e da sua família.   

Um outro instrumento utilizado foi uma folha de planificação e registo de sessões que 

consiste essencialmente no registo de observação do processo terapêutico. Desta folha de 

planificação e registo constavam as seguintes alíneas: planificação/objetivos da sessão; 

sumário da sessão; descrição musical/manifestações do ISO; instrumentos utilizados/relação 

com os instrumentos; relação com o terapeuta; a trabalhar/outras observações. Esta grelha foi 

facultada pela colega musicoterapeuta na instituição, tendo sido elaborada em contexto 

académico no mestrado em musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa. Não sendo 

quantitativo nem estandardizado, este instrumento foi utilizado para planificar as sessões e 

para posteriormente as registar. Os dados desta grelha podem ainda ser utilizados para avaliar 

qualitativamente o progresso do utente, conforme consta do documento em anexo. 

Um último instrumento utilizado foi o diário de bordo, uma folha de planificação e 

registo, utilizada exclusivamente para os grupos nas escolas, por ser um recurso pré-existente 

do projeto (per)curtir nas escolas. O diário de bordo foi utilizado no decorrer do estágio 

relativamente ao trabalho musicoterapêutico com os grupos na EBAFG e na EBSL. Deste 

diário de bordo constavam os seguintes itens: plano da sessão (atividades e objetivos), 

execução (resumo da sessão VS plano da sessão), observações. 
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Os instrumentos de avaliação - a observação passiva, a observação participante, o 

questionário de anamnese sonoro musical, o IMTAP e a folha de planificação e registo - 

serão abordados na descrição de cada estudo de caso. 

Procedimentos 

O estágio teve início no dia 6 de outubro de 2020 e terminou no dia 30 de junho de 

2021, decorrendo em diferentes fases: a fase de observação (o primeiro mês do estágio), a 

fase de avaliação pré-intervenção (elaboração dos planos terapêuticos), a fase de intervenção 

(de dezembro de 2020 a junho de 2021) e a fase de avaliação pós-intervenção (junho de 

2021).  

A situação na EBAFG foi excepcional, de funcionamento difícil e com resultados 

muito reduzidos. A intervenção musicoterapêutica aconteceu de forma dist inta das outras 

duas valências do estágio, havendo uma primeira fase de apenas três sessões; uma segunda 

fase de sessões online, e uma terceira fase pós confinamento de duas sessões. Na primeira 

fase a amostra foram 2 alunos; na segunda fase havia uma extensa lista de alunos com quem 

foram feitas repetidas tentativas de sessão online, mas que por várias razões nunca 

apareceram na plataforma para o efeito (plataforma Teams) e na terceira fase a amostra eram 

3 alunos, com os quais foram realizadas duas sessões. 

Note-se que, por razões deontológicas, a extensa lista de alunos propostos para 

musicoterapia nesta escola não foi tomada em consideração, mas sim os alunos com quem 

efetivamente foram realizadas sessões. 

Fase 1: observação 

O estágio iniciou-se com um primeiro mês de observação participante, em que a 

estagiária foi informada das regras de funcionamento da instituição, conheceu todos os 

colaboradores e todos os participantes de forma informal (CX+18 e CX-18), assistiu a 
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sessões da colega musicoterapeuta (com a população CX+18) e assistiu e participou nas 

atividades da sala CX-18. Ainda nesta fase, foi feito um levantamento das condições para 

setting de musicoterapia, nomeadamente as salas mais apropriadas para as sessões e o espólio 

de instrumentos musicais existente na CX. 

Neste primeiro mês, foi igualmente realizada a consulta e leitura dos processos dos 

utentes, consultados nesta primeira fase em papel (os processos em formato informático 

foram facilitados já durante a fase de intervenção). 

Também durante este primeiro mês, foi realizada uma sessão de observação, desta vez 

propositadamente passiva. Tal aconteceu numa tarde em que a maior parte dos utentes 

faltaram e estava apenas um participante em sala. 

No final deste mês, realizou-se o trabalho de planificação das sessões, bem como o 

início da elaboração do plano terapêutico de cada utente. Nesta fase, procedeu-se, em estreita 

comunicação com a direção da CX, à estruturação da agenda semanal de intervenções.  

Fase 2: avaliação pré-intervenção 

Ao iniciar-se a fase interventiva, a musicoterapeuta realizou a avaliação, com número 

de sessões variável, entre uma a quatro sessões. 

Durante esta fase procedeu-se quer à avaliação formal como à informal dos utentes. 

Nesta avaliação utilizou-se a observação participante, bem como instrumentos de avaliação 

qualitativa, descritos no subcapítulo “Instrumentos de Avaliação”. 

Fase 3: intervenção  

Esta fase decorreu sensivelmente entre os meses de janeiro e junho de 2021. 

Nesta fase, foram realizadas sessões previamente planeadas, num modelo 

semiestruturado, no qual a estrutura base da sessão é definida, havendo, no entanto, sempre 

espaço para adaptações necessárias ao momento e ao estado em que se encontre o utente.  



Música, contacto, criação: musicoterapia e o jovem portador de deficiência 

Sofia Nereida Pinho da Cunha Galamba Pinto                                                                                                      47 

A estrutura base das sessões era a seguinte: início com som de taça tibetana, canção de 

boas-vindas (canção do “olá”, acompanhada com viola dedilhada, adaptada ao nome do 

utente), espaço para improvisação ou reprodução de repertório (consoante os objetivos da 

sessão e o plano terapêutico elaborado para o utente), canção de preparação (canção do 

“arrumar”) e canção da despedida (canção do “adeus”, a mesma melodia da canção do “olá”, 

adaptada à despedida, e em que o utente podia também despedir-se dos instrumentos 

utilizados na sessão).    

Com a população deste estágio, torna-se essencial uma estrutura das sessões bem 

definida, que permite tornar o setting seguro, previsível e acolhedor, mantendo-se o espaço 

para acolher as iniciativas do utente. De facto, como descrito anteriormente, o início e fim das 

sessões estavam bem definidos, havendo igualmente alguns momentos-chave da sessão 

previamente definidos, mas era propositadamente deixado espaço para as iniciativas do 

utente. 

As sessões foram gravadas em vídeo, tendo sido obtidas, no início do estágio, as 

respectivas autorizações dos encarregados de educação dos utentes (ver anexos).  

Durante o período de confinamento devido à pandemia de COVID – 19, de final de 

janeiro a início de abril, foi escolha conjunta da musicoterapeuta e da instituição, a realização 

de sessões online. Visto a estagiária ter sido já contagiada com Covid-19 nas instalações da 

CX, entendeu-se ser mais seguro optar temporariamente por sessões online. Com o objetivo 

de manter o vínculo com os utentes, teve-se igualmente o objetivo de continuar o trabalho 

realizado nas sessões, sendo que a razão principal para fazer sessões online em vez de as 

interromper era a manutenção do vínculo com os utentes.  

As sessões online individuais com utentes da CX-18 aconteciam com a presença dum 

monitor, devido às necessidades técnicas e para acompanhamento do utente. A presença da(s) 
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monitora(s) revelou-se de extrema importância para o sucesso das sessões. No seguimento do 

confinamento, foi decidido ainda continuar com as sessões online, por aproximadamente um 

mês.  

Aconteceram igualmente sessões online em grupos de dois, em que estavam presentes 

duas monitoras. Estas sessões facilitaram a continuidade do trabalho com os utentes, bem 

como forneceram ferramentas às monitoras para ajustarem o seu trabalho em sala, 

conhecendo já as técnicas e ferramentas implementadas na sessão de musicoterapia.  

Na EBAFG, a proposta durante o confinamento foi igualmente de sessões online, de 

forma a dar alguma continuidade ao processo iniciado. A musicoterapeuta criava a sala de 

aula virtual na plataforma Teams, tendo-lhe sido facultados os contactos institucionais dos 

alunos. Este plano não resultou devido à impossibilidade de contactar efetivamente os alunos. 

Na outra escola, EBSL, não chegou a haver sessões online, mas as sessões síncronas 

voltaram a acontecer logo que possível (a partir do início de abril). Alguns utentes 

participavam da sessão não presencialmente, sendo que uma das funcionárias fazia chamada 

de vídeo e a sessão ía tendo em consideração essa interação online síncrona. 

Uma vez que a musicoterapia tinha já um lugar na instituição, não se considerou 

necessário realizar uma apresentação à equipa subordinada ao tema “introdução à 

musicoterapia”, como por vezes é necessário realizar. A comunicação com a equipa era assim 

facilitada, sendo que a sensibilização dos colegas acabou por não ser uma tarefa deste estágio.  

No final desta fase de intervenção, foi realizada na Casa do Xisto uma apresentação à 

equipa (constituída pela musicoterapeuta da direção técnica, a monitora principal e a 

monitora adjunta) com o tema “musicoterapia: apresentação de conceitos e processo 

terapêutico". Desta apresentação constaram a apresentação de conceitos como a definição de 

musicoterapia, os benefícios da musicoterapia, os efeitos da musicoterapia. Fez-se ainda a 
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apresentação do estudo de caso “Filipe”, partilhando-se os dados recolhidos na observação 

passiva, a avaliação inicial efetuada bem como as problemáticas identificadas. Foi ainda 

apresentado o plano terapêutico elaborado, o processo terapêutico, e os resultados obtidos. 

Procedeu-se à visualização de um vídeo de uma sessão. De seguida, foi aberto o espaço para 

dúvidas e partilhas. 

Fase 4: avaliação pós-intervenção 

Ao longo das últimas semanas, foi prevista pelo menos uma sessão com cada utente 

para a realização de atividades com o objetivo de implementar o instrumento de avaliação, 

IMTAP, para avaliar o seu progresso terapêutico.  

Dentro destas fases, podemos também distinguir três subfases: subfase 1: presencial 

(entre confinamentos, de outubro de 2020 a janeiro de 2021), subfase 2: online (do início de 

fevereiro ao final de março de 2021) e uma subfase 3: presencial (pós confinamento, entre o 

início de abril e o final de junho de 2021). 

Técnicas de Musicoterapia utilizadas 

As técnicas de musicoterapia mais utilizadas foram: improvisação, recriação de 

repertório (com ou sem adaptação das letras), música instrumental terapêutica, escrita de 

canções e escuta receptiva para relaxamento. 

No decorrer do presente estágio, a estrutura das sessões era, à partida, fixa, havendo 

sons e canções específicos para cada momento da sessão (taça tibetana no início, canção do 

olá, canção do arrumar, momento de escuta receptiva, canção do adeus).  

O som da taça tibetana funcionava como um separador, uma experiência de abertura 

que permitia ao utente começar a pôr-se em estado e começar a focar-se nas atividades.  
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A canção do olá (que era realmente uma canção e dizia “olá”, mas que não 

necessitaria de nenhuma destas características para ser considerada o momento inicial da 

sessão) marcava formalmente o início da mesma. 

De seguida, decorriam atividades variadas, sendo que depois destas, quando era 

necessário arrumar algum material, se seguia a canção do arrumar. 

Seguia-se o momento de escuta ativa, de música tocada ao vivo, na kalimba ou no 

shanti.  

Finalmente, a canção do adeus era a experiência final, que permitia aos clientes 

verbais despedirem-se da musicoterapeuta bem como dos instrumentos utilizados em sessão. 

Quanto à repetição do material musical repetido, este é um processo que deve ser 

pensado criativamente pelo musicoterapeuta, o que no caso deste estágio aconteceu quer pela 

mudança na instrumentação das canções, quer pela inserção de novos nomes ou palavras na 

letra das canções, quer pelo crescente pedido para o utente em questão se juntar no cantar da 

canção. 

Dentro das diferentes técnicas de improvisação em musicoterapia, a estagiária utilizou 

o mirroring ou espelhamento, o matching ou correspondência, grounding ou fundamentação, 

holding ou detenção e o containing ou contenção. Exemplos destas técnicas são o manter 

uma pulsação fixa num tambor, o fazer um ostinato simples, ou o manter os acordes na 

guitarra apenas entre a tónicae a dominante. Estas são técnicas extremamente úteis quando 

aplicadas com clientes com uma forma aleatória ou flutuante de tocar e de ser, o que 

acontecia com alguns utentes das sessões de Musicoterapia do presente estágio. 

Pudemos observar também que a necessidade de solicitação por parte do 

musicoterapeuta face ao utente foi, em geral, diminuindo ao longo das sessões. Tal é 

explicado por Nordoff & Robbins como sendo o músico-criança. De facto, à medida que o 
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progresso vai decorrendo, a relação terapêutica aprofunda-se e a criança vai deixando de 

necessitar de solicitações para efetuar certas tarefas musicais como imitação ou turn taking.  

Com alguns utentes no decorrer deste estágio, foi utilizada a técnica de recriação de 

repertório, nomeadamente com kizomba, rap e pimba. Num dos casos, a letra da música foi 

alterada de forma a corresponder à realidade do utente7. Noutro caso, com uma das utentes do 

grupo I da EBAFG, foi realizada uma gravação em sessão da música “7 rings”8, de Ariana 

Grande, com a letra original, levando a uma sensação de empoderamento da utente.  

Também a escrita de canções, um outro forte exemplo de processo colaborativo, se 

tornou uma atividade central na prática da musicoterapia no decorrer deste estágio. Embora 

esta atividade não tenha sido realizada com todos os utentes, com os utentes com que foi 

realizada demonstrou ser fulcral no seu progresso terapêutico.  

A criação de conteúdo musical em forma de canções foi uma importante técnica 

musicoterapêutica, utilizada principalmente na fase final do processo terapêutico, e, uma vez 

mais, não com todos os utentes. Nos dois estudos de caso apresentados foi possível realizar 

esta atividade, tendo havido um grande progresso terapêutico, nomeadamente no 

desenvolvimento da autoestima, muito claro com um dos utentes cujo caso é aqui 

apresentado.  

Para a criança autista, há uma grande dificuldade em sentir intenção ou emoção para 

fornecer propósito ou significado à informação absorvida, e essa é uma das principais 

questões no trabalho com esta população. De facto, sem o envolvimento emocional da 

criança, os componentes musicais tornam-se desligados entre si, sendo subutilizados ou 

 
7 Com a canção “Esta miúda é linda”, de que o utente se mostrava fã, foi elaborada a canção “Este miúdo é 

lindo”, abordando a questão dos laços familiares, da resiliência e da autoestima. 
8 Versão pop da canção “My Favourite Things” do musical “The Sound of Music”, de Rodgers e Hammerstein, 

de 1959. 
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inutilizados, e como descrito anteriormente (ver subsecção “técnicas de musicoterapia”), a 

melhor forma de superar esta questão é trazer a criança para uma interação musical. 

A música instrumental terapêutica, uma outra técnica utilizada, consiste, como já foi 

referido, na utilização de instrumentos musicais para exercitar e simular certos movimentos 

de forma a trabalhar resistência, força, coordenação dos membros, entre outros. Esta técnica 

foi utilizada nomeadamente no acompanhar musical do caminhar de uma utente, ou no 

acompanhar dos movimentos de outro utente. 

A escuta receptiva de música, sempre tocada ao vivo, era utilizada para indução de 

relaxamento, na fase final da sessão. A musicoterapeuta tocava num instrumento, 

normalmente a kalimba ou o shanti, e o utente escutava. Podia haver improvisação vocal por 

parte da terapeuta - raramente aconteceu por parte do utente. Usualmente era dado a escolher 

ao utente qual dos instrumentos queria ouvir para o relaxamento. Este momento de 

musicoterapia receptiva marcava, juntamente com a canção do adeus, o final da sessão 

Instrumentos Musicais Utilizados 

A Casa do Xisto conta com um espólio de instrumentos musicais em duas salas: a sala 

de capacitação e a sala das artes. Na sala de capacitação eram guardados vários instrumentos, 

como guitarra, piano/teclado digital e instrumentos de percussão. O piano/teclado digital 

existente praticamente nunca foi utilizado nas sessões ao longo deste estágio uma vez que as 

sessões tinham de acontecer em salas do andar de baixo para acautelar situações com apoio 

urgente, como no caso de uma queda ou fuga. Na sala das artes, onde aconteciam as sessões à 

quinta-feira, havia: metalofones, baquetas, adufes, pandeiretas, tubos boomwhackers, bidons 

com baquetas de vassouras, um instrumento tradicional português com caricas, e vários 

outros pequenos instrumentos de percussão. 
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Mesmo com estes instrumentos disponíveis, a terapeuta levava instrumentos seus, 

transportando-os num cesto propositadamente tapado com um pano. O cesto continha o kit 

básico de instrumentos utilizados nas sessões: 1 kalimba, 1 melódica, 1 cesto pequeno com 

muitos panos com sinos nas pontas, 4 maracas vermelhas, 1 maraca pequena azul de “bebé”, 

1 caixinha de música (com o tema “Michelle”, dos Beatles), 1 shaker em forma de meia-lua, 

1 shaker em forma de cabaça inteira pequena, 1 shaker “massajador”, 1 shanti e 1 ábaco. Para 

além disso, a terapeuta utilizava também a sua própria guitarra. 

No início do estágio, a terapeuta levou um pequeno teclado digital, para ter algum 

instrumento de teclas consigo nas sessões, mas a estagiária entendeu que a qualidade do 

instrumento não era suficiente para as sessões.  

A partir de abril, depois do confinamento, a terapeuta passou a levar também o seu 

acordeão, pois um dos utentes tinha respondido muitíssimo bem a este instrumento nas 

sessões online. As sessões nas escolas realizavam-se com o “cesto” dos instrumentos e uma 

guitarra, levados pela musicoterapeuta. 

Agenda Semanal 

Apresenta-se de seguida uma tabela com a organização das atividades semanais, na 

Casa do Xisto e nas duas escolas (EBSL e ABAFG). 

Note-se que os horários das sessões individuais na Casa do Xisto sofreram muitas 

alterações, para acomodar os interesses e disponibilidades dos utentes. 
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Tabela 4. 

Horário de sessões semanais (na CX) e quinzenais (nas escolas). 

Horário Quarta-feira Horário Quinta-feira 

11h15 – 12h30 R. 11hs – 12h30 Reunião quinzenal 

  13h10 – 14h Grupo EBSL (1ª e 3ª 

semana de cada mês) 

14h45 – 15h15 D. 14h10 – 15h Grupo EBAFG (2ª e 4ª 

semana de cada mês) 

15h15 – 15h45 H. 15h15 – 16h M. 

16h15 – 17h R. 16h30 – 17h15 G 

  17h45 – 8h30 J. 

 

Note-se que as horas de algumas das sessões individuais são aproximadas, uma vez 

que cada sessão podia ter uma duração ligeiramente diferente, em consequência do estado do 

utente. 
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Estudos de caso 

Apresentamos de seguida a exposição de dois casos clínicos, onde serão apresentados 

os dados biográficos e diagnóstico dos utentes, será relatada a observação passiva inicial (no 

caso do Filipe), o processo de avaliação musicoterapêutica, o plano terapêutico elaborado, e a 

intervenção e processo musicoterapêutico. A reflexão acerca dos principais progressos, 

apresentada nos resultados e conclusão, é realizada à luz do enquadramento teórico.  

Estudo de caso I – Filipe9 

Dados biográficos e diagnóstico 

O Filipe (nome alterado) tem 12 anos. Foi diagnosticado com PDI. O Filipe foi 

adotado, sendo agora o irmão mais novo de uma família constituída por pai, mãe e irmão 

mais velho. Encontra-se na instituição desde a abertura da mesma (novembro de 2019). 

Avaliação Inicial 

O mês de observação decorreu na primeira semana de outubro, mas devido a um surto 

de covid-19 a musicoterapeuta teve de ficar de quarentena entre outubro e novembro. A 

observação continuou então em meados de novembro e dezembro. 

O Filipe desloca-se autonomamente, sendo também autónomo nas AVD´S com 

supervisão. Expressa-se verbalmente, e compreende instruções e pedidos. Realiza as 

atividades, interagindo com os colegas e colaboradoras, procurando ter a atenção para si. 

De acordo com os dados da observação directa, durante uma tarefa que lhe agradava, 

o Filipe demonstrava entusiasmo dando pequenos guinchos, mas sem mais movimentos 

corporais, num eventual comportamento de autorregulação da excitação e alegria. 

O Filipe conseguia realizar com sucesso a maior parte das tarefas, mas ao fim de 

alguns minutos demonstrava cansaço e falta de concentração, querendo mudar de atividade. 

 
9 Todos os nomes pessoais foram alterados para efeitos de preservação da confidencialidade dos utentes.  
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Seguia as instruções, participando na atividade, mas necessitando de motivação extrínseca 

para continuar a realizar a tarefa em si, necessitando de indicações verbais para manter o 

foco.  

Sendo-lhe pedido que reconhecesse algumas letras, o Filipe apontava as letras do seu 

nome e do da mãe, embora com alguma resistência (não responder imediatamente, d izer 

“não” em vez de apontar) e sem manter o foco no quadro nem mantendo contacto visual. 

Durante a realização das tarefas, o Filipe mostrava-se participativo, mas muito ansioso, 

perguntando repetidas vezes por outros assuntos alheios à atividade. 

Ao ouvir algumas músicas o Filipe cantava, com voz afinada, imitando a letra com 

sons aproximados ao inglês. Demonstrava ansiedade no querer mudar rapidamente de 

música, sem nunca deixar a mesma chegar ao fim.  

Anamnese Sonoro Musical 

Na fase de avaliação inicial foi realizado um questionário de anamnese sonoro 

musical, sendo que o utente respondeu à maior parte das perguntas, à excepção do tema da 

canção de embalar10. 

O Filipe indicou os seus gostos musicais (Popota, Ariana Grande, Pocahontas, Frozen 

e músicas de Natal11), e deu algumas respostas não verbais (apontando para instrumentos). O 

utente referiu que tinha apenas um instrumento, uma pandeireta de brincar, mas mais tarde no 

ano, nas sessões online, pode-se observar que tinha outros instrumentos em casa, como 

maracas e uma guitarra. Quanto aos sons que costuma ouvir em casa, o Filipe referiu o som 

do seu cão, tendo a mãe esclarecido que se tratava de um cão de peluche. 

O questionário respondido encontra-se na secção dos anexos.  

 
10 A musicoterapeuta, sabendo que o Filipe era adotado, não insistiu neste tema. 
11 Bastante deste repertório foi depois usado ao longo das sessões, para permitir ao Filipe relacionar-se 

musicalmente com repertório conhecido, cantando e tocando algo já familiar, para além dos momentos de 

improvisação e dos momentos de criação vividos em sessão. 
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Dados do IMTAP 

Foi realizada uma avaliação formal, através do IMTAP, cujos dados são apresentados 

de seguida. O Filipe apresentava competências desenvolvidas no domínio social (55%), 

comunicação receptiva/percepção auditiva (41%) e motricidade grossa (39%), e menos 

desenvolvidas na musicalidade (9%), motricidade fina (19%) e domínio cognitivo (22%). 

Plano terapêutico 

De acordo com as informações recolhidas, as principais problemáticas identificadas 

foram: ansiedade, dificuldade de foco e dificuldade na expressão emocional. Perante estas 

problemáticas foi criado um plano terapêutico, apresentado nas tabelas seguintes. 

 

Tabela 5. 

Plano Terapêutico do Filipe: primeiro objetivo e sub-objetivos. 

Objetivo 1 Sub-objetivo 1 Sub-objetivo 2 Sub-objetivo 3 

Diminuir a 

ansiedade. 

Diminuir o 

número de 

interrupções na 

sessão. 

Diminuir o número 

de interrupções 

durante o fazer 

música. 

Apoiar 

musicalmente os 

momentos de 

ansiedade. 

 

O primeiro objetivo foca-se na ansiedade, traduzida em agitação, e relaciona-se com o 

foro emocional. O primeiro sub-objetivo relaciona-se diretamente com a ansiedade, o 

segundo sub-objetivo relaciona-se com o fazer música em si, e o terceiro sub-objetivo 

pretende aumentar o conforto emocional do utente durante as sessões, de forma a diminuir a 

ansiedade.  
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De seguida, apresentamos o segundo objetivo terapêutico do Filipe, relacionado com 

o domínio cognitivo-comportamental. 

 

Tabela 6. 

Plano Terapêutico do Filipe: segundo objetivo e sub-objetivos. 

Objetivo 2 Sub-objetivo 1 Sub-objetivo 2 Sub-objetivo 3 Sub-objetivo 4 

Aumentar a 

capacidade 

de 

concentração. 

Manter-se 

focado numa 

atividade, com 

o mínimo de 

contenção por 

parte da MT. 

Conseguir 

ouvir uma 

música inteira 

(MT recetiva) 

diminuindo o 

número de 

interrupções. 

Conseguir 

levar a tarefa 

(MT ativa) até 

ao fim sem 

interrupção/co

ntenção por 

parte da MT, 

musicalmente 

activo. 

Construir um 

excerto 

musical com 

princípio, meio 

e fim e 

conseguir tocá-

lo/cantá-lo sem 

interrupções. 

 

Apresentamos agora o terceiro objetivo terapêutico do Filipe, relacionado com o 

domínio comunicativo, para o qual foram delineados quatro sub-objetivos. 
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Tabela 7. 

Plano Terapêutico do Filipe: terceiro objetivo e sub-objetivos. 

Objetivo 3 Sub objetivo 1 Sub objetivo 2 Sub objetivo 3 Sub objetivo 4 

Aumentar a 

capacidade 

de 

comunicação 

expressiva. 

Conseguir 

expressar 

emoções não 

verbalmente de 

forma 

intencional. 

 

Dizer como se 

sente e como 

foi a sessão. 

Falar de si, 

verbalizando 

emoções. 

 

Coincidência 

entre 

linguagem 

corporal e 

verbal nas 

expressões de 

afectos. 

 

O objetivo 3 está relacionado com o domínio comunicativo e emocional, uma vez que 

a dificuldade na expressão emocional se reflete na reciprocidade socioemocional, na 

comunicação não verbal e nas habilidades relacionais. O estabelecimento de pontes 

comunicativas ao nível emocional é um resumo dos sub-objetivos, que abrangem o falar de si 

e de como se sente, fazendo coincidir as emoções expressas e a linguagem não verbal.  

Intervenção e processo terapêutico 

O Filipe teve 23 sessões, com frequência semanal e duração aproximada de 30 

minutos. Neste total incluem-se as sessões online, e excluem-se o dia de ensaios e 

apresentação da festa final de ano. 

As sessões aconteciam na sala do saber fazer. O setting foi adaptado às sessões de 

musicoterapia, sendo que a mesa, posta de lado, servia de apoio para os instrumentos. Havia 

duas cadeiras, uma para o utente e outra para a musicoterapeuta. Nas primeiras sessões, era 

colocado um pano por cima dos instrumentos, de forma que os instrumentos não estivessem à 
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vista e com fácil acesso. Com o decorrer do processo, foi possível retirar o pano que cobria os 

instrumentos, uma vez que o utente já os conhecia e podia controlar melhor os seus impulsos. 

A reduzida quantidade de estímulos (que, idealmente, seria menor, mas que devido a 

características multifuncionais do espaço não era possível de alterar) era também pensada 

com o intuito de minimizar os apelos visuais que pudessem distrair o utente. A contenção da 

estimulação sonora e a redução de estímulos visuais torna-se muito importante ao trabalhar 

com esta população, uma vez que a dificuldade de manutenção do foco é um problema. 

Optou-se por uma forte estruturação de atividades na sessão, transmitindo uma 

sensação de segurança, cujo impacto no utente foi sendo notório ao longo do ano. A 

consistência e repetição do material musical ao longo das sessões é importante, pois os 

utentes com os diagnósticos da amostra deste estágio tendem a sentir conforto na repetição 

(Goodman, 2007), permitindo uma previsibilidade que transmite segurança. Mantiveram-se 

igualmente momentos não diretivos, para criação de empatia e envolvimento. O material 

musical repetido foi pensado criativamente pela musicoterapeuta, neste caso na 

instrumentação das canções, inserção de novos nomes na letra das canções e na crescente 

incitação para o utente cantar. Seguindo a “flexibilidade estruturada” de Wheeler (2005), o 

espaço para alteração do plano pensado a priori era sempre salvaguardado, dando-se ao 

utente oportunidades de expressão, uma das principais dificuldades sentidas desde início. 

A estrutura da sessão consistia numa introdução verbal, seguida de uma introdução 

musical com a taça tibetana, que marcava o início da sessão propriamente dita. A canção do 

olá, onde se dizia o nome do utente e da musicoterapeuta, servia como primeira atividade. A 

canção do arrumar preparava o final da sessão e a canção do adeus sinalizava a sessão. 

A música foi sendo utilizada como ferramenta de contacto entre musicoterapeuta e 

utente, de forma a expandir as suas competências relacionais e comunicativas. Utilizou-se 
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assim a música para encorajar o contacto e a comunicação, sendo esta “uma função primária 

da musicoterapia com pessoas com perturbações de desenvolvimento” (Wigram etal., 2002). 

A improvisação e criação musical foram fortes aliados do progresso terapêutico, uma vez que 

“a intencionalidade para fazer música requer um engajamento emocional” (Goodman, 2007).  

Face ao processo terapêutico podemos diferenciar várias fases: a fase inicial, de 

observação passiva e participante e com o preenchimento da biografia sonoro-musical; uma 

segunda fase, na altura do confinamento, com sessões online assíncronas e síncronas; e uma 

terceira fase nos meses de abril, maio e junho, em que as sessões voltaram a ser presenciais. 

Um dos objetivos terapêuticos era o aumento da capacidade de comunicação 

expressiva, através duma coincidência entre as linguagens corporal e verbal. Este objetivo 

surgiu na sequência de um momento, na primeira sessão, em que o Filipe respondeu ao falar 

de como se sentia, embora com linguagem corporal contraditória, dizendo que estava 

contente, mas estando cabisbaixo. 

A partir da quarta sessão, a musicoterapeuta começou a pedir uma “palavra final” para 

descrever como se sentia no final da sessão, apelando à comunicação expressiva e obtendo 

respostas como “a sessão foi boa” e “sinto-me contente”. À pergunta “Como mostras com o 

corpo que estás contente?” o utente respondeu “sorrindo!”, mas fazendo um sorriso 

“forçado”. 

Face à prática de turn taking, esta aconteceu em vários momentos e com vários 

instrumentos, tendo-se observado a diminuição da necessidade de indicações verbais. 

A partir da quinta sessão, as sessões passaram a ser online, assíncronas. Na 

impossibilidade de fazer sessões online síncronas, a musicoterapeuta optou por enviar 

semanalmente dois vídeos de curta duração: um vídeo com o habitual início da sessão (taça 

tibetana e canção do olá), e uma atividade (uma canção cantada e tocada ao piano para o 
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utente cantar também ou a apresentação de um novo instrumento com jogos rítmicos), e um 

segundo vídeo com outras atividades (jogo de imitação de ritmos, ou momentos mais 

recetivos com a kalimba, por exemplo), a canção do arrumar e a canção do adeus. O principal 

objetivo destes vídeos era a manutenção do vínculo, sendo que o plano dos vídeos foi 

pensado de forma a manter a estrutura das sessões. 

A encarregada de educação do utente enviou para a Casa do Xisto um vídeo de 

feedback, no qual se podia observar o seu educando a ver o vídeo de musicoterapia e a 

realizar as tarefas, em evidente interação com o vídeo. O utente respondia, reagia e 

comentava às perguntas feitas pela musicoterapeuta, como se estivesse em interação síncrona, 

e realizava as atividades propostas, demonstrando um grau de reação e interação inesperado 

para todos. 

A partir da nona sessão, as sessões continuaram a ser online, mas síncronas. Foi feito 

um levantamento da informação retida pelo utente, sendo que o conteúdo e a ordem das 

atividades das sessões seguintes foram criados a partir dessa informação. Foi possível 

observar que o utente relatava minuciosamente várias atividades apresentadas nos vídeos 

assíncronos, como a apresentação do acordeão e a atividade do “coro da comida”12, o que foi 

interpretado como uma interiorização da informação veiculada, uma vez que estas atividades 

nunca tinham sido realizadas presencialmente. 

A partir da décima segunda sessão, as sessões voltaram a ser presenciais. Foi notório 

que o utente estava à-vontade e sabia as canções do repertório das sessões, o que permitiu 

observar que as sessões online, mesmo estando longe da prática presencial, permitiram 

continuar a trabalhar o vínculo e a relação, essencial no trabalho musicoterapêutico. 

 
12 A atividade “coro da comida” tinha como objetivo o aumento das verbalizações e o aumento das 

competências comunicativas, atividade realizada pela primeira vez num vídeo assíncrono. 
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Na décima quinta sessão foi introduzido o microfone como forma de potenciar a 

exploração, projeção vocal e a autovalorização, o que mostrou ser uma mais-valia no 

processo terapêutico deste (e doutros) utentes, sentindo-se um maior à-vontade no cantar 

quando com microfone e uma vontade expressa de o utilizar em cada sessão a partir da sua 

introdução. 

Destaca-se uma sessão em que houve um progresso notório, a décima sexta. Devido à 

falta do utente seguinte, e por vontade do utente, da musicoterapeuta e da monitora principal, 

a sessão prolongou-se. Como a sessão formal tinha já terminado, a musicoterapeuta optou por 

ultrapassar as fronteiras do setting e levar o utente a explorar o espaço exterior. Assim, com o 

intuito de explorar e musicar o que acontecesse, a sessão continuou ao ar livre. A 

musicoterapeuta musicou palavras soltas que o utente dizia ao observar a natureza, e com a 

repetição das frases musicais o utente começou a cantar, surgindo assim uma pequena 

canção. Ao voltar à sala, perguntou se era possível mostrar a canção às monitoras, 

demonstrando uma inesperada e surpreendente vontade de partilha do produto musical 

recém-criado. 

Esta sessão tornou-se um ponto de viragem, pois a partir desse dia o Filipe 

demonstrou muita vontade de partilha das suas canções. A principal canção partilhada era a 

que viria depois a ser apresentada na festa final de ano, tendo sido feita a escolha de partilhar 

esta canção em particular exatamente por ter havido uma vontade intrínseca do Filipe de 

partilhar a “sua” canção “aos outros”. Neste processo, foram tidas em conta considerações da 

orientadora de estágio e das monitoras sobre o ir para além da sessão, direcionando a 

produção musical também para um plano performativo. Tal aconteceu, como foi explicado, 

devido ao facto do utente ter expressado vontade de partilha. 
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Durante este processo, as monitoras foram dando feedback à musicoterapeuta acerca 

da relação do Filipe com a sua criação musical e da sua recente vontade de partilha do seu 

produto criativo. Em sala, o Filipe pedia frequentemente que as monitoras colocassem música 

no Youtube, tendo começado a pedir a música das “borboletas”, a canção criada em sessão de 

musicoterapia. Estes pedidos foram vistos como uma demonstração de profundo interesse do 

utente, bem como da ligação do produto musical terapêutico com o mundo “cá fora”, o que a 

monitora considerou muito significativo. Este momento foi igualmente demonstrativo de uma 

expansão da capacidade de comunicação expressiva e da retenção de informação a partir de 

atividades em que estava ativamente envolvido e por isso mais concentrado. 

Quanto ao momento de performance do Filipe na festa final de ano, o mesmo 

decorreu tranquilamente, tendo a musicoterapeuta sentido o Filipe naturalmente excitado por 

estar a participar na festa e a partilhar uma criação sua, mas perfeitamente capaz de o fazer, 

sem quaisquer dificuldades de maior. Dado que a monitora principal estava perto dele, o 

contacto ocular foi principalmente com ela e não com a musicoterapeuta, mas a manutenção 

do contacto ocular constitui, por si só, uma clara evolução. 

Resultados e discussão 

Em termos das fases descritas, constatou-se que a primeira fase foi de conhecimento 

mútuo e de conexão através da música. Iniciaram-se as rotinas nas sessões, deu-se espaço 

para exploração e consolidou-se algum repertório.  

A segunda fase, durante o confinamento de janeiro, fevereiro e março, foi uma fase de 

manutenção do vínculo através de vídeos interativos. O resultado obtido surpreendeu a 

musicoterapeuta, mas mesmo assim estava muito longe de cumprir os objetivos terapêuticos, 

uma vez que a musicoterapia trabalha na relação com os pacientes, sendo a relação 

terapêutica o principal agente de transformação.  
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A terceira fase, de início de abril até ao final do ano letivo, foi a fase de maior 

evolução terapêutica, em que se notaram mais avanços ao nível da conexão, intencionalidade 

comunicativa, capacidade expressiva, aumento do foco e diminuição de interrupções durante 

a sessão e o fazer música, notando-se uma menor ansiedade em contexto terapêutico. O Filipe 

ganhou mais iniciativa musical, surgiu mais repertório em momentos de improvisação, e era 

nítido um maior à-vontade na interação com a musicoterapeuta.  

Em termos de resultados do IMTAP, foi feita uma comparação quantitativa das 

percentagens obtidas na avaliação inicial e na avaliação final, como se pode ler na tabela 8. 

A interpretação dos resultados é feita através do sistema NRIC: N = never (nunca); R 

= rarely (raramente - abaixo de 50%); I = inconsistent (inconsistente - entre 50 e 79%); e C = 

consistent (consistente - de 80 a 100%), o que nos permite fazer a leitura correta da 

informação recolhida.  

 

Tabela 8. 

Domínios do IMTAP, percentagem dos resultados (avaliação inicial e final). 

Domínios do IMTAP Percentagem dos 

resultados - avaliação 

inicial 

Percentagem dos 

resultados - avaliação 

final 

Motricidade grossa 39% 55% 

Motricidade fina 19% 30% 

Motricidade orofacial 0% 0% 

Domínio sensorial 33% 33% 

Comunicação Recetiva/ 

Percepção auditiva 

41% 41% 

Comunicação Expressiva 34% 34% 
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Domínios do IMTAP Percentagem dos 

resultados - avaliação 

inicial 

Percentagem dos 

resultados - avaliação 

final 

Domínio Cognitivo 22% 22% 

Domínio Emocional 46% 63% 

Domínio Social 55% 68% 

Musicalidade 9% 14% 

 

Os resultados demonstram que houve evolução nos seguintes domínios: motricidade 

grossa (+19%), motricidade fina (+11%), domínio emocional (+17%), domínio social 

(+13%), e musicalidade (+5%).  

A evolução nos campos da motricidade grossa (de nunca para inconsistente) e fina 

pode estar associada ao trabalho realizado com diferentes instrumentos, que trabalhavam os 

dois domínios. A periodicidade semanal das sessões ao longo do ano, com o apoio da família 

na fase das sessões online, e sem faltas nas fases presenciais, possibilitou um trabalho 

constante, levando a um maior à-vontade do Filipe no decorrer das sessões. 

Face ao domínio emocional (também de nunca para inconsistente), pôde observar-se 

evolução terapêutica no Filipe na sua capacidade de expressar emoções e de autorregulação. 

A evolução no domínio social fez-se sentir na capacidade de turn taking e na sua abertura à 

partilha com a comunidade da CX-18 das criações musicais em sessão. A musicalidade 

evoluiu em parâmetros específicos, como a imitação de padrões rítmicos ou a demonstração 

da consciência de mudanças evidentes na dinâmica. 

Note-se que há domínios onde os resultados não demonstram evolução. Tal acontece 

pois foi feita uma análise inicial a todos os parâmetros (menos o domínio orofacial, devido à 

máscara facial que por vezes os utentes usavam), mas não foi realizado trabalho terapêutico 
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face a todos os domínios. Tal situação está acautelada na introdução do IMTAP, em que é 

referido que cada parte do IMTAP pode ser usada independentemente (IMTAP, 2007).  

Finalmente, é de salientar o feedback informal da colega, a monitora principal, que 

referiu a diferença significativa na segurança das partilhas do utente. Segundo a colega, no 

início do ano letivo o utente não partilhava tanto os seus pensamentos, gostos e emoções, e no 

final do ano letivo era visível um maior à-vontade na sua exposição, sendo igualmente 

perceptível a autovalorização associada a esta evolução 13. A monitora principal salientou que 

as sessões de musicoterapia vieram consolidar muito o trabalho realizado na sala face à 

importância do Filipe saber escolher: “o fazer a música, ser ele a construir a própria letra 

dele, ele saber que aquilo é dele, foi ele que o fez. Parece simples, mas foi muito.” 

Conclusão 

Face aos resultados obtidos, pode concluir-se que a intervenção em musicoterapia 

com o Filipe teve resultados significativamente positivos na estimulação de competências 

comunicativas, competências relacionais, e no aumento do foco. A partilha da criação 

musical, acontecendo por vontade própria e expressa do utente, veio a demonstrar ter efeitos 

positivos na sua autoestima e autovalorização. 

Podemos então concluir que, através da música e da relação terapêutica de confiança, 

os objetivos terapêuticos foram cumpridos e a musicoterapia comprovou os seus benefícios.  

 
13 No depoimento, a colega disse igualmente: “No início do ano tínhamos um Filipe muito ausente no sentido de 

não dizer muito o que pensa, o que gosta, como se sente, e isso mudou. Neste momento temos um Filipe que é 

capaz de chegar e por ele falar do que está a sentir, um Filipe que se sente à -vontade para se expor perante o 

outro. No início do ano, mesmo na sala, o Filipe não cantava, não dançava, escondia -se (a não ser que estivesse 

sozinho, com uma de nós, aí fazia). Agora não. Pode estar o grupo que estiver que ele sente -se capaz e não tem 

vergonha de se mostrar. Ele sente-se seguro no que está a fazer e sente que é capaz. Só isso já vale tudo e mais 

alguma coisa neste Mundo!”  
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Estudo de caso II – Aurora 

Dados biográficos e diagnóstico 

A Aurora (nome alterado) tem 11 anos, e foi diagnosticada com PEA. O agregado 

familiar da Aurora é a mãe e o seu atual companheiro. Entrou na instituição na abertura da 

mesma (novembro de 2019), mas fez uma pausa na frequência de março de 2020 a janeiro de 

2021. 

Descrição do caso  

A Aurora foi diagnosticada com PEA, sendo que as suas verbalizações são muito 

reduzidas, recorrendo a sons e a monossílabos (como a palavra “não”) para comunicar. 

Demonstra claros sinais de ansiedade nas interações e diálogos, e nas mudanças de ambiente 

e/ou atividade. Tem estereotipias de movimentos, principalmente dos membros superiores, e 

a sua mobilidade é algo rígida. Evita o contacto físico, sendo que quando se cruza com 

alguém evita chegar muito perto da pessoa. Tem padrões alimentares muito rígidos, sendo 

que apenas ingere uma gama muito reduzida de alimentos e se encontra visivelmente acima 

do peso14. Manifesta oscilação de humor face a imposição dos seus limites, embora não 

revele comportamentos destrutivos ou explosões de raiva. Apresenta abertura para 

interação/comunicação com os colegas e colaboradoras. É autónoma nas AVD´S, mas com 

supervisão. 

Avaliação Inicial 

A Aurora recomeçou a frequentar a CX – 18 em janeiro de 2021, depois de um 

período de interregno em consequência da pandemia e do primeiro confinamento. Devido a 

este facto, não foi possível realizar o mesmo período de observação passiva e participante 

 
14 A única refeição feita na Casa do Xisto é o lanche, sendo que a Aurora apenas aceita laranja e mort adela, o 

que foi mudando ao longo do ano, como resultado do trabalho efetuado em sessão e pela monitora principal na 

sala de atividades. 
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face a esta utente, tendo-se feito a observação em contexto de sessão. Ao longo das primeiras 

sessões foi possível observar que o grau de socialização da Aurora era muito reduzido, sendo 

óbvios os sinais de ansiedade nas interações, nas mudanças de espaço/ambiente e nas 

tentativas de diálogo direto. O contacto ocular e o contacto físico eram evitados. 

Anamnese Sonoro Musical 

Dado estar no espectro do autismo, a Aurora possui competências de comunicação 

verbal muito reduzidas, o que impediu a realização do questionário de identidade sonoro 

musical, e por questões práticas de horário não foi possível realizar o questionário à 

encarregada de educação. Regista-se, aliás, que o único encontro com a mãe da Aurora foi na 

festa final de ano. 

A musicoterapeuta optou por ir atentamente testando os gostos musicais da utente, 

tanto ao nível de timbres e dinâmicas como de repertório, bem como ir recolhendo 

informações informais junto das monitoras, para além de toda a informação recolhida no 

processo. 

Dados do IMTAP 

Nos dados recolhidos na primeira avaliação através do IMTAP, a Aurora demonstrava 

competências de motricidade (56%), e o domínio sensorial estava também bastante 

desenvolvido (41%). Quanto à comunicação receptiva/percepção auditiva os resultados eram 

inferiores (24%) e no domínio social os resultados era ainda menos consistentes (20%). Os 

domínios cognitivo e emocional tinham resultados significativamente baixos (9% e 10%).  

Plano terapêutico 

O plano terapêutico da Aurora, construído a partir dos problemas identificados, 

consiste de três principais objetivos terapêuticos, com nove sub-objetivos. A Aurora 

apresentava claras dificuldades na expressão oral, usando poucas palavras, e por vezes 
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usando monossílabos para se expressar. Por isso, o primeiro objetivo terapêutico relaciona-se 

com o domínio comunicativo, através do aumento da verbalização e articulação de palavras, 

como podemos observar de seguida na tabela 9. 

 

Tabela 9. 

Plano Terapêutico da Aurora: primeiro objetivo e sub-objetivos. 

Objetivo 1 Sub-objetivo 1 Sub-objetivo 2 Sub-objetivo 3 

Melhorar a 

verbalização 

e articulação 

de palavras. 

 

Utilização de 

cumprimentos e 

expressões 

adequados aos 

momentos da 

sessão. 

Aumentar o 

número de 

verbalizações em 

vez de 

vocalizações.  

Dizer e bater palmas 

de palavras. 

 

Para este primeiro grande objetivo, foram então definidos três sub-objetivos. O 

primeiro destes sub-objetivos consistia na utilização de cumprimentos e expressões 

adequados aos momentos da sessão, tais como dizer “olá” na canção do olá, ou dizer “adeus” 

na canção do adeus. O segundo sub-objetivo consistia no aumento do número de 

verbalizações em vez de vocalizações, e para tal uma estratégia encontrada foi fazer canções 

com palavras utilizadas pela utente, para que a mesma melhorasse a dicção das palavras e 

aumentasse as verbalizações. O terceiro sub-objetivo, dizer e bater palmas de palavras, 

relaciona-se com a ligação entre as palavras e o seu ritmo, e como essa ligação poderia 

aumentar o à-vontade na articulação de palavras. A estratégia encontrada para cumprir este 

sub-objetivo foi o chamado “coro da comida”, em que a musicoterapeuta ligava palavras a 

ritmos com palmas.  
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Apresentamos de seguida a tabela do segundo objetivo terapêutico e seus sub-

objetivos. Este objetivo terapêutico relaciona-se com a parte motora, os seus movimentos 

estereotipados e evitamento de contacto físico. 

 

Tabela 10. 

Plano Terapêutico da Aurora: segundo objetivo e sub-objetivos. 

Objetivo 2 Sub-objetivo 1 Sub objetivo 2 Sub objetivo 3 

Uso do corpo 

com função 

comunicativa 

e interativa. 

Aumentar o 

contacto visual.  

 

 

Aumentar a 

sincronia entre 

corpo e música. 

 

Adotar um 

cumprimento físico 

com a 

musicoterapeuta. 

 

O segundo objetivo terapêutico traçado, de utilização do corpo com função 

comunicativa e interativa, está relacionado com o domínio motor, e, de alguma forma, com a 

interocepção. 

A interocepção, o oitavo sentido depois dos cinco sentidos e do vestibular e 

proprioceptivo, consiste na percepção de sensações internas do corpo, incluindo a percepção 

de sensações físicas relacionadas com a função de órgãos internos (batimento cardíaco, 

respiração, saciedade), bem como a percepção de sensações físicas relacionadas com a 

atividade do sistema nervoso autónomo, relacionado com as emoções (Price, 2018). Também 

a relação entre a linguagem e o corpo está relacionada com a interocepção, que tem níveis 

baixos em utentes diagnosticados com PEA. 

No início do estágio, o tema da interocepção foi de grande interesse para a 

musicoterapeuta, mas no decorrer da prática clínica foi-se tornando claro que este seria todo 

um trabalho paralelo, de extrema profundidade, e que levaria muito possivelmente a uma tese 
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apenas referente ao tema. Assim, foi-se deixando esta temática um pouco em segundo plano, 

continuando-se, no entanto, a trabalhar o domínio corporal. 

O primeiro sub-objetivo, de aumento do contacto visual, foi criado a partir de um 

óbvio desconforto da Aurora face à proximidade e ao contacto visual. O segundo sub-

objetivo, de aumentar a sincronia entre corpo e música, foi criado na sequência da observação 

dos movimentos estereotipados da utente. Uma estratégia encontrada para fazer face a este 

sub-objetivo foi a de musicar o caminhar da utente, fazendo com que a utente correspondesse 

a velocidade dos seus passos ao ritmo da música, e vice-versa. Adotar um cumprimento físico 

com a Musicoterapeuta foi o terceiro sub-objetivo estipulado, na medida em que a adoção 

desse cumprimento (um “mais cinco”) significaria um transpor de barreiras de proximidade 

física. 

De seguida, apresentamos a tabela com o terceiro objetivo terapêutico e os seus sub-

objetivos. Este objetivo terapêutico relaciona-se com o domínio emocional da Aurora. 

 

Tabela 11. 

Plano Terapêutico da Aurora: terceiro objetivo e sub-objetivos. 

Objetivo 3 Sub objetivo 1 Sub objetivo 2 Sub objetivo 3 

Aumentar a 

auto-

regulação 

emocional. 

Facilitar 

momentos de 

escolha sem 

perturbação 

emocional. 

Ajustar 

movimentos 

estereotipados ao 

estímulo sonoro. 

 

Utente conseguir 

manter-se calma 

quando algo não lhe 

agrada. 
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Este terceiro objetivo e sub-objetivos estão profundamente relacionados com o 

domínio emocional. No primeiro sub-objetivo, a criação de oportunidades de escolha por 

parte da Miriam, dando-lhe a escolher entre dois ou mais instrumentos, ou entre duas canções 

ou atividades, aumenta a auto-confiança. No segundo e terceiro sub-objetivos, a música é 

vista aqui como uma ferramenta de apoio à regulação emocional, sendo que o próprio fazer 

música pode auxiliar na auto-regulação emocional, na diminuição da ansiedade e manutenção 

da calma em momentos de tensão.  

Intervenção e processo terapêutico 

A intervenção com a Aurora aconteceu ao longo de 6 meses, de janeiro a junho de 

2021, com sessões de 45 minutos, periodicidade semanal. A Aurora teve 21 sessões, 

excluindo o dia de ensaios e apresentação da festa final de ano. As sessões aconteciam na sala 

da música, às quintas-feiras.  

Ao longo deste período, podemos identificar três fases de intervenção, com uma 

primeira fase de descoberta e definição dos papéis de utente e musicoterapeuta, fase de 

conhecimento mútuo e de conexão através da música, quando se iniciaram as rotinas nas 

sessões, se deu espaço para exploração musical e dos instrumentos e se consolidou algum 

repertório. Seguiu-se uma segunda fase de sessões online síncronas com manutenção do 

vínculo, e por último uma terceira fase de composição de canções e criação de material para 

apresentação. 

Ao estipular os objetivos musicoterapêuticos, a estagiária adotou um estilo de gestão 

diretiva das sessões, dada a importância de momentos fixos ao longo da mesma, mas definiu 

também a importância de momentos não diretivos, muito abertos e onde seria dado a escolher 

à utente a próxima atividade e/ou os próximos instrumentos a serem utilizados. Esta 
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abordagem facilitava o sentimento de inclusão e permitia à Aurora uma maior empatia com a 

musicoterapeuta e uma maior intrusão com as atividades em si. 

A estrutura da sessão consistia numa introdução musical com a taça tibetana, som que 

marcava o início da sessão. A canção do olá servia para iniciar formalmente as atividades, 

sendo que nessa canção se dizia o nome do utente e da musicoterapeuta. Seguia-se um 

momento de duração variável, com uma ou mais atividades. A canção do arrumar preparava o 

final da sessão e a canção do adeus sinalizava o final da sessão. 

A canção do olá e do adeus eram utilizadas para potenciar a utilização de 

cumprimentos e expressões adequados aos momentos da sessão (sub-objetivo terapêutico). A 

musicoterapeuta tocava e cantava as canções, fazendo pausas estratégicas nos momentos em 

que a Autora era convidada a completar a frase, sendo que a utente passou a dizer o nome da 

musicoterapeuta, bem como o nome de alguns instrumentos presentes na sala. O coro da 

comida, atividade de ligação entre as palavras e o seu ritmo, foi a estratégia encontrada para 

cumprir o sub-objetivo de aumento da articulação de palavras. 

No início do processo, a Aurora manifestava sinais de ansiedade ao vir para a sessão, 

com clara resistência à mudança de setting e atividades, como é previsível no espectro do 

autismo. Progressivamente, foi visível mais de à-vontade por parte da utente, nomeadamente 

na sua vontade de tocar e em momentos de imitação rítmica espontânea, nos quais ficava 

claro o potencial de exploração e a pertinência do trabalho de conexão. 

Nalguns momentos, a utente auto regulava-se caminhando em círculos à volta da 

musicoterapeuta. Nestes momentos, a estagiária fazia o “musicar do caminhar” da utente, 

sendo que a utente começava a caminhar mais rápido e mais lento em clara interação, fazendo 

deste um jogo de interação que foi sendo trabalhado ao longo do processo terapêutico. 
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A partir da terceira sessão as sessões passaram a ser online, síncronas, com a presença 

de uma monitora. Nestas sessões online houve momentos de interação rítmica muito 

interessantes, com momentos claros de turn taking. Algumas sessões depois, na nona sessão, 

era já a utente a iniciar os padrões rítmicos do turn taking.  

A partir da décima sessão, as sessões voltaram a ser presenciais. No regresso ao modo 

presencial, a utente demonstrava sinais de ansiedade, caminhando como forma de 

autorregulação. Observou-se, no entanto, uma continuidade nas atividades, sendo que todos 

os jogos rítmicos, de interação e turn taking tiveram continuidade face às sessões online 

síncronas. Sentiu-se, assim, o papel da manutenção do vínculo nas sessões online.  

Nas sessões seguintes, foram realizadas atividades de turn taking e jogos rítmicos, 

com um visível à-vontade por parte da utente. Este tipo de atividades serviu também como 

uma preparação para o toque físico, uma vez que a utente era muito reticente à proximidade e 

ao toque, e com o desenvolver da relação e o avançar das sessões tal foi progressivamente 

acontecendo.  

O desconforto da Aurora face à proximidade e ao contacto visual foi diminuindo 

visivelmente ao longo das sessões (segundo objetivo terapêutico), sendo que no último mês 

de sessões a musicoterapeuta chegava à sala principal e olhava para a Aurora e a mesma ía 

imediatamente na sua direção, ainda que depois mantendo a distância física. O toque físico 

veio a acontecer pela primeira vez na décima terceira sessão, em que a utente e a 

musicoterapeuta fizeram um cumprimento de “mais cinco”!  

A evolução face ao domínio emocional (terceiro objetivo), sentiu-se de várias formas. 

No início do processo terapêutico, a utente não conseguia fazer escolhas sem sinais visíveis 

de ansiedade e na fase final do processo terapêutico, os sinais de desagrado não eram tão 

extremados. Em momentos de escolha, a utente respondia, ou simplesmente levantava-se e 
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pegava, calmamente, no instrumento que pretendia. Este gesto denotava um aumento da 

sessão de conforto em sessão, bem como da sua própria autoconfiança.  

A construção duma música original, “cor-de-rosa”, apresentada na festa final de ano, 

começou formalmente na décima quinta sessão, na fase final de criação de repertório. Em 

sessão, utente e musicoterapeuta construíram uma música baseada na palavra cor-de-rosa, 

com o ritmo da palavra espelhado em diferentes timbres e arranjos musicais: através da 

palavra falada, batendo o ritmo com tubos boomwhackers e tocando o ritmo em acordes no 

glockenspiel. Este foi um processo empoderador, pois a utente estava a criar e tocar material 

único, novo, criado por si e que requeria o seu foco e concentração.  

Resultados e discussão  

Em termos das fases do processo terapêutico, a primeira fase de conhecimento mútuo 

foi muito curta, apenas duas sessões em janeiro. Durante o confinamento de janeiro, fevereiro 

e março, deu-se a segunda fase, de manutenção do vínculo através de vídeos interativos. Os 

resultados obtidos foram surpreendentes tendo-se dado continuidade na terceira fase, de 

início de abril até ao final do ano letivo, a fase de maior evolução terapêutica.  

Apresentamos de seguida uma comparação quantitativa das percentagens obtidas na 

avaliação inicial e na avaliação final dos resultados do IMTAP no caso da Aurora. 

 

  



Música, contacto, criação: musicoterapia e o jovem portador de deficiência 

Sofia Nereida Pinho da Cunha Galamba Pinto                                                                                                      77 

Tabela 12. 

Resultados do IMTAP no estudo de caso da Aurora. 

Domínios do IMTAP Percentagem dos 

resultados - avaliação 

inicial 

Percentagem dos 

resultados - avaliação 

final 

Motricidade grossa 56% 63% 

Motricidade fina 16% 30% 

Motricidade orofacial 0% 0% 

Domínio sensorial 41% 43% 

Comunicação Receptiva/ 

Percepção auditiva 

24% 41% 

Comunicação Expressiva 14% 20% 

Domínio Cognitivo 9% 30% 

Domínio Emocional 10% 33% 

Domínio Social 20% 32% 

Musicalidade 11% 18% 

 

Podemos observar na tabela anterior que nos campos da motricidade grossa, 

motricidade fina, comunicação receptiva/percepção auditiva, comunicação expressiva, 

domínio cognitivo, domínio emocional, domínio social e musicalidade houve uma diferença 

significativa nos resultados obtidos. 

Relembramos que o registo e interpretação dos resultados são feitos através do 

sistema NRIC: N = never (nunca); R = rarely (raramente - abaixo de 50%); I = inconsistent 

(inconsistente - entre 50 e 79%); e C = consistent (consistente - de 80 a 100%).  
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Os campos onde houve evolução mais significativa, segundo os dados obtidos através 

do IMTAP, foram a motricidade fina (+14%), comunicação receptiva/percepção auditiva 

(+17%), comunicação expressiva (+16%), domínio cognitivo (+21%), domínio emocional 

(+23%) e domínio social (+12%). Relembramos que não foi realizado trabalho terapêutico 

específico face a todos os domínios, situação acautelada na introdução do IMTAP, em que é 

referido que cada parte do IMTAP pode ser usada independentemente (IMTAP, 2007), 

notaram-se ligeiras melhorias nos restantes domínios15. 

Os resultados específicos obtidos são corroborados pelos resultados do IMTAP. O 

aumento das competências relativas à comunicação expressiva (+16%) corroboram o 

cumprimento do primeiro objetivo terapêutico, melhoria da verbalização e articulação de 

palavras. O segundo objetivo terapêutico, facilitar o uso do corpo com função comunicativa e 

interativa, relaciona-se com a musicalidade (+7%) e com o domínio social (+12%). O 

aumento da pontuação relativa ao domínio emocional (+23%) relaciona-se com o terceiro 

objetivo terapêutico, aumentar a auto-regulação emocional. 

A evolução da Aurora foi um processo que culminou na apresentação na festa final de 

ano. Foi notória a surpresa e agrado da comunidade face à participação da Aurora, 

nomeadamente das colegas monitoras e da musicoterapeuta da direção, sendo o feedback de 

todos os colaboradores excelente. Salienta-se a reação da mãe da utente, sendo que se tornou 

notório que apenas naquele momento a mãe acreditou que a sua filha era capaz de se auto 

superar daquela forma, tendo a Aurora demonstrado competências funcionais ao tocar uma 

peça co-criada por ela própria e tendo uma presença e prestação em palco tranquila e focada.  

A performance da Aurora foi uma oportunidade de partilha do crescimento feito em 

sessão junto da mãe e todos os presentes, e de mudar a representação que todos tinham da 

 
15 Com exceção do domínio da motricidade orofacial, domínio posto de parte devido ao uso da máscara facial e 

às restrições do uso de instrumentos de sopro. 
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Aurora. No momento da performance estavam a ser explorados os domínios emocional, 

social, cognitivo, além da motricidade fina, percepção auditiva, musicalidade e comunicação. 

Consideramos pertinente fazer referência à evolução da Aurora também no que diz 

respeito à alimentação, sendo que no início do ano a utente apenas aceitava dois alimentos e 

no final do ano aceitava uma maior variedade de alimentos e participava nas atividades que 

incluíam culinária. A monitora principal observou assim resultados extrapolados fora da 

sessão, de aumento das competências sociais e da capacidade de sair dos seus padrões 

rígidos.  

Finalmente, é de salientar o depoimento da monitora principal, que se referiu à Aurora 

como uma das “surpresas”, por ter melhorado bastante ao nível da comunicação, dicção das 

palavras e projeção da voz. A monitora referiu ainda que a musicoterapia teria tido efeitos no 

aumento da auto-estima da utente, tendo contribuído para ela se sentir à-vontade para 

comunicar com o outro, estar na presença do outro, aceitar o toque e partilhar com o grupo. A 

monitora principal referiu que um ponto em comum entre o Filipe a Aurora era a diferença na 

sua auto-estima, dado que os dois estavam “muito confiantes de si perante o outro, sem 

vergonha de se mostrarem”. Segundo a colega, cada um se sentiu orgulhoso de si próprio e os 

dois melhoraram muito a capacidade de comunicar as suas preferências, sendo que as sessões 

de musicoterapia também vieram consolidar muito o trabalho de sala. 

A monitora principal acabou por dizer, face às sessões de musicoterapia: “Ganhamos 

todos com isto! Foram mesmo muitas as mudanças: eles no início a chegarem, todos tímidos, 

fechados neles próprios, e ver agora que o que é deles já não é só deles, é deles e querem 

partilhar com quem está à volta deles, isso é do melhor. Foi um grande trabalho!”  
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Conclusão 

O caso da Aurora reiterou a ideia holística do ser humano como um todo, da conexão 

entre as diferentes partes, pois como pudemos observar ao longo do processo terapêutico, o 

saber escolher relaciona-se com a comunicação expressiva, a improvisação leva à segurança 

na performance, e a alimentação variada leva ao sentimento de pertença e à inclusão social. 

A autovalorização foi marcante, levando a Aurora a ter uma presença mais segura, um 

pouco menos evitativa, e com mais capacidade de escolha e poder de decisão. A 

permissividade do toque, nos cumprimentos de “mais cinco”, foram um sinal disso mesmo.  

A partilha da criação na festa final de ano foi importante no processo terapêutico da 

Aurora, uma vez que permitiu, à utente e à sua mãe, reconhecer (ou relembrar) as suas 

potencialidades de evolução.  

Outras intervenções clínicas 

Nesta secção são descritas as restantes cinco intervenções clínicas individuais e duas 

intervenções de grupo realizadas ao longo do estágio, para além dos dois estudos de caso 

anteriormente apresentados. 

G.  

O G. tem 18 anos, foi diagnosticado com síndrome de Angelman, é não-verbal, 

comunica com sons e gestos, tem dificuldades de locomoção e tem por vezes um 

comportamento agitado, tendo necessidade de morder objetos. O utente teve 21 sessões de 

musicoterapia, com os seguintes objetivos terapêuticos: domínio motor/mobilidade, 

comunicação não verbal e motricidade fina/preensão palmar, tendo sido alcançados na 

íntegra. 

Relativamente ao domínio motor e à mobilidade, o utente ficava de pé encostado à 

porta, a bater nela, sendo que a porta passou a ser utilizada como um instrumento musical per 
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se. Quando o utente batia na porta, a estagiária repetia o ritmo na guitarra ou na porta. Esta 

interação rítmica, num turn taking natural, que partia de movimentos do utente, levou a que 

houvesse longos momentos de fruição musical neste setting, e que o utente se mantivesse em 

pé durante bastante tempo, uma posição desafiante. 

Quanto ao domínio comunicacional, a estagiária passou a utilizar nas canções os sons 

emitidos pelo utente, sendo notória a diferença de interação nos momentos em que tal 

acontecia.  

O domínio da motricidade fina foi trabalhado através da exploração de instrumentos, 

por exemplo com o utente a tocar com os dedos nas cordas ou no tampo da guitarra, 

acontecendo até tocar com os dedos dos pés! Foi também explorada a vibração no corpo do 

utente, encostando-se o tampo anterior da guitarra ao corpo do utente (costas, braços ou 

pernas). 

Pudemos assim observar como a música pode ter um impacto marcante em domínios 

como a motricidade ou a comunicação. 

H. 

O H. tem 13 anos, foi diagnosticado com PEA, necessita de suporte para a realização 

das AVDs. Expressa-se verbalmente, apesar de apresentar dificuldades na articulação de 

palavras. Permanece pouco tempo em cada atividade e por vezes no espaço, tentando sair, 

apresentando agitação psicomotora. Quando contrariado apresenta comportamentos de auto e 

hétero agressividade. O H. teve 22 sessões de musicoterapia, tendo realizado um progresso 

terapêutico muito irregular, com a interferência de grandes complicações de saúde, 

internamentos hospitalares, forte medicação e necessidade quase constante de ajustes à 

mesma. 
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Os objetivos terapêuticos elaborados foram aumento da concentração, facilitação da 

expressão da raiva e melhoria da articulação de palavras, tendo sido parcialmente cumpridos, 

dadas as interrupções do processo terapêutico. O aumento do foco e concentração aconteceu 

por exemplo durante a construção de uma versão da música “Esta miúda é linda”, uma 

quizomba, estilo favorito do utente. No decorrer desta atividade foi igualmente trabalhado o 

objetivo terapêutico relativo à melhoria da articulação de palavras. A facilitação e contenção 

da raiva foi possível usando instrumentos de percussão, a guitarra e a voz.  

No último mês de sessões, em consequência de uma sessão em que o H. demonstrou 

comportamentos agressivos face à musicoterapeuta, esta optou, em diálogo com as monitoras, 

por fazer sessões de musicoterapia mais curtas, duas vezes por semana, em vez de uma sessão 

mais longa uma vez por semana. Desta forma, pode-se manter o vínculo e realizar algum do 

trabalho proposto, uma vez que as sessões, por vezes de apenas 10 minutos, aproveitavam o 

tempo em que o H. ainda não revelava resistência à sessão nem agressividade face à 

musicoterapeuta. Uma outra estratégia encontrada foi ter a monitora principal na sessão, para 

apoiar na contenção do utente. Os resultados foram muito positivos. 

J. 

O J. tem 7 anos, foi diagnosticado com PEA, desloca-se autonomamente, compreende 

o que lhe é dito e segue ordens simples, embora a sua linguagem seja pouco expressiva. 

Apresenta baixa tolerância à frustração. Evidencia dificuldades em manter a atenção de forma 

sustentada. 

O J. teve 20 sessões de musicoterapia. Aconteceu algumas vezes o J. faltar à sessão, 

levando a que o número real de sessões tenha sido menor e a que o trabalho colaborativo com 

as monitoras não tenha podido ser tão aprofundado. 
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O utente vinha apenas uma vez por semana à Casa do Xisto, apenas por uma ou duas 

horas, ao fim do dia. Nessa altura, ou o utente estava muito cansado, ou tinha acabado de 

acordar de uma sesta no carro, estando ainda “meio a dormir”. 

O seu comportamento era evidentemente repetitivo, sendo que o utente ficava longos 

períodos de tempo numa única tarefa, como o manuseamento de algum instrumento musical. 

Os objetivos terapêuticos, que passavam por aumentar a capacidade de foco e 

concentração, aumentar a comunicação expressiva, e melhoria da verbalização e articulação 

de palavras, não foram cumpridos na íntegra. 

R.  

O R. tem 15 anos, foi diagnosticado com Síndrome de Angelman, desloca-se com 

ajuda de um colaborador. Verbaliza algumas palavras “mama, papa, dá, tá”, compreende 

instruções simples e recorre a sons e gestos para comunicar, interagindo com os colegas e 

colaboradores. Realiza as AVD com ajuda, e necessita de auxílio e orientação na sua higiene. 

Apresenta alguma autonomia na alimentação, alimentando-se com o suporte de uma colher 

ou levando os alimentos diretamente à boca com a própria mão. 

Os objetivos terapêuticos para o R. consistiam em potenciar a interação social, 

abordar a motricidade grossa através do potenciar da mobilidade, e em termos de motricidade 

fina potenciar o aumento da preensão palmar. Ao longo das 23 sessões com este utente, estes 

objetivos foram cumpridos, nomeadamente através do trabalho com instrumentos de vários 

tamanhos e forma de agarrar (a preensão palmar foi trabalhada com baquetas de metalofone, 

por exemplo). 

R.  

A R. tem 15 anos, foi diagnosticada com PEA, compreende o que lhe é dito e segue 

ordens simples. Utiliza a linguagem verbal, não construindo frases, mas manifestando as suas 
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necessidades através das palavras, e não apresentando alterações comportamentais. Vive com 

a mãe e tem um irmão mais velho também com PEA. 

A R. teve 20 sessões, que consistiam em sessões semanais de 75 minutos. Fora isso, 

teve 10 sessões quinzenais em grupo de 60 minutos, na EBSL. 

Do seu plano terapêutico individual constavam o melhorar a verbalização e 

articulação de palavras, o desenvolvimento da autonomia pessoal e social, e o trabalhar da 

relação interpessoal nomeadamente através da realização de escolhas e comunicação das 

mesmas. Os objetivos terapêuticos foram cumpridos, nomeadamente através da realização de 

um trabalho de improvisação, da exploração vocal com o uso do microfone, e tendo sido 

construídas várias canções com o objetivo de melhoria da verbalização. Foi possível observar 

um notável desenvolvimento da autodeterminação. 

Grupo da EBSL 

Os utentes do grupo de musicoterapia da EBSL tinham idades compreendidas entre os 

12 e os 15 anos, e diagnósticos variados, nomeadamente PEA, Síndrome de Down e HDA. O 

grupo usufruiu de 12 sessões, em que estiveram presentes entre 3 (apenas uma vez) e 9 

participantes, sempre com o acompanhamento de uma ou mais professoras de ensino especial 

e duas ou mais auxiliares de educação. O grupo não era propriamente coeso, mas era sim 

bastante ativo e funcional. 

Na EBSL, os objetivos terapêuticos foram cumpridos, e até suplantados, na medida 

em que o grupo respondeu muito bem a várias dinâmicas propostas, o que acelerou o trabalho 

e evolução. Os objetivos passavam por aumentar a linguagem expressiva, potenciar a 

socialização, desenvolver a projeção vocal, diminuir a impulsividade, criar um sentido de 

coerência rítmica (Goodman, 2007), objetivos terapêuticos habitualmente trabalhados com 

grupos com estas características. 
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Com alguns utentes os objetivos terapêuticos não foram cumpridos na íntegra, pois os 

utentes só se juntaram ao grupo na terceira fase de intervenção, pós confinamento. 

Grupo da EBAFG  

Na EBAFG, o grupo da primeira fase era constituído por duas raparigas, uma com 

Trissomia 21, outra com problemas emocionais. O grupo da terceira fase, pós confinamento, 

era constituído por 3 rapazes, alunos do terceiro ciclo, de idades aproximadas entre os 12 e os 

15, cujo diagnóstico específico não chegou a ser esclarecido, mas que apresentavam sinais 

compatíveis com o diagnóstico de PDI e HDA.  

No primeiro grupo, a primeira sessão foi com as duas utentes, a segunda sessão 

apenas com uma, e a terceira sessão apenas com a outra utente. Foi iniciado um trabalho 

interessante relativo ao repertório da Identidade Sonoro Musical de cada utente, mas o 

mesmo não teve seguimento, devido à interrupção das sessões no contexto pandémico.  

O segundo grupo, cujas sessões decorreram em maio e junho de 2021, na terceira fase 

da intervenção no decorrer do presente estágio, teve apenas duas sessões de musicoterapia. 

foram sessões com muito conteúdo, e que demonstrava o potencial de trabalho terapêutico 

dos utentes presentes, mas o trabalho realizado não foi, lamentavelmente, continuado, devido 

ao final do ano letivo. 

Os objetivos terapêuticos inicialmente criados não foram alcançados, nem no primeiro 

grupo (primeira fase) nem no segundo grupo (terceira fase), uma vez que não houve número 

de sessões suficientes para realizar um trabalho terapêutico sustentado. 

Outras atividades  

No âmbito deste estágio curricular, foi realizada uma apresentação à equipa 

(constituída pela musicoterapeuta da direção técnica, a monitora principal e a monitora 

adjunta) com o tema “musicoterapia: apresentação de conceitos e processo terapêutico”. Esta 
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apresentação aconteceu no final da fase de intervenção musicoterapêutica, e dela constaram a 

apresentação de conceitos como a definição de musicoterapia, os benefícios da 

musicoterapia, os efeitos da musicoterapia. Fez-se ainda a apresentação do estudo de caso 

“Filipe”, partilhando-se os dados recolhidos na observação passiva, a avaliação inicial 

efetuada bem como as problemáticas identificadas. Foi ainda apresentado o plano terapêutico 

elaborado, o processo terapêutico, e os resultados obtidos. Procedeu-se à visualização de um 

vídeo de uma sessão. De seguida, foi aberto o espaço para dúvidas e partilhas. 

Uma outra importante tarefa realizada foi a participação na festa final de ano da Casa 

do Xisto, que funciona como um processo de culminação do ano nesta instituição 

intimamente ligada aos ritmos do ano escolar. Esta festa facilitou o processo de “despedida” 

entre a musicoterapeuta e os utentes da CX-18, e constituiu, por si, um momento marcante do 

processo e do estágio. 

A peça de teatro com música ao vivo, criada num processo de estreita colaboração 

entre a monitora principal, a monitora adjunta, a monitora de teatro e a musicoterapeuta, 

demonstrou ser um importante momento de partilha e celebração.  

O papel da musicoterapeuta foi sendo pensado ao longo do espetáculo quer para 

realizar música nas transições entre a participação dos utentes, quer para acompanhar os 

próprios utentes nos seus momentos de performance.  

Face aos utentes da CX-18 cujos estudos de caso foram aqui apresentados, foi notória 

a surpresa e agrado da comunidade face à sua participação, uma vez que a sua performance 

musical demonstrava uma visível evolução e autossuperação. 

O guião do espetáculo foi criado a partir do tema da educação emocional, tendo 

recebido o título “o arco-íris das emoções”. Abordavam-se temas como os afetos, o medo do 

desconhecido, a confiança, a partilha, o respeito e o sonho. O espetáculo foi pensado para que 
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cada utente viesse ao palco acompanhado por uma monitora, podendo ter um momento de 

interação verbal com a mesma. A musicoterapeuta acompanhava musicalmente as 

deslocações e as interações. Cada utente tinha a “sua” música, criada a pensar em cada pessoa 

e no tema que a mesma abordava na sua parte. No caso do Filipe e da Aurora, os dois estudos 

de caso apresentados neste relatório, havia também um momento de “performance” musical, 

com acompanhamento da musicoterapeuta. 
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Conclusão  

O presente estágio decorreu em três settings diferentes: a Casa do Xisto, a EBSL e a 

EBAFG. Devido à situação pandémica da COVID 19, houve uma fase de interrupção das 

sessões presenciais, o que teve implicações na continuidade do processo terapêutico, levando 

a avanços e retrocessos. Esta segunda fase do estágio, durante o confinamento de janeiro, 

fevereiro e março de 2021, acabou por ser uma fase de manutenção do vínculo através de 

vídeos que pediam interação. 

As sessões online aconteciam com a presença duma monitora junto do utente, o que se 

revelou de extrema importância para o sucesso das sessões. Estas sessões facilitaram a 

continuidade do trabalho com os utentes, bem como forneceram ferramentas às monitoras 

para ajustarem o seu trabalho em sala, conhecendo as técnicas e ferramentas implementadas 

na sessão de musicoterapia. 

Pode observar-ser o contributo da musicoterapia nestas circunstâncias de isolamento e 

de aumento de stress, uma vez que os vídeos foram, em geral, muito bem recebidos e 

resultaram em momentos de fruição e de manutenção do vínculo com a musicoterapeuta. Os 

resultados práticos obtidos nestas sessões online surpreenderam a musicoterapeuta, mas ainda 

assim estavam longe de cumprir na íntegra os objetivos terapêuticos, uma vez que a distância 

física impede uma grande parte do trabalho que a musicoterapia faz, na relação com os 

pacientes, sendo que a relação terapêutica em si é o principal agente de transformação.  

Durante o período de confinamento, na EBAFG a proposta foi igualmente a realização 

de sessões online, mas tal proposta não chegou a concretizar-se devido à impossibilidade de 

contactar efetivamente os alunos. Na outra escola, EBSL, as sessões foram suspensas durante 

o confinamento e retomadas logo na primeira fase de progressiva reabertura, em abril de 

2021. 
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Quanto aos objetivos gerais do estágio, em termos institucionais, os mesmos foram 

cumpridos na íntegra, uma vez que o presente estágio aumentou a oferta de musicoterapia 

disponível para a população infanto-juvenil da Casa do Xisto, introduziu mais uma valência 

de intervenção terapêutica que incluísse a expressão artística e aumentou a intervenção 

individualizada. Com os resultados obtidos na prática clínica deste estágio, reforçou-se a 

clareza da necessidade desta oferta para a população jovem, e não só para a população adulta, 

como já existia na Casa do Xisto. 

De igual forma, os objetivos gerais do presente estágio em musicoterapia foram 

cumpridos, nomeadamente o trabalhar a relação com os pacientes; o influenciar 

positivamente a qualidade de vida dos pacientes; ajudar a melhorar as suas capacidades de 

auto-percepção e autoconsciência; aumentar o bem-estar dos pacientes; ajudar os utentes a 

melhorar as suas competências relacionais; diminuir a ansiedade dos utentes e proporcionar 

intervenções lúdicas que permitam trabalhar competências motoras e de socialização. 

Nas sessões com os utentes da CX-18, em geral os objetivos terapêuticos foram 

alcançados, com exceção de alguns casos em que a situação de saúde do utente teve 

consequências diretas na evolução do paciente (R.) ou em que o utente faltava com 

frequência (J.). 

Na EBSL, os objetivos terapêuticos foram cumpridos, e até suplantados, na medida 

em que o grupo respondeu muito bem a várias dinâmicas propostas, o que acelerou o trabalho 

e a evolução. 

Na EBAFG, os objetivos terapêuticos inicialmente criados não foram alcançados, nem 

no primeiro grupo (primeira fase) nem no segundo grupo (terceira fase), uma vez que não 

houve número de sessões suficientes para realizar um trabalho terapêutico sustentado. Sentiu-

se  
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No seguimento da revisão de literatura e da prática clínica do estágio, confirmou-se o 

impacto da musicoterapia no indivíduo com PDI, PEA e multideficiência que, devido aos 

prejuízos no funcionamento adaptativo, não consegue atingir padrões de independência 

pessoal e responsabilidade social em vários aspetos. Os objetivos no âmbito da comunicação 

e das competências sociais, por exemplo, íam muito ao encontro destas dificuldades 

identificadas.  

Quanto à festa final de ano da CX-18, esta constituiu um importante momento de 

partilha do progresso artístico com a comunidade. Os feedbacks foram extremamente 

positivos, quer da comunidade institucional bem como dos encarregados de educação e 

outros convidados. Salienta-se a reação da mãe da utente Aurora, uma vez que se tornou 

notório que apenas naquele momento, após ter assistido à participação da sua filha na festa, a 

mãe acreditou que a sua filha era capaz de se auto superar daquela forma. A performance da 

Aurora, bem como a dos outros utentes, foi de facto uma forma da evolução vivida ao longo 

do processo terapêutico em sessão ser transmitida a todos os presentes, e assim mudar a 

representação que todos tinham dos utentes. A musicoterapia constitui-se assim como uma 

prática clínica com resultados extrapolados para fora da sessão.  

A participação da estagiária como musicoterapeuta na festa final na Instituição 

constituiu desta forma um momento importante de culminação do trabalho realizado no 

decorrer do estágio. Foram realizadas reflexões individuais e conjuntas, em colaboração com 

as monitoras, a musicoterapeuta da instituição e a diretora técnica, acerca do papel do 

musicoterapeuta em rituais de celebração, bem como acerca da performance em 

musicoterapia. No início, a estagiária queria demarcar-se da performance e da eventual 

pressão da criação para um momento específico, mas no decorrer das sessões, a 

musicoterapeuta foi lendo nos utentes uma vontade genuína de partilha do material criado em 
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sessão. Desta forma, foi também facilitada uma certa visão sistémica, em que se pôde 

observar o lugar do musicoterapeuta no sistema da instituição. Acabou por se concluir que 

um momento de partilha e “performance”, como foi a festa final de ano, pode consistir num 

momento onde se esbatem as fronteiras entre o trabalho realizado em sessão e a própria 

instituição. 
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Reflexão Final 

O presente estágio decorreu durante 9 meses, de outubro de 2020 a junho de 2021, 

durante os quais facultei sessões individuais na valência da Casa do Xisto e sessões de grupo 

na EBSL e na EBAFG, com um total de 20 crianças e jovens (n=20). Estes 9 meses foram 

meses de grande intensidade de aprendizagens, em termos de aquisição de conhecimentos, 

abertura a novas experiências e criação de novos laços. 

Tendo um background musical de mais de três décadas, e fazendo da música a minha 

profissão há década e meia, foi a parte científica que mais me ensinou no decorrer deste 

estágio. O pensamento científico (na preparação de sessões ou na implementação do IMTAP) 

e a escrita científica (na elaboração do presente relatório de estágio) foram duas áreas em que 

me senti a mergulhar pela primeira vez, e com muito gosto nas aprendizagens que esses 

mergulhos me traziam – e com certeza continuarão a trazer. 

Quanto à experiência na Casa do Xisto, considero este um bom local para ter 

realizado o presente estágio. O facto de uma musicoterapeuta fazer parte da direção, e de 

outra musicoterapeuta fazer parte da equipa de colaboradores, facilitou bastante a aceitação 

da minha intervenção musicoterapêutica, uma vez que na valência a musicoterapia já tinha “o 

seu lugar”. O ter uma orientadora de estágio musicoterapeuta e uma colega de curso a exercer 

funções na mesma instituição facilitou também muitíssimo o processo de partilha de 

experiências, dúvidas e inquietações, para mim sempre numa perspetiva de aprendizagem 

profissional e pessoal. 

A população com quem trabalhei trouxe-me muitas aprendizagens. Sinto, no entanto, 

muita vontade de continuar a aprender para poder trabalhar também com outras populações.  
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Continuo, já meses passados do final do estágio, surpreendida com a realização de que 

é de facto a relação terapêutica o motor do processo terapêutico. O facto de tal acontecer 

através da música é magia acrescida! 
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 APÊNDICE A 

Letra da canção “borboletas” (Filipe) 

 



 

 

  



 

 

Borboletas, borboletas ao Sol (2x) 

E flores, flores daqui (2x) 

 

Amarelas e cor de laranja (2x) 

As cores, as cores daqui (2x) 
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 APÊNDICE B 

Guião do espectáculo “arco-íris das emoções” 
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ARCO-ÍRIS DAS EMOÇÕES 

 

Cenário e acessórios: 2 cadeiras brancas, estante branca, livros brancos, acessórios brancos 

(bonecos, cestas), tintas das diferentes cores e pinceis, mesa para as tintas, guarda-chuva com 

borboletas azuis, cesto com girassóis, equipamento som e instrumentos musicais… 

MÚSICA:  Instrumental de entrada – Sofia 

Narrador - Era uma vez um mundo branco, onde viviam um menino e uma menina que se 

vestiam de branco, brincavam com seus brinquedos brancos. olhavam uma paisagem densa e 

branca, liam livros com páginas mesmo brancas.  

Priscila e Dinis em cena, sentados, entediados. Respiram fundo.  

Dinis pega um livro 

PRISCILA – Dinis, será que existem outras cores? 

DINIZ – responde 

PRISCILA – seria incrível conhecermos o mundo e as suas cores.  

MÚSICA: Instrumental Sofia - Gonçalo e Natália interagem com Dinis e Priscila. 

Vídeo do Gonçalo (cor laranja) – placas com as falas. ele aparece e comunica – plano b 

Dinis olha a projeção do vídeo e começa a interagir. 

DINIS – quem és tu? 

GONÇALO – eu sou o desconhecido! e vocês? 

DINIS– eu sou o menino branco! 

PRISCILA – e eu sou a menina branca! 

GONÇALO – querem conhecer outras cores?  

DINIS – e existem mesmo outras cores? Pensávamos que era só nas histórias. 
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GONÇALO – Claro que existem! Vou levar-vos a conhecê-las, mas para isso vocês 

precisam de as sentir.  

Priscila e Dinis abraçam-se. 

MÚSICA: Instrumental Sofia Gonçalo e Natália pintam t-shirt de Dinis e Priscila. 

Sai de cena (Instrumental Sofia). 

Narrador – ao darem um abraço as crianças descobriram outra cor, com um lindo valor, o 

afeto! o afeto tem a cor azul!  

Priscila encaminha Dinis para junto da Sofia para cantar. 

MÚSICA: Instrumental Sofia (Dinis a cantar) entrada do HÉLDER e LÍGIA em cena 

com um guarda-chuva, só com a estrutura, repleto de borboletas azuis. 

HÉLDER – Afetos! Afetos! Quem quer? 

DINIS E PRISCILA – Quanto custa? 

HÉLDER – Oh não! Afetos não se vendem, dão-se, como uma prenda especial! 

DINIS E PRISCILA – Nós queremos! 

HÉLDER oferece uma borboleta azul ao Dinis e Priscila. 

MÚSICA: Instrumental sofia - HÉLDER e LÍGIA pintam t-shirt de Dinis e Priscila 

Sai de cena (Instrumental Sofia) – VINICIUS SUAVE 

Narrador: As crianças já conheciam agora algumas cores, mas ainda não conseguiam 

confiar que havia mais. O que as crianças não sabiam é que a própria confiança é doce e tem 

a cor rosa.  

MIRIAN – COR DE ROSA (Miriam entra em cena com a Natália) 

MIRIAM E SOFIA tocam instrumentos musicais (tubos e metalofone)  

MÚSICA: Instrumental Sofia - Miriam e Natália dançam e depois convidam Dinis e 

Príscila a dançar.  
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MIRIAM e Natália pintam t-shirt de Dinis e Priscila  

Sai de cena (Instrumental Sofia) 

PRISCILA – É maravilhoso o que está a acontecer! Já aprendemos tanto: a ter confiança, a 

distribuir afeto, a não ter medo do desconhecido…e com isso estamos a ganhar cor! 

DINIZ – responde. 

PRISCILA – Não vejo a hora de poder mostrar a todos, como é bom conhecer outras cores!  

DINIZ – responde 

Narrador – As crianças já sentem as cores e confiam que ainda há mais a descobrir juntos. é 

assim que elas conhecem o significado da palavra partilhar e com ela a cor amarela!  

MÚSICA: Instrumental  Sofia sobre a partilha – RAFAEL entra em cena com a LÍGIA 

RAFAEL - leva uma cesta com girassóis 

DINIS – Isso são flores? 

RAFAEL – interação com Lígia 

PRISCILA – Que lindo! Só conhecíamos flores brancas. Podemos ter uma? 

RAFAEL – interação com Lígia 

RAFAEL - entrega um girassol ao Dinis e Priscila. 

MÚSICA: Instrumental sofia RAFAEL e LÍGIA pintam t-shirt de Dinis e Priscila  

Sai de cena (Instrumental Sofia) 

Narrador – As crianças descobriram assim um mundo composto por pessoas com valores 

diferentes, perceberam como é mágico aprender uns com os outros e aprenderam a respeitar 

essas diferenças! 

MÚSICA: Instrumental Sofia sobre o respeito – JOSÉ– entra em cena com a LÍGIA 

MÚSICA: Instrumental sofia JOSÉ e LÍGIA pintam t-shirt de Dinis e Priscila  

Sai de cena (Instrumental Sofia) 
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Narrador- após esta viagem pelo mundo das cores, as crianças sentiram um verdadeiro arco-

íris das emoções e nunca mais viram a vida da mesma forma. 

o mundo era agora uma aguarela. há quem veja a vida como um quadro cinzento e opaco, 

mas como diz o poema:  

PRÍSCILA acompanhada pelo Instrumental Sofia cita: 

“Eles não sabem nem sonham 

Que o sonho comanda a vida 

E que sempre que um homem sonha 

O mundo pula e avança 

Como bola colorida 

Entre as mãos duma criança.”  

PRÍSCILA E DINIS vão ter com os Participantes e Colaboradores e juntos cantam a 

música final 

MÚSICA FINAL – (Instrumental Sofia) 
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Questionário de identidade sonoro musical 
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Identidade Sonoro Musical 

 

Data:  

Nome: 

Idade:              

Data e local de nascimento:                          

   

● Costumas ouvir música em casa?            Em que situações?  

● E qual é a música de que mais gostas?               A que mais ouves? 

● Há alguma música de que não gostes?       Qual? 

● Tens alguma memória positiva com música na tua vida?   

● Tens alguma memória negativa com música na tua vida?  

● Gostas de ouvir algum instrumento musical em especial?            Qual?                   

●  Porquê?  

● Tens alguma canção de embalar?                  Qual?  

● Qual é a canção que mais gostas que te cantem?  

 

A Família: 

● Têm alguma experiência musical? Sabem música? 

● Tocam algum instrumento? Qual?  

● Quais as músicas preferidas da tua família em reuniões familiares?   

● Quais as músicas que não gostam?  
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Ambiente sonoro em casa: 

● Quais os sons que costumas ouvir em tua casa?  

● Quais os sons de que gostas?   

● Quais os sons de que não gostas?  

● E há sons que te são indiferentes? 

 

Outros dados relevantes que queiras partilhar: 

 

 

 

 

 

Obrigada! 

A Musicoterapeuta Sofia Nereida 

 

 

 

 Baseado no Questionário do ISO de Susana Gutiérrez Jiménez 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO B 

Questionário de identidade sonoro musical (exemplo) 
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 ANEXO C 

Escala de avaliação Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) 
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 ANEXO D 

Grelha de Observação 
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Grelha de Observação – Sessão Individual de Musicoterapia 
Casa do Xisto, Alfena, Valongo 

 

Data:____/____/_____             Sessão nº:_____ 

Nome:__________________________________________________  

 

Planificação/Objetivos da sessão: 
 

 

Sumário da Sessão (estratégias implementadas, conteúdos relevantes, temas 
centrais): 

 

Descrição musical, manifestações do ISO: 
 
 

 

Instrumentos usados, relação com os instrumentos: 

Relação com o terapeuta: 
 

 

A trabalhar/outras observações: 
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 ANEXO E 

Grelha de Observação (exemplos) 
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 ANEXO F 

Diário de bordo projeto (per)curtir 
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 ANEXO G 

Solicitação da autorização do registo audiovisual Casa do Xisto 
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Lisboa, 3 de Dezembro de 2020 

Caro(a) Senhor(a), 

A instituição Casa do Xisto, onde o/a ___________________________________, sob 

representação legal de Vª Exª, está inserido acolhe este ano lectivo uma estagiária do curso de 

Mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa, cujo trabalho é orientado a 

partir da Universidade, por profissionais com formação especializada na área da 

Musicoterapia. Neste tipo de intervenção, é extremamente importante a gravação em vídeo 

das sessões, para que o trabalho do estagiário possa ser devidamente supervisionado pelos 

docentes da Universidade, uma vez que não será possível a deslocação dos docentes 

supervisores ao local onde o trabalho será desenvolvido pela estagiária. 

Assim, vimos por este meio solicitar a sua autorização para que se possam efectuar registos 

vídeo/audio das sessões de Musicoterapia em que o(a) ________________________ 

participa, registos estes que serão utilizados única e exclusivamente para efeitos de 

supervisão e formação do(a) estagiário(a). Estes dados serão mantidos na mais absoluta 

confidencialidade entre o utente, o estagiário e o grupo de supervisão. Os dados serão 

destruídos após o fim do estágio curricular e da respectiva apresentação de relatório 

Junto apresentamos uma minuta de declaração de autorização do registo vídeo das sessões 

por parte do representante legal do utente. Solicitamos-lhe que preencha e assine esta 

declaração, que ficará arquivada no processo do(a) ___________________________. 

Com os melhores cumprimentos, 

Professora Doutora Teresa Leite 

Coordenadora Científica, Mestrado de Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa 
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 ANEXO H 

Declaração de autorização do registo audiovisual Casa do Xisto 
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Eu, _____________________________________________, pai / mãe / responsável legal / 

encarregado (a) de educação do(a)  _____________________________ , declaro para os 

devidos efeitos que autorizo que sejam feitos registos em gravação video/audio das sessões 

de intervenção a realizar no âmbito do estágio curricular do Mestrado de Musicoterapia da 

Universidade Lusíada de Lisboa, exclusivamente para efeitos de supervisão do trabalho 

realizado. Os registos destas sessões serão geridos na confidencialidade das sessões de 

supervisão deste estágio, sendo destruídos após o términus do estágio e a defesa do respectivo 

relatório. 

Declaro ainda que fui informado(a) de que estas gravações serão utilizadas única e 

exclusivamente no contexto do trabalho terapêutico realizado, para efeitos de supervisão ou 

formação profissional, e que obtive respostas suficientemente esclarecedoras, por parte dos 

técnicos responsáveis, para as questões por mim colocadas acerca deste projecto 

Ainda que eu autorize o registo áudio/vídeo das sessões em que irei participar, fica 

salvaguardada a possibilidade de, a qualquer momento, eu poder decidir pela interrupção 

destes mesmos registos e a destruição imediata dos mesmos, sem que isso interfira com o 

usufruto das sessões proporcionadas pela estagiária. 

 

Alfena, __ de __________ de 2020 

 

O Próprio ou o(a) (Representante) Legal / Encarregado(a) de Educação 

 

_______________________________ __________________________________ 

Assinatura     Nome Legível 
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 ANEXO I 

Solicitação de autorização do registo audiovisual projecto (per)curtir 
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Lisboa, 3 de Dezembro de 2020 
 

 
Ao Exmº(ª) Sr(ª)                                               
 
 
 
 
Caro(a) Senhor(a), 
 
O Projecto (pre)Curtir, presente na Escola EB23 São Lourenço, onde o/a 

___________________________________, sob representação legal de Vª Exª, está inserido 

acolhe este ano lectivo uma estagiária do curso de Mestrado em Musicoterapia da Universidade 

Lusíada de Lisboa, cujo trabalho é orientado a partir da Universidade, por profissionais com 

formação especializada na área da Musicoterapia. Neste tipo de intervenção, é extremamente 

importante a gravação em vídeo das sessões, para que o trabalho do estagiário possa ser 

devidamente supervisionado pelos docentes da Universidade, uma vez que não será possível a 

deslocação dos docentes supervisores ao local onde o trabalho será desenvolvido pela estagiária.  

 

Assim, vimos por este meio solicitar a sua autorização para que se possam efectuar registos 

vídeo/audio das sessões de Musicoterapia em que o(a) ________________________ participa, 

registos estes que serão utilizados única e exclusivamente para efeitos de supervisão e formação 

do(a) estagiário(a). Estes dados serão mantidos na mais absoluta confidencialidade entre o utente, 

o estagiário e o grupo de supervisão. Os dados serão destruídos após o fim do estágio curricular e 

da respectiva apresentação de relatório. 

 

Junto apresentamos uma minuta de declaração de autorização do registo vídeo das sessões por 

parte do representante legal do utente. Solicitamos-lhe que preencha e assine esta declaração, que 

ficará arquivada no processo do(a) ___________________________. 

 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
Professora Doutora Teresa Leite 
Coordenadora Científica 
Mestrado de Musicoterapia 
Universidade Lusíada de Lisboa 
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 ANEXO J 

Declaração de autorização do registo audiovisual projecto (per)curtir 
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Eu, _____________________________________________, pai / mãe / responsável legal / 

encarregado (a) de educação do(a)  _____________________________ , declaro para os devidos 

efeitos que autorizo que sejam feitos registos em gravação vídeo/áudio das sessões de intervenção 

a realizar no âmbito do estágio curricular do Mestrado de Musicoterapia da Universidade Lusíada 

de Lisboa, exclusivamente para efeitos de supervisão do trabalho realizado. Os registos destas 

sessões serão geridos na confidencialidade das sessões de supervisão deste estágio, sendo 

destruídos após o términus do estágio e a defesa do respectivo relatório.  

 

Declaro ainda que fui informado(a) de que estas gravações serão utilizadas única e exclusivamente 

no contexto do trabalho terapêutico realizado, para efeitos de supervisão ou formação profissional, 

e que obtive respostas suficientemente esclarecedoras, por parte dos técnicos responsáveis, para 

as questões por mim colocadas acerca deste projecto. 

 

Ainda que eu autorize o registo áudio/vídeo das sessões em que irei participar, fica salvaguardada 

a possibilidade de, a qualquer momento, eu poder decidir pela interrupção destes mesmos registos 

e a destruição imediata dos mesmos, sem que isso interfira com o usufruto das sessões 

proporcionadas pela estagiária. 

 
 
Alfena, __ de __________ de 2020 
 
 
 
 
O Próprio ou o(a) (Representante) Legal / Encarregado(a) de Educação, 
 
 
_______________________________ __________________________________ 
Assinatura     Nome Legível 
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