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RESUMO

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada
Maria Margarida do Carmo Machado

Este relatório, integrado no Mestrado em Musicoterapia, tem por base o relato de nove meses de
estágio curricular realizado na Casa da Criança de Tires, no período de Outubro de 2010 a Junho de
2011.

A intervenção, focada nos aspectos emocionais e relacionais das crianças institucionalizadas,
pretende facilitar o processo de integração na instituição e a continuação do processo de
vinculação, por um lado, e de desenvolvimento social, por outro.
Este relatório começa por incluir a descrição da instituição Casa da Criança de Tires e a da
sua população alvo. De seguida, é apresentada uma revisão de literatura referente à aplicação
da Musicoterapia com crianças institucionalizadas, reflectindo-se sobre as implicações da
institucionalização no desenvolvimento sócio afectivo da criança pequena, por um lado, e no
papel que a música poderá desempenhar, quando utilizada em setting terapêutico.
Para aferição dos resultados são apresentadas as reflexões e os resultados obtidos através do
Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para crianças.

Palavras-chave: Crianças Institucionalizadas, Musicoterapia, Vinculação

ABSTRACT

Music Therapy and the Institutionalized Children
Maria Margarida do Carmo Machado

This report was produced in the context of a Master in Music Therapy and is based on a report
of nine months of training curriculum conducted at Casa da Criança de Tires in the period
from October 2010 to June 2011.
The intervention was focused on the emotional and relational aspects of institutionalized
children, and one of its main goals is to facilitate the integration process in the institution and
continuation of the attachment process on the one hand, and social development, on the other.
This work is organized into four distinct parts. The first part includes the characterization of
the Children's House of Tires and its target population.
In the second part, we present the theoretical framework, a literature review about the use of
Music Therapy with institutionalized children, reflections about the institutionalization
process and its social and affective effects in young children development. We also reflect on
the therapeutic effects Music Therapy has on the issues that children raised by institutions
carry with them.
The last part of this internship report presents the conclusions obtained from the Psiquiatric
Music Therapy Questionarie applied, and some thoughts about the whole process.

Keywords: Institutionalized Children, Music Therapy, Attachment
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INTRODUÇÃO
Este relatório de estágio representa o produto final de uma intervenção
musicoterapêutica com supervisão e tem como objectivo descrever as actividades
desenvolvidas no âmbito do estágio curricular de Musicoterapia com vista à obtenção do Grau
de Mestre.
O presente relatório refere-se ao estágio desenvolvido na Casa da Criança de Tires –
Centro de Acolhimento Temporário decorrido entre Outubro de dois mil e dez a Julho de dois
mil e onze. A supervisão do estágio esteve a cargo da Professora Doutora Teresa Leite e a
orientação externa foi da responsabilidade da Dr.ª Renata Coelho, Psicóloga Clínica da Casa
da Criança de Tires.
Este relatório está organizado em quatro partes distintas. A primeira parte compreende
a caracterização da Casa da Criança de Tires, a segunda parte é composta pelo enquadramento
teórico, a terceira parte apresenta o bloco metodológico e a quarta e última parte inclui as
conclusões e uma reflexão final.
No

enquadramento

teórico

são

desenvolvidos

os

conceitos

de

criança

institucionalizada (características e processo de institucionalização, problemas de vinculação
e outras problemáticas), e de musicoterapia bem como os efeitos terapêuticos desta nas
problemáticas apresentadas por crianças institucionalizadas.
No bloco metodológico são apresentados os procedimentos, as técnicas utilizadas, o
instrumento de avaliação utilizado e dois estudos caso. Os estudos de caso incluem o plano
terapêutico, as etapas do processo terapêutico e os resultados.
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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Casa da Criança de Tires
A Casa da Criança é um Centro de Acolhimento Temporário, que acolhia, à data de
início deste estágio, 14 crianças (4 raparigas e 10 rapazes), entre os 3 e os 9 anos. Este grupo
incluía os filhos de reclusas do Estabelecimento Prisional de Tires (4 crianças) e outras
crianças em situações de risco (10 crianças) que foram retiradas às suas famílias biológicas ao
abrigo da Lei de Promoção e Protecção de Crianças e Jovens em Risco (Lei nº 147/99, de 1 de
Setembro). No último caso as crianças foram encaminhadas a partir da unidade de gestão
central de vagas do Instituto de Segurança Social.
A Equipa Educativa de trabalho da Casa da Criança é constituída por nove auxiliares
de acção educativa, divididos por três turnos. A Equipa Técnica é constituída por quatro
elementos, uma directora técnica, uma educadora social, uma técnica de serviço social, uma
técnica de psicomotricidade e uma psicóloga clínica.
Esta instituição tem como principal objectivo a promoção dos direitos e a protecção
das crianças em risco de modo a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral.
A Casa da Criança pretende promover: modelos educativos de estabilidade e
segurança e ambiente adequado e securizante; a intervenção individualizada e especializada
ao nível psicológico relacional e interpessoal; a inclusão harmoniosa na comunidade;
satisfação das necessidades básicas em condições de vida tão aproximadas quanto possível às
da estrutura familiar; a satisfação das necessidades específicas decorrentes do acolhimento
institucional; definição do projecto de vida de acordo com o superior interessa da criança e o
desenvolvimento psico-afectivo e físico com valores e princípios de referência.
Maria Margarida do Carmo Machado
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A Casa da Criança de Tires inclui nos seus projectos o desenvolvimento de
competências parentais através do projecto “Oficina de Mães”, a decorrer no estabelecimento
prisional, e a sociabilização das crianças e promoção de estilos de vida saudáveis, através do
projecto Famílias Amigas - programa de acolhimento voluntário de crianças da Casa da
Criança de Tires, por famílias idóneas durante fins-de-semana ou período de férias.

Maria Margarida do Carmo Machado
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO
As crianças residentes na Casa da Criança de Tires são, na sua maioria, retiradas às
famílias e apresentam de uma forma transversal, perturbações do comportamento e da
vinculação e algumas perturbações do desenvolvimento, associadas a problemáticas
familiares ligadas à violência, crime, uso de substâncias ilícitas, negligência e maus-tratos.
Todas as crianças frequentam estabelecimentos escolares e regressam à Casa da
Criança por volta das 16 horas.
As crianças filhas de reclusas visitam as mães duas vezes por semana, às QuartasFeiras no período da tarde após regressarem das escolas e aos Domingos no período da
manhã. Estas visitas têm a duração de uma hora. As restantes crianças podem receber visitas
de familiares na instituição, de acordo com o plano de visitas estipulado.
Na Casa da Criança as crianças beneficiam de Terapia Ocupacional, Terapia da Fala e
Psicomotricidade. Quinzenalmente, de forma alternada, têm também as actividades da Hora
do Conto e da Hora da Música. Fora da Casa, algumas crianças frequentam Psicoterapia,
Hipoterapia, e Futebol. Todas as crianças frequentam aulas de natação.
De acordo com as suas necessidades, beneficiam ainda dos seguintes serviços:
programa de integração escolar; acompanhamento psicológico; apoio psicoterapêutico; terapia
ocupacional; terapia educacional; terapia da fala; desporto adequado às suas necessidades
físicas; participação no projecto das Famílias Amigas e integração nas Colónias de Férias fora
da instituição.
Após um período de observação participante das actividades da Casa da Criança de
Tires e do funcionamento global das crianças residentes, foi possível fazer um levantamento
de algumas características de funcionamento comuns entre as respectivas crianças, que
Maria Margarida do Carmo Machado
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poderão justificar uma intervenção terapêutica: baixa resistência à frustração; dificuldade na
partilha dos objectos/pessoas (relacionamento interpessoal); estratégias de manipulação dos
mais jovens por parte dos mais velhos; comportamentos agressivos, de oposição, desafiantes;
dificuldades de concentração e de atenção; dificuldades de regulação de afectos, com
explosões de raiva (gestão de emoções); solicitação frequente de contacto e atenção por parte
do adulto (carência afectiva).
Foram também observados outros comportamentos que poderão ser alvo de
intervenção terapêutica, como a atitude oposicional, o isolamento social e as dificuldades de
desempenho cognitivo.

Maria Margarida do Carmo Machado
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO
Crianças Institucionalizadas
A medida de acolhimento em instituição consiste na “colocação da criança ou jovem
aos cuidados de uma entidade que disponha de instalações e equipamento de acolhimento
permanente e de uma equipa técnica que lhes garanta os cuidados adequados às suas
necessidades e lhes proporcione condições que permitam a sua educação, bem-estar e
desenvolvimento integral”, segundo o artigo 49.º da Lei de Promoção e Protecção de Crianças
e Jovens em Risco (LPCJ) 147/99 de 1 de Setembro.
De acordo com o artigo 20.º da Convenção dos Direitos da Criança (CDC), a
colocação em Lares de Acolhimento é a última oportunidade de protecção e assistência que o
Estado tem para assegurar o desenvolvimento integral da criança e do jovem, tendo em conta
o seu interesse superior. Quer a CDC quer a LPCJ defendem, em primeira linha, o princípio
da não separação entre crianças e seus pais, excepto nas situações de confirmada insegurança
para a sua integridade e bem-estar.
De acordo com o artigo 50.º da LPCJ, o acolhimento de curta duração tem lugar em
casa de acolhimento temporário por prazo não superior a seis meses. No entanto esse prazo
pode ser excedido quando, por razões justificadas, seja previsível o retorno à família ou
enquanto se procede ao diagnóstico da respectiva situação e à definição do encaminhamento
subsequente. O acolhimento prolongado tem lugar em lares de infância e juventude e destinase à criança ou ao jovem quando as circunstâncias visem um acolhimento de duração superior
a seis meses.
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Para defesa dos direitos da criança e para garantir um crescimento saudável em todas
as suas vertentes, encontra-se definido nos termos do artigo 69º da Constituição da República
Portuguesa que todas as crianças têm direito à protecção da Sociedade e do Estado. Perante
este artigo podemos afirmar que o apoio às crianças, através das instituições, concretiza o
objectivo desta disposição legal onde existe claramente uma cooperação entre o Estado e
Sociedade tanto na abertura como na manutenção dos Centros de Acolhimento Temporário
(Cats) e Lares que acolhem crianças. O Estado colabora financeiramente e a sociedade civil
colabora gerindo e dedicando-se a essas instituições (Neto, M., 2006).
São múltiplas as causas que precedem a institucionalização da criança em risco,
contudo, grande parte destas decorre de um contexto desadaptado e de dinâmicas familiares
desviantes, onde a angústia e o sofrimento, para a criança, são uma realidade diária. A falta de
competências familiares, a inexistência de uma identidade familiar partilhada, a ausência de
competências parentais e de uma conjugalidade serena aliadas aos constrangimentos sociais
em que a família se encontra, potenciam a colocação do menor em situações de risco.
Independentemente de a família desempenhar um papel fundamental e insubstituível no
desenvolvimento da criança, esta nem sempre reúne todas as condições emocionais, afectivas
e materiais para lhe garantam um desenvolvimento íntegro e pleno. Desta forma, é viável a
separação da criança da sua família, ainda que temporária, recorrendo-se então, ao
acolhimento institucional (Alves, 2007).
Maus tratos físicos e psicológicos, tais como o exercício abusivo de autoridade,
negligência ao nível da saúde ou educação, abusos sexuais, exploração de trabalho infantil,
suporte familiar inexistente, entre outros, são também factores que podem levar a criança a ser
institucionalizada.
Maria Margarida do Carmo Machado
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Referido o termo de crianças de risco, torna-se pertinente fazer a diferenciação entre
os conceitos de risco e de perigo. Estes diferenciam-se por se situarem em níveis distintos.
Assim, e definindo perigo como uma ameaça à existência de alguém, diremos que o risco
(mais abrangente) é a eminência do perigo efectivo (Alves, 2007).
No geral, as crianças em risco que se encontram em medida de institucionalização,
podem apresentar um historial de vida com uma ou várias das seguintes experiências:
abandono – ausência de protecção da criança ou jovem por desistência ou recusa da assunção
de competências parentais; negligência – incúria parental face às necessidades afectivas e de
desenvolvimento da criança ou jovem; abuso sexual – prática por parte de adultos de actos de
natureza sexual, envolvendo crianças ou jovens; exercício abusivo da autoridade parental –
através da violência (física ou psicológica) sobre crianças ou jovens; comportamentos
desviantes e/ou aditivos – quando a criança se entrega a práticas ou a consumos que afectem
gravemente o seu desenvolvimento, sem que os pais ou representantes legais se oponham
(Alves, 2007).
Embora os lares de acolhimento representem uma resposta para as crianças em risco, a
institucionalização acarreta sempre dificuldades acrescidas no cumprimento do que seriam as
funções de uma família saudável nos domínios da oferta de figuras parentais de referência,
objectos de vinculação, ambiente de protecção, confiança e pertença a alguém ou a algum
sítio, onde a criança tem a certeza da continuidade de afecto – o verdadeiro ambiente familiar
(Carneiro et al., 2004; Alves, 2007).
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O Processo de Vinculação e suas Vicissitudes no Caso de Crianças
Institucionalizadas
Na formulação da Teoria da Vinculação, Bowlby (1984) partiu da evidência de que
ausências prolongadas da figura materna levavam as crianças a vivenciarem sentimentos de
abandono e rejeição, que se reflectiam em dificuldades de relacionamento e em perturbações
de comportamento. Tendo por base esta definição, podemos considerar que crianças
precocemente institucionalizadas, com uma trajectória marcada pela interrupção de cuidados e
pela alternância de figuras de referência constituem um grupo de risco no que diz respeito ao
desenvolvimento de padrões seguros de vinculação.
Várias investigações indicam que as crianças institucionalizadas que foram vítimas de
maus-tratos apresentam uma tendência depressiva por comparação com as crianças em meio
natural de vida e que não foram vítimas de maus-tratos (Marques, 2006).
As crianças institucionalizadas, apresentam elevados níveis de desestruturação e
manifestam um nível de desenvolvimento inferior ao encontrado em amostras normativas.
Tendem a manifestar condutas agressivas, pelo que a violência é adoptada como um dos
principais meios de comunicação e a delinquência um caminho muitas vezes por elas seguido
(Biscaia & Negrão, 1999; Taylor, 2004).
Zeanah, Smyke, Koga, e Carlson (2005) após desenvolverem estudos com crianças
romenas institucionalizadas concluíram que existe, nesse tipo de população, uma perturbação
reactiva da vinculação como efeito do acolhimento institucional, prevalecendo padrões de
vinculação disfuncionais com as figuras cuidadoras. De facto, uma das manifestações típicas
dessas crianças é o estabelecimento de relações de amizade não discriminadas entre adultos
próximos e outros que não são de referência (Chisholm, Cárter, Ames, & Morison, 1995).
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Nesse sentido, os autores referem a dificuldade vivenciada por essas crianças em desenvolver
uma vinculação segura com um cuidador de referência.
Quando as crianças são acolhidas, a fase de rejeição do adulto estranho não persiste
para sempre. A criança acaba por procurar novas relações, desde que essa figura seja estável e
consiga desempenhar a função de cuidador carinhoso e contentor que a criança necessita
(Bowlby, 1984).
Aliada aos problemas a nível da vinculação surge também a falta de confiança que a
criança sente em si própria, uma vez que o laço parental, neste caso quebrado, é essencial na
construção da auto-estima. O psicanalista Winnicott (1975) insiste na importância das
interacções mãe/filho. Uma mãe “suficientemente boa” poderá favorecer um autodesenvolvimento positivo. Respondendo rapidamente e de modo apropriado aos pedidos da
criança, ela encorajará sentimentos de omnipotência que parecem favorecer uma alta autoestima. Uma reduzida auto-estima é um factor de risco, quanto menor for, maior é o perigo de
se desenvolver uma depressão e de se relacionar qualquer crítica ou desaprovação como uma
rejeição, levando a criança a precipitar-se para comportamentos impulsivos, dirigidos para si
próprios ou para os outros.
Perante as manifestações de violência e de abandono, as crianças que foram sujeitas a
violência física, negligência, maus-tratos continuados, rejeição continuada, e/ou exploração
sexual, podem igualmente evidenciar certos comportamentos que os levam a ser considerados
como tendo distúrbios do comportamento ou como emocionalmente perturbados (Paul, 1982).
Alguns podem ser retraídos e sossegados, enquanto outros podem ser agressivos e destrutivos.
São comuns os problemas relacionados com a assertividade ou o controlo da raiva (Slotoroff,
1994). Muitas destas crianças têm igualmente dificuldade em expressar os seus sentimentos,
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bem como uma baixa auto-estima, um sentimento do eu pouco desenvolvido, fraco controlo
interno, inadequada capacidade para enfrentar dificuldades e inadequados mecanismos de
defesa, muito medo e ansiedade, uma extrema sensibilidade à crítica, e uma incapacidade para
confiar nas pessoas e estabelecer relações fortes.
Outras características que podem ser evidenciadas pelas crianças e adolescentes
vítimas de violência incluem um curto período de atenção, baixa tolerância à frustração, medo
do fracasso, explosões emotivas, fraco controlo dos impulsos e atraso no desenvolvimento
físico, académico, e/ou social (Isenberg-Grzeda, 1995; Paul, 1982; Slotoroff, 1994).

Outras problemáticas Encontradas em Crianças Institucionalizadas
Atraso global do desenvolvimento
Para além das problemáticas associadas à institucionalização, as crianças
institucionalizadas podem cumulativamente apresentar outras patologias como são os quadros
de Atraso no Desenvolvimento Global.
Com base na tríade de Lorna Wing e nos seus domínios, identificam-se como áreas
problemáticas mais significativas no Atraso no Desenvolvimento Global as áreas do social e
emocional, da comunicação, do comportamento, a área sensorial e a motora.
Das áreas mais afectadas a social é a mais prevalente (Siegel, 2008). A criança tem
dificuldade na interacção interpessoal (por exemplo com os pares), na regulação do contacto
social (como o contacto ocular), mostra distúrbios no comportamento emocional (geralmente
são apáticos, não demonstrando uma resposta emocional congruente e apropriada), não
mostra interesse ou mesmo não brinca com os seus pares (Thaut, 1999). A criança geralmente
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isola-se dos outros, no geral, as suas relações são a nível instrumental (não expressiva), isto é,
são relações essencialmente para “obter algo que pretende” (Siegel, 2008), os outros são os
instrumentos para alcançar algo que quer. Nestes casos verifica-se muito a problemática da
auto-suficiência, por outras palavras, a fraca independência em situações naturais (como ir
fazer as necessidades à casa de banho, ou quando se magoa) (Siegel, 2008). A criança
geralmente não estabelece partilha de natureza social (como objectos ou realizações), bem
como tem um comportamento apático para com os outros, chegando mesmo a não entender o
outro. Tem muita dificuldade em estabelecer jogos sociais com os outros, isto é, não é capaz
de imitar. Também não é capaz de estabelecer amizades com pares (Siegel, 2008).

Filhos de reclusas
Para além das instituições residenciais receberem crianças com diferentes
diagnósticos, também recebem crianças filhas de reclusas, como é o caso do Estabelecimento
Prisional de Tires que insere as referidas crianças na Casa da Criança de Tires, quando estas
completam os três anos de idade. No entanto, é nesses primeiros anos de vida que passam
dentro do estabelecimento prisional que se formam as estruturas essenciais da personalidade
da criança e que se determina em grande parte o sucesso da sua vida escolar e da sua vida de
adulto. São importantes não só para o seu desenvolvimento emocional, intelectual, como
também para o seu desenvolvimento sócio cultural (Afonso, 1999).
Também para Brazelton e Greennspan (2002), os primeiros 3 anos são determinantes
na formação da personalidade da criança, porque são desenvolvidos neste período: a autoestima, o altruísmo e a sede de conhecimentos. A criança aprende a sentir-se bem com ela
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própria, a gostar de si. Depois, sentindo-se confiante é capaz de se preocupar com os outros.
Essa estabilidade emocional proporciona-lhe inteligência e apetência para aprender.
A criança em contexto prisional, pelo facto de se encontrar num ambiente fechado e
limitado junto da mãe, que se encontra fragilizada pela sua situação de detida, desenvolve
sentimentos de insegurança e também de angústia (Afonso, O. 2005). O sentimento de culpa
sentido pelas mães leva a que não estabeleçam limites em relação aos comportamentos dos
filhos, o que, posteriormente, leva a que a criança tenha dificuldades em aceitar as normas ou
limites (Afonso, 2005).
Perante

as

características

apresentadas

por

grande

parte

das

crianças

institucionalizadas e dado que a música é um potente meio de comunicação não verbal
(Gaston, 1968), podemos considerar que esta pode ser um instrumento eficaz para estabelecer
contacto com aqueles que têm dificuldade em exprimir sentimentos e ideias verbalmente.
Há, na actualidade, um crescimento do interesse e exploração do potencial terapêutico da
música, definido por Bunt (1991) como, “o uso da música na obtenção de objectivos
terapêuticos (de restauração, manutenção e melhora da saúde mental e física) ”. Este interesse
é, de certa forma, uma redescoberta da história do efeito terapêutico da música, que tem sido
utilizada de forma terapêutica, durante séculos, existindo exemplos dos efeitos curativos e
preventivos desta, em documentos históricos de diferentes culturas (Campbell, 1991).

A Musicoterapia
Definição
Segundo a definição oficial da Federação Mundial de Musicoterapia, “musicoterapia
é a utilização da música e/ou dos seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia), por um
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musicoterapeuta qualificado, com um utente ou grupo, num processo destinado a facilitar e
promover a comunicação, relacionamento, aprendizagem, mobilização, expressão, e
organização mental, bem como outros objectivos terapêuticos relevantes, a fim de atender às
necessidades físicas, mentais, sociais e cognitivas.” A Musicoterapia tem como objectivo o
desenvolvimento do potencial e/ou restabelecer funções do indivíduo para que ele/ela possa
alcançar uma melhor integração intra e/ou interpessoal e, consequentemente, uma melhor
qualidade de vida, pela prevenção, reabilitação ou tratamento (Federação Mundial de
Musicoterapia 1996).
A intervenção em musicoterapia pode ser feita de forma individual ou em grupo,
envolvendo actividades musicais num processo planificado e continuado no tempo, tendo em
conta as necessidades específicas de cada utente.
Na maior parte dos casos a musicoterapia é activa, ou seja, o próprio utente toca os
instrumentos musicais, canta, dança e/ou realiza outras actividades conjuntamente com o
terapeuta ou com o grupo terapêutico, sendo que os objectivos da produção durante as sessões
são não-musicais, não sendo assim necessário que o utente possua quaisquer conhecimentos
musicais para que possa participar neste tipo de sessões.
Musicoterapia em crianças e jovens institucionalizados
As crianças vítimas de violência e as crianças em risco de abandono têm
frequentemente um frágil auto-conceito e uma baixa auto-estima, um elevado grau de medo e
ansiedade, e ainda problemas com a assertividade ou o controlo da raiva. Experiências de
execução musical estruturadas, que não pareçam ameaçadoras e tenham “fortes
probabilidades de sucesso” (por exemplo, diálogos musicais improvisados entre
musicoterapeuta e utente(s), ou os conjuntos instrumental), podem ser utilizadas inicialmente
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pelo musicoterapeuta a fim de ajudar estas crianças a interagirem entre elas de forma
construtiva e a desenvolverem competências sociais (Paul, 1982).
As crianças referenciadas com as problemáticas mencionadas no parágrafo anterior
podem sentir-se mais confortáveis com experiências musicais que lhes permitam interagir e
exprimir o que sentem não verbalmente do que em experiências terapêuticas que requerem a
reflexão e o diálogo verbal sobre experiências vividas; assim, as experiências com música
instrumental podem ser importantes para estabelecer o contacto e a comunicação com estas
crianças. Algumas delas consideram ainda que as experiências com instrumentos musicais são
menos ameaçadoras do que as vocais (por exemplo, cantar, entoar), porque os instrumentos
musicais permitem algum distanciamento do afecto (Isenberg-Grzeda, 1988).
As sessões de musicoterapia, quer individuais quer de grupo, podem ser ambientes de
tratamento eficaz para crianças e adolescentes vítimas de violência. Nas sessões de
musicoterapia individuais, as experiências musicais são usadas para ajudar a aumentar a autoestima, facilitar a expressão de sentimentos ou emoções, facilitar a comunicação e a expressão
criativa, auxiliar a relaxação, e desenvolver competências em actividades de lazer (Boyd,
1989).
O tratamento começa frequentemente de uma forma não directiva, deixando o utente
explorar as experiências musicais e o uso da música como ferramenta expressiva. À medida
que a terapia progride, as técnicas podem tornar-se mais directivas, a fim de oferecerem ao
utente uma série de desafios que irão facilitar e encorajar o crescimento (Ritholz & Turry,
1994). Por vezes a fantasia musical e as técnicas de improvisação musical criativas podem
diminuir o isolamento do utente, e aumentar a sua capacidade para participar numa relação
partilhada com a terapeuta (Ritholz & Turry, 1994). Noutras alturas, a experiência de escrita
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de canções ou os diálogos musicais improvisados podem ser estruturados para ajudarem os
utentes a exprimirem-se e a recorrerem aos seus sentimentos (Isenberg-Grzeda, 1988).
O desenvolvimento de um jogo simbólico permite à criança ensaiar comportamentos e
papéis, projectar-se em actividades dos adultos, ensaiar atitudes, valores, hábitos e situações
para os quais não está preparada na vida real, atribuindo-lhes significados que estão muito
distantes das suas possibilidades efectivas. Através da brincadeira, as crianças ultrapassam a
realidade, transformando-a através da imaginação. Desta forma, expressam o que teriam
dificuldade em realizar através do uso de palavras. Brincar é a forma mais completa que a
criança tem de comunicar consigo mesma e com o mundo (Winnicott, 1975).
A musicoterapia privilegia o valor da acção simbólica e da criação de metáforas
representativas de emoções e fantasias primitivas que estão na base dos conflitos geradores de
angústia. Algumas destas angústias remontam a vivências anteriores à emergência da
expressão simbólica e da linguagem falada, que por isso não podem ainda ser verbalizadas. A
linguagem simbólica, permite à criança recriar experiências da vida quotidiana, situações
imaginárias e utilizar os objectos/instrumentos musicais livremente, atribuindo-lhes
significados múltiplos de forma menos ameaçadora (Winnicot, 1975).
O setting terapêutico da Musicoterapia reveste-se de características mais toleráveis
para a criança do que o setting educativo ou a psicoterapia verbal, com uma estrutura mais
aberta que utiliza a música como meio privilegiado de promover experiências interactivas de
intencionalidade, antecipação, adesão, reciprocidade, contingência e sincronia, parâmetros
estes que são essenciais na construção ou reconstrução das bases de relação afectiva,
interacção e comunicação humana.
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Os musicoterapeutas têm usado actividades de escrita de canções, diálogos musicais
improvisados, histórias ou fantasias musicais, dramas musicais, pintura ou desenho de acordo
com a música, e experiências guiadas de música e imagens, a fim de ajudarem as crianças
vítimas de violência a atingirem os objectivos terapêuticos (Boyd, 1989; Isenberg-Grzed,
1988; Paul, 1982; Ritholz & Turry, 1994).
As qualidades das peças musicais improvisadas podem ser representações de
pensamentos inconscientes, ou metáforas do self e da vida. Alterações na qualidade e estilo
das improvisações musicais podem ser indicadores do progresso terapêutico e reflectir
mudanças nos processos emocionais do utente (Pellitteri, 2009). Através da improvisação
pode-se externalizar impulsos, libertar energia, expressar ideias e sentimentos e dar forma às
nossas imagens e fantasias (Bruscia 1987). Esta música que é libertada de forma espontânea
pode ser um acto da expressão emocional que literalmente liberta as tensões emocionais de
dentro do corpo. O envolvimento físico na produção dos sons permite os movimentos (ex:
forte requer mais força física). As dinâmicas de tensão e release na estrutura da música são
isomórficas ao estado emocional e permitem a sua expressão directa (Pellitteri, 2009).
A exploração do imaginário através da improvisação terapêutica leva à exploração e
desenvolvimento do processo de identidade. Os benefícios da improvisação estão
relacionados com a noção de que a música é um meio da expressão emocional. A criação
espontânea de sons através da voz ou de instrumento é influenciada pelo estado emocional do
utente e serve para exprimir estes estados. A música construída promove um meio de
externalizar o mundo interno do utente e representa (em forma de som) a relação entre o
utente e o terapeuta.
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Salas (1990), trabalhou com crianças institucionalizadas e refere que o uso da música
se mostrou eficaz na expressão de sentimentos e no aumento da auto-estima. Os rapazes
utilizaram a música para expressarem as suas emoções e necessidades, principalmente as
emoções de ódio e medo e as saudades pelas mães.
Robarts (2006) utilizou a música como meio contentor numa reacção terapêutica com
uma criança vítima de abuso sexual que apresentava stress pós traumático e dificuldades de
relação com os outros. O setting proporcionou um ambiente seguro onde a criança pôde
trabalhar os seus sentimentos de medo e raiva, a auto-regulação, o controlo do seu corpo e o
relacionamento com o outro. A criança foi capaz de explorar e participar em novas
experiências, aprendeu a expressar os seus sentimentos de desespero, tristeza e raiva de forma
menos impulsiva através da música e de palavras. Desenvolveu uma relação de confiança com
o terapeuta e assim a sua capacidade de estar em relação.
McIntyre (2007) realizou um estudo sobre a utilização de musicoterapia em crianças e
adolescentes com problemas de comportamento e/ou problemas emocionais. Os rapazes
revelaram diferenças significativas no seu comportamento, atitudes, desempenho académico e
interacções sociais desde o início das sessões de musicoterapia. Observou-se um aumento do
tempo de atenção e concentração durante a improvisação e a sessão, assim como uma
diminuição do comportamento de resistência que vinha sendo observado ao longo das
sessões. Os rapazes começaram a alterar o seu comportamento nos quartos depois das sessões
e a ter atitudes mais positivas perante a sua educação. Assistiu-se a uma maior expressão do
“eu” e a um desenvolvimento da criatividade, do gosto pela participação em grupo e do
respeito pelos outros. Tudo isto permitiu aos rapazes experimentarem os benefícios e os
aspectos divertidos de tocar música individualmente ou em grupo.
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Seles (2009), realizou um estudo sobre os efeitos da musicoterapia no relacionamento
entre crianças em lares de acolhimento e os seus cuidadores de referência. O objectivo era o
de aferir se o uso da música num contexto terapêutico poderia melhorar a qualidade das
interacções e a relação entre estes (criança/tomador de cuidados). Os resultados apresentados
indicam melhorias quer a nível das interacções positivas quer do relacionamento. No entanto,
o estudo foi realizado apenas durante cinco semanas pelo que melhores resultados poderiam
ter sido alcançados se as sessões tivessem tido continuidade.
Se, como foi demonstrado, as crianças institucionalizadas revelam problemas a nível da
comunicação, cognitivos, de ansiedade, frustração, entre outros, já anteriormente referidos,
torna-se importante destacar que segundo vários autores a musicoterapia melhora a
comunicação (Lindecker, 1954 in Hong M, Hussey D, Heng M, 1998); melhora as funções
cognitivas e sociais (Wayne, 1944 in Hong et al., 1998); diminui a Tensão (Lindecker, 1954
in Hong et al., 1998); diminui a ansiedade (Cooke, 1969); aumenta a tolerância à frustração
(Crocker, 1968 in Hong et al., 1998); adequa a expressão das emoções (Wheeler, 1987 in
Hong et al., 1998); aumenta a concentração (Wilson, 1976 in Hong et al., 1998); aumenta a
auto-estima (Michel & Farell, 1973 in Hong et al., 1998).
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OBJECTIVOS PROPOSTOS
Esta intervenção, focada nos aspectos emocionais e relacionais das crianças
institucionalizadas, pretende:
- Contribuir para a estruturação da ocupação das crianças na instituição residencial;
- Proporcionar às crianças um espaço lúdico e terapêutico que se diferencie dos espaços de
lazer, mas que permita à criança trabalhar competências necessárias à sua adaptação social;
- Realizar um trabalho de reparação de problemáticas da vinculação e de estabelecimento de
novos laços afectivos através de meios activos e da expressão não-verbal;
- Treino de competências sociais.
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METODOLOGIA
Procedimentos
Ao longo do primeiro mês na instituição procedeu-se a uma observação dos utentes
nas suas tarefas diárias, como a hora do lanche, hora dos banhos, convívio na “sala azul”, hora
dos trabalhos de casa e hora de jantar. O convívio realizado na “sala azul” permite às crianças
brincar, ver vídeos e fazer actividades como pintar, desenhar e ver livros de forma livre. É
nesta sala que se realizam a hora do conto e a hora da música.
A participação e colaboração nas actividades descritas anteriormente, fomentaram o
desenvolvimento de laços afectivos de confiança e um melhor conhecimento das crianças.
Após este mês de observação e de convivência com os utentes, decidiu-se por sugestão
da orientadora de estágio que todas as crianças residentes na Casa da Criança iriam de alguma
forma usufruir das sessões de Musicoterapia. Elaborou-se um horário e estipulou-se quem iria
participar nas sessões de grupo e nas sessões individuais. A colocação dos utentes em sessões
de terapia individual ou em grupo teve em consideração a idade, o relacionamento entre eles e
as características específicas de cada um deles.
As sessões realizaram-se na sala de enfermagem por se tratar de um espaço sem
muitos materiais lúdicos o que permitiu uma maior concentração nos instrumentos musicais.
No início e no final do estágio foi aplicado um questionário “Psychiatric Music
Therapy Questionaire Children” para recolha de dados sobre os utentes. A aplicação inicial
serviu como diagnóstico e permitiu uma elaboração mais consciente dos objectivos
terapêuticos. A aplicação no final do estágio facilitou o levantamento e a análise dos
resultados alcançados.
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A fase final do estágio compreendeu um momento de convívio com as crianças sem
que houvesse sessões de musicoterapia. Este momento, semelhante ao período de observação,
permitiu aos utentes uma separação harmoniosa em que deixaram de ter contacto com a sala
da música, mas continuaram em contacto com o musicoterapeuta.
Paralelamente ao estágio, no âmbito do VI Encontro Internacional de Musicoterapia
realizado pela Associação Portuguesa de Musicoterapia foi feita uma comunicação intitulada
“Musicoterapia e a Representação Simbólica em Crianças Institucionalizadas” (anexo A).
Esta comunicação teve como objectivo demonstrar, as potencialidades do uso da música, com
fins terapêuticos, numa criança institucionalizada.

Descrição da amostra
No quadro apresentado, podemos verificar alguns dados relativos às crianças que
frequentaram as sessões de Musicoterapia e que residiam à data do início do estágio na Casa
da Criança de Tires.
Quadro 1 - Descrição da Amostra – Crianças dos 3 aos 5 anos de idade

Nome

Idade

Diana
Joaquim
Melvin
Lígia

3 anos
3 anos
3 anos
3 anos

Manuel
Vânia

4 anos
4 anos

Alice
Miguel

4 anos
5 anos

Rodrigo

5 anos

Data de
institucionalização
31/05/2010
30/08/2010
30/08/2010
10/11/2009 a
23/03/2011
(adoptada)
13/10/2009
14/10/2009 a
24/05/2011 (voltou
para a família)
21/07/2010
14/05/2010 a 04/04
de 2011 (adoptado)
08/02/2010

Diagnóstico/ Informações Prioritárias
Violência Doméstica; Negligência
Filho de Reclusa
Filho de Reclusa
Negligência e Abandono
Vivia com a mãe numa Casa Abrigo antes de vir
para a Casa da Criança.
Filho de Reclusa.
Abuso Sexual.

N.º de
sessões
16
16
16
2

16
14

Negligência; Maus tratos Psicológicos.
Negligência; Vivia na Rua.

15
12

Atraso no Desenvolvimento Global;
Estrabismo; Miopia; Dificuldades na Linguagem
Expressiva; Violência Doméstica; Negligência.

18
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Quadro 2 - Descrição da Amostra – Crianças dos 6 aos 9 anos de idade

António

6 anos

01/08/2007

Fábio

7 anos

Hugo

7 anos

03/11/2009 a
30/01/2011
(adoptado)
10/12/2009

Josué

8 anos

14/05/2010

Leonardo

9 anos

30/11/2009

Filho de Reclusa;
Tem dois irmãos, um mais novo que vive no
Estabelecimento Prisional de Tires com a mãe e
outro mais velho que vive com o pai.
Abandono.

6

6

Diagnóstico ainda por esclarecer apresentando
20
alguns traços de comportamento característicos
do espectro autista e indicadores de problemas
da vinculação;
Duas tentativas de adopção que não resultaram;
A irmã, que residia na mesma instituição foi
adoptada no ano anterior;
Negligência;
Maus tratos físicos e Psicológicos.
Tem outro irmão institucionalizado noutra
10
instituição;
Veio de outra instituição por suspeita de abuso
sexual por parte do irmão.
Problemas Emocionais;
10
Estrabismo;
Atraso Global do Desenvolvimento por falta de
estimulação;
Fragilidade Emocional;
Tem três irmãos institucionalizados em outras
instituições.

Distribuição dos Casos
Após análise dos dados recolhidos foram formados quatro grupos. Os grupos A e B
foram constituídos maioritariamente por crianças de 3 anos de idade a iniciar o processo de
socialização. Optou-se por separar as crianças em dois grupos pela dificuldade de trabalhar
com seis crianças desta faixa etária ao mesmo tempo. Ambos os grupos compreenderam
filhos de reclusas e crianças sinalizadas pela segurança social.
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O grupo C foi constituído por dois rapazes, um com seis anos de idade e outro com sete
anos, que praticavam futebol juntos. Um dos rapazes é filho de uma reclusa e outro veio
sinalizado pela segurança social.
O grupo D foi constituído por dois rapazes, um com 8 anos e outro com nove anos de
idade, ambos sinalizados pela segurança social. Frequentavam ambos a Team Academy em
Oeiras (centro de apoio aos estudos) e o futebol, no entanto um dos rapazes deixou, mais
tarde, de frequentar o centro de estudos devido a problemas a nível do comportamento.
As restantes crianças (Alice, Hugo, Rodrigo e Miguel) tiveram sessões de terapia
individual por apresentarem características ou problemas específicos que requeriam uma
abordagem terapêutica individualizada.

Horário das sessões individuais e de grupo

As sessões individuais e de grupo, realizadas de Novembro de 2010 a Maio de 2011,
tiveram a duração de aproximadamente 30 minutos, respeitando o seguinte horário semanal.
As sessões foram interrompidas durante o período das férias do Natal, Carnaval e Páscoa.
Quadro 3 - Horário das Sessões Semanais

Horas
16:15/16:45
17:15/17:45
18:15/18:45
18:30/19:00

Segunda
Grupo A
Grupo B

Quarta
Hugo
Miguel
Rodrigo

Quinta
Alice
Grupo C
Grupo D

Quadro 4 - Constituição dos Grupos

Grupo A – Diana, Joaquim Pedro e Grupo C – António e Fábio
Manuel
Grupo B – Melvin, Vânia e Lígia
Grupo D – Josué e Leonardo
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Horário de permanência na instituição
Quadro 5 - Horário de Permanência na Instituição

Segunda
Das 16:00 às
19:00

Quarta
Das 16:00 às
19:30

Quinta
Das 16:00 às
19:30

Técnicas
Na realização das sessões foram utilizadas as técnicas de improvisação instrumental e
vocal, jogos musicais, jogos dramáticos, música e movimento e o completar canções.
As técnicas de improvisação, quer vocal quer instrumental, consistiram numa primeira
fase em deixar os utentes explorarem os instrumentos musicais, dando-lhes a oportunidade de
libertar a grande ansiedade demonstrada pelo seu manuseamento. Estas actividades
exploratórias serviram de base para as improvisações com significado clínico verificadas mais
tarde. Entende-se por improvisação instrumental, a prestação musical através de instrumentos
musicais que não se encontra escrita e que é criada no momento, esta improvisação pode ser
melódica ou rítmica. A improvisação vocal é semelhante à instrumental, mas utiliza a voz
como meio.
Os jogos musicais basearam-se na identificação de características do som,
nomeadamente timbres de sons do meio ambiente, sons finos e grossos, rápidos e lentos, forte
e fracos e a sua relação com estados emocionais e na imitação de padrões rítmicos e
melódicos.
Os jogos dramáticos desenvolveram-se através das diversas personagens assumidas
pelos utentes.
As actividades de música associada ao movimento consistiram em relacionar a música
com os movimentos corporais. Para além da presença da música foi também trabalhada,
através desta técnica, a ausência do som relacionado com a cessação do movimento.
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A técnica de completar as canções foi utilizada maioritariamente com um utente e
consistiu no improvisar de canções que deixavam em aberto partes a fim de captar a atenção
do utente deixando espaço para que este pudesse completar as frases.
Recursos materiais utilizados nas sessões
Como recursos materiais foram utilizados, ao longo das sessões, os seguintes
instrumentos musicais: Piano, Guitarra, Instrumentos de pequena percussão, microfone e
outros recursos didácticos como jogos e materiais de expressão plástica.
Outros instrumentos musicais utilizados:
Tubos – escala de Dó Maior

Tamborins

Bloco de 2 e 3 sons

Flauta de êmbolo

Pandeiretas

Guizeira

Barras de Metalofone

Pau-de-chuva

Maracas

Xilofone

Ovinhos (maracas)

Reco-reco

Kazoo

Triângulo

Castanholas

Jogo de Sinos

Caixa Chinesa

Clavas

Avaliação/Monitorização de Resultados
Para monitorização dos resultados foi utilizada uma adaptação do questionário
“Psychiatric Music Therapy Questionaire Children” (anexo B) desenvolvido por Michael D.
Cassity e Julia E. Cassity, a ser aplicado aos educadores de referência como fontes de
informação sobre o comportamento e funcionamento adaptativo das crianças (Cassity &
Cassity, 2006).
O questionário foi aplicado duas vezes, a primeira no início das sessões e a segunda no
final das sessões.
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Este instrumento distingue várias áreas como o comportamento (actos, hábitos, gestos
e reacções observáveis e mensuráveis), a afectividade (emoções, humor, sentimentos fortes),
as sensações (olfacto, tacto, visão, audição, paladar) o imaginário (sonhos), o cognitivo
(ideias, valores, opiniões que interferem coma felicidade do utente), o interpessoal e o uso das
drogas e/ou medicamentos (Cassity & Cassity, 2006).
É composto por sessenta e dois itens que permitem um levantamento dos principais
problemas apresentados pela criança e que podem ser trabalhados com a intervenção
terapêutica da música.
A pessoa que avalia a criança deverá assinalar o valor 1 se discordar totalmente com a
afirmação, o valor 2 se discordar, o valor 3 se não foi possível aferir, o valor 4 caso concorde
e o 5 se concordar totalmente (Cassity & Cassity, 2006).
Para o preenchimento deste questionário são necessários cerca de dez minutos, o qual
deverá ser respondido de forma independente. Pode ainda ser aplicado oralmente por um
entrevistador que grave as respostas dadas pelo avaliador.
A avaliação dos resultados deverá ter em consideração cinco domínios principais de
desenvolvimento: interpessoal, comportamental, motor, cognitivo e emocional (Cassity &
Cassity, 2006).
As questões encontram-se distribuídas pelos domínios de acordo com o quadro:
Domínios Interpessoal Comportamental
Motor
Cognitivo Emocional
1 a 15
16 a 21
22 a 31
32 a 41
42 a 47
Itens
Para além destes itens respondidos pelos cuidadores de referência das crianças, o
questionário permite ainda o levantamento dos gostos musicais da criança.
Os itens 48 a 62 são respondidos pelo musicoterapeuta e permitem fazer o
levantamento de comportamentos observados no contexto terapêutico e que podem ser
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trabalhados através da música. Para além das capacidades musicais, são avaliadas outras
capacidades como a atenção, a concentração, a capacidade de retenção melódica e/ou rítmica,
a relação interpessoal, o contacto visual, a postura, o contacto físico e a motivação.
No que se refere à validade e fidelidade deste questionário, este é semelhante a um
teste de critérios referenciais que fornecem informações específicas sobre as necessidades
individuais de cada utente. Popham (1978) identifica dois tipos de validade neste
questionário, validade de selecção de domínio (modo de selecção do conteúdo) e validade
descritiva (grau de congruência dos itens). A selecção de domínio baseou-se nos problemas
frequentemente apresentados pelo utente num contexto musicoterapêutico. O questionário
contém todas as áreas recomendadas para avaliação presentes na literatura referente à
musicoterapia com adultos, adolescentes e crianças; a última secção do questionário,
respondida pelo musicoterapeuta, surgiu a partir das avaliações clínicas mais frequentes feitas
pelos directores de prática clínica; os problemas dos utentes foram identificados de acordo
com o nível de desenvolvimento do utente e no caso dos adultos também de acordo com o
género (Cassity & Cassity, 2006).
Em relação à pesquisa da validade funcional, o questionário fornece um perfil dos
problemas do utente ao musicoterapeuta e estabelece um planeamento viável para o utente e
para a restante equipa.
Para além da utilização do questionário acima referido, foram também realizados
pequenos resumos das sessões (anexo C).
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ESTUDO DE CASO 1 - RODRIGO
Formulação do Caso
O Rodrigo é uma criança de cinco anos com o diagnóstico de Atraso no
Desenvolvimento Global, de Estrabismo e de Miopia, nascido a 5 de Janeiro de 2005.
Entrou para a Casa da Criança a 8 de Fevereiro de 2010 onde já residia um dos seus
meios-irmãos.
A sua institucionalização verificou-se devido aos maus-tratos/negligência por parte da
mãe.
Ao longo do estágio, o Rodrigo recebeu visitas regulares do pai que pretende ter as
condições necessárias para receber ambos os irmãos em sua casa.
Durante o período de observação verificou-se que o Rodrigo apresentava dificuldades
na interacção com os pares, isolava-se e não participava nas brincadeiras dos outros. O
Rodrigo era uma criança que revelava comportamentos agressivos para com os colegas
sempre que as suas prestações não lhe agradassem. Apresentava comportamentos extremos,
ou se isolava ou provocava os pares, cuspindo-lhes para cima ou agredindo-os verbal e
fisicamente.
Através da aplicação do Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças
(versão educadores), apurou-se que apresentava problemas a nível da interacção com o outro,
a nível do comportamento, da motricidade, da cognição e a nível emocional, nomeadamente
nos itens:


Ficar em sarilhos por não ter seguido regras ou por não fazer aquilo que deveria;



Dificuldades em seguir ordens;
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Exibição de comportamentos disruptivos explosivos, como birras, para chamar a
atenção;



Chamar frequentemente nomes aos colegas como “estúpido”, “burro”;



Discutir com os colegas;



Não colaborar nos trabalhos ou brincadeiras com os colegas;



Gostar de partilhar coisas com os outros e de esperar a sua vez;



Não tomar atenção aos outros enquanto participa em actividades estruturadas;



Não expressar necessidades ou o que quer dos outros;



Não se manter na realização da tarefa, distrair-se com facilidade e não se conseguir
concentrar;



Tirar as coisas dos outros em vez de partilhar ou esperar a sua vez;



Bater nos colegas;



Ser desajeitado nos movimentos comuns como andar;



Dificuldades em imitar frases ou sons;



Falar demasiado alto;



Não pronunciar as palavras com clareza;



Dificuldades em seguir direcções;



Recusar-se a participar em grupo ou individualmente em actividades devido à falta de
confiança nas suas capacidades;



Exibe um ou mais destes comportamentos quando faz uma actividade: desorganização
em vez de seguir um objectivo, rápido não se preocupando com a qualidade dos
resultados, desiste facilmente em vez de mostrar perseverança, impressivo em vez de
preciso;
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Faz comentários depreciativos aos pares se eles não fazem o que ele quer;



Dificuldade em identificar quando os outros estão felizes, tristes ou excitados;



Dificuldades em descrever os sentimentos dos outros;



Exibição de emoções extremas.

Plano Terapêutico
Após a análise dos resultados iniciais, apurados através do questionário (anexo D), e
da observação da criança, realizou-se o plano terapêutico.
Tendo como referência os comportamentos de isolamento do Rodrigo estipulou-se que
o primeiro objectivo deveria incidir na integração social/grupal definindo como objectivo a
diminuição do isolamento social. Este objectivo foi trabalhado através de actividades
facilitadoras da expressão de emoções e sentimentos através da música, pelo aumento da
comunicação não-verbal e verbal ao longo das sessões e pelo incentivo facilitador da sua
criatividade.
A definição do segundo objectivo teve por base as dificuldades de relacionamento
verificadas e identificadas quer pelo musicoterapeuta quer pela orientadora pretendendo-se a
promoção de interacção e comunicação com os pares. Este objectivo permitiria ao Rodrigo
não só sair do isolamento como conseguir relações positivas com os pares que motivassem a
continuação dessas interacções. Pretendeu-se trabalhar este objectivo através do aumento da
contingência das respostas musicais ou através de palavras, dadas pelo Rodrigo, pelo
incentivo aos diálogos musicais e pelo aumento da capacidade de contacto ocular.
O facto do Rodrigo não se mostrar atento ao que o rodeia impulsionou a definição do
terceiro objectivo - Desenvolver a atenção/concentração. Pretendeu-se trabalhar este objectivo
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através da construção de diálogos musicais coerentes, da diminuição do número de
comportamentos impulsivos e o aumento a capacidade de imitação/reprodução através da
música e dos seus elementos.
Quadro 6 - Plano Terapêutico do Utente Rodrigo

Informações prioritárias

Objectivo 1
Diminuir o isolamento
social
Objectivo 2
Promover a interacção e
comunicação com os pares
Objectivo 3
Desenvolver a
atenção/concentração

Plano terapêutico
Atraso no Desenvolvimento Global;
Estrabismo e Miopia;
Violência Doméstica;
Negligência.
Tem um irmão na mesma instituição;
Recebe visitas regulares do pai.
Os pais estão separados e ele foi retirado à mãe.
Sub-objectivos
Facilitar a expressão de emoções e sentimentos;
Facilitar a comunicação;
Facilitar a criatividade.
Sub-objectivos
Aumentar a contingência da resposta;
Fomentar os diálogos musicais;
Aumentar a capacidade de contacto ocular.
Sub-objectivos
Construção de diálogos musicais coerentes;
Diminuição do número de comportamentos impulsivos;
Aumentar a capacidade de imitação/reprodução através da
música e dos seus elementos.

Etapas do Processo Terapêutico
Exploração sonora – O primeiro passo
A intervenção do Rodrigo foi levada a cabo durante 18 sessões, ao longo de sete meses
(anexo E).
Nas primeiras duas sessões fomos interrompidos quer pelo pai quer pelo meio- irmão
não institucionalizado do Rodrigo. Nestas sessões, o Rodrigo mostrou-se muito instável, não
se concentrando nas actividades e não permanecendo mais que uns breves segundos nos
instrumentos musicais, denotando muita ansiedade e necessidade de chamar a atenção. As
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sessões tiveram a duração de quinze minutos em vez dos trinta minutos programados. Esta
excitação poderá ser encarada como uma negação do mundo interno em que o utente adotou
um comportamento compulsivo, exaltado, conduzido pela ansiedade e mais voltado para a
exploração dos sentidos do que da alegria/contentamento.
As actividades de improvisação livre foram inicialmente de mera exploração dos sons
dos instrumentos musicais e da forma correcta de os tocar. Nesta fase, o Rodrigo não interagia
comigo e não se mantinha, mais do que uns breves segundos, em cada instrumento, revelando
bastante ansiedade, chegando mesmo a balançar os braços para cima e para baixo, antes de se
dirigir aos outros instrumentos. Nestas primeiras sessões era frequente o manuseamento dos
instrumentos resultar na queda dos mesmos ou de peças soltas, acontecimentos que não
surtiam qualquer reacção por parte do Rodrigo. A saída do pai e mesmo do irmão da sala de
musicoterapia também não alteraram a postura do Rodrigo, denotando um quase alheamento
total do ambiente que o rodeava. A sua produção musical apresentava um andamento rápido
de intensidade forte. O andamento rápido poderá ter sido o reflexo da excitação de ter o pai
presente e de ser as primeiras vezes que entrava na sala da música e a intensidade forte uma
revelação da falta de controlo da impulsividade e ansiedade provocadas pela situação.
Um caminho bipartido
A partir da terceira sessão, por iniciativa do Rodrigo, as sessões assumiram um
formato bipartido, com uma primeira parte de improvisação vocal ou instrumental e a segunda
de desenho livre. A improvisação serviu como um espaço exploratório dos sons e o desenho,
inicialmente, funcionou como um escape emocional por ser uma actividade que realizava com
sucesso. Se a actividade de improvisação não se desenvolvia segundo as suas
exigências/espectativas, o Rodrigo perguntava se podia desenhar. Os desenhos do Rodrigo
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eram muito elogiados por todos na Casa da Criança, tinham qualidade e boa apresentação
pelo que se algo na sessão se tornasse ameaçador ou perturbador ele recorreria à elaboração
de um desenho.
Foi na terceira sessão, durante a actividade de improvisação, que o Rodrigo se
manteve, pela primeira vez, na pulsação, indicando uma maior atenção, concentração e
estabilidade emocional. Foi nesta sessão que se iniciou a actividade do desenho com
acompanhamento musical. O primeiro desenho, marcou a sua apresentação, desenhou-se a si
mesmo com muitos detalhes, respeitando o facto de usar óculos e as cores da roupa que trazia
vestido (anexo F). Ao longo da actividade foi completando as minhas frases melódicas,
relacionadas com o seu desenho, mostrando-se atento à minha presença. Estas respostas
embora contingentes, não respeitavam a pulsação nem a tonalidade das melodias cantadas.
Nos desenhos seguintes, o Rodrigo foi deixando de se preocupar com a qualidade destes e
passou a interagir mais com o rumo dado à história cantada, acrescentado personagens ou
objectos que ia desenhando à medida que esta era desenvolvida. As respostas começaram a
respeitar o ritmo e a tonalidade e o momento de poder completar as minhas frases cantadas
começou a ser cada vez mais pretendido, ao ponto de parar de desenhar e olhar para mim
aguardando o meu silêncio para poder completar a frase, gerando-se assim um jogo musical.
Todo este processo descrito no parágrafo anterior é revelador da construção da relação
afectiva entre nós e da consciencialização da minha presença. Inicialmente a minha presença
poderá ter sido encarada como algo ameaçador que era suportado mas não incluído nas suas
manifestações musicais para algo desejado em que se conseguiu realizar um trabalho de grupo
em que cada um teria a sua vez de participar. O Rodrigo revelou-se mais atento ao que o
rodeava e notou-se uma clara melhoria na contingência das suas respostas musicais quer
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melódicas quer rítmicas. O aumento das interacções foi uma realidade que se verificou ao
longo das sessões.
Até à nona sessão os pequenos diálogos desenvolvidos e as actividades de
improvisação instrumental tinham sempre uma pequena duração e não respeitavam nenhuma
estrutura bem definida. Vocalmente as prestações musicais resumiam-se mais ao completar
das minhas frases e à utilização de alguns assobios melódicos. Embora estas prestações
musicais revelassem claras melhorias em relação às sessões iniciais era necessário aumentar o
tempo de concentração e continuar a estimular a sua criatividade.
O Investimento – Desenvolvimento dos caminhos
A nona sessão compreendeu várias mudanças quer a nível da estrutura da sessão quer
a nível da sua prestação vocal. O Rodrigo improvisou uma melodia, ainda que um pouco
monocórdica, fazendo lembrar um recitativo em forma de rap, com três partes distintas A, B e
C. Esta melodia teve o acompanhamento da guitarra.
Na parte A, foram cantados os números até 10 de forma pausada, respeitando a
marcação do compasso binário ao mesmo tempo que se acompanhava com o triângulo. Na
realização desta secção, o Rodrigo manteve-se parado na sala a olhar para mim conseguindose uma coordenação de ritmo quase perfeita. A parte A serviu como refrão ao longo da
improvisação.
Na parte B, os números ou uma letra improvisada, mas pouco perceptível, foram
cantados com ritmos mais rápidos, mantendo a pulsação. Nesta secção o Rodrigo deslocavase pela sala e dançava. Foi possível identificar nesta segunda secção o seguinte ostinato
rítmico que serviu de base à sua melodia.
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Após esta primeira parte que tomou a forma ABA, improvisou uma nova secção, esta
de carácter mais instrumental em que tocou Harmónica. Ao contrário das secções anteriores,
nesta parte virou-se para a janela, de costas para mim. Na execução da Harmónica não se
limitou a fazer escalas ascendentes e descendentes, criou melodias e foi possível identificar
claramente dois grandes crescendos. Esta parte C teve alguns momentos de improvisação
vocal.
Para terminar a peça musical, voltou a pegar no triângulo e a dirigir-se para o centro
da sala onde interpretou mais uma vez a Parte A da canção.
Durante toda a actividade de improvisação o Rodrigo esteve bastante concentrado,
verificou-se uma maior estabilidade através do manter da pulsação em toda a sua prestação
musical. Manteve-se na realização da actividade durante aproximadamente vinte minutos. A
secção C constituiu uma parte mais interior e de isolamento em que se distanciou fisicamente
de mim, mantendo-se no entanto em sincronia musical. Foi notável a sua criatividade a nível
musical e na forma que deu à música, voltando sempre à parte A como se de um rondó se
tratasse. Podemos considerar que a secção A seria sempre o ponto de partida para onde
poderia voltar e que as restantes secções, seriam de exploração do seu interior.
Ao contrário das sessões anteriores, não se procedeu à actividade do desenho.
Na sessão seguinte, o Rodrigo voltou, ainda que por breves momentos, a cantar a parte
A desta canção. A sua criatividade vocal da sessão anterior reflectiu-se na actividade do
desenho e o Rodrigo, ao longo desta sessão, assumiu várias vezes o papel do “cantador” da
história não se limitando a completar as frases sugeridas por mim. As suas melodias
compreenderam várias variações de intensidade e respeitaram a tonalidade e o andamento.
Mais uma vez foi possível observar um Rodrigo, atento, concentrado, estável, criativo e feliz.
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A tua casa e a minha casa
O Rodrigo mostrou interesse pela minha vida pessoal, fora da instituição, nas sessões
doze e treze. Nestas sessões o Rodrigo não quis tocar instrumentos musicais limitando-se a
desenhar. Na sessão doze, desenhou-me inicialmente sozinha, cantando que o facto de eu
estar sozinha não fazia mal, mas acabou por se desenhar ao meu lado. A questão do “estar
sozinho não faz” poderia significar a conformidade do Rodrigo de estar sozinho quando é
castigado ou de estar sozinho por não morar com o pai, pelo que a ideia de estar só foi
reforçada na canção. O tema não foi desenvolvido, uma vez que acabou por se desenhar ao
meu lado. Através do seu desenho (anexo G), encontrou uma forma de questionar a minha
vida privada, colocou coroas de rei e de rainha nas cabeças das personagens constituindo
assim um forte elo de ligação entre elas. O facto do rei e da rainha morarem juntos serviu de
ponte às suas questões. Perguntou porque nunca tinha vindo à minha casa e quais as
características físicas desta, acrescentando logo a seguir se não haveria uma cama para ele. Ao
verificar a insistência do Rodrigo sobre a necessidade de sair da instituição e visitar a minha
casa optei por falar dos animais que vivem na minha casa questionando-o sobre os animais
existentes na Casa da Criança. Esta sessão foi interrompida por outra utente que se encontrava
à porta a escutar e que se interessou pelo tema dos animais. Saíram os dois da sala e deu-se
por finalizada a sessão.
Na sessão seguinte, o Rodrigo retomou o tema, voltou a desenhar-me como uma
rainha (anexo H) e improvisou uma melodia sozinho em que questionava a razão porque não
podia vir à minha casa brincar com os gatos. Foi-lhe explicado que cada um de nós tinha a sua
casa e que aquela salinha da música era como se fosse a nossa casa. Após esta sessão este
tema não voltou a ser abordado.
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O meu pai, a minha mãe e a minha casa
As sessões seguintes foram marcadas pela presença imaginária do pai e da sua casa. A
instabilidade do Rodrigo voltou a reflectir-se no seu desempenho quer a nível do desenho
quer a nível da sua prestação musical. Revelou uma baixa resistência à frustração quando se
fixou na qualidade do desenho que iria oferecer ao pai. Esta preocupação poderia estar
relacionada com o facto de estar em vias de poder ir morar com o pai e da necessidade sentida
pelo Rodrigo de ser aceite por este.
Na sessão dezassete, o Rodrigo refere a necessidade de aceitação do pai na letra de
uma canção, questiona se o pai gosta dele e pela primeira vez faz referência à mãe
questionando se esta gostará dele e se o levaria para a sua casa. Mais uma vez, o Rodrigo
atribuiu forma à sua canção, sendo possível identificar duas secções distintas. A primeira em
que alguém bate à porta e a segunda em que questiona o afecto dos progenitores.
Canção
Quem é que bate à porta?
XXX Quem é que bate à porta?
XXX Quem é que bate à porta?
É alguém que gosta de mim, eu gosto de ti
Margarida, tu gostas de mim? Quem gosta de
mim?
XXX Quem é que bate à porta?
XXX Quem é que bate à porta?
É o pai o pai leva a passear, o pai gosta de mim, eu
gosto de ti.
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XXX Quem é que bate à porta?
XXX Quem é que bate à porta?
É a mãe, será que ela gosta de mim, vai-me levar
para a casa dela.

O bater à porta serviu como uma zona de conforto para o Rodrigo, embora na segunda
secção ele questionasse a afectividade que os pais teriam ou não por ele poderia sempre voltar
a bater à porta e retomar o tema com outra personagem. Foram evidentes as incertezas
demonstradas pelo Rodrigo entre o ir morar para casa do pai ou para a casa de uma mãe que o
negligenciou e que não o visitou na Casa da Criança. Talvez por ser a personagem mais
significativa para ele a tenha deixado para o final da canção.

Resultados
O Rodrigo revelou uma evolução significativa relativamente aos objectivos traçados
no seu plano terapêutico para as sessões de musicoterapia.
Relativamente ao objectivo em que se previa a diminuição do isolamento social
através da expressão de emoções e sentimentos, da comunicação e da expressão criativa,
considera-se que tal foi desenvolvido ao longo das sessões. Comportamentos que confirmam
essa evolução são a construção de letras das canções, as variações de intensidade que
enfatizaram as suas ideias e a realização dos desenhos cantados. Estes desenhos serviram
como ponte para a exteriorização de desejos e projectaram a realidade interiorizada pelo
Rodrigo. A sua criatividade foi observada não só na realização dos desenhos, como também

Maria Margarida do Carmo Machado
51

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

nas melodias que criou e nas formas utilizadas em que se verificavam secções distintas que
voltariam a ser repetidas.
Quanto ao objectivo de promoção da interacção e comunicação com os pares que se
pretendia desenvolver através do aumento da contingência das respostas promovendo
diálogos musicais e aumentando o contacto ocular, também foi cumprido. O Rodrigo foi
aumentando a contingência das respostas quer nas melodias quer na escolha das palavras,
passando a respeitar não só o andamento como a tonalidade. O contacto ocular foi uma
presença constante nas sessões, quer na procura de respostas, quer nas tentativas de se manter
em uníssono nas prestações musicais.
O desenvolvimento da atenção e concentração através dos diálogos coerentes,
diminuição dos comportamentos impulsivos e da imitação de padrões melódicos e/ou rítmicos
verificou-se ao longo das sessões. Foi possível estabelecer diálogos, a imitação dos padrões
atrás referidos ocorreu em várias sessões e os momentos de execução dos instrumentos
musicais de forma aleatória, instável e sem qualquer controlo diminuiu de forma considerável.
No final das sessões, através aplicação do Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia
para Crianças (anexo I), apurou-se que o Rodrigo apresentava melhorias em todas as áreas
identificadas com problemas, sendo estas mais relevantes nas áreas emocionais e do
comportamento como se pode ver no quadro comparativo em que se apresentam os
comportamentos/atitudes em que o Rodrigo revelava dificuldades que conseguiu superar ou
melhorar.
Cruzando os resultados obtidos pelo questionário com os objectivos estipulados para o
Rodrigo, podemos constatar que o Rodrigo passou a colaborar com os pares na realização das
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actividades e a estar mais atento aos outros. Verificou-se ainda um aumento do tempo de
concentração e atenção necessário à realização das actividades.
O questionário foi respondido pelos educadores da Casa da Criança no início e no final
do estágio.
Quadro 7 - Quadro de evolução de resultados (Educadores)

Momentos de Avaliação
Resultados
Itens
Início
Final
Não colabora quando trabalha ou brinca com os colegas;
Concordo
Discordo
Não toma atenção aos outros enquanto brinca em actividades Concordo
Discordo
estruturadas;
Não expressa necessidades ou o que quer dos outros
Concordo
Discordo
Não se mantém na realização da tarefa, distrai-se com Concordo
Discordo
facilidade e não se consegue concentrar;
É desajeitado nos movimentos comuns como andar;
Concordo
Discordo
Fala demasiado alto;
Concordo
Discordo
Existe um ou mais comportamentos quando faz uma actividade: Concordo
Discordo
desorganização em vez de seguir o objectivo, rápido não se
preocupando com a qualidade dos resultados, desiste facilmente
em vez de mostrar perseverança, impressivo em vez de preciso;
Consegue facilmente identificar quando os outros estão felizes,
Discordo
Concordo
tristes ou excitados;
Tem dificuldades em descrever os sentimentos dos outros;
Concordo
Discordo

Ao nível das capacidades demonstradas nas sessões de musicoterapia verificou-se,
através do questionário, uma melhoria em quase todos os itens, dos quais destaco, as relações
interpessoais, o uso da música de forma apropriada e a habilidade rítmica por passarem de
desadequadas a muito adequadas revelando uma evolução significativa como exemplificado
no quadro seguinte.
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Quadro 8 - Quadro de evolução de resultados (Musicoterapeuta)

Itens
Concentração
Atenção
Retenção
Relações interpessoais
Contacto visual/ocular
Postura
Contacto Físico
Motivação para se envolver com a musicoterapia
Expressões faciais adequadas
Capacidade de conversação
Apercebe-se e resolve problemas durante as actividades
musicais
Usa a música de forma apropriada
Habilidade ou criatividade musical
Atitude geral perante a música
Habilidade rítmica

Momentos de Avaliação
Resultados
Início
Final
Média
Muito Adequada
Média
Adequada
Adequada
Adequada
Desadequada Muito Adequada
Média
Muito Adequada
Média
Adequada
Adequada
Muito Adequada
Adequada
Muito Adequada
Adequada
Muito Adequada
Média
Muito Adequada
Desadequada
Adequada
Desadequada
Média
Adequada
Desadequada

Muito Adequada
Muito Adequada
Adequada
Muito Adequada
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ESTUDO DE CASO 2 - HUGO

Formulação do Caso
O Hugo tem sete anos e um diagnóstico ainda por esclarecer apresentando alguns
traços de comportamento característicos do espectro autista e indicadores de problemas da
vinculação.
Encontra-se institucionalizado na Casa da Criança desde o dia 10 de Dezembro de
2009 devido a maus-tratos físicos e psicológicos e negligência por parte dos pais. Quando
chegou à Casa da Criança, vinha acompanhado pela irmã também ela institucionalizada na
Casa da Criança.
O seu percurso revela duas tentativas de adopção que não se concretizaram. Na
primeira, houve uma tentativa de adopção dos dois irmãos, mas passados dois meses a família
adoptiva mostrou interesse em devolver o Hugo e de ficar com a sua irmã. Por decisão da
instituição regressaram ambos à Casa da Criança de Tires, sendo que a irmã desenvolveu
comportamentos hostis para com o irmão culpabilizando-o pelo facto de ter regressado a esta.
Posteriormente a irmã foi adoptada por uma família e o Hugo por outra. Mais uma vez
foi devolvido à instituição sendo referido como uma criança incapaz de se relacionar e de
demonstrar afectos.
Através da observação foi possível verificar o afastamento do Hugo em relação às
restantes crianças e que em determinadas situações apresentava estereotipias (ex. balançar o
corpo). Brincava sozinho e tinha dificuldade em deixar os outros aproximarem-se dele.
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A existência de sons muito fortes e a falta de “organização” poderiam aumentar a sua
ansiedade e promover as estereotipias pelo que se considerou que seria mais eficaz uma
terapia individual.
Durante o período de observação não foram visíveis trocas de afecto nem interacções
positivas comigo. Sempre que tentei uma aproximação, o Hugo afastava-se ou mandava-me
embora sugerindo que fosse brincar com os outros meninos.
O Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para crianças (anexo J) revelou a existência de
dificuldades em todas as áreas avaliadas, nomeadamente nos pontos:


Ficar em sarilhos por não ter seguido regras ou por não fazer aquilo que deveria;



Dificuldades em seguir ordens;



Não falar ou falar pouco com os colegas;



Não tomar atenção aos outros na realização de actividades estruturadas;



Não se expressar em relação a cumprimentos e despedidas;



Não expressar necessidades ou o que quer dos outros;



Ir atrás do grupo não expressando a sua opinião ou sentimentos;



Não se manter na realização da tarefa, distraindo-se com facilidade e não se
conseguindo concentrar;



Fraco Contacto visual, não olhando as outras pessoas nos olhos, olhando para outro
lado ou para o chão quando falam com ele ou sobre ele;



Ser desajeitado nos movimentos comuns como o andar;



Dar encontrões nas pessoas quando está em grupo;



Não conseguir usar os dedos para realizar tarefas tão bem como os colegas;
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Deixar cair objectos com regularidade causando distúrbios aos outros e embaraços
para si;



Não conseguir recordar de eventos familiares como a ida ao parque;



Não pronunciar as palavras com clareza;



Fazer comentários negativos sobre si, como “sou burro” ou “não sou muito esperto”;



Dificuldades em contar;



Dificuldades em descrever os sentimentos dos outros.

Plano Terapêutico
Com base na análise dos resultados, apurados através do questionário, e dos
comportamentos observados durante o período de observação procedeu-se à elaboração do
plano terapêutico.
O isolamento e recusa social por parte do Hugo impulsionaram a formulação do
primeiro objectivo relacionado com a diminuição do isolamento social. Pretendeu-se atingir
este objectivo através de actividades musicais que fossem facilitadoras da expressão de
emoções e sentimentos, da comunicação e da expressão criativa.
Como segundo objectivo optou-se pela promoção da interacção e comunicação com os
outros, uma vez que o Hugo se isolava nas suas brincadeiras não permitindo a aproximação
das restantes crianças. Esta interacção foi trabalhada através do aumento da capacidade de
participar em actividades partilhadas e da frequência e duração dos momentos de contacto
ocular directo e pela construção de diálogos musicais coerentes.
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O terceiro objectivo visou a promoção do sentimento de si trabalhada através de
sentimentos de sucesso, valorização das suas participações e da expressão de emoções e
sentimentos.
Quadro 9 - Plano terapêutico do utente hugo

Informações prioritárias

Objectivo 1
Diminuir o Isolamento social

Objectivo 2
Promover a interacção e
comunicação com os pares

Objectivo 3
Promover o sentimento de si

Plano Terapêutico
Diagnóstico de Perturbação do espectro do Autismo Funcionante;
Vítima de negligência, maus-tratos físicos e psicológicos;
Ficou um ano retido no pré-escolar;
Teve uma irmã na mesma instituição que foi adoptada;
Já foi adoptado e devolvido duas vezes.
Sub-objectivos
Facilitar a expressão de emoções e sentimentos;
Facilitar a comunicação;
Facilitar a expressão criativa.
Sub-objectivos
Aumentar a capacidade de participar em actividades partilhadas;
Aumentar a frequência e duração dos momentos de contacto ocular
directo;
Fomentar diálogos musicais coerentes.
Sub-objectivos
Promoção do sentimento de sucesso;
Valorização das participações;
Facilitar a expressão de emoções e sentimentos

ETAPAS DO PROCESSO TERAPÊUTICO
A intervenção do Hugo foi levada a cabo durante 20 sessões semanais, ao longo de
sete meses (anexo K). Durante o período das férias escolares interromperam-se as sessões.
Os primeiros passos – Eu e Tu
As primeiras sessões de musicoterapia com o Hugo foram de exploração dos
instrumentos musicais e de aproximação entre o ele e eu, uma vez que, durante o mês de
observação no estágio, o Hugo se mostrou sempre muito distante, recusando qualquer
aproximação para além da prestação de cuidados básicos por minha parte.
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As sessões assumiram, desde o início, um formato bipartido, com uma primeira parte
de exploração dos instrumentos musicais ou de improvisação instrumental ou vocal, e uma
segunda parte com jogos dramáticos e construção de histórias, que poderiam ser improvisadas
ou adaptações de histórias pré -existentes.
A história do Lobo Mau e do Capuchinho Vermelho foi o mote para os jogos
dramáticos, sendo que a presença de uma personagem forte e de outra fraca esteve presente
em quase todas as sessões.
Qualquer que fosse a personagem representada pelo Hugo, essa seria sempre a mais
forte, aquela que castigava e punia de forma severa e agressiva a outra personagem. A
agressão física não se concretizava, era imaginada sem que no entanto existisse o contacto
físico. A personagem interpretada por mim, mas orientada pelo utente, queixava-se dos maustratos, lamentando os seus castigos e questionando o que poderia fazer para não ser castigado.
As queixas e lamentos faziam com que o agressor mostrasse satisfação, sorrindo ou rindo e as
questões de como me deveria comportar eram ignoradas chegando mesmo a ser silenciadas
por palavras de ordem.
Este jogo dramático surgiu logo na primeira sessão durante a exploração dos sons do
piano. O Hugo associou os sons graves à personagem do Lobo Mau e os agudos à
personagem do Capuchinho Vermelho e representou ambas as personagens. No entanto
qualquer que fosse a sua personagem, esta sairia sempre vencedora dos confrontos. Nesta
fase, não foram observados os castigos corporais, apenas existia um vencedor e um vencido,
que morria com um tiro. Verificou-se que o Hugo tinha a necessidade de controlo absoluto da
sessão, neutralizando-me para que se pudesse deslocar pela sala e mexer nos instrumentos
sem a minha interferência.
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A aproximação
Na terceira sessão verificou-se pela primeira vez, uma aproximação física entre nós,
sendo que até aí todo o jogo dramático se fazia sem que nenhum de nós invadisse o espaço do
outro. O Hugo mostrou-se mais próximo e mais confortável em relação à minha presença e
permitiu uma maior proximidade física e simbólica.
Até à sessão treze, assumiu o papel da personagem agressora que castigava e tortura
com maus-tratos físicos a outra, imobilizando-a a um canto da sala, agredindo-a com o som
dos tambores, gritando palavras de ordem e incentivando-a a um comportamento não
aceitável (neste caso bastava mexer-se sem autorização) para que a pudesse voltar a castigar.
Nos vários castigos aplicados à minha personagem (Lobo Mau) verificou-se, na sua
totalidade, a agressão física e verbal e a necessidade de matar o “mau”, cobrindo depois o seu
corpo com os instrumentos musicais e exigindo a sua imobilização total. A ressurreição do
Lobo Mau acontecia várias vezes para que o pudesse voltar a castigar e matar. Durante as
várias sessões, o Hugo foi assumindo personagens diferentes, como feiticeiro, bruxa, pastor,
capitão, etc. No entanto, a minha personagem foi constante. Essas mudanças de personagem,
não alteraram a forma como o Lobo Mau era tratado e aconteceram quer na mesma sessão
quer em sessões diferentes.
Os comportamentos “desviantes” do Lobo não foram abordados nas sessões, segundo
o Hugo ele era mau por natureza e por isso deveria ser preso e mal tratado.
Nas sessões treze, catorze e quinze, o Lobo Mau passou a ser cúmplice da outra
personagem, já não era castigado fisicamente, mas sim sentado numa cadeira sempre que não
cumpria exactamente o que lhe era solicitado. Este cúmplice obedecia às ordens autoritárias
da outra personagem assumida pelo Hugo. Não era permitido à personagem do Lobo que se
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deslocasse livremente pela sala ou que tivesse ideias próprias. Embora se verificasse uma
mudança de atitude por parte do Hugo em relação a mim, ainda existia a necessidade de um
controlo total dos movimentos na sessão. Já não era encarada como o indivíduo que se
encontrava no lado oposto, mas sim como alguém que caminhava com ele, mas que se situava
num patamar hierárquico inferior.
A sala de aula
Como foi atrás referido, a personagem do Lobo Mau era castigada por ser má, não se
conseguindo apurar ao certo o que este teria feito de errado. Nas sessões dezassete, dezoito e
dezanove as dramatizações passaram a incluir comportamentos concretos. O novo cenário
passou a ser a sala de aula de uma escola. Nesta fase, o Hugo assumiu a personagem de
professora e mãe do Lobo Mau, os castigos passaram a ser a proibição de ir ao recreio e a
bolinha vermelha no quadro do comportamento. Os comportamentos puníveis foram o agredir
os colegas, nomeadamente morder-lhes e o de ter dificuldades de aprendizagem. Após
solicitar que o Lobo chorasse, mostrando-se triste com o seu desempenho académico, o Hugo,
na sessão dezoito permitiu-lhe o sucesso chegando mesmo a tocar no piano os parabéns para o
Lobo.
Estes acontecimentos revelaram uma passagem entre algo que é mais distante do
Hugo, como as histórias que se limitavam a duas personagens, uma boa e outra má, para um
contexto mais concreto como o de uma sala de aula. Como se pode ver pela descrição das
sessões, o Hugo passa a enunciar os comportamentos desadequados que acontecem na sua
sala de aula e as várias formas punitivas destes, como o não ir ao recreio ou ter uma bolinha
vermelha no comportamento. Nesta fase, verifica-se uma maior abertura do seu interior para o
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mundo real permitindo trabalhar de uma forma mais directa, questões vividas no seu dia-adia.
As sessões cinco e oito marcaram a diferença pela presença da improvisação vocal,
acompanhada à guitarra.
Na sessão cinco, não houve jogo dramático, o Hugo passou a sessão toda a cantar. As
suas melodias respeitaram a pulsação e a tonalidade e foi evidente a interacção entre nós. Pela
primeira vez, o tema centrou-se em si e na necessidade de encontrar um lar.
Canção
Casa de Pernas para o ar, Casa para eu Morar
Eu quero uma casa para eu morar
Mas eu nunca a encontrei
Nunca vou encontrar
Eu já procurei
Eu quero uma casa para eu morar de pernas para o ar
Eu quero uma casa para eu morar
Ter as minhas coisas
Mas não vou encontrar

Como se pode verificar, através da letra construída ao longo da sessão, o Hugo expõe
a sua vontade de encontrar uma casa para morar bem como a frustração e tristeza que sente
por não ter ainda conseguido realizar esse seu desejo. Uma das frases mais marcantes da sua
letra improvisada é o facto de desistir e mencionar que nunca irá encontrar a tão desejada
casa. Este desejo voltou a ser referido na sessão treze, ainda que por breves instantes. Durante
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toda esta apresentação musical, não se mostrou emocionado, mas foi visível a concentração e
o alheamento em relação ao que o rodeava, enquanto improvisava a sua letra. Ao contrário
das sessões anteriores não olhou para mim, nem houve troca de olhares. A interacção
centrava-se a nível do andamento e da tonalidade que respeitava, no entanto, estava
concentrado nele próprio e nas suas emoções. Foi, nesta sessão que pela primeira vez observei
o movimento do balancear no Hugo. Enquanto cantava, ia balançando o corpo para a frente e
para trás na cadeira.

A Feira
Na sessão oito o utente imaginou que se encontrava numa feira. Esta sessão foi muito
rica em termos musicais e “divertida”. A concentração na actividade foi notória bem como o
produto das suas intervenções musicais.
A canção improvisada compreendeu duas secções, a primeira de apresentação do tema
e improvisação instrumental na harmónica e a segunda vocal. Durante toda a sua actuação
houve bastante interacção, chegando mesmo o utente a pedir exactamente o que queria que eu
fizesse. O Hugo mostrou-se bastante concentrado e empenhado na sua prestação criativa. Ao
longo da secção A foi-se deslocando pela sala, dançando e tocando, na secção B aproximouse de mim chegando mesmo a sentar-se à minha frente tornando esta secção numa melodia a
dois.
Após a improvisação desta canção, o Hugo sentiu necessidade de voltar à história do
Lobo Mau como se aquela história fosse a justificação para prolongar a sessão e o local em
que melhor controlava toda a acção e possibilitava a catarse através dos castigos que aplicava.
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A mãe e o bebé
A última sessão marcou uma mudança de atitude no Hugo. As personagens assumidas
na acção não manifestaram comportamentos agressivos. Assumiu, pela primeira vez e em
simultâneo duas personagens, a mãe, a que controlava a acção e o bebé indefeso (braço
direito). Ambas as personagens interpretadas encontraram-se doentes durante toda a acção e o
Lobo Mau (eu) tinha o dever de lhes prestar os cuidados necessários.
Durante a sessão foi solicitado que se tratasse do bebé em primeiro lugar e só depois
da mãe. Estes tratamentos médicos ministrados através de melodias ajudariam os pacientes a
sentir-se melhor, no entanto era também necessário alimentá-los.
Durante toda esta sessão, o Hugo manteve-se na maca deitado solicitando carinhos no
bebé, tratamento e alimento.
O facto de o Hugo ter assumido o papel de personagem mais fraca, que precisava de
mim para ser tratada, poderá demonstrar o crescente grau de confiança que foi sendo
desenvolvido ao longo das sessões e a sua abertura à intervenção, “estou aqui, vulnerável,
podes tratar de mim”. Ao assumir o papel de mãe, que controla a acção, o Hugo não só se
estaria a proteger-se de possíveis maus-tratos que pudessem acontecer como lhe davam a
possibilidade de demonstrar como queria que se tratasse do bebé. O facto de não sair da maca,
durante toda a sessão, foi talvez um indicador da sua fragilidade.

Resultados
Os resultados obtidos em relação ao plano terapêutico traçado para o Hugo foram
bastante positivos. Em relação à diminuição do isolamento social esta pôde ser observada
através das várias personagens interpretadas pelo Hugo. O Hugo assumiu o papel de várias
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personagens ao longo das sessões, atribuiu personagens aos instrumentos musicais e reforçou
as suas emoções através da execução desses instrumentos revelando uma criatividade que foi
sendo desenvolvida e encorajada ao longo do seu percurso terapêutico. Como refere
Betelheim (2002) muitos dos conflitos internos das crianças são espelhados nos contos de
fadas, através das suas personagens, sendo que a negação que a criança faz da sua realidade
interior encontra um espaço contentor nos contos.
A promoção da interacção foi uma realidade desde as primeiras sessões, sendo
desenvolvida a capacidade do Hugo participar numa relação partilhada, a construção de
diálogos musicais e o aumento de contacto ocular. Em relação à participação numa relação
partilhada, o utente foi ultrapassando ao longo das sessões as suas dificuldades em permitir a
participação do outro nas actividades desenvolvidas. O contacto ocular foi gradualmente
conseguido com o desenvolvimento de um sentimento de segurança, partilha e conforto.
O sentimento de Si que se pretendia desenvolver através do sucesso, valorização da
participação e da expressão e emoções e sentimentos apresenta resultados positivos na medida
em que todas as participações do utente foram valorizadas e incentivadas fazendo com que
este saísse da sessão com um sentimento de sucesso. Este sentimento contribuiu para que o
utente sentisse o espaço da musicoterapia como uma zona de conforto, criando-se assim um
ambiente favorável à expressão das emoções e sentimentos.
No final das sessões, uma nova aplicação do Questionário Psiquiátrico de
Musicoterapia para Crianças (anexo L), revelou melhorias em todas as áreas identificadas
com problemas, sendo que as melhorias mais significativas foram as detectadas nas áreas das
relações interpessoais e comportamentais, exemplos disso são os itens n.º 12) Não toma
atenção aos outros enquanto brinca em actividades estruturadas; n.º 15) Não responde ou não
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se expressa em relação a cumprimentos e despedidas; n.º 16) Não expressa necessidades ou o
que quer dos outros; n.º 17) Vai atrás do grupo não expressando a sua opinião ou sentimentos.
Quadro 10 - Quadro de evolução de resultados (Educadoras)

Itens
Não toma atenção aos outros enquanto brinca em actividades
estruturadas;
Não responde ou não se expressa em relação a cumprimentos e
despedidas;
Não expressa necessidades ou o que quer dos outros;
Vai atrás do grupo não expressando a sua opinião ou
sentimentos;
Não se consegue recordar de eventos familiares como a ida ao
parque;
Recusa-se a participar em grupo ou individualmente em
actividades devido à falta de confiança nas suas capacidades;
Consegue facilmente identificar quando os outros estão felizes,
tristes ou excitados;

Momentos de Avaliação
Resultados
Início
Final
Concordo
Discordo
Concordo

Discordo

Concordo
Concordo

Discordo
Discordo

Concordo
Concordo

Discordo
Totalmente
Discordo

Discordo

Concordo

Ao nível das capacidades demonstradas nas sessões de musicoterapia apurou-se
através do questionário os seguintes resultados:
Quadro 11 - Quadro de evolução de resultados (Musicoterapeuta)

Itens
Concentração
Atenção
Retenção
Relações interpessoais
Contacto visual/ocular
Postura
Contacto Físico
Motivação para se envolver com a musicoterapia
Expressões faciais adequadas
Capacidade de conversação
Apercebe-se e resolve problemas durante as actividades
musicais
Usa a música de forma apropriada
Habilidade ou criatividade musical
Atitude geral perante a música
Habilidade rítmica

Momentos de Avaliação
Resultados
Início
Final
Média
Muito Adequada
Desadequada
Muito Adequada
Média
Adequada
Desadequada
Adequada
Desadequada
Muito Adequada
Média
Adequada
Desadequada
Muito Adequada
Adequada
Muito Adequada
Adequada
Muito Adequada
Média
Muito Adequada
Desadequada
Adequada
Média
Média
Adequada
Adequada

Muito Adequada
Muito Adequada
Muito Adequada
Muito Adequada
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Verifica-se uma melhoria em todos os itens desta secção do questionário, dos quais
destaco, a atenção, as relações interpessoais, o contacto físico e o contacto visual/ocular por
passarem de atitudes/capacidades desadequadas a muito adequadas revelando uma grande
evolução.
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OUTROS CASOS CLÍNICOS
Alice
A Alice (4 anos) foi institucionalizada em Julho e encontrava-se em fase de adaptação,
necessitava de experiências que facilitassem a sua integração na instituição e o
estabelecimento de laços de familiaridade com adultos e pares da instituição. Esta criança
apresentava muitos medos e numa situação em que se proporcionassem sons muito fortes,
intensos ou perturbadores poderia isolar-se, chorar compulsivamente ou mesmo fugir da sala,
por isso considerou-se que seria mais adequado que tivesse sessões individuais.
Inicialmente tinha muitas dificuldades em estar nas sessões de musicoterapia e em
finalizar as sessões, fazia birras e recusava-se a sair da sala. Demonstrou, desde as primeiras
sessões, dificuldades em lidar com sons de maior intensidade, pedindo muitas vezes para eu
parar de tocar, encolhendo-se a um canto e tapando os olhos e os ouvidos. Ao longo das
sessões essa atitude foi-se modificando, a Alice cantou canções infantis, dançou, assumiu
papéis em jogos dramáticos, realizou improvisações rítmicas com crescendos e revelou-se
receptiva aos vários jogos musicais realizados. As dramatizações centraram-se totalmente no
papel da mãe que presta os cuidados necessários ao bebé. Nas últimas três sessões aparece
pela primeira vez a personagem do pai que maltrata o bebé e a mãe, havendo necessidade das
personagens ficarem em silêncio para escapar aos maus-tratos desse pai violento. Em todas as
sessões anteriores nunca se tinha abordado o tema da violência física ou verbal. As sessões de
musicoterapia permitiram que a Alice encontrasse uma forma menos ameaçadora de expor os
maus-tratos a que fora exposta, encontrando soluções para se proteger destes, quer colocando
todos os instrumentos à nossa volta quer assumindo personagens fora do contexto vivido. A
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primeira vez que falou de violência, a Alice imaginou que era um gatinho que fugia de casa
porque o pai e a mãe lhe queriam bater. Nas sessões seguintes assumiu o papel de protectora
da mãe que também era vítima de maus-tratos por parte do pai. Numa das sessões recordo as
suas palavras “vamos fingir que estamos a dormir que ele assim não nos bate”.
Em termos evolutivos a Alice fez progressos a vários níveis, os quais podemos
verificar através dos resultados apurados no questionário realizado no início e no final da
intervenção. Verificaram-se melhorias nos seguintes itens:
Quadro 12 - Quadro de Evolução de Resultados da Utente Alice

Itens
Tem dificuldades em seguir ordens;
Não fala ou fala muito pouco com os colegas;
Não participa ou evita participar em actividades de grupo com os
colegas;
É tímido, envergonhado e não se interessa pelos colegas;
Não colabora quando trabalha ou brinca com os colegas;
Não toma atenção aos outros enquanto participa em actividades
estruturadas;
Fala demasiado baixo;
Não responde ou não se expressa em relação a cumprimentos e
despedidas;
Não expressa necessidades ou o que quer dos outros;
Vai atrás do grupo não expressando a sua opinião ou sentimentos;
Não se mantém na realização da tarefa, distrai-se com facilidade e não
se consegue concentrar;
É desajeitado nos movimentos comuns como andar;
Dá encontrões nas pessoas quando está em grupo;
Não consegue usar os dedos para realizar tarefas tão bem como os
colegas;
Não se consegue recordar de eventos familiares como a ida ao parque;
Tem dificuldades em imitar frases ou sons;
Não pronúncia as palavras com clareza;
Existe um ou mais comportamentos quando faz uma actividade:
desorganização em vez de seguir o objectivo, rápido não se preocupando
com a qualidade dos resultados, desiste facilmente em vez de mostrar
perseverança, impressivo em vez de preciso;
Tem dificuldades em contar;
Demonstra pouca ou nenhuma emoção.

Momentos de Avaliação
Resultados
Início
Final
Concordo
Discordo
Concordo
Discordo
Concordo
Discordo
Concordo
Concordo
Concordo

Discordo
Discordo
Discordo

Concordo
Concordo

Discordo
Discordo

Concordo
Concordo
Concordo

Discordo
Discordo
Discordo

Concordo
Concordo

Discordo
Discordo
Totalmente
Discordo
Totalmente
Discordo
Discordo
Discordo
Discordo

Concordo
Concordo
Concordo
Concordo
Concordo

Concordo
Concordo

Discordo
Discordo
Totalmente
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Miguel
O Miguel (5 anos) usufruiu de sessões de musicoterapia individuais por não se
enquadrar nos restantes grupos, era uma criança que em conjunto com as restantes limita-se a
imitar, necessitando de um espaço só seu onde pudesse desenvolver a sua criatividade.
O Miguel revelou-se inicialmente como uma criança tímida e pouco criativa que se
limitava a fazer aquilo que lhe era pedido, revelando pouca iniciativa e autonomia.
Como objectivos centrais, para esta intervenção pretendeu-se que o Miguel
desenvolvesse a sua criatividade, iniciativa e autonomia.
Foram necessárias várias sessões para que começasse a tomar iniciativa na realização
das várias actividades, sugerindo como se deveria actuar. As sessões assumiram um papel
mais recreativo onde o Miguel cantou canções infantis e dançou.
O Miguel foi adoptado a 04 de Abril de 2011.

Grupo A
Diana (3 anos), Joaquim Pedro (3 anos) e Manuel (4 anos)
A formação deste grupo teve em consideração as idades dos utentes e as suas relações
dentro da Casa da Criança. Após analizados os questionários realizados no início do estágio
considerou-se que se deveria definir como objectivos centrais e desenvolvimento de
competências sociais como saber aguardar a sua vez, saber ouvir o outro e seguir instruções.
Numa primeira fase, as crianças apresentavam um comportamento competitivo e
agressivo para com os pares sendo necessária a minha intervenção sistemática. Não
conseguiam esperar a sua vez de tocar, tiravam os instrumentos aos colegas e levantavam-se
constantemente do lugar.
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Numa segunda fase, conseguiu-se, através de actividades estruturadas, que os utentes
se mantivessem nos seus lugares aguardando a sua vez de tocar, mas a ansiedade causada pela
espera era tão grande que no momento de tocar, faziam-no com tanta intensidade que
chegavam mesmo a magoar-se nos instrumentos musicais.
Numa terceira fase, os utentes passaram a aguardar a sua vez de tocar os instrumentos
de percussão e a respeitar o grau de intensidade da melodia cantada por mim. Os ritmos
passaram a respeitar a pulsação, indicando uma maior estabilidade e concentração. Nesta fase,
foi possível improvisar em conjunto, e verificar a existência de alguma interacção entre as
crianças que tentavam imitar os ritmos tocados pelos pares.
Embora inicialmente a Diana liderasse este grupo, nas sessões finais estas foram
lideradas pelo Joaquim Pedro que aproveitava a actividade de improvisação livre para fazer
catarse/descarga emocional no piano e liderar os colegas dizendo-lhes o que deviam tocar.
Nesta actividade, O Joaquim, controlava os movimentos dos pares, dando-lhes indicações dos
momentos em que se podia tocar e em que tinha que se parar.
Realizaram-se também ao longo das sessões jogos em que as crianças deveriam
permanecer imóveis demonstrando uma emoção, primeiro foram trabalhadas só as expressões
faciais de alegria e tristeza e mais tarde acrescentou-se a expressão de zangado e admirado.

Grupo B
Melvin, Vânia e Lígia
À semelhança do grupo anterior, a formação deste grupo também teve em
consideração as idades dos utentes e as suas relações dentro da Casa da Criança. Após
analizados os questionários realizados no início do estágio considerou-se que se deveria
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definir como objectivos centrais e desenvolvimento de competências sociais como saber
aguardar a sua vez, saber ouvir o outro e seguir instruções.
O elemento Lígia só esteve presente em duas sessões pois tinha visitas da avó que se
prolongavam pela hora das sessões.
A Vânia liderou o grupo desde as primeiras sessões, sugerindo actividades,
imaginando ser a professora e dando ordens claras do que queria que fosse feito.
Nas actividades em que era necessário esperar a sua vez, inicialmente o Melvin
chorava e dirigia-se para um canto da sala e a Vânia tentava ficar com os instrumentos. À
medida que as sessões foram passando a ansiedade pelos instrumentos musicais foi
diminuindo e foi possível realizar outro tipo de actividades, nomeadamente a improvisação
livre.
O instrumento de eleição do Melvin foi, desde as primeiras sessões, o jogo de sinos e o
instrumento da Vânia foi o piano e o microfone.
A partir da oitava sessão, verificou-se que o grupo estava mais coeso, os diálogos
musicais entre o jogo de sinos e o piano eram visíveis e a partilha do microfone para cantar
começou a fazer-se de forma natural existindo curiosidade sobre a prestação que o colega iria
realizar.
A Lígia foi adoptada e a Vânia voltou para a família biológica.

Grupo C
António e Fábio
Identificou-se logo desde a entrada deste grupo na sala da musicoterapia dois papéis
distintos. O António assumiu o papel de cantor, aquele que lidera a sessão e o Fábio o
baterista que acompanha e que fica menos visível, não se importando.
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Ambas as crianças interagiram muito bem desde a primeira sessão, dando a vez um ao outro,
interessados na produção musical um do outro.
Ao longo das sessões fizeram-se improvisações vocais, instrumentais e rítmicas,
construção de canções estilo rap e movimento/dança.
Ainda foi possível visualizar algumas tentativas do Fábio para se impor nas sessões,
através das suas melodias, tocadas fortemente na tentativa de conseguir um papel mais visível
no grupo, no entanto o Fábio foi adoptado e não foi possível continuar com as sessões.

Grupo D
Leonardo e Josué
De todos os grupos foi o mais difícil. Durante a grande parte das sessões não houve
coesão. Os elementos competiam, tocando forte nos instrumentos tentando ouvir-se mais um
do que o outro. Retiravam os instrumentos um ao outro, empurravam-se e discutiam. Foi
necessário fazer uma organização menos livre das sessões. Os planos das sessões
compreendiam uma canção em que se cumprimentavam, uma canção que deveriam cantar
(um de cada vez) sugerida por eles e uma improvisação mais livre mas em que só podiam
escolher um instrumento e teriam que se manter nele, por vezes esta improvisação era
substituída por um jogo musical em que tinham que se movimentar ao som da música ou
imaginar uma história para a música que estavam a ouvir.
As sessões organizadas correram melhor, no entanto, nunca houve diálogos musicais
entre os elementos do grupo e as prestações revelavam grande instabilidade, quer através dos
ritmos que compreendiam variações de andamento constantes quer nas melodias que eram
gritadas. O movimento através da música levava muitas vezes à brincadeira e os elementos
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envolviam-se em brigas “a brincar”. As histórias inventadas para as músicas não faziam
sentido sendo necessária a minha intervenção constante para que se pudesse continuar a
história.
Devido ao facto do Leonardo frequentar um centro de apoio ao estudo e de chegar muito
tarde à instituição, este grupo não realizou sessões a partir de Abril.
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CONCLUSÕES
A realização do estágio na Casa da Criança de Tires foi um desafio encarado com
seriedade e que permitiu o contacto com as crianças institucionalizadas quer no contexto do
seu dia-a-dia quer no contexto terapêutico.
Ao longo de nove meses foi possível estabelecer interacções positivas com todas as
crianças e adultos da Casa da Criança o que facilitou o trabalho como musicoterapeuta.
Os objectivos estabelecidos para este estágio foram cumpridos. A utilização da música
com efeitos terapêuticos facilitou o processo de integração dos utentes na instituição e a
continuação do processo de vinculação destes. A sala de musicoterapia passou a ser um
espaço lúdico muito desejado pelos utentes que questionavam ao longo da semana se seria a
“hora da música” deles, “é agora a minha música?” referiam os mais jovens.
Foi necessário um período considerável de tempo para que os utentes utilizassem as
sessões de musicoterapia como um meio de expressão de emoções e sentimentos de forma
mais consciente. Este período foi crucial no trabalho com esta população, que precisa sempre
de tanto tempo para se predispor a estar ligada a alguém novo. Para que essa ligação se
concretizasse foi necessário transmitir um sentimento de segurança e de conforto facilitado
através da música, uma vez que esta permite um contacto com a vida afectiva do utente de
forma menos ameaçadora.
Geralmente a musicoterapia oferece um terreno de actividade concreta, explorado na
sua dimensão física e cognitiva. No entanto, com esta população tornou-se também um
terreno fértil para o exercício do pré-simbólico e depois para o desenvolvimento do jogo
simbólico, da relação afectiva no campo concreto e metafórico ao mesmo tempo.
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Nas sessões individuais, como propõe Boyd (1989), as experiências/actividades
musicais ajudaram a aumentar a auto-estima dos utentes que saiam das sessões com um
sentimento de contentamento e de sucesso. A expressão de sentimentos e emoções, através da
música, foi observada nas batidas irregulares e regulares nos instrumentos de percussão, nas
melodias vocais e instrumentais improvisadas e nas variações de intensidade e de andamento.
A música foi utilizada não só como um meio de comunicação como também para reforçar as
palavras proferidas pelos utentes.
A improvisação foi de todas as técnicas a mais utilizada e permitiu aos utentes com
problemas de isolamento participar numa relação partilhada com o terapeuta como refere
Ritholz & Turry (1994). Os diálogos e canções improvisadas foram um meio que os utentes
utilizaram para exprimir os seus sentimentos, dos quais destaco a angústia, desejos, raiva,
medo e incerteza.
A utilização do jogo simbólico, como sugere Winnicot (1975) permitiu aos utentes
recriar situações da vida quotidiana de forma menos ameaçadora, possibilitando-lhes lidar
com as diversas situações de forma lúdica.
Ao longo das sessões de musicoterapia foi assumida uma postura de neutralidade (nãodirectiva) e de aceitação e disponibilidade incondicional, sendo o meu papel o de um receptor
empático das produções musicais espontâneas dos utentes, por mais caóticas que pudessem
ser, interpretando mais tarde essas comunicações do utente, devolvendo-as musicalmente.
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REFLEXÃO FINAL
Um caminho cheio de sorrisos que deixam saudades
Passados nove meses no mundo da musicoterapia, reflicto sobre o meu desempenho e
aprendizagem.
Começo pelo processo de integração. Para melhor me integrar nas dinâmicas da Casa
da Criança, observei o modo de trabalhar dos monitores, as interacções entre as crianças e
algumas linhas gerais da organização das actividades desenvolvidas dentro da Casa. Fui-me
integrando, e no dia de lhes dizer adeus, considero-me fazer parte da Casa da Criança.
Para promover o bem-estar das crianças, as pessoas envolvidas (voluntários,
monitores, técnicas, psicólogos) desdobram-se em tarefas como os banhos, os carinhos, o ir
buscar o jantar, levar as crianças às terapias, centros de estudos, vigilância na sala azul. Não
se pára nesta casa.
Ao longo do estágio considerei, como desafios constantes, os comportamentos
disruptivos de alguns utentes, as suas tentativas desafiadoras e explosões catárticas e as
expressões de experiências dolorosas por parte dos utentes, experiências estas transpostas para
a música ou para os jogos dramáticos. No entanto, encontrei conforto e motivação nas suas
melodias doces, nas interacções positivas, nos sorrisos e abraços, nas histórias imaginadas, no
entusiasmo e motivação que se verificava quando vinham a correr para a sala, nas expressões
“hoje é a minha música?”, “quero ir para a tua sala fazer música contigo”. Foram também
incentivos no desenvolvimento do meu trabalho como estagiária, as batidas regulares nos
tambores e instrumentos de percussão, as variações de intensidade e as respostas contundentes
e assertivas dos utentes, que constituíam indicadores de que a musicoterapia estava a ter os
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seus efeitos. A transmissão de segurança e de confiança e os elos emocionais estabelecidos
entre mim e os utentes através da música foram sem dúvida o motor impulsionador de todo o
processo terapêutico.
A procura de resultados positivos na nossa vida no que concerne às nossas acções, é
uma constante, é neles que muitas vezes nos baseamos para reflectir sobre a nossa existência
positiva ou negativa em relação ao contexto das nossas intervenções. Foi nesse sentido que
senti necessidade de observar resultados originados pela minha intervenção como
musicoterapeuta. Verifiquei, no entanto, que os resultados demoram bastante tempo a
aparecer e que provocamos alterações que só mais tarde poderão ser visíveis. A confiança e a
sensação de conforto aliadas à música são uma ferramenta terapêutica muito poderosa.
Reflicto agora no facto da confiança ser uma premissa de valor extremamente
importante para que todo trabalho seja levado a bom porto e que o afecto é um bom remédio a
conjugar aos propriamente ditos. Um trabalho de equipa parece-me ser o cerne de uma boa
terapêutica.
Os conhecimentos e a experiência foram-se assimilando, consoante as situações com
que me fui deparando. Alguns já os possuía, outros, aprendi-os, é o caminho de quem se
encontra em constante aprendizagem e considero que necessito ainda de formação em
psicologia para melhor compreender os comportamentos dos utentes e as dinâmicas de grupo,
mas considero que os primeiros passos estão dados e consolidados.
Ao longo destes nove meses, senti necessidade de fazer mais formação, pelo que me
inscrevi numa Pós-Graduação em Educação Especial (anexo M). Esta formação permitiu um
maior conhecimento sobre as várias patologias que os utentes de musicoterapia poderão
apresentar.
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Antes de iniciar o estágio frequentei, na Universidade de Nova Iorque um Curso de
Verão com o Musicoterapeuta Alan Turry sobre a metodologia Nordoff Robbins anexo N).
Para além de ser uma experiência enriquecedora a todos os níveis permitiu um contacto com
futuros musicoterapeutas de vários pontos do planeta.
Considero que durante este percurso foram também muito importantes os encontros
musicais realizados semanalmente com a minha colega Anabela Ramos e esporadicamente
com a participação da nossa colega Paula Lucas. Estes encontros permitiram um
desenvolvimento das competências musicais a nível da improvisação, a partilha de
conhecimentos e de experiências, a interacção e a introspecção.
As aulas de supervisão foram fundamentais para o estágio, estas aulas foram um
espaço de partilha de experiências em que todos os estagiários puderam esclarecer as suas
dúvidas e anseios e encontrar apoio e sugestões de actuação.
O meu caminho pelo mundo da musicoterapia, não começou nem terminou agora.
Não, começou muito antes, começa num corredor de Hospital, em que houve alguém que me
disse “Margarida, faz aquilo que realmente gostas. Sê tu mesma, sem medo”. Foi por isso que
o mundo da música me foi tão aprazível, eu fui eu, sem medos, nem esconderijos, em cada
coisa que fiz, em cada sorriso que ofereci, em cada lágrima que me caiu, puro, transparente,
como a natureza onde nasci.
Considero que toda a experiência que vivi foi gratificante e formativa.
Lidar com a vida, é lidar com as “Pedras no caminho… Guardo todas, um dia vou
construir um castelo” (Fernando Pessoa).

Maria Margarida do Carmo Machado
81

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

Maria Margarida do Carmo Machado
82

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

REFERÊNCIAS
Afonso, O., (1999). A dimensão intercultural em contexto pré-escolar. Contributo para uma
melhor articulação do pré-escolar ao 1º ciclo do ensino básico. Dissertação de
Mestrado em Relações Interculturais. Lisboa: Universidade Aberta.
Afonso, O. (2005) Mães e Crianças em Contexto Prisional: Dos trilhos da exclusão e reclusão
aos processos de desenvolvimento e educação – Dissertação de Doutoramento em
Ciências da Educação. Lisboa: Universidade Aberta
Alves, S. (2007). Filhos da Madrugada Percursos adolescentes em Lares de infância e
juventude. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Lisboa.
Alvin, J. (1975). Music Therapy, Basic Books, Inc., New YorK
Betelheim, B. (2002). Psicanálise dos Contos de Fadas, 6.ª edição. Paz e Terra.
Biscaia, J., & Negrão, F. (1999). As crianças e os maus-tratos. Sonhar – Comunicar/Repensar
a Diferença, 6, 281-290.
Boyd, J. (1989) in Music Therapy Perspectives, Vol 6, p 34-36.
Bowlby, J. (1984). Separação: Angústia e Raiva. São Paulo: Martins Fontes.
Bowlby, J. (1989). Uma Base Segura: aplicações clínicas da teoria do apego. Porto Alegre:
Artes Médicas.
Bunt L. (1994). Music Therapy: An Art Beyong Words. Routledge

Brazelton, T. & Greennspan, S. (2002). A Criança e o Seu Mundo- Requisitos Essenciais
Para o Crescimento e Aprendizagem. Lisboa: Editorial Presença.

Maria Margarida do Carmo Machado
83

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

Bruscia, K. (1987) Improvisational Models of Music Therapy. Srpingfield, IL.: Charles C
Thomas.
Bruscia, K. (1988) Standards for Clinical Assessment in the Arts Therapies. The Arts in
Psychoterapy
Campbell D. (1991). Music Physician for times to come. London
Cassity M. & Cassity J. (2006). Multimodal Phychiatric Music Therapy for Adult,
Adolescentes , and Children, A clinical Manual, Third Edition. Londres e Filadelfia:
Jessica Kingsley Publishers.
Carneiro, R. ett al (2004). A Casa Pia de Lisboa e as estratégias de acolhimento de crianças
em risco - Relatório Final, Lisboa: Casa Pia de Lisboa.
Choi, A., Lee, M., Lee, J. (2007) Group Music Intervation Reduces Aggression and Improves
Self Esteem in Children with Highly Aggressive Behavior: A Pilot Controlled Trial.
Chisholm, K., Carter, M. C., Ames, E. W., & Morison, S. J. (1995). Attachment security and
indiscriminately friendly behavior in children adopted from Romanian orphanages.
Dev. Psychopathol., 7, 283-294.
Cooke RM (1969), The use of music in play therapy. J Music Ther 6(fall):66-75.
Gaston, T. (1968). Tratado de Musicoterapia. Buenos Aires: Paidós.
Hong M, Hussey D, Heng M (1998), Music therapy with severely emotionally disturbed
children in a residential treatment setting. Music Therapy Perspectives 16(2):61-66.

Maria Margarida do Carmo Machado
84

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

Isenberg-Grzeda, C. (1988). Music Therapy Assesment: A reflection of Professional Identity.
Jornal of Music Therapy, 25, p 156-169.
Madsen, C. (ds). A Behavioral Aproach to Music Therapy. Center for Music Research School
of Music. The Florida State University.
Marques, R. (2006). Crianças acolhidas em lar residencial: Representações de vinculação,
desenvolvimento, competências sociais e comportamento. Tese de Mestrado em
Psicologia Clínica. Lisboa: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação.
McIntyre, L. (2007) Creating order of caos: Music therapy with adolescents boys diagnosed
with Behavior Disorder and/or Emotional Disorder. Music Therapy Today, Vol. VIII
(1) 56-79
Neto, M. (2006). Agilização dos projectos de vida das crianças institucionalizadas in
Workshop – A Criança Institucionalizada – Conclusões. REAPN
Paul, D. W. (1982). Music therapy for handicapped children - emotionally disturbed.
Washington D.C.: National Association for Music Therapy.
Ramirez, F.C. (2001). Condutas agressivas na idade, Amadora, MC Graw Hill
Rickson, D. J., Watkins, W. G. (2003). Music Therapy to promote Prosocial Behaviors in
Aggressive Adolescent Boys – A pilot Study, Journal of Music Therapy, XL (4), 2003,
283-301
Robarts, J. (2006). Music therapy with sexually abused children. Clinical Child Psychology
and Psychiatry, 11(2), 249–269.
Maria Margarida do Carmo Machado
85

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

Salas, J. (1990). Aesthetic experience in music therapy. Music Therapy, 9(1), 1-15.
Santos, A. (2009). (In)sucesso escolar de crianças e jovens institucionalizados. Dissertação
de mestrado em Política Social. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas –
Universidade Técnica de Lisboa.
Seles, K. (2009). The effect of Family Music Therapy on the Attachment Behaviors of
Children and Adolescents in Foster and Adoptive Families. Tese de mestrado em
Música – Universidade Estatal da Flórida – College of Music
Siegel, B. (2008). O mundo da criança com autismo. Porto: Porto Editora.
Slotoroff, C. (1994). Drumming technique for assertiveness and anger management in the
short-term psychiatric setting for adult and adolescent survivors of trauma. Music
Therapy Perspectives, 12, 111-116.
Snyder, M., Chlan, L.; Music Therapy – capítulo 1
Taylor, C. (2004). Justiça para crianças integradas no sistema de protecção. Infância e
Juventude, 1, 55-77.
Thaut, M. H. (1999). An introduction to music therapy: theory and practice. 2nd Ed. Boston:
McGraw-Hill College.
Wigram T., Pedersen, I.N. & Bonde, L. O. (2002). A comprehensive Guide to Music Therapy:
Theory, Clinical Practice, Research and training. UK: Jessica Kingsley Publishers.
Wilson, C. (1976). The Use of Rock Music as a Reward in Bahaviour Therapy with Children.
Journal of Music Therapy. XIII(1): 39-48

Maria Margarida do Carmo Machado
86

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

Winnicott, D. (1975). O Brincar e a Realidade. Rio de Janeiro: Imago Editora.
Zeanah, C. H., Smyke, A. T., Koga, S. F., & Carlson, E. (2005). Attachment in
institutionalized and community children in Romania. Child Development, 76, 10151028.
Dicionário Enciclopédico da Psicologia – texto & Grafia 2008 consultado em
http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/255/1/AP%2027%284%29%20509-521.pdf no dia 10 de

Dezembro de 2010
Lei

de

protecção

de

Jovens

e

crianças

em

risco,

consultada

em

http://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/2997/1/(In)sucesso%20escolar%20de%20crian%C3%
A7as%20e%20jovens%20institucionalizadas.pdf a 10 de Junho de 2011

http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=545&tabela=leis consultado a 10

de Junho de 2011

Maria Margarida do Carmo Machado
87

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

Maria Margarida do Carmo Machado
88

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

BIBLIOGRAFIA
Abreu, M.V. (1998). Cinco ensaios sobre a motivação. Coimbra: Almedina.
Achenbach, T. (1991). Manual for the Child Behavior Checklist/4 - 18 and 1991 Profile.
Burlington, VT: University of Vermont Department of Psychiatry
Ainsworth, M.D. S. (1969). Object relations, dependency and attachment: a theoretical review
of the infant-mother relationship, Child Development, 40, 969-1025.
Alloy, L. B., Riskind, J. H., & Manos, M. J. (2005). Abnormal psychology. United States:
McGraw Hill.
Alvin, J. (1975), Music Therapy, Basic Books, Inc., New York.
Barrett, L. F., & Salovey, P. (Eds.). (2002). The wisdom in feeling: Processes underlying
emotional intelligence. New York: Guilford.

Berkowitz, L (1993), Aggression: it´s causes, consequences and control, Boston
Massachusets: MC Graw Hill.
Brooks, D.M. (1989). Music Therapy Enhances Treatment With Adolescents. National
Association for Music Therapy.
Bruscia, K. (1996). Case Studies in Music Therapy. Barcelona Publishers.
Burkhardt-Mramor, K. M. (1996). Music therapy and attachment disorder: A case study,
Music-Therapy-Perspectives, 14 (2): 77-82.
Costa, M. E. & Vale, D. (1998), A violência nas escolas, Lisboa, IIE (Instituto de Inovação
Educacional).
Maria Margarida do Carmo Machado
89

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

Goodman, K. (2007). Music Therapy Groupwork with Special Needs Children. Springfield,
IL: Charles C Thomas.

Goldsmith, J.H. (1989). Music Smoothes…, Atlanta (Ga.) Journal, August 12
Haines, J.H. (1989), The Effects of Music Therapy on Self-Esteem of Emotionally-Disturbed
Adolescents. Music Therapy, 8, 1, 78 – 91
Kagan, R. (2004). Rebuilding Attachments with Traumatized Children: Healing from losses,
violence, abuse, and neglect. Binghamton, NY: The Haworth Maltreatment and
Trauma Press, and Imprint of The Haworth Press, Inc.
Nordoff, P. & Robbins, C. (2007). Creative Music Therapy: A Guide to Fostering Clinical
Musicianship. Second Edition: Revised and Expanded. Barelona Publishers
Pelliteri, J. (2009) Emotional Processes in Music Therapy. Barcelona Publishers
Odell-Miller, H. (sd) The Practice Of Music Therapy FOR ADULTS WITH MENTAL
HEALTH PROBLEMS: THE RELATIONSHIP BETWEEN DIAGNOSIS AND
CLINICAL
METHOD,
Aalborg
University
http://vbn.aau.dk/files/41635432/odell_miller.pdf
Sebastiao, Joaquim, Alves, Mariana Gaio e Campos, Joana, (2003), Violência na escola: das
políticas aos quotidianos. Sociologia, jan. 2003, no.41, p.37-62.
Snyder, M., Chlan, L.; Music Therapy – capítulo 1
Sousa, P., Agressividade em contexto escolar, trabalho de mestrado em Psicologia
Pedagógica, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra in www.psicologia.com.pt

Maria Margarida do Carmo Machado
90

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

Turry, A. (2009), Integrating musical and pshychological thinking:the relationship between
music and words in clinically improvised songs, Music and Medicine, vol1
Vulliamy, A. (2009). The contribution of Music Therapy to the emotional wellbeing of
children in residential child care: Scottish Journal of Residential Child Care
consultado

a

20

de

Junho

de

2011

em

http://www.celcis.org/media/resources/publications/SJRCC82_music_therapy1.pdf

Maria Margarida do Carmo Machado
91

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

Maria Margarida do Carmo Machado
92

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

ANEXOS

Maria Margarida do Carmo Machado
93

A Musicoterapia e a Criança Institucionalizada

LISTA DE ANEXOS
Anexo A - VI Encontro da Associação Portuguesa de Musicoterapia
Anexo B - Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças
Versão adaptada em português
Versão original
Anexo C - Grelha de Resumo das Sessões
Anexo D - Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças relativo ao
utente Rodrigo (início do estágio)
Anexo E - Resumo das Sessões – Rodrigo
Anexo F - Desenho auto-retrato do Rodrigo
Anexo G - Desenho do Rei e da Rainha
Anexo G - Desenho da Rainha
Anexo I - Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças relativo ao
utente Rodrigo (final do estágio)
Anexo J - Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças relativo ao
utente Hugo (início do estágio)
Anexo K - Resumo das sessões – Hugo
Anexo L - Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças relativo ao
utente Hugo (final do estágio)

Maria Margarida do Carmo Machado
94

ANEXO A
VI Encontro da Associação Portuguesa de Musicoterapia

ANEXO B
Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças – versão adaptada e versão
original

Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças
Versão adaptada da escala Music Therapy Questionaire Children desenvolvida por Michael
D. Cassity e Julia E. Cassity
Nome da Criança: ______________________

Idade:____ Data ___/___/___

Parte I (Música)
1. Indique as preferências musicais seleccionando o número que melhor se adequa aos
gostos do(a) _______________.
Detesta
Popular
Tradicional
Portuguesa
Pop Rock
Clássica
Infantil
Fado
Outra ___________

Nem gosta nem
desgosta
3
3

Gosta

1
1

Não
Gosta
2
2

4
4

Gosta
muito
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

2. Indique o CD de preferência do/a ______, o cantor preferido ou compositor..
_______________________________________________________________
3. Com base na escala seleccione os números que melhor se adequam aos
comportamentos manifestados pela criança.
Discordo
Totalmente
1

Discordo
2

Nem concordo
nem discordo
3

Concordo
4

Concordo
Totalmente
5

3.1___ É capaz de identificar características da música como estilo, rápida ou lenta,
que instrumento está a tocar, distinguir uma pessoa a cantar de um instrumento
a tocar.
3.2___ Canta melodias afinadamente
3.3___ Iria adorar tocar um instrumento musical.
3.4___ Iria adorar inventar uma coreografia para uma música.

Parte II – Análise multimodal de problemas
Para cada afirmação indique o número (segundo a escala) que melhor descreve a criança.
Discordo
Discordo
Nem concordo
Concordo
Concordo
Totalmente
nem discordo
Totalmente
2
3
4
5
1
01.___ Raramente fica em sarilhos por não ter seguido regras ou por não fazer aquilo
que deveria.
02.___

Tem dificuldades em seguir ordens (ficar sentado na cadeira, terminar o
trabalho, trabalhar em silêncio, ser amável para os outros).

03.___

Exibe comportamentos disruptivos explosivos, como birras, para chamar a
atenção.

04.___

Os colegas gostam dele(a).

05.___

Chama frequentemente nome aos colegas como “estúpido”, “idiota”, “burro”.

06.___

Não fala ou fala muito pouco com os colegas.

07.___

Não participa ou evita participar em actividades de grupo com os colegas.

08.___

É tímido, envergonhado e não se interessa pelos colegas.

09.___

Discute com os colegas.

10.___

Não colabora quando trabalha ou brinca com os colegas.

11.___

Gosta de partilhar coisas com os outros e de esperar a sua vez.

12.___

Não toma atenção aos outros enquanto participa em actividades estruturadas.

13.___

Fala demasiado baixo.

14.___

Demonstra boas capacidades de liderança.

15.___

Não responde ou não se expressa em relação a cumprimentos e despedidas.

16.___

Não expressa necessidades ou o que quer aos outros.

17.___

Vai atrás do grupo não expressando a sua opinião ou sentimentos.

18.___

Não se mantém na realização da tarefa, distrai-se com facilidade e não se
consegue concentrar.

19.___

Tira as coisas dos outros em vez de partilhar ou esperar a sua vez.

20.___

Bate nos colegas.

21.___

Tem fraco contacto visual, não olhas as outras pessoas nos olhos, olha para
outro lado ou para o chão quando falam com ele ou sobre ele(a).

22.___

É desajeitado nos movimentos comuns como andar.

23.___

Dá encontrões nas pessoas quando está em grupo.

24.___

Não consegue usar os dedos para realizar tarefas tão bem como os colegas
(pegar em moedas, agarrar um lápis).

25.___

Apanha bolas, bate palmas, toca o tambor facilmente.

26.___

Deixa cair objectos com regularidade causando distúrbios aos outros e causando
embaraço para si.

27.___

Não se consegue recordar de eventos familiares como a ida ao parque.

28.___

Tem dificuldades em imitar frases ou sons.

29.___

Fale demasiado alto.

30.___

Não pronúncia as palavras com clareza.

31.___

Tem dificuldades em compreender o que lhe é dito.

32.___

Tem dificuldades em seguir direcções.

33.___

Percebe conceitos com esquerda e direita, atrás, à frente, ao lado de, em cima,
em baixo, à volta e por dentro.

34.___

Faz comentários negativos sobre si, como “sou burro” ou “não sou muito
esperto”.

35.___

Recusa-se a participar em grupo ou individualmente em actividades devida à
falta de confiança nas suas capacidades (medo do fracasso ou do ridículo)

36.___

Existe um ou mais comportamentos quando faz uma actividade: desorganização
em vez seguir o objectivo, rápido não se preocupando com a qualidade dos
resultados, desiste facilmente em vez de mostrar perseverança, impressivo em
vez de preciso.

37.___

Faz comentários depreciativos aos pares se eles não fazem o que ele(a) quer.

38.___

Tem dificuldades em dizer as horas ou o dia da semana.

39.___

Tem dificuldades em contar dinheiro

40.___

Tem dificuldade em memorizar as letras do alfabeto

41.___

Tem dificuldades em contar.

42.___

Consegue exprimir que está feliz, triste ou excitado.

43.___

Demonstra pouco ou nenhuma emoção (alegria, tristeza ou excitação).

44.___

Consegue facilmente identificar quando os outros estão felizes, tristes ou
excitados.

45.___

Tem dificuldades em descrever os sentimentos dos outros.

46.___

Exibe emoções extremas (rir e chorar, tristeza ou alegria)

47.___

As emoções demonstradas são frequentemente inapropriadas para a ocasião ou
situação (rir em situações tristes ou quando está triste, chorar quando está
contente ou em situações alegres)

Esta parte do questionário deverá ser preenchida pelo musicoterapeuta após a observação do
paciente nas sessões de musicoterapia. Deverá ser respondido após as primeiras sessões, às 16
semanas e no final.
Escala a utilizar das questões 48 à 62.
Muito
Desadequada
Média
Adequada
Muito
Desadequada

Adequada
2

1

3

4

5

48.___

Concentração

49.___

Atenção

50.___

Retenção

51.___

Relações interpessoais

52.___

Contacto visual/ocular

53.___

Postura

54.___

Contacto físico

55.___

Motivação para se envolver com a musicoterapia

56.___

Expressões faciais

57.___

Envolve-se na conversa; capacidade de conversação

58.___

Apercebe-se e resolve problemas durante as actividades musicais

59.___

Usa a música de forma apropriada (artisticamente, para reflectir emoções ou
sentimentos, como escape)

60.___

Criatividade musical

61.___

Atitude geral perante a música

62.___

Competências rítmicas

63. O paciente tem alguma deficiência que possa dificultar a sua participação nas
actividades?
Sim

Não

(riscar o que não interessa)

Se sim, identifique sumariamente a deficiência verificada.

ANEXO C
Grelha de Resumo das Sessões

Grelha de Resumo das sessões

Data: ____/____/______
Participantes:
Duração:
Resumo da sessão

Instrumentos Utilizados

Pontos Importantes

ANEXO D
Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia Para Crianças – Utente Rodrigo

Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças
Versão adaptada da escala Music Therapy Questionaire Children desenvolvida por
Michael D. Cassity e Julia E. Cassity
Nome da Criança: Rodrigo

Idade:5
Parte I (Música)

Data 22/11/2010

1. Indique as preferências musicais seleccionando o número que melhor se
adequa aos gostos do(a) _______________.
Detesta

Não

Nem gosta nem

Gosta

desgosta

Gosta

Gosta
muito

Popular

1

2

3

4

5

Tradicional

1

2

3

4

5

Pop Rock

1

2

3

4

5

Clássica

1

2

3

4

5

Infantil

1

2

3

4

5

Fado

1

2

3

4

5

Outra

1

2

3

4

5

Portuguesa

___________

2. Indique o CD de preferência do/a ______, o cantor preferido ou compositor..
_______________________________________________________________
3. Com base na escala seleccione os números que melhor se adequam aos
comportamentos manifestados pela criança.
Discordo

Discordo

Nem concordo

Totalmente
1

3.1 2

Concordo

nem discordo
2

3

Concordo
Totalmente

4

5

É capaz de identificar características da música como estilo, rápida ou
lenta, que instrumento está a tocar, distinguir uma pessoa a cantar de
um instrumento a tocar.

3.2 2

Canta melodias afinadamente

3.3 4

Iria adorar tocar um instrumento musical.

3.4 4

Iria adorar inventar uma coreografia para uma música.

Parte II – Análise multimodal de problemas
Para cada afirmação indique o número (segundo a escala) que melhor descreve a
criança.
Discordo
Discordo
Nem concordo
Concordo
Concordo
Totalmente
nem discordo
Totalmente
1
2
3
4
5
01. 2 Raramente fica em sarilhos por não ter seguido regras ou por não fazer
aquilo que deveria.
02. 4 Tem dificuldades em seguir ordens (ficar sentado na cadeira, terminar o
trabalho, trabalhar em silêncio, ser amável para os outros).
03. 4 Exibe comportamentos disruptivos explosivos, como birras, para
chamar a atenção.
04. 4 Os colegas gostam dele(a).
05. 4 Chama frequentemente nome aos colegas como “estúpido”, “idiota”,
“burro”.
06. 2 Não fala ou fala muito pouco com os colegas.
07. 2 Não participa ou evita participar em actividades de grupo com os
colegas.
08. 2 É tímido, envergonhado e não se interessa pelos colegas.
09. 4 Discute com os colegas.
10. 5 Não colabora quando trabalha ou brinca com os colegas.
11. 2 Gosta de partilhar coisas com os outros e de esperar a sua vez.
12. 4 Não toma atenção aos outros enquanto participa em actividades
estruturadas.
13. 2 Fala demasiado baixo.
14. 4 Demonstra boas capacidades de liderança.
15. 2 Não responde ou não se expressa em relação a cumprimentos e
despedidas.
16. 4 Não expressa necessidades ou o que quer aos outros.
17. 2 Vai atrás do grupo não expressando a sua opinião ou sentimentos.
18. 4 Não se mantém na realização da tarefa, distrai-se com facilidade e não
se consegue concentrar.
19. 4 Tira as coisas dos outros em vez de partilhar ou esperar a sua vez.
20. 4 Bate nos colegas.
21. 3 Tem fraco contacto visual, não olhas as outras pessoas nos olhos, olha
para outro lado ou para o chão quando falam com ele ou sobre ele(a).
22. 4 É desajeitado nos movimentos comuns como andar.
23. 2 Dá encontrões nas pessoas quando está em grupo.
24. 2 Não consegue usar os dedos para realizar tarefas tão bem como os
colegas (pegar em moedas, agarrar um lápis).
25. 4 Apanha bolas, bate palmas, toca o tambor facilmente.
26. 2 Deixa cair objectos com regularidade causando distúrbios aos outros e
causando embaraço para si.
27. 2 Não se consegue recordar de eventos familiares como a ida ao parque.
28. 4 Tem dificuldades em imitar frases ou sons.
29. 4 Fale demasiado alto.
30. 4 Não pronúncia as palavras com clareza.
31. 2 Tem dificuldades em compreender o que lhe é dito.
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32. 4
33. 4
34. 2
35. 4

Tem dificuldades em seguir direcções.
Percebe conceitos com esquerda e direita, atrás, à frente, ao lado de,
em cima, em baixo, à volta e por dentro.
Faz comentários negativos sobre si, como “sou burro” ou “não sou
muito esperto”.
Recusa-se a participar em grupo ou individualmente em actividades
devida à falta de confiança nas suas capacidades (medo do fracasso ou
do ridículo)
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36. 4

37. 4
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

4
3
3
3
4
2
2

45. 4
46. 4
47. 2

Existe um ou mais comportamentos quando faz uma actividade:
desorganização em vez seguir o objectivo, rápido não se preocupando
com a qualidade dos resultados, desiste facilmente em vez de mostrar
perseverança, impressivo em vez de preciso.
Faz comentários depreciativos aos pares se eles não fazem o que
ele(a) quer.
Tem dificuldades em dizer as horas ou o dia da semana.
Tem dificuldades em contar dinheiro
Tem dificuldade em memorizar as letras do alfabeto
Tem dificuldades em contar.
Consegue exprimir que está feliz, triste ou excitado.
Demonstra pouco ou nenhuma emoção (alegria, tristeza ou excitação).
Consegue facilmente identificar quando os outros estão felizes, tristes
ou excitados.
Tem dificuldades em descrever os sentimentos dos outros.
Exibe emoções extremas ( rir e chorar, tristeza ou alegria)
As emoções demonstradas são frequentemente inapropriadas para a
ocasião ou situação (rir em situações tristes ou quando está triste,
chorar quando está contente ou em situações alegres)

Esta parte do questionário deverá ser preenchida pelo musicoterapeuta após a
observação do paciente nas sessões de musicoterapia. Deverá ser respondido após
as primeiras sessões, às 16 semanas e no final.
Escala a utilizar das questões 48 à 62.
Muito
Desadequada
Média
Adequada
Muito
Desadequada
Adequada
1
2
3
4
5
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

3
3
4
2
3
3
4
4
4
3
2
2

Concentração
Atenção
Retenção
Relações interpessoais
Contacto visual/ocular
Postura
Contacto físico
Motivação para se envolver com a musicoterapia
Expressões faciais
Envolve-se na conversa; capacidade de conversação
Apercebe-se e resolve problemas durante as actividades musicais
Usa a música de forma apropriada (artisticamente, para reflectir
emoções ou sentimentos, como escape)
60. 3 Criatividade musical
61. 4 Atitude geral perante a música
62. 2 Competências rítmicas
63. O paciente tem alguma deficiência que possa dificultar a sua participação
nas actividades?
Não
Sim
Se sim, identifique sumariamente a deficiência verificada.

ANEXO E
Resumo das Sessões do utente Rodrigo

Data: 10 de Novembro de 2010 - 1.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 15 minutos
Resumo da Sessão: Veio para a sessão acompanhado do pai. Apresenta-se ansioso e pouco
concentrado. Movimenta-se bastante pela sala, gesticula e ri, abana os braços para cima e para
baixo. Manipula vários instrumentos musicais, mas acaba por ficar no piano. A exploração
sonora que faz é muito desorganizada, sem andamento ou pulsação. Toda a produção sonora do
Rodrigo nesta sessão foi muito instável.
A sessão terminou com a saída do pai e do Rodrigo.
Durante toda a sessão o pai esteve também a tocar piano com o Rodrigo.
Instrumentos utilizados: Piano, pandeireta, tamborim, jogo de sinos, reco-reco e pau de chuva
Pontos Importantes: O pai veio à sessão com o Rodrigo, instabilidade
Data: 17 de Novembro de 2010 - 2.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 15 minutos
Resumo da Sessão: Veio para a sessão acompanhado pelo irmão Zeca. O irmão manipula os
instrumentos musicais com cuidado e sabe aguardar a sua vez. O Rodrigo, assim como na sessão
anterior revela muita ansiedade, cantou ao microfone, mas depressa utiliza o cabo deste para o
enrolar por todo o lado. A sessão é interrompida então pelo pai que se vem despedir do Rodrigo e
levar o irmão Zeca. O pai pede-lhe um beijo e um abraço, mas o Rodrigo ignora-o por completo
não mostrando qualquer alteração no comportamento mesmo quando ambos saem da sala.
Com o desenrolar da sessão, o Rodrigo ri e gesticula muito, está bastante distraído.
A sessão termina e o Rodrigo sai dizendo Adeus.
Instrumentos utilizados: Piano, pandeireta, tamborim, jogo de sinos, reco-reco e pau de chuva
Pontos Importantes: O irmão esteve na sessão, fomos interrompidos diversas vezes,
instabilidade

Data: 24 de Novembro de 2010 - 3.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Primeira sessão individual do Rodrigo.
Tentou imitar a história do Lobo Mau e do Capuchinho por ter ouvido parte da sessão do Hugo.
Pediu o microfone para cantar, mas acabou por tocar harmónica.
No microfone ficou em silêncio explorando-o, ligando e desligando-o. Depois começou a
assobiar para o microfone. Assobiou durante algum tempo, assobiei com ele uma melodia
enquanto o acompanhava ao piano. Houve interacção. O microfone entretanto deixou de
funcionar.
Pegou nas castanholas e manteve a pulsação durante um tempo considerável, atribuiu ao som das
castanholas a personagem do capuchinho vermelho e solicitou os sons graves para a personagem
do Lobo Mau.
Também tocou no tamborim, a pulsação.
Voltou à harmónica onde executou sons ascendentes e descendentes. Manteve-se nesta actividade
durante três minutos.
Explorou depois o som das lâminas do metalofone, ao bater com muita força partiu uma das
baquetas, não se mostrou incomodado com o facto.
Pediu depois uma folha para desenhar.

Este foi o primeiro desenho do Rodrigo nas sessões. Desenhou-se a si próprio com muitos
detalhes, pintou o desenho com as mesmas cores que tinha vestido. Fui cantando o que ele
desenhava e ele foi corrigindo e completando as minhas frases. As respostas melódicas dele não
respeitaram o tempo nem a tonalidade e por vezes estava muito distraído e não respondia.
Quando terminou o desenho pediu os lápis para pintar e questionou se os lápis eram meus.
Instrumentos utilizados: Guitarra, piano, pau de chuva, microfone
Pontos Importantes: Tentativa de imitar o Hugo, Desenho

Data: 15 de Dezembro de 2010 - 4.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Limitou-se aos instrumentos musicais que estavam no tapete. Realizou uma
roda à sua volta com as barras do metalofone. Após a sua colocação improvisou criando
sequências de sons. Durante aproximadamente um minuto houve diálogo musical, ora tocava ele
ora tocava eu. Pediu depois para desenhar. Desenhou-se à mesa, com faca e garfo, fora da casa,
no jardim. Desenhou estrelas no céu. Teve em atenção as cores da sua roupa e outros detalhes,
tais como os óculos. O telhado da casa é preto porque é de noite.
Após este desenho voltou a tocar os instrumentos musicais, mas agora de forma desorganizada.
Quando terminou, cantou-se a canção do “Adeus” e o Rodrigo retirou-se da sala.
Instrumentos utilizados: barras do metalofone, piano, guitarra
Pontos Importantes: Desenho, comunicação, pausa e som
Data: 05 de Janeiro de 2011 - 5.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Após ser cantada a canção de “Um Bom Dia para o Rodrigo”, pediu se
podia cantar uma canção infantil “Brilha, Brilha lá no céu…”
Após esta interpretação dirigiu-se para os instrumentos musicais, piano e metalofone onde
realizou várias improvisações mantendo a pulsação. Enquanto realizou estas actividades sorriu.
Depois pediu para desenhar. Desenhou um xilofone azul com as lâminas castanhas, enquanto ele
desenhava fui inventando uma história para o instrumento sendo as frases completadas por ele. O
desenho em si não se revelou muito importante, o Rodrigo estava mais empenhado na interacção
comigo, no completar as minhas frases.
No final foi cantada a canção do “Vamos lá dizer adeus” e terminou a sessão.
Instrumentos utilizados:
Pontos Importantes:

Data: 10 de Janeiro de 2011 - 6.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: O Rodrigo iniciou a sessão cantando o Bom Dia para o Rodrigo e para a
Margarida.
Pediu para desenhar. Desenhou-se, não se preocupando muito com os pormenores e cores. Perto
de si desenhou uma casa para o cão, um cão, um coração e uma flor. Os desenhos maiores são de
si próprio, do cão e das tacinhas de água e de alimentação do animal. A única personagem
pintada é a dele. Nesta história, o Rodrigo imaginou-se num jardim da sua casa com o seu cão.
Instrumentos utilizados: Guitarra, piano
Pontos Importantes: casa, animal de estimação, projecção do Fábio?
Data: 26 de Janeiro de 2011 - 7.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Foi cantada a canção do Bom Dia para o Rodrigo.
A sua participação foi no olá e ficou a olhar para mim e pediu-me para cantar outra vez.
Escondeu-se atrás de um instrumento e brincou com as palavras “estás-me a ver, agora não”
melodicamente.
Quis cantar a canção “Brilha, Brilha lá no céu”, não acompanhou a melodia, limitou-se a ouvir.
Depois passou para o teclado onde percorreu o teclado para cima e para baixo.
Já na parte final da sessão ficou nos instrumentos de percussão onde manteve um ostinato rítmico
que voltou a repetir na guitarra (titi ta titi ta)
Instrumentos utilizados: Piano, guitarra, instrumentos de percussão
Pontos Importantes:

Data: 02 de Fevereiro de 2011 - 8.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Iniciou a sessão explorando os instrumentos musicais, começou pelo triângulo
e pelo reco-reco.
Nas lâminas do metalofone, tocou cada uma três vezes. Neste momento fomos interrompidos por
outra criança. Perante a presença da outra criança, tentou ensinar-lhe a tocar triângulo.
Após a saída do intruso, voltou a tocar os instrumentos musicais, houve diálogo musical, imitação
de padrões rítmicos, troca de olhares e sorrisos. Manteve sempre a pulsação no tamborim e na
pandeireta e movimentou-se pela sala enquanto tocava.
Depois quis desenhar. Fez o Capuchinho Vermelho, mas não satisfeito com o resultado pediu-me
uma nova folha. No novo desenho fez uma casa, pediu que cantasse a história do seu desenho e
continuou desenhando um cão e por a ele próprio. Fez uma porta redonda na casa e desenhou um
grande coração na folha. Também desenhou um coração no desenho do Capuchinho Vermelho e
ofereceu-me ambos os desenhos.
Cantou-se a canção do Adeus e retirou-se.
Instrumentos utilizados:
Pontos Importantes:
Data: 10 de Fevereiro de 2011 - 9.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos

Resumo da Sessão: Nesta sessão o Rodrigo mostrou interesse pelo triângulo e por contar os
números até 10.
Acompanhei à guitarra.
Pode-se ver claramente na improvisação melódica, que fez, duas partes distintas na canção. Uma
primeira parte em que conta os números de acordo com a pulsação lentamente, e uma segunda
parte (B) em que elabora uma melodia tipo “rap”.
Fomos interrompidos por outras crianças da casa que também queriam participar. O Rodrigo
mostrou-se receptivo à presença das outras crianças querendo mostrar-lhes o que estava a tocar.
Nitidamente motivado, o Rodrigo passou do triângulo para a pandeireta e para as maracas. Voltou
mais tarde para o triângulo.
Pegou na Harmónica e tocou ao mesmo tempo que dançava pela sala.
Voltou à melodia inicial, desta vez foi explorando outros instrumentos de percussão que se
encontravam na sala ao mesmo tempo que cantava os números.
Cantou os números ao microfone. Alargou a contagem até aos 20.
Voltou a pegar na harmónica, colocou-se à janela olhando para a rua a tocar harmónica e a cantar,
intercalando momentos. Nesta melodia houve momentos de grande intensidade, crescendos.
Voltou para o centro da sala e voltou a cantar a melodia inicial dos números.
Terminou a sessão.
Instrumentos utilizados: Harmónica, triângulo, ovinhos, maracas, pau de chuva, bongós, guitarra
Pontos Importantes: Concentração, contagem dos números, Partes distintas numa melodia

Data: 23 de Fevereiro de 2011 - 10.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Nesta sessão o Rodrigo cantou inicialmente a canção dos números e logo de
seguida pediu para fazer um desenho.
Desenhou uma menina de nome Rita (resposta que respeita o ritmo e a tonalidade). A Rita mora
com o Rodrigo.
Diferente das sessões anteriores, o Rodrigo assume o papel de contador da história da Rita. Diz
que vai “desenhar uma coisa e todos, todos juntos vão ficar contentes”. “Com o lápis vou desenhar
e a Rita vai brincar com o Rodrigo”. Parte da letra não se percebe.
Faz referência ao jardim. A ponta do lápis partiu-se, mostrou-se preocupado com a situação, mas
rapidamente viu que tinha outros lápis.
Fomos interrompidos pelo António.
Nas melodias que foi improvisando, fez vários crescendos. Interessante o facto que foi crescendo
na sua melodia e foi desenhando uma árvore cada vez maior. Voltou a referir os números na letra
da sua canção.
Na hora de terminar, cantou “vamos arrumar todos juntos”.
Instrumentos utilizados: Guitarra
Pontos Importantes: Respostas tonais que respeitam o ritmo, improvisação melódica
Data: 02 de Março de 2011 - 11.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Nesta sessão, o Rodrigo foi para o teclado e ligou a bateria. Tocámos os dois
no piano mantendo a pulsação em simultâneo. Assobiou uma melodia e foi para outros
instrumentos, solicitando que eu me mantivesse no piano.
Explorou os vários instrumentos de percussão enquanto assobiava uma melodia.

Não se manteve muito tempo em nenhum dos instrumentos, mas o assobio foi uma constante em
toda a improvisação.
Pediu para tocar “O Balão do Joaquim” e tentou assobiar a melodia.
Mostrou-se muito interessado na forma correcta de tocar os instrumentos.
Acompanhei o Rodrigo com a guitarra enquanto lhe ensinava como se tocavam os instrumentos.
Fomos interrompidos pelo Manuel que também queria participar na sessão.
Terminou a sessão.
Instrumentos utilizados:
Pontos Importantes:
Data: 16 de Março de 2011 - 12.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Nesta sessão o Rodrigo iniciou a sessão a dizer que não queria música. Disse
que se eu tocasse não era minha “amiga”, tentou convencer-me que estar na sala da música sem
música não fazia mal.
Quando começou a desenhar pediu que tocasse.
Desenhou uma menina com cabelos longos. As respostas para terminar as minhas frases não
respeitaram nem a pulsação nem a tonalidade.
Na letra da canção foi-se referindo que a Margarida está contente, está sozinha e não faz mal “não
faz mal estar sozinho”.
O Rodrigo acabou por acrescentar que “a Margarida está sozinha mas o Rodrigo está cá”.
Referiu que a estava contente porque se portou bem, comeu tudo e foi para a sala azul.
Desenhou-se depois a ele ao meu lado e colocou duas coroas de rei e de rainha e perguntou se
íamos casar. Mencionou que depois de casados poderíamos morar na minha casa e questionou que
ainda não tinha vindo à minha casa. Perguntou como seria a minha casa e se tinha uma cama para
ele. Depois de lhe contar que tinha gatos ele falou dos animais que a Casa da Criança tem. Entrou
a Diana pela porta a dizer que também gosta de animais.
Terminou a sessão.
Instrumentos utilizados:
Pontos Importantes:
Data: 23 de Março de 2011 - 13.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Voltou a desenhar-me como se fosse uma rainha.
Improvisou uma melodia onde questionava o facto de não ter vindo à minha casa. “Porque eu não
fui à tua casa, porque eu não fui para a tua casa, porque eu não brinquei com os gatos.”
Instrumentos utilizados: Guitarra, microfone
Pontos Importantes: A casa
Data: 28 de Março de 2011 - 14.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão:
O Rodrigo veio para a sessão muito satisfeito. Cantou o Bom dia ao microfone e ficou a improvisar
com a palavra olá.
Após esta primeira actividade pediu para desenhar.

Desenhou o “Roque” dizendo que se tratava de um amigo da escola. Não desenvolveu qualquer
história sobre o colega, e apenas cantou o seu nome.
Instrumentos utilizados:
Pontos Importantes:
Data: 04 de Maio de 2011 - 15.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: A casa do pai, do mano e a minha.
O Rodrigo veio para a sessão com uma folha azul, desenhou a casa do pai, mas pela primeira vez
incluiu o seu irmão.
Na realização de toda a actividade o Rodrigo mostrou-se instável preocupando-se mais com a
qualidade do desenho do que com a história que se contava a partir deste. Queria fazer o desenho
para oferecer ao pai.
Solicitou ajuda para desenhar a cabeça do pai e uma vez que não estava desenhada segundo as suas
exigências começou a chorar e pediu para fazer um de novo. Não havendo mais folhas azuis olhou
para mim e pediu que fosse com ele ao gabinete da Carla buscar mais uma folha.
Na nova folha, não se sentiu confiante para realizar o desenho sozinho pelo que foi solicitando ajuda
à medida que ia sentindo dificuldades na sua realização.
Neste segundo desenho, o Rodrigo não completou as minhas frases, estava muito preocupado com a
qualidade do seu trabalho.
Instrumentos utilizados: Guitarra
Pontos Importantes: Qualidade do Desenho sobrepõe-se à história contada por este. Casa do Pai.
Data: 11 de Maio de 2011 - 16.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: A casa do pai tem um jardim
Como na sessão anterior, o Rodrigo solicitou uma folha para fazer um desenho para o pai. Desta
vez, estava mais interessado na história e não se preocupou muito com a qualidade deste.
A história imaginada passa-se no jardim da casa do pai, onde se desenha a brincar com o irmão. Faz
referência que o pai está dentro de casa a fazer a comida para os manos.
Instrumentos utilizados: Guitarra
Pontos Importantes: Casa do Pai
Data: 18 de Maio de 2011 - 17.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Quem é que bate à porta?
Nesta sessão, o Rodrigo não desenhou.
Na exploração rítmica que iniciou, atribuiu o som do bater na caixa chinesa ao bater à porta e
iniciou uma canção improvisada. Após se ouvir bater à porta improvisa a seguinte letra:
Parte A
“Noc noc Noc, Quem é?, Noc noc Noc, Quem é que bate à porta?”
Parte B
“É alguém que gosta de mim, eu gosto de ti Margarida, tu gosta de mim? Quem gosta de mim”
Parte A
“Noc noc Noc, Quem é?, Noc noc Noc, Quem é que bate à porta?”
Parte B

“ É o pai, o pai leva a passear, o pai gosta de mim, eu gosto de ti”
Parte A
“Noc noc Noc, Quem é?, Noc noc Noc, Quem é que bate à porta?”
Parte B
“É a mãe, será que ela gosta de mim, vai-me levar para a casa dela”
Durante toda a sessão o Rodrigo improvisou uma canção com base nesta temática de quem gosta
dele e da necessidade de aceitação por parte dos pais.
Instrumentos utilizados: Guitarra, caixa chinesa e microfone
Pontos Importantes: Referência à mãe e à sua casa
Data: 25 de Maio de 2011 - 18.ª Sessão
Participantes: Rodrigo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Nesta sessão o Rodrigo apresentou-se instável emocionalmente, tinha estado de
castigo. Iniciou a sessão a comentar que a Carla estava zangada com ele.
Na execução dos instrumentos musicais notou-se essa instabilidade quer nos ritmos desestruturados
quer na força utilizada para os manusear e tocar.
Uma das baquetas partiu-se e o Rodrigo parou, começou a chorar e retirou-se da sala mantendo-se à
porta sem se afastar. Continuei a cantar e a tocar guitarra cantando que gostava do Rodrigo e que
não estava zangada com ele que gostava das suas músicas. Passados uns três minutos, O Rodrigo
voltou a entrar na sala e escondeu-se por baixo da maca, parei de tocar e perguntei se me podia
esconder ali com ele. Após a concordância dele ficámos os dois sentados lado a lado. O Rodrigo
começou novamente a chorar, pediu desculpa, afirmou que fez mal, mas que era um menino bom e
pediu um abraço. Ficou a chorar abraçado a mim durante algum tempo.
Quando ficou mais calmo, voltou a falar da Carla, que já lhe tinha pedido desculpa e que ela o
desculpou, mas que ele tinha ficado triste.
Instrumentos utilizados: Guitarra, instrumentos de percussão
Pontos Importantes: A Carla. Querer ser bom.

ANEXO F
Desenho auto-retrato do Rodrigo

ANEXO G
Desenho do Rei e da Rainha – Rodrigo

ANEXO H
Desenho da Rainha – Rodrigo

ANEXO I
Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia Para Crianças – Utente Rodrigo
(2.º momento de avaliação)

Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças
Versão adaptada da escala Music Therapy Questionaire Children desenvolvida por
Michael D. Cassity e Julia E. Cassity
Nome da Criança: Rodrigo

Idade: 6

Data 01/07/2011

Parte I (Música)
1. Indique as preferências musicais seleccionando o número que melhor se
adequa aos gostos da criança.
Detesta

Não

Nem gosta nem

Gosta

desgosta

Gosta

Gosta
muito

Popular

1

2

3

4

5

Tradicional

1

2

3

4

5

Pop Rock

1

2

3

4

5

Clássica

1

2

3

4

5

Infantil

1

2

3

4

5

Fado

1

2

3

4

5

Outra

1

2

3

4

5

Portuguesa

___________
2. Indique o CD de preferência do/a ______, o cantor preferido ou compositor..
_______________________________________________________________
3. Com base na escala seleccione os números que melhor se adequam aos
comportamentos manifestados pela criança.
Discordo

Discordo

Totalmente
1
3.1 4

Nem concordo

Concordo

nem discordo
2

3

Concordo
Totalmente

4

5

É capaz de identificar características da música como estilo, rápida ou
lenta, que instrumento está a tocar, distinguir uma pessoa a cantar de
um instrumento a tocar.

3.2 4

Canta melodias afinadamente

3.3 4

Iria adorar tocar um instrumento musical.

3.4 4

Iria adorar inventar uma coreografia para uma música.

Parte II – Análise multimodal de problemas
Para cada afirmação indique o número (segundo a escala) que melhor descreve a
criança.
Discordo
Discordo
Nem concordo
Concordo
Concordo
Totalmente
nem discordo
Totalmente
1
2
3
4
5
01. 2 Raramente fica em sarilhos por não ter seguido regras ou por não fazer
aquilo que deveria.
02. 4 Tem dificuldades em seguir ordens (ficar sentado na cadeira, terminar o
trabalho, trabalhar em silêncio, ser amável para os outros).
03. 2 Exibe comportamentos disruptivos explosivos, como birras, para
chamar a atenção.
04. 3 Os colegas gostam dele(a).
05. 2 Chama frequentemente nome aos colegas como “estúpido”, “idiota”,
“burro”.
06. 4 Não fala ou fala muito pouco com os colegas.
07. 2 Não participa ou evita participar em actividades de grupo com os
colegas.
08. 4 É tímido, envergonhado e não se interessa pelos colegas.
09. 2 Discute com os colegas.
10. 2 Não colabora quando trabalha ou brinca com os colegas.
11. 2 Gosta de partilhar coisas com os outros e de esperar a sua vez.
12. 4 Não toma atenção aos outros enquanto participa em actividades
estruturadas.
13. 2 Fala demasiado baixo.
14. 2 Demonstra boas capacidades de liderança.
15. 4 Não responde ou não se expressa em relação a cumprimentos e
despedidas.
16. 4 Não expressa necessidades ou o que quer aos outros.
17. 4 Vai atrás do grupo não expressando a sua opinião ou sentimentos.
18. 4 Não se mantém na realização da tarefa, distrai-se com facilidade e não
se consegue concentrar.
19. 2 Tira as coisas dos outros em vez de partilhar ou esperar a sua vez.
20. 2 Bate nos colegas.
21. 4 Tem fraco contacto visual, não olhas as outras pessoas nos olhos, olha
para outro lado ou para o chão quando falam com ele ou sobre ele(a).
22. 4 É desajeitado nos movimentos comuns como andar.
23. 4 Dá encontrões nas pessoas quando está em grupo.
24. 4 Não consegue usar os dedos para realizar tarefas tão bem como os
colegas (pegar em moedas, agarrar um lápis).
25. 4 Apanha bolas, bate palmas, toca o tambor facilmente.
26. 4 Deixa cair objectos com regularidade causando distúrbios aos outros e
causando embaraço para si.
27. 4 Não se consegue recordar de eventos familiares como a ida ao parque.
28. 2 Tem dificuldades em imitar frases ou sons.
29. 2 Fale demasiado alto.
30. 4 Não pronúncia as palavras com clareza.
31. 2 Tem dificuldades em compreender o que lhe é dito.

32. 2
33. 4
34. 4
35. 2

36. 4

37. 2
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

4
4
2
4
4
2
4

45. 4
46. 2
47. 2

Tem dificuldades em seguir direcções.
Percebe conceitos com esquerda e direita, atrás, à frente, ao lado de,
em cima, em baixo, à volta e por dentro.
Faz comentários negativos sobre si, como “sou burro” ou “não sou
muito esperto”.
Recusa-se a participar em grupo ou individualmente em actividades
devida à falta de confiança nas suas capacidades (medo do fracasso ou
do ridículo)
Existe um ou mais comportamentos quando faz uma actividade:
desorganização em vez seguir o objectivo, rápido não se preocupando
com a qualidade dos resultados, desiste facilmente em vez de mostrar
perseverança, impressivo em vez de preciso.
Faz comentários depreciativos aos pares se eles não fazem o que
ele(a) quer.
Tem dificuldades em dizer as horas ou o dia da semana.
Tem dificuldades em contar dinheiro
Tem dificuldade em memorizar as letras do alfabeto
Tem dificuldades em contar.
Consegue exprimir que está feliz, triste ou excitado.
Demonstra pouco ou nenhuma emoção (alegria, tristeza ou excitação).
Consegue facilmente identificar quando os outros estão felizes, tristes
ou excitados.
Tem dificuldades em descrever os sentimentos dos outros.
Exibe emoções extremas ( rir e chorar, tristeza ou alegria)
As emoções demonstradas são frequentemente inapropriadas para a
ocasião ou situação (rir em situações tristes ou quando está triste,
chorar quando está contente ou em situações alegres)

Esta parte do questionário deverá ser preenchida pelo musicoterapeuta após a
observação do paciente nas sessões de musicoterapia. Deverá ser respondido após
as primeiras sessões, às 16 semanas e no final.
Escala a utilizar das questões 48 à 62.
Muito
Desadequada
Média
Adequada
Muito
Desadequada
Adequada
1
2
3
4
5
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

3
2
3
2
2
3
2
4
4
3
2
3

Concentração
Atenção
Retenção
Relações interpessoais
Contacto visual/ocular
Postura
Contacto físico
Motivação para se envolver com a musicoterapia
Expressões faciais
Envolve-se na conversa; capacidade de conversação
Apercebe-se e resolve problemas durante as actividades musicais
Usa a música de forma apropriada (artisticamente, para reflectir
emoções ou sentimentos, como escape)
60. 3 Criatividade musical
61. 4 Atitude geral perante a música
62. 4 Competências rítmicas
63. O paciente tem alguma deficiência que possa dificultar a sua participação
nas actividades?
Não
Sim
Se sim, identifique sumariamente a deficiência verificada.

ANEXO J
Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia Para Crianças – Utente Hugo
(1.º momento de avaliação)

Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças
Versão adaptada da escala Music Therapy Questionaire Children desenvolvida por
Michael D. Cassity e Julia E. Cassity
Nome da Criança: Hugo

Idade:
Parte I (Música)

Data 22/11/2010

1. Indique as preferências musicais seleccionando o número que melhor se
adequa aos gostos da criança.
Detesta

Não

Nem gosta nem

Gosta

desgosta

Gosta

Gosta
muito

Popular

1

2

3

4

5

Tradicional

1

2

3

4

5

Pop Rock

1

2

3

4

5

Clássica

1

2

3

4

5

Infantil

1

2

3

4

5

Fado

1

2

3

4

5

Outra

1

2

3

4

5

Portuguesa

___________

2. Indique o CD de preferência do/a ______, o cantor preferido ou compositor..
_______________________________________________________________
3. Com base na escala seleccione os números que melhor se adequam aos
comportamentos manifestados pela criança.
Discordo

Discordo

Totalmente
1
3.1 4

Nem concordo

Concordo

nem discordo
2

3

Concordo
Totalmente

4

5

É capaz de identificar características da música como estilo, rápida ou
lenta, que instrumento está a tocar, distinguir uma pessoa a cantar de
um instrumento a tocar.

3.2 4

Canta melodias afinadamente

3.3 4

Iria adorar tocar um instrumento musical.

3.4 4

Iria adorar inventar uma coreografia para uma música.

Parte II – Análise multimodal de problemas
Para cada afirmação indique o número (segundo a escala) que melhor descreve a
criança.
Discordo
Discordo
Nem concordo
Concordo
Concordo
Totalmente
nem discordo
Totalmente
1
2
3
4
5
01. 2 Raramente fica em sarilhos por não ter seguido regras ou por não fazer
aquilo que deveria.
02. 4 Tem dificuldades em seguir ordens (ficar sentado na cadeira, terminar o
trabalho, trabalhar em silêncio, ser amável para os outros).
03. 2 Exibe comportamentos disruptivos explosivos, como birras, para
chamar a atenção.
04. 3 Os colegas gostam dele(a).
05. 2 Chama frequentemente nome aos colegas como “estúpido”, “idiota”,
“burro”.
06. 4 Não fala ou fala muito pouco com os colegas.
07. 2 Não participa ou evita participar em actividades de grupo com os
colegas.
08. 4 É tímido, envergonhado e não se interessa pelos colegas.
09. 2 Discute com os colegas.
10. 2 Não colabora quando trabalha ou brinca com os colegas.
11. 2 Gosta de partilhar coisas com os outros e de esperar a sua vez.
12. 4 Não toma atenção aos outros enquanto participa em actividades
estruturadas.
13. 2 Fala demasiado baixo.
14. 2 Demonstra boas capacidades de liderança.
15. 4 Não responde ou não se expressa em relação a cumprimentos e
despedidas.
16. 4 Não expressa necessidades ou o que quer aos outros.
17. 4 Vai atrás do grupo não expressando a sua opinião ou sentimentos.
18. 4 Não se mantém na realização da tarefa, distrai-se com facilidade e não
se consegue concentrar.
19. 2 Tira as coisas dos outros em vez de partilhar ou esperar a sua vez.
20. 2 Bate nos colegas.
21. 4 Tem fraco contacto visual, não olhas as outras pessoas nos olhos, olha
para outro lado ou para o chão quando falam com ele ou sobre ele(a).
22. 4 É desajeitado nos movimentos comuns como andar.
23. 4 Dá encontrões nas pessoas quando está em grupo.
24. 4 Não consegue usar os dedos para realizar tarefas tão bem como os
colegas (pegar em moedas, agarrar um lápis).
25. 4 Apanha bolas, bate palmas, toca o tambor facilmente.
26. 4 Deixa cair objectos com regularidade causando distúrbios aos outros e
causando embaraço para si.
27. 4 Não se consegue recordar de eventos familiares como a ida ao parque.
28. 2 Tem dificuldades em imitar frases ou sons.
29. 2 Fale demasiado alto.
30. 4 Não pronúncia as palavras com clareza.
31. 2 Tem dificuldades em compreender o que lhe é dito.

32. 2
33. 4
34. 4
35. 2

36. 4

37. 2
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

4
4
2
4
4
2
4

45. 4
46. 2
47. 2

Tem dificuldades em seguir direcções.
Percebe conceitos com esquerda e direita, atrás, à frente, ao lado de,
em cima, em baixo, à volta e por dentro.
Faz comentários negativos sobre si, como “sou burro” ou “não sou
muito esperto”.
Recusa-se a participar em grupo ou individualmente em actividades
devida à falta de confiança nas suas capacidades (medo do fracasso ou
do ridículo)
Existe um ou mais comportamentos quando faz uma actividade:
desorganização em vez seguir o objectivo, rápido não se preocupando
com a qualidade dos resultados, desiste facilmente em vez de mostrar
perseverança, impressivo em vez de preciso.
Faz comentários depreciativos aos pares se eles não fazem o que
ele(a) quer.
Tem dificuldades em dizer as horas ou o dia da semana.
Tem dificuldades em contar dinheiro
Tem dificuldade em memorizar as letras do alfabeto
Tem dificuldades em contar.
Consegue exprimir que está feliz, triste ou excitado.
Demonstra pouco ou nenhuma emoção (alegria, tristeza ou excitação).
Consegue facilmente identificar quando os outros estão felizes, tristes
ou excitados.
Tem dificuldades em descrever os sentimentos dos outros.
Exibe emoções extremas ( rir e chorar, tristeza ou alegria)
As emoções demonstradas são frequentemente inapropriadas para a
ocasião ou situação (rir em situações tristes ou quando está triste,
chorar quando está contente ou em situações alegres)

Esta parte do questionário deverá ser preenchida pelo musicoterapeuta após a
observação do paciente nas sessões de musicoterapia. Deverá ser respondido após
as primeiras sessões, às 16 semanas e no final.
Escala a utilizar das questões 48 à 62.
Muito
Desadequada
Média
Adequada
Muito
Desadequada
Adequada
1
2
3
4
5
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

3
2
3
2
2
3
2
4
4
3
2
3

Concentração
Atenção
Retenção
Relações interpessoais
Contacto visual/ocular
Postura
Contacto físico
Motivação para se envolver com a musicoterapia
Expressões faciais
Envolve-se na conversa; capacidade de conversação
Apercebe-se e resolve problemas durante as actividades musicais
Usa a música de forma apropriada (artisticamente, para reflectir
emoções ou sentimentos, como escape)
60. 3 Criatividade musical
61. 4 Atitude geral perante a música
62. 4 Competências rítmicas
63. O paciente tem alguma deficiência que possa dificultar a sua participação
nas actividades?
Não
Sim
Se sim, identifique sumariamente a deficiência verificada.

ANEXO K
Resumo das sessões - Hugo

Data: 10 de Novembro de 2010 - 1.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: O Hugo sentiu-se muito à vontade na sala e procedeu à
exploração dos instrumentos musicais disponíveis.
Nas várias improvisações que fez manteve sempre a pulsação e mostrou um
bom controlo das baquetas.
Na exploração do piano parou nos sons graves que associou à personagem
do lobo mau. Propôs que fizéssemos a história do Capuchinho Vermelho e foi
solicitando a troca de papéis sendo a sua personagem sempre a mais forte e a
que saía vitoriosa dos confrontos.
Por baixo da maca situava-se a casa/esconderijo do capuchinho vermelho que
consistia num local seguro a que o lobo mau não tinha acesso.
Instrumentos utilizados: Tamborim, guitarra, jogo de sinos, piano, microfone,
bongós, pandeireta e castanholas
Pontos Importantes: Bom controlo motor, alternância de papéis, sentido de
pulsação, associação sonora às personagens
Data: 17 de Novembro de 2010 - 2.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: O Hugo iniciou a sessão a tocar harmónica, uma
melodia em compasso ternário. Ao visualizar o microfone, pôs de lado a
harmónica que atirou para cima da maca e começou a cantar uma melodia
cujo as palavras não se percebiam. Enquanto cantava foi para o piano e ao
tocar nos sons mais graves recordou-se da história do lobo mau e pediu para
“brincarmos” novamente como na sessão anterior. Desta vez não havia
capuchinho vermelho, existia um pastor, personagem interpretada pelo
terapeuta e o lobo mau que comia as ovelhas do pastor. O Lobo mau assumia
os sons do piano e as ovelhas os blocos do metalofone.
Para atrair as ovelhas o Hugo utilizava os sons agudos do piano variando a
pulsação consoante queria que elas se aproximassem do lobo lenta ou
rapidamente. Para comer as ovelhas e mostrar a satisfação do lobo utilizou os
sons graves.
Solicitou que o pastor mostrasse desagrado com a situação e riu-se enquanto
este se lamentava.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, guitarra, harmónica e castanholas
Pontos Importantes: Associação dos sons às personagens, variação de
pulsação
Data: 24 de Novembro de 2010 - 3.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: Esta sessão foi muito idêntica à anterior. Iniciou a
sessão cantando ao microfone, apenas vocábulos, não utilizou palavras. Fez
várias variações de intensidade e manteve um diálogo constante com o
acompanhamento que eu estava a realizar. Muito concentrado.
Propôs que se repetisse o jogo da sessão anterior, foi para o piano, voltou a
chamar as ovelhas com os agudos e a comê-las com os graves.

Pela primeira vez o Hugo sentiu a necessidade do contacto físico, elaborou a
história de que seria uma ovelha e eu o lobo mau que a teria que comer,
depois inverteu os papéis.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: Associação dos sons às personagens, variação de
pulsação e intensidade, exploração da voz, contacto físico
Data: 03 de Dezembro de 2010 - 4.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: Inicialmente sentou-se ao piano, segurou o microfone e
cantou canções de Natal organizando momentos de som e de silêncio. Pediu
que o acompanhasse com a guitarra.
Voltou à história do Lobo Mau, mas desta vez não utilizou instrumentos
musicais queria simplesmente o contacto físico, pedindo para serem várias
vezes repetidas as cenas em que o Lobo come o Capuchinho Vermelho. Os
papéis foram alternados.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: Som e silêncio, contacto físico
Data: 05 de Janeiro de 2011 - 5.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 20 minutos
Resumo da Sessão: Nesta sessão, o Hugo apenas cantou. Segurou o
microfone e pediu-me com o acompanhasse na guitarra.
Sempre com uma postura de quem está zangado, olhando de lado para mim
elaborou no seu discurso musical a seguinte letra:
“Eu quero uma casa para eu morar, mas eu nunca encontrei, nunca vou
encontrar, eu já procurei, eu quero uma casa para eu morar de pernas para o
ar, quero uma casa para eu morar, ter as minhas coisas, mas não vou
encontrar.”
O Hugo manteve-se a cantar durante todo o tempo da sessão, no final,
visivelmente satisfeito com a sua prestação musical, disse-me que já tinha
terminado e retirou-se da sessão.
Instrumentos utilizados: Guitarra, Piano e Voz
Pontos Importantes: A frustração de não ter a sua própria casa, não referiu
elementos que constituem uma família

Data: 12 de Janeiro de 2011 - 6.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: O Hugo explorou os instrumentos musicais, olhando
muitas vezes para mim tentando manter uma interacção.
Voltou à história do Capuchinho Vermelho, não voltou a querer ser o Lobo
Mau, assumiu sempre a personagem da menina. Nesta história o Capuchinho
era a personagem mais forte, mas que se protegia na sua casa rodeada de
instrumentos musicais. Dos bongós fez uma arma que disparava e matava o
Lobo. Depois de morto o Lobo, o Capuchinho amarrou-o, prendendo as suas
mãos com a pandeireta. Quando terminou a sessão, referiu que estando presa
já não poderia sair mais da Casa da Criança.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: Capuchinho Vermelho a personagem que vence na
história, necessidade de amarrar as mãos do Lobo

Data: 26 de Janeiro de 2011 - 7.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: Mais uma vez, repete-se a história do Lobo Mau, desta
vez o Hugo assume papéis como o do Feiticeiro que prende o Lobo na prisão.
O Lobo é violentado pelos guardas (baquetas). O Feiticeiro grita palavras de
ordem e bate no tamborim para se fazer entender. O Lobo não se pode mexer
nem falar. Nunca é libertado.
No final é morto, mas não fica completamente morto, é deitado no chão e
coberto com todos os instrumentos musicais.
Após cobrir todo o meu corpo com instrumentos, sempre tendo o cuidado para
não me magoar, o Hugo diz que agora terei que ficar ali até que ele me liberte
e assim fico a morar com ele na Casa de Criança. Esta ideia já tinha sido
exposta na sessão anterior.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: Aparecem novas personagens, cobre o corpo da
personagem má com instrumentos

Data: 02 de Fevereiro de 2011 - 8.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 60 minutos
Resumo da Sessão: Aqui é uma feira. Esta sessão foi muito musical. O Hugo
tocou harmónica e solicitou que o acompanhasse com a guitarra. Imaginou
que ali era uma feira, onde se vendia comida. Houve muita interacção, ele
solicitou que eu cantasse também. Intercalou a sua actuação com momentos
em que tocava harmónica e maracas e outros em que cantava.
“Aqui é uma feira,
Quem quer ir à feira
A nossa feira é aqui
Quem quer comprar comida na feira
As pessoas já perguntaram
Quem quer, quem quer…quem quer comida da feira
Quem quer comprar comida na feira
Quem quer comprar
Aqui a comida é feira é boa
Arroz de carne
Carne e peixe
E fruta e bebidas
Quem quer comprar esparguete, é muito muito bom
Quem quer comprar comida da feira”
Ao longo de toda canção foi dando indicações de como deveria ser a minha
prestação.
Após este momento, voltou à história do Lobo Mau, voltou a cobrir o meu
corpo com instrumentos musicais. Terminou a sessão querendo ajudar-me a
arrumar os instrumentos.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, maracas, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: Grande interacção, musicalidade
Data: 09 de Fevereiro de 2011 - 9.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: Inicia a sessão dizendo “você está na prisão”.
Assume o papel de Bruxa má, e manda-me sentar na cadeira. Muda de
opinião resolve que o lobo mau desta vez vai trabalhar com a Bruxa Má. Diz
que a Bruxa má é bonita para o Lobo Mau. Utiliza os tubos sonoros para
comunicar com o Lobo.
Ambas as personagens vão atacar os animais com feitiços.
Os instrumentos musicais são os animais que são caçados e comidos por esta
dupla. Quando chega a hora de comer os animais, a Bruxa Má come sempre
mais que o Lobo.
A sessão terminou após todos os animais terem sido comidos.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra, castanholas, tubos sonoros.
Pontos Importantes: Lobo Mau e Bruxa Má cúmplices

Data: 23 de Fevereiro de 2011 - 10.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: Iniciou a sessão ao microfone, colocou a bateria do
órgão a tocar e cantarolou uma melodia em género de rap, mas não se
percebendo a letra. Quando fez silêncio aproveitei para lhe dizer olá Hugo no
mesmo tom de voz com que tinha cantarolado antes. Esboçou um enorme
sorriso. Voltou ao rap inicial, cantou e dançou.
Após esta introdução pediu para brincar ao Lobo Mau. Assumiu o papel de
Capuchinho Vermelho e atribuiu-me o papel de Lobo Mau. No início da história
o Lobo está a dormir. Para o Lobo acordar pede-me para tocar nos graves do
piano. A casa do Lobo é ao Piano. O Capuchinho Vermelho mantém-se na sua
casa por baixo da maca. O Hugo muda de personagem, assume o papel de
Bruxa má que lança feitiços. O Lobo Mau deve manter-se no chão.
Agora assume o papel de feiticeiro a cargo do rei, o Lobo Mau é preso nas
masmorras e atacado pelo feiticeiro que lhe pergunta várias vezes se ele se
está a portar bem. São vários os episódios de violência (fingida) contra o Lobo
Mau. Os instrumentos musicais assumem o papel de agressores. No final o
Lobo é preso no tapete, deitado no chão onde é amarrado com os
instrumentos musicais. Mais uma vez o corpo é todo coberto com instrumentos
que ao mesmo tempo que cobrem o corpo o agridem.
No final, o Hugo quer ser o Lobo Mau que é coberto com os instrumentos
musicais. Não se revela um Lobo colaborante, estando constantemente a
soltar-se.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, triângulo, piano,
microfone, bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: Necessidade de no final cobrir o corpo com os
instrumentos musicais. Regresso à prisão do Lobo e o assumir de uma
personagem intermediária que vai perguntar ao rei se pode soltar o Lobo Mau.
Data: 02 de Março de 2011 - 11.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: Sessão muito semelhante à anterior. O Lobo é feito
prisioneiro e é maltratado pelos guardas. O Lobo não pode dizer nada, mas
pode mexer os braços. Utiliza os tambores quando o Lobo não obedece Às
suas regras. Pode mexer…ainda não!
Enquanto o Lobo está preso, o Hugo toca um pouco de piano dividindo as
ordens que dá ao Lobo.
Acaba por soltar o Lobo e sugere que este coma o Capuchinho Vermelho. No
entanto sempre que o Lobo se aproxima refere que está enfeitiçado e que
sabe mal.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes:

Data: 14 de Março de 2011 - 12.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: Se tu mexeres vais de castigo um mês.
Faz de capitão.
Solicita que se desligue a câmara ou mete-me de castigo, enquanto dá essa
ordem vai tocando o triângulo.
Desiste da ideia.
Está zangado nesta sessão, grita bastante e reforça as suas ideias batendo
nos Bongós e Tamborim.
Toca Harmónica, faz referência à canção da feira.
Está mais colaborante.
Toca o triângulo finalizando a canção.
Manda o Lobo para a prisão e fica a cantar com a guitarra.
Não houve grande coerência durante a sessão, revelou muita instabilidade
não se mantendo em nenhuma das suas propostas mais do que dois minutos.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes:
Data: 23 de Março de 2011 - 13.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: A minha casa. “Quero uma casa, para eu morar, ter as
minhas coisas, não sei se vou encontrar”. Pequena canção introdutória.
Asume o papel de capitão que tem como empregado o Lobo Mau, ambos vão
à caça e apanham animais que se encontram escondidos. Os animais
encontrados pelo Lobo têm que ser entregues ao Capitão. No final o Lobo
come sempre menos que o capitão.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: Cumplicidade
Data: 28 de Março de 2011 - 14.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: Sessão idêntica à anterior, em que assume uma
personagem mais forte, neste caso o feiticeiro que tem o Lobo como cúmplice.
Vão à caça, os animais são entregues ao Feiticeiro que no final faz uma
partilha desigual. O Lobo desta vez reclama, dizendo que não é justo e o
Feiticeiro acaba por não lhe dar nenhum animal remetendo-o para o castigo.
Quando apanhados os animais, esses instrumentos teriam que ser tocados.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: Castigo e cumplicidade

Data: 04 de Abril de 2011 - 15.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: O Hugo assumiu a personagem do rei que se senta ao
piano. O Lobo Mau, seu criado deverá ir à caça, mas nunca acerta no animal
que deveria caçar. Os animais não são para comer, mas sim para o Zoo do
Rei. Sempre que o Lobo traz o animal errado (instrumento), é castigado com
os sons graves, quando acerta, o rei canta “Parabéns para o Lobo”.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: Maus-tratos, falhar, castigo ou recompensa
Data: 27 de Abril de 2011 - 16.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: Nesta sessão, o Hugo mostrou-se, no início, instável e
zangado. Tocou os instrumentos com bastante força não mantendo a
pulsação, parecia irritado. Recusou-se a tirar os sapatos e a dizer olá.
Mandou-me fazer silêncio.
Passada esta primeira fase, sentou-se a olhar para mim, disse que tinha
terminado e saiu pela porta, não se afastando da entrada. Depois regressou e
sugeriu que eu assumisse o papel do Lobo Mau. O Lobo Mau nesta história
era amigo do Capuchinho Vermelho e ajudava-o a construir uma casa. Os
blocos dos metalofones permitiram que se construísse uma casa apenas com
paredes e telhado. Após estar montada a estrutura da casa, O Hugo tocou nas
lâminas sorrindo e pediu-me para o acompanhar à guitarra enquanto cantava
“Eu tenho um amigo, eu quero um amigo… na minha casa”. Foi a primeira vez
que o Hugo proferiu a palavra amigo.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: amigo, casa
Data: 04 de Maio de 2011 - 17.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 45 minutos
Resumo da Sessão: Pela primeira vez é abordado o contexto escolar. O
Hugo assume o papel da professora e eu de Lobo Mau, filho e aluno dele.
O Lobo Mau assume um comportamento desajustado, morde os outros,
estraga os materiais e não realiza as tarefas de forma adequada. Como
castigo tem direito a um sinal vermelho no quadro. Quando a professora grita,
o Hugo dá ênfase batendo com bastante intensidade no tamborim.
O Lobo Mau não pode ir aos prolongamentos (aecs) porque é só para os que
vão mais avançados.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: Contexto escolar

Data: 11 de Maio de 2011 - 18.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: Professora e mãe do Lobo Mau. O Lobo Mau porta-se
mal e é castigado, a professora grita com ele, pois este em vez de escrever
fixe escreve feio, não vai ao intervalo. Não sabe fazer contas. Os
comportamentos maus do lobo estão relacionados com as suas competências
académicas. O Hugo manda o lobo chorar. A professora fala baixinho com o
lobo, este consegue fazer os exercícios. Toca o triângulo e o Lobo vai para
casa. Em casa a mãe (no piano) toca a canção dos parabéns para o Lobo.
Esta cena repetiu-se várias vezes.
Instrumentos utilizados: Metalofone, triângulo e metalofone soprano
Pontos Importantes: Sucesso do Lobo
Data: 18 de Maio de 2011 - 19.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 40 minutos
Resumo da Sessão: Professora que é mãe do Lobo Mau, leva o filho à
escola. O filho porta-se mal, morde os colegas, apanha bolinha vermelha no
comportamento. Erra a escrever as palavras. Vai para casa e fica de castigo.
Os instrumentos musicais simbolizam as três canetas utilizadas pela
professora para marcar os comportamentos (Pau de Chuva e Lâminas do
metalofone). O Pau de Chuva serve para marcar o vermelho.
O triângulo marca a ida do Lobo Mau para o recreio e para casa.
Instrumentos utilizados: Pau de Chuva, Guitarra, Piano, triângulo
Pontos Importantes: Mau comportamento e castigos
Data: 25 de Maio de 2011 - 20.ª Sessão
Participantes: Hugo
Duração: 30 minutos
Resumo da Sessão: O braço é o bebé indefeso e ferido que precisa de ser
cuidado. O Lobo Mau é o médico e tem que ir caçar para alimentar a Raposa e
o seu bebé. Necessidade de contacto físico em relação ao bebé. Os
instrumentos musicais são o alimento e os tratamentos médicos. A raposa e o
bebé encontram-se deitados na maca e o Lobo providencia o que faz falta.
Instrumentos utilizados: Tamborim, metalofone soprano, piano, microfone,
bongós, pandeireta, harmónica, guitarra e castanholas
Pontos Importantes: Personagem mais forte e mais fraca

ANEXO L
Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia Para Crianças – Utente Hugo
(2.º momento de avaliação)

Questionário Psiquiátrico de Musicoterapia para Crianças
Versão adaptada da escala Music Therapy Questionaire Children desenvolvida por
Michael D. Cassity e Julia E. Cassity
Nome da Criança: Hugo

Idade:

Data 01/07/2011

Parte I (Música)
1. Indique as preferências musicais seleccionando o número que melhor se
adequa aos gostos da criança.
Detesta

Não

Nem gosta nem

Gosta

desgosta

Gosta

Gosta
muito

Popular

1

2

3

4

5

Tradicional

1

2

3

4

5

Pop Rock

1

2

3

4

5

Clássica

1

2

3

4

5

Infantil

1

2

3

4

5

Fado

1

2

3

4

5

Outra

1

2

3

4

5

Portuguesa

___________

2. Indique o CD de preferência do/a ______, o cantor preferido ou compositor..
_______________________________________________________________
3. Com base na escala seleccione os números que melhor se adequam aos
comportamentos manifestados pela criança.
Discordo

Discordo

Nem concordo

Totalmente
1
3.1 4

Concordo

nem discordo
2

3

Concordo
Totalmente

4

5

É capaz de identificar características da música como estilo, rápida ou
lenta, que instrumento está a tocar, distinguir uma pessoa a cantar de
um instrumento a tocar.

3.2 4

Canta melodias afinadamente

3.3 4

Iria adorar tocar um instrumento musical.

3.4 4

Iria adorar inventar uma coreografia para uma música.

Parte II – Análise multimodal de problemas
Para cada afirmação indique o número (segundo a escala) que melhor descreve a
criança.
Discordo
Discordo
Nem concordo
Concordo
Concordo
Totalmente
nem discordo
Totalmente
1
2
3
4
5
01. 2 Raramente fica em sarilhos por não ter seguido regras ou por não fazer
aquilo que deveria.
02. 4 Tem dificuldades em seguir ordens (ficar sentado na cadeira, terminar o
trabalho, trabalhar em silêncio, ser amável para os outros).
03. 3 Exibe comportamentos disruptivos explosivos, como birras, para
chamar a atenção.
04. 4 Os colegas gostam dele(a).
05. 3 Chama frequentemente nome aos colegas como “estúpido”, “idiota”,
“burro”.
06. 3 Não fala ou fala muito pouco com os colegas.
07. 4 Não participa ou evita participar em actividades de grupo com os
colegas.
08. 3 É tímido, envergonhado e não se interessa pelos colegas.
09. 3 Discute com os colegas.
10. 3 Não colabora quando trabalha ou brinca com os colegas.
11. 3 Gosta de partilhar coisas com os outros e de esperar a sua vez.
12. 2 Não toma atenção aos outros enquanto participa em actividades
estruturadas.
13. 2 Fala demasiado baixo.
14. 2 Demonstra boas capacidades de liderança.
15. 2 Não responde ou não se expressa em relação a cumprimentos e
despedidas.
16. 2 Não expressa necessidades ou o que quer aos outros.
17. 2 Vai atrás do grupo não expressando a sua opinião ou sentimentos.
18. 3 Não se mantém na realização da tarefa, distrai-se com facilidade e não
se consegue concentrar.
19. 2 Tira as coisas dos outros em vez de partilhar ou esperar a sua vez.
20. 3 Bate nos colegas.
21. 3 Tem fraco contacto visual, não olhas as outras pessoas nos olhos, olha
para outro lado ou para o chão quando falam com ele ou sobre ele(a).
22. 3 É desajeitado nos movimentos comuns como andar.
23. 3 Dá encontrões nas pessoas quando está em grupo.
24. 4 Não consegue usar os dedos para realizar tarefas tão bem como os
colegas (pegar em moedas, agarrar um lápis).
25. 3 Apanha bolas, bate palmas, toca o tambor facilmente.
26. 3 Deixa cair objectos com regularidade causando distúrbios aos outros e
causando embaraço para si.
27. 1 Não se consegue recordar de eventos familiares como a ida ao parque.
28. 2 Tem dificuldades em imitar frases ou sons.
29. 2 Fale demasiado alto.
30. 3 Não pronúncia as palavras com clareza.
31. 1 Tem dificuldades em compreender o que lhe é dito.

32. 3
33. 4
34. 4
35. 4

36. 4

37. 3
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

4
3
2
3
4
1
2

45. 4
46. 5
47. 1

Tem dificuldades em seguir direcções.
Percebe conceitos com esquerda e direita, atrás, à frente, ao lado de,
em cima, em baixo, à volta e por dentro.
Faz comentários negativos sobre si, como “sou burro” ou “não sou
muito esperto”.
Recusa-se a participar em grupo ou individualmente em actividades
devida à falta de confiança nas suas capacidades (medo do fracasso ou
do ridículo)
Existe um ou mais comportamentos quando faz uma actividade:
desorganização em vez seguir o objectivo, rápido não se preocupando
com a qualidade dos resultados, desiste facilmente em vez de mostrar
perseverança, impressivo em vez de preciso.
Faz comentários depreciativos aos pares se eles não fazem o que
ele(a) quer.
Tem dificuldades em dizer as horas ou o dia da semana.
Tem dificuldades em contar dinheiro
Tem dificuldade em memorizar as letras do alfabeto
Tem dificuldades em contar.
Consegue exprimir que está feliz, triste ou excitado.
Demonstra pouco ou nenhuma emoção (alegria, tristeza ou excitação).
Consegue facilmente identificar quando os outros estão felizes, tristes
ou excitados.
Tem dificuldades em descrever os sentimentos dos outros.
Exibe emoções extremas ( rir e chorar, tristeza ou alegria)
As emoções demonstradas são frequentemente inapropriadas para a
ocasião ou situação (rir em situações tristes ou quando está triste,
chorar quando está contente ou em situações alegres)

Esta parte do questionário deverá ser preenchida pelo musicoterapeuta após a
observação do paciente nas sessões de musicoterapia. Deverá ser respondido após
as primeiras sessões, às 16 semanas e no final.
Escala a utilizar das questões 48 à 62.
Muito
Desadequada
Média
Adequada
Muito
Desadequada
Adequada
1
2
3
4
5
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

5
5
4
4
5
4
5
5
5
5
4
5

Concentração
Atenção
Retenção
Relações interpessoais
Contacto visual/ocular
Postura
Contacto físico
Motivação para se envolver com a musicoterapia
Expressões faciais
Envolve-se na conversa; capacidade de conversação
Apercebe-se e resolve problemas durante as actividades musicais
Usa a música de forma apropriada (artisticamente, para reflectir
emoções ou sentimentos, como escape)
60. 5 Criatividade musical
61. 5 Atitude geral perante a música
62. 2 Competências rítmicas
63. O paciente tem alguma deficiência que possa dificultar a sua participação
nas actividades?
Não
Sim
Se sim, identifique sumariamente a deficiência verificada.

ANEXO M
Certificado de Especialização em Educação Especial Domínio Cognitivo Motor

ANEXO N
Certificate of Completation – Nordoff Robbins Center for Music Therapy, New York
University

