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RESUMO 

 

DAL PIZZOL, Flávia Christine. A musicoterapia como intervenção no Transtorno de 

Linguagem Expressiva (T.L.E.). Rio de Janeiro, 2014. Dissertação (Mestrado em 

Saúde Materno-Infantil) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, 

2014. 

Este estudo teve por objetivo apresentar experiência terapêutica da intervenção da  

musicoterapia clínica no Transtorno de Linguagem Expressiva (T.L.E.), segundo os 

critérios da Associação Americana de Psiquiatria (DSM-IV), em caso de criança 

atendida no ambulatório de neuropsiquiatria infantil da Faculdade de Medicina da 

UFF. Crianças diagnosticadas com T.L.E. podem apresentar desde simples atraso 

no desenvolvimento da linguagem até problemas mais sérios, incluindo a ausência 

total da linguagem verbal, alterações no desenvolvimento e na vida social. Visando 

observar possíveis efeitos da utilização da musicoterapia na comunicação verbal e 

interação de crianças com o diagnóstico de T.L.E., no primeiro momento, foi 

infrutífera a busca na literatura nacional e internacional, de artigos na última década, 

sobre musicoterapia no tratamento para crianças com atraso de linguagem, tendo 

sido utilizado pesquisa no banco de dados SciELO e MEDLINE; no segundo 

momento, foi realizado estudo prospectivo qualitativo de caso individual em grupo 

constituído de 05 voluntários na faixa de cinco a dezessete anos. Desse grupo, para 

ilustrar o objeto do estudo, foi selecionado o paciente voluntário que concluiu todas 

as sessões propostas. Durante o estudo, foram registrados em vídeo e áudio os 

processos interativos em ocorrência dos atendimentos clínicos de musicoterapia, no 

qual se utilizou a técnica da improvisação musical. Posteriormente, os dados foram 

analisados por meio da microanálise da observação participante e da aplicação da 

ficha de Interação Sonoro Musical Mediada (ISMM). Considerou-se que os tipos de 

atendimentos clínicos de musicoterapia no caso do T.L.E., realizados o mais cedo 

possível, poderiam minimizar o atraso no desenvolvimento da linguagem e os 

desajustes decorrentes deste atraso, obtendo-se melhoria na qualidade da interação 

com o outro, e, consequentemente, propiciando a melhoria das funções cognitivas, 

emocionais e psicossociais da criança. Conclui-se que a musicoterapia favoreceu a 

comunicação verbal e não verbal em caso de T.L.E., através de intervenções diretas 

e indiretas que utilizaram a música e/ou seus elementos musicais - som, ritmo, 



 

 

 

melodia e harmonia - como elemento mediador. A análise dos processos interativos 

nas sessões de musicoterapia foram úteis para indicar caminhos que possam 

promover o estabelecimento progressivo da comunicação verbal, sendo que a 

utilização da análise microgenética–indiciária mostrou-se de grande utilidade para 

essa finalidade. Por outro lado, a utilização da técnica da improvisação musical 

parece não ter sido adequada neste caso de T.L.E, enquanto processo 

musicoterapêutico e de pesquisa. Sugere-se que futuros estudos investiguem a 

possibilidade de validar a utilização de escalas e instrumentos de avaliação em 

musicoterapia, no Brasil, pois demonstraram, nesse estudo, que podem ser úteis, 

tanto para  prática clínica quanto para a pesquisa.  

Palavras-chave: musicoterapia, disfasia, transtorno de linguagem expressiva, estudo 

de caso, microanálise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

DAL PIZZOL, Flávia Christine. A musicoterapia como intervenção no Transtorno de 

Linguagem Expressiva (T.L.E.). Rio de Janeiro, 2014. Dissertação (Mestrado em 

Saúde Materno-Infantil) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, 

2014. 

This paper aimed to present a therapeutic experience of the clinical music therapy’s 

intervention in the Expressive Language Disorder (E.L.D), this being in agreement 

with the criteria of the American Psychiatric Association (DSM-IV) in relation to a 

child being treated at the UFF’s Medical School’s child neuropsychiatry clinic.  

Children who are diagnosed with E.L.D may show from a simple delay in language 

development to more serious problems, including the total lack of spoken language 

and the alteration in their development and in their social life. Aiming to observe 

possible effects of the music therapy’s use in verbal communication and interaction 

with children with E.L.D diagnosis, at first, the search on music therapy as a 

treatment for children with speech delay, which employed the database of SciELO e 

MEDLINE, was unsuccessful, the search proved to be fruitless in relation to the 

literature of articles from the last decade relating to music therapy as a treatment for 

children with speech delay, not only at the national but also at the international level; 

secondly, it was performed a qualitative prospective study of an individual case in a 

group of 05 volunteers from the age of five to seventeen years old. From this group, 

to illustrate the object of the study, it was selected the volunteer patient who 

concluded all sessions that were proposed. Throughout the study, the interactive 

processes resulted from the music therapy’s clinical visits, in which it was used the 

technique of the musical improvisation; they were all recorded on video and audio. 

Subsequently, the data were analysed through the microanalyses of the participant 

observation, and the implementation of the Musical Sound Mediated Interaction’s 

(MSMI) record. It was considered that the types of music therapy’s clinical care in the 

E.L.D., when performed as early as possible, could minimize the delay in language 

development and the imbalance resulting from this delay, improving the quality of 

interaction with others, and thus enabling the improvement of cognitive, emotional 

and psychosocial functions on children. The paper concludes that music therapy 

encouraged the verbal and non-verbal communication in cases of E.L.D., through 



 

 

 

direct and indirect interventions that use music and/or its musical elements - sound, 

rhythm, melody and harmony - as a mediator element. In music therapy sessions, the 

analysis of the interactive processes were useful to indicate ways that could promote 

the progressive establishment of verbal communication, being that the utilization of 

microgenetic-indiciary analisys proved itself very useful for this purpose. On the other 

hand, the use of the musical improvisation technique as a research and the music 

therapeutic process seemed to not be appropriate in this E.L.D. case. It is suggested 

that future studies should investigate the possibility of validation on the use of scales 

and music therapy assessment instruments in Brazil, as in this study they have 

proven to be useful, both to clinical practice and for research purpose. 

Keywords: music therapy, dysphasia, expressive language disorder, case study, 

microanalyses.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos relacionados a dificuldade e atraso no desenvolvimento da 

linguagem na criança sempre foram de meu interesse, pois ao longo dos anos os 

problemas com linguagem sempre permearam minhas vivências na prática clínica.  

O presente trabalho foi proposto para que através da realização de um estudo 

de caso ilustrativo, fosse analisada a utilização dos recursos da musicoterapia e de 

instrumentos de avaliação qualitativa, em pacientes que apresentavam quadros 

compatíveis com Transtorno de Linguagem Específica (T.L.E.), na 

infância/adolescência.  

Este estudo teve como objetivo verificar as interações verbais, afetivas e 

motoras de uma criança que apresenta T.L.E., tendo a música e seus elementos 

musicais (som, ritmo, melodia e harmonia) como elemento mediador, e discutir os 

resultados da aplicação da musicoterapia como mediadora na abordagem de 

crianças com o diagnóstico Transtorno de Linguagem Expressiva (T.L.E.). 

A musicoterapia ao utilizar uma das dimensões da linguagem – a musical – 

teria a possibilidade de intermediar a busca de superação da dificuldade da 

comunicação verbal, à medida que permitindo a expressão de conteúdos e 

significados que favoreceriam a construção de um processo significativo na 

comunicação e interação com o outro, por meio da música e seus elementos. 

Para tal foram utilizados como referencial teórico-metodológico os estudos de 

Tony Wigram sobre microanálise em Musicoterapia, a análise microgenética–

indiciária (referenciada à psicologia histórico-cultural de Lev Vigostki) proposta por 

Jairo Werner, as leituras e reflexões dos trabalhos de Heloísa Marinho sobre a 

infância e linguagem, além de estudos sobre improvisação musical realizados por 

Barcellos e Bruscia. 

A presente dissertação aplicou o modelo de pesquisa qualitativa, tipo estudo 

de caso. As crianças que participaram deste estudo foram selecionadas através de 

uma triagem realizada no serviço docente-assistencial do ambulatório da disciplina 

de Neuropsiquiatria Infantil (ANPI) do Departamento Materno Infantil da 
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Universidade Federal Fluminense – UFF. Após atendimento e diagnóstico médico, 

estas crianças foram encaminhadas para o atendimento de musicoterapia clínica, 

atendimento este realizado nas dependências do (ANPI), no campus do Mequinho 

da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. 

No decorrer do estudo foram descritas a musicoterapia e a improvisação 

musical, o instrumento de avaliação das Interações Sonoro Musicais Mediadas 

(ISMM) criado pela pesquisadora, a microanálise aplicada à musicoterapia e a 

descrição da análise microgenética-indiciária dos atendimentos de musicoterapia. 

Esses dados formaram a base para a verificação das observações das respostas 

relacionais da criança, bem como se houve ou não um processo de estabelecimento 

progressivo da comunicação verbal. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O transtorno de linguagem expressiva (T.L.E.) na psiquiatria infantil 

 

Entre os estudos de psiquiatria infantil encontramos sempre vasto material 

que descrevem os problemas do desenvolvimento da linguagem na criança. Neste 

estudo de caso utilizamos o termo Transtorno de Linguagem Expressiva (T.L.E.) por 

ser um termo de mais fácil acesso na busca de material científico, embora este 

transtorno também seja descrito na literatura como disfasia. 

Os precursores dos estudos sobre problemas psiquiátricos na infância foram 

os pedagogos e os educadores. No século XVI encontramos relatos da psiquiatria 

infantil como ciência médica, através de ensaios sobre experiências pedagógicas e 

educativas feitas por Ponce de Leon, padre beneditino que escreveu àquela época 

sobre a educação de surdos-mudos. No século XIX esses estudos tiveram a 

considerável contribuição de estudiosos como Itard, Pereire, Pestalozzi e Seguin. 

Conjuntamente com o psiquiatra Esquirol, o educador Seguin formou a primeira 

equipe médico-pedagógica na França, precursora nos estudos sobre reeducação 

das insuficiências sensoriais e dos retardamentos (AJURIAGUERRA, 1983, p.3). 

Em 1898, em Genebra, Claparede integrou ao ensino público turmas voltadas 

ao aprendizado de crianças deficientes, criando as classes especiais. Com a 

colaboração da neurologista François Naville, Claparede criou no início do século XX 

o primeiro exame médico-pedagógico destinado a fazer uma triagem com critérios 

estabelecidos para a avaliação na admissão de crianças para as classes especiais. 

Também no inicio do século XX, Alfred Binet e Theodore Simon publicaram juntos, 

na França, a primeira escala de desenvolvimento da inteligência, dando impulso no 

início deste século aos estudos de neuropsiquiatria infantil (AJURIAGUERRA, 1983, 

p.4). 

Em seu Manual de Psiquiatria Infantil, Ajuriaguerra (1983), dedica um capítulo 

inteiro para descrever a organização e desorganização da linguagem em crianças 

que apresentam disfasia (T.L.E.). O capítulo sobre “Organização e Desorganização 

da Linguagem da Criança” classifica a disfasia dentro do subitem dos “Distúrbios da 
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Linguagem na Criança”, colocando-o entre os distúrbios de etiologia diversa e mal 

definida. 

Para Ajuriaguerra, as crianças disfásicas apresentavam um distúrbio da 

integração da linguagem que podia afetar o desenvolvimento. Este distúrbio era 

observado no que se referia à recepção e análise do material auditivo verbal, que 

comprometia a organização da sintaxe (relação lógica) e das relações léxicas 

(sentido das palavras) no desenvolvimento infantil. Isso fazia com que a 

compreensão verbal dos disfásicos não fosse normal e que estes apresentassem 

distúrbios na fala, tendo dificuldade para se comunicar. Apesar de apresentarem 

distúrbios da fala e dificuldade de compreensão verbal, as crianças disfásicas 

apresentavam mobilidade operatória suficiente para a resolução de problemas 

complexos com certo grau de abstração. Entretanto, havia questionamentos quanto 

ao alcance do desenvolvimento do raciocínio formal (AJURIAGUERRA, 1983, p. 

311). 

Mais atualmente, os psiquiatras MARCELLI e COHEN (2010), em seu livro 

sobre “Infância e Psicopatologia”, descreveram as crianças com disfasia grave nos 

“Estudos Psicopatológicos das Condutas”, no capítulo “A psicopatologia da 

linguagem”. 

Para esses autores, o termo disfasia grave envolve diversas dificuldades que 

se relacionam com o desenvolvimento da linguagem infantil, indo desde um simples 

atraso até perturbações mais sérias, podendo chegar à ausência total da linguagem. 

Devem estar associadas às perturbações graves da linguagem, além dos 

transtornos da expressão os transtornos da compreensão, transtornos estes que 

persistem além dos 06 anos (MARCELLI e COHEN, 2010, p. 126-127). 

   

2.2 Diagnóstico do T.L.E. 

 

Segundo a DSM IV, a característica principal do T.L.E. apresenta-se através 

de um prejuízo no desenvolvimento da linguagem expressiva, com dificuldades que 

podem envolver tanto a linguagem verbal quanto a linguagem de sinais. As 
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características linguísticas do transtorno variam de acordo com a gravidade e a 

idade da criança, que podem incluir, fala limitada, vocabulário restrito, frases 

abreviadas, estruturas gramaticais simplificadas, entre outras. O funcionamento não-

linguístico e as habilidades de compreensão da linguagem em geral estão dentro 

dos limites considerados normais do desenvolvimento infantil. As dificuldades de 

linguagem podem interferir significativamente no desempenho escolar e na vida 

social da criança. Os sintomas não satisfazem os critérios para Transtorno Misto da 

Linguagem Receptivo-Expressiva ou Transtorno Invasivo do Desenvolvimento. 

 

2.3 Descrição clínica do T.L.E. 

 

MARCELLI e COHEN (2010), descreveram o T.L.E. como perturbações 

graves da linguagem que apresentam transtornos da expressão como também 

transtornos da compreensão.  

O T.L.E. é um distúrbio isolado que não apresenta retardo mental associado, 

nem transtorno importante do comportamento e da comunicação não verbal, nem 

déficit sensorial e motor. Porém, podemos encontrar sinais associados quanto ao 

nível intelectual (diferença importante para o WISC entre subtestes de desempenho 

e subtestes verbais > 20 pontos), quanto ao comportamento (emotividade, 

instabilidade afetiva, impulsividade, retraimento, entre outras) e quanto ao 

desenvolvimento tônico-motor pode apresentar sinais de dispraxia, em particular 

uma dispraxia bucolinguofacial grave (audiomudez, ausência de linguagem). 

 

2.4 Evolução 

 

Segundo MARCELLI e COHEN (2010), é difícil prever a evolução do T.L.E. 

em função da dificuldade encontrada em se distinguir na criança pequena um 

simples atraso de linguagem, que poderá desaparecer espontaneamente, de um 

T.L.E. que poderá persistir e se agravar sem o acompanhamento de um tratamento 
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específico. Faz-se necessário então o acompanhamento precoce no tratamento do 

T.L.E., pois quando este transtorno melhora antes dos 08 anos, vários aspectos na 

vida da criança melhoram, inclusive a sua trajetória escolar, trajetória esta 

imprescindível para o bom desenvolvimento nos mais diferentes aspectos de sua 

vida. 

 

2.5 Prevalência na população 

 

A prevalência encontrada é de que 3 a 8% de crianças de 03 anos (dois 

terços de meninos e um terço de meninas) apresentam transtornos da linguagem, e 

1 a 2% de crianças com mais de 06 anos apresentam um transtorno específico da 

linguagem oral (MARCELLI e COHEN, 2010, p. 127). 

 

2.6 Etiologia 

 

Muitos pesquisadores exploraram as questões ligadas à audição de crianças 

com T.L.E., evidenciando que a percepção rítmica pode se apresentar deficiente 

como também pode haver dificuldade na compreensão de mudanças rápidas de 

sons complexos. 

 Há evidências de que as explorações radiológicas (RMN) sejam responsáveis 

por 4 a 5% dos casos de anomalias menores e não específicas. 

Referente aos estudos genéticos, encontra-se a existência de casos na 

família e frequência de antecedentes familiares de T.L.E. (MARCELLI e COHEN, 

2010, p. 126). 

Nas pesquisas realizadas encontramos também a descrição de outros 

distúrbios e síndromes que apresentam um quadro de T.L.E. associado. Entre eles 

podemos citar a síndrome de Landau-Klefner, o autismo, o mutismo seletivo,  e o 

déficit expressivo de linguagem. 
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A síndrome de Landau-Klefner (afasia epiléptica adquirida), caracterizada 

pela regressão da linguagem na infância associada a crises ou atividade 

encefalográfica anormal. Alguns estudos demonstram que existe uma concomitância 

entre as manifestações epilépticas e os transtornos de linguagem, observados 

através da realização de eletroencefalograma (EEG). Esta síndrome pode aparecer 

na criança por volta dos 03 a 05 anos e evolui por impulsos regressivos 

(SCHRIMER, 2004, p.97-8). 

BRENTANI descreve o autismo como um transtorno invasivo do 

desenvolvimento caracterizado por prejuizos qualitativos na interação social 

associados a diferentes graus de déficits na comunicação, comportamentos 

repetitivos e interesses restritos. Relacionados ao critério diagnóstico, o 

desenvolvimento da linguagem na criança autista pode apresentar, segundo 

Brentani, atraso ou falta da aquisição da linguagem, incapacidade de iniciar ou 

manter uma conversa, uso esteriotipado da linguagem e ecolalia (BRENTANI et al, 

2013, p. 63). 

HAGE descreve em seus estudos sobre distúrbio específico de linguagem 

(DEL) que a criança que apresenta esse distúrbio tem ao menos 12 meses de atraso 

no desenvolvimento da linguagem comparadas com outras crianças, não apresenta 

déficit intelectual ou sensorial ou dano cerebral evidente. Um dos principais critérios 

para o diagnóstico de DEL é a diferença encontrada entre as habilidades lingüísticas 

e não-lingüísticas cognitivas (HAGE, 2006). 

 

2.7 A linguagem em crianças com T.L.E. 

 

Um atraso simples de linguagem deveria desaparecer progressivamente por 

volta dos 5-6 anos, diferentemente do T.L.E. que persiste durante toda a infância. Se 

o atraso da linguagem persistir após os 06 anos, o desenvolvimento da linguagem 

pode tornar-se quase ausente como também apresentar transtornos associados, 

como capacidade de repetição acentuada, perturbações fonológicas importantes, 

reduzido estoque de vocabulário, e atraso morfossintático global (MARCELLI e 

COHEN, 2010, p. 126-127). 
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Para MARCELLI e COHEN (2010), ao analisarmos a linguagem a partir do 

seu nível de compreensão, capacidade fonológica, riqueza do vocabulário e 

qualidade sintática, nem sempre detectaremos um atraso simples da linguagem. 

Segundo SCHIRMER (2004), as dificuldades de linguagem e aprendizagem 

apresentadas pela criança podem envolver fatores orgânicos, intelectuais/cognitivos 

e emocionais (relação familiar), podendo ocorrer correlação entre esses fatores. As 

crianças que apresentam distúrbio de linguagem podem  apresentar concomitância 

com outras condições desfavoráveis como problemas sensório-motores, distúrbio 

emocional, acentuadas por influências externas como diferenças culturais e 

instrução insuficiente (SCHRIMER, 2004, p.97). 

SCHRIMER mostra em seus estudos que a fala se caracteriza quanto à 

articulação, ressonância, voz, fluência/ritmo e prosódia, e que as alterações da 

linguagem podem atingir de 3 a 15% das crianças. Essas alterações podem ser 

classificadas em atraso (desempenho da linguagem aquém  da idade da criança), 

dissociação (diferença significativa entre a linguagem e outras áreas do 

desenvolvimento) e desvio (aquisição qualitativamente diferente da linguagem) 

(SCHRIMER, 2004, p.97). 

Por ser considerada adequada ou não de acordo com a idade cronológica da 

criança, a produção da fala deve ser avaliada levando-se em consideração aspectos 

cognitivos e emocionais do desenvolvimento infantil, bem como a necessidade de 

orientação adequada à família de acordo com a gravidade do caso (SCHRIMER, 

2004, p.98). 

Diversas intervenções terapêuticas podem auxiliar no tratamento da criança 

que apresenta T.L.E., sendo indicado a terapia fonoaudiológica, a terapia 

ocupacional, a musicoterapia, a psicologia e a psicopedagogia, por favorecerem o 

início de um processo de comunicação entre a criança e o terapeuta através de uma 

estimulação apropriada com a utilização de atividades que utilizam a música, a 

brincadeira, a leitura e a conversa.   
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2.8 A musicoterapia 

 

A musicoterapia é uma abordagem terapêutica que propicia a auto-expressão, 

estimulando o potencial criativo e a ampliação da capacidade comunicativa, 

mobilizando aspectos biológicos, psicológicos e culturais. O paciente se manifesta 

no processo musicoterapêutico através do uso da música, dos sons, da voz, do 

corpo e dos instrumentos musicais (PORTER, et al., 2012, apud GATTINO, 2012). O 

musicoterapeuta pode fazer intervenções nos seus atendimentos de forma direta ou 

indireta (KIM, 2008 apud GATTINO, 2012). Na forma direta, o musicoterapeuta 

define previamente as atividades da sessão e os momentos aos quais ela acontece. 

Já na forma indireta, o musicoterapeuta aguarda o paciente iniciar a atividade para 

então, definir como conduzirá suas ações, sendo possível utilizar essas duas formas 

de intervenção em momentos diferentes da mesma sessão (KIM, 2008 apud 

GATTINO, 2012). 

 Segundo GATTINO (2012), o processo terapêutico se desenvolve em três 

etapas:  

1) Avaliação inicial: o musicoterapeuta avalia o paciente através da realização 

de atividades musicais e realiza uma entrevista com os pais, procurando observar e 

traçar metas e objetivos. 

2) Tratamento: momento no qual o musicoterapeuta utiliza experiências 

musicais para interagir com o paciente em busca dos seus objetivos.  

3) Avaliação final: o musicoterapeuta irá analisar e avaliar as possíveis 

evoluções frente à problemática apresentada pelo paciente, tendo como base a 

avaliação realizada inicialmente. 

 A musicoterapia atende à uma grande variedade de dificuldades, podendo 

acometer o desenvolvimento infantil: estimulação precoce, hiperatividade, esquema 

corporal, déficit motor, tônus muscular, atraso da linguagem, atenção, auto-estima, 

função cognitiva, estão entre as principais intervenções feitas pela musicoterapia 

(BARANOW, 1999, p. 28). 
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No livro Cadernos de Musicoterapia 1, BARCELLOS (1992, p.21) descreve 

que quando utilizamos a música como terapia o paciente fica comprometido no 

processo de “fazer música” junto com o musicoterapeuta e nesse setting a música 

então não seria somente uma técnica de mobilização, mas sim uma maneira do 

paciente se expressar através da música. 

A “ World  Federation of Music Therapy” define musicoterapia como: 

Musicoterapia é a utilização da música e/ou dos elementos musicais 
(som, ritmo, melodia e harmonia) pelo musicoterapeuta e pelo cliente 
ou grupo, em um processo estruturado para facilitar e promover a 
comunicação, o relacionamento, a aprendizagem, a mobilização, a 
expressão e a organização (física, emocional, mental, social e 
cognitiva) para desenvolver potenciais e desenvolver ou recuperar 
funções do indivíduo de forma que ele possa alcançar melhor 
integração intra e interpessoal e consequentemente uma melhor 
qualidade de vida (RUUD, 2000, p.286). 

 

 No Brasil, a musicoterapia teve seu primeiro curso de graduação em 1972, no 

Conservatório Brasileiro de Música (CBM), Rio de Janeiro (GODOY, 2014, p.9). 

Atualmente as seguintes cidades oferecem curso de graduação em musicoterapia: 

Curitiba (Faculdade de Artes do Paraná), São Paulo (Faculdades Metropolitanas 

Unidas), Rio de Janeiro (Conservatório Brasileiro de Música), Belo Horizonte 

(Universidade Federal de Minas Gerais), Goiânia (Universidade Federal de Goiás) e 

São Leopoldo (Faculdades EST). (JOUCOSKI, 2004, p.35.). 

JOUCOSKI descreve a regulamentação da profissão do musicoterapeuta 

inserindo discussões sobre as implicações da não aprovação da regulamentação da 

profissão e descrevendo que a musicoterapia encontra-se em processo de 

regulamentação no Brasil (JOUCOSKI, 2004, p.35 ). 

  

2.9 Musicoterapia e improvisação musical 

 

Enquanto referencial teórico sobre a improvisação musical, BARCELLOS 

(1992), aponta que a improvisação musical como técnica tem sido utilizada como 

objeto de estudos por muitos musicoterapeutas. Na improvisação musical são 
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realizadas improvisações com voz, corpo e instrumento musical, podendo estas 

serem rítmicas, sonoro/melódicas, com ou sem harmonia para uma possível 

exteriorização de conteúdos internos que dificilmente seriam explícitos através da 

palavra. (BARCELLOS, 1992, p. 27). 

Para esta pesquisadora, uma situação musical improvisada traz em si a 

possibilidade para que qualquer coisa aconteça, podendo proporcionar aos 

pacientes prazer e confiança, levando a uma ponte ao mundo interno como uma 

experimentação direta de sentimentos, fantasia e memórias (BARCELLOS, 1992, p. 

28). 

BRUSCIA (2000, p.122) define método como um “tipo particular de 

experiência musical utilizada para a avaliação diagnóstica, o tratamento e/ou 

avaliação”. O método da improvisação com propostas terapêuticas é um tipo 

particular de experiência musical ao qual a criança pode se engajar de diferentes 

maneiras, como fazer música tocando ou cantado, criar uma melodia, um ritmo, uma 

canção ou uma peça musical, com o objetivo de desenvolver uma ponte para a 

comunicação verbal, dar sentido a auto-expressão, espontaneidade, criatividade, 

liberdade de expressão ou habilidade interpessoal utilizando para isso qualquer meio 

musical dentro de sua capacidade - voz, sons corporais, percussão, instrumentos 

musicais entre outros (BRUSCIA, 2000, p.124-5). 

 

2.10 Testificação musical 

 

Nos dois primeiros atendimentos de musicoterapia foi realizada a testificação 

musical, etapa específica do processo musicoterápico, usada como 

complementação da entrevista inicial. Na testificação musical observamos os 

diferentes tipos de estímulos e reações em que a música e os sons, o ritmo e os 

diferentes instrumentos provocam no paciente (BARCELLOS, 1999, p. 33). Segundo 

BENENZON (1985, p.81), a testificação não é propriamente um teste, mas nos traz a 

possibilidade de analisar o vínculo que se estabelece com o musicoterapeuta e a 

possibilidade de se obter mais dados sobre a possibilidade de comunicação do 

paciente. É o momento onde “podemos observar suas inibições, seus bloqueios, 



28 

 

 

suas dispersões, seus esteriótipos, seus impulsos, seus desejos, através de uma ou 

outra manifestação sonoro-musical...” (BENENZON, 1985, p. 81).  

A testificação musical deve sempre ser aplicada por um musicoterapeuta na 

sala de musicoterapia onde serão realizados os atendimentos e os procedimentos 

deverão ser adotados diferentemente conforme diagnóstico do paciente. São 

apresentados diferentes instrumentos musicais e estímulos sonoros (apresentação 

de dois ou três estilos musicais gravados) e o musicoterapeuta participa ativamente 

com o paciente enquanto avalia as reações do mesmo frente a esses estímulos. 

(BARCELLOS, 1999, p. 37). 

Com os dados colhidos na entrevista inicial e posteriormente na testificação 

musical, o musicoterapeuta tem elementos suficientes para desenvolver o 

planejamento terapêutico e direcionamento das atividades musicoterápicas a serem 

realizadas durante os atendimentos. 

WIGRAM cita quatro níveis de análise que são relevantes na utilização da 

microanálise em musicoterapia, tomando como base os diferentes níveis do 

processo de análise em psicologia, que SCHINDLER (SCHINDLER, 1996 apud 

WIGRAM, 2007, p.20) utilizou em seus estudos. WIGRAM leva em consideração as 

qualidades e diferenças de uma psicoterapia verbal (psicologia) frente à 

musicoterapia (não verbal). 

 Nível 1: sessão 

 Nível 2: episódio (por exemplo improvisação, parte verbal, um período 

ouvindo música) 

 Nível 3: evento terapêutico (por exemplo uma expressão verbal curta, musical 

ou outra não verbal) 

 Nível 4: experiência de mudança momento-a-momento (por exemplo 

interação momento-a-momento, emoção momento-a-momento) (WIGRAM, 

2007, p.22).1 

                                                           
1 Level 1: session 

Level 2: episode (for example improvisation, verbal part, a music listening period) 
Level 3: therapy event (for example a short verbal, musical, or orther nonverbal phrase) 
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Nesta pesquisa, foram utilizados como critério de análise o nível 2 (episódio) 

dos estudos propostos por WIGRAM, para analisar trechos das filmagens referentes 

às improvisações realizadas nos atendimentos de musicoterapia.  

A análise microgenética-indiciária parte do pressuposto de que uma avaliação 

é uma classificação diagnóstica devendo se basear numa perspectiva histórico–

cultural do sujeito, perspectiva esta que leva em consideração o paradigma 

indiciário, utilizando-se de pistas e indícios que poderiam ser considerados 

insignificantes para analisar mais detalhadamente uma realidade, como também, 

utiliza-se do conceito de microgênese de Vygotsky que estuda detalhadamente os 

processos interativos num plano interpessoal (por exemplo, terapeuta e paciente) 

observando a transição que ocorre do plano interpessoal para o plano intrapessoal. 

WERNER utiliza em seus estudos a análise microgenética-indiciária, 

procedimento qualitativo que possibilita a identificação das estruturas de relevância 

(categorias empíricas), relacionadas à natureza do problema observado 

(comunicação verbal e não-verbal), como “permite verificar não apenas o nível real 

de desenvolvimento, mas principalmente, identificar aqueles processos que estão 

em formação e o tipo de assistência mediadora necessária” (WERNER, 2000, 

p.135). A teoria do desenvolvimento real vem do conceito de zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP) de Vygotsky.  

 

Desenvolvimento, para Vygotsky, é compreendido como movimento, 
isto é, processo dinâmico no qual a criança e todos os que convivem 
com ela, seus outros sociais, estão em constante processo de mútua 
transformação, num mundo (momento presente) em mudança, onde 
as alterações individuais (desenvolvimento) são tornadas possíveis 
pelas características da cada sujeito em ação, mas também pelas 
características do mundo (meio social) no qual esse desenvolvimento 
ocorre (VASCONCELLOS, 2001, apud SARMENTO E GOUVEA, 
2009, p.70). 

 

Para Vygotsky, o envolvimento de outra pessoa nos processos individuais e a 

transformação do funcionamento interpessoal para intrapessoal passa 

necessariamente pelo desenvolvimento real ou pelo desenvolvimento potencial. O 

                                                                                                                                                                                     
Level 4: moment-by-moment experienced change (for example moment-by- moment interaction, 
moment-by-moment emotion) (WIGRAM, 2007, p.22) 
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desenvolvimento real indica o quanto a função mental de uma criança está 

desenvolvida, podendo este desenvolvimento ser observado através de atividades 

as quais ela pode realizar sozinha, independentemente. O desenvolvimento 

potencial diz respeito a tudo o que uma criança não consegue realizar de forma 

independente, sozinha, mas consegue com auxílio de outra pessoa mais experiente. 

A zona de desenvolvimento proximal (ZDP) seria então a distância que encontramos 

entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. (WERNER, 2000, p.79-

80). 

Nos estudos de WERNER (2000), a perspectiva microgenética se orienta pela 

abordagem de Vygotsky, que considera o desenvolvimento humano abrangendo 

quatro domínios – o filogenético, o histórico, o ontogenético e o microgenético.  

Domínios estes que se interpenetram e fazem parte do desenvolvimento do 

comportamento humano. O domínio microgenético leva em consideração que o 

processo intersubjetivo pode se transformar em funcionamento intrapsíquico de um 

sujeito, ou seja, uma vivência interpessoal podendo ser internalizada tornando-se 

uma vivência intrapessoal. 

Na transição do processo intersubjetivo para o intrapsíquico, Vygotsky 

considera que a linguagem tem um papel fundamental na constituição do 

pensamento sendo função mediadora entre sujeito e objeto organizando assim a 

realidade, a ação e o comportamento humanos. “... a linguagem tem, além das 

funções comunicativa e constitutiva do pensamento, outras funções, como 

organizadora e planejadora da ação, e reguladora do comportamento.” (WERNER, 

2000, p.78). 

Em 1935, HELOÍSA MARINHO no seu texto “Da Linguagem na Formação do 

EU” já descrevia que a linguagem bem desenvolvida no ser humano era crucial para 

uma convivência harmoniosa com grupo social em que convivemos. Esta importante 

pesquisadora da área da educação, nos fala sobre os sinais, que são quaisquer 

estímulos que evocam algo, indicando um conjunto ausente, como por exemplo, o 

som de uma buzina que, mesmo sem visualizarmos o carro sabemos que este som 

lhe pertence. Marinho diz que para o ser humano “Os sinais da linguagem são mais 

úteis que os de outra espécie, por não estarem sujeitos a contingência de espaço 

nem de tempo” (MARINHO, 1935, p.3).  
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MARINHO (1935, p.4) nos diz: 

 

Por meio dos sinais da linguagem, o indivíduo estimula-se a si 
mesmo com tornar a experiência passada facilmente accessível no 
delinear conduta futura. A linguagem possibilita a experimentação 
mental, ensaio cômodo e rápido de atividade exteriorizada. Ao 
fazermos plano mental de transportar-nos de um lugar a outro, 
evocamos por meio de sinais a experiência para regular a conduta 
futura. 

 

Para MARINHO (1935), a experiência ativa dá significação às situações e aos 

objetos, e às palavras, intrinsecamente relacionadas ao desenvolvimento da 

linguagem, ligam-se estreitamente aos aspectos gerais das experiências vividas pela 

criança. Para que haja a intercomunicação adequada no meio em que vivemos o 

significado geral é essencial. “Ensinando à criança o uso dos objetos, as atitudes 

sociais, o meio lhe ensina simultaneamente os sinais correspondentes” (MARINHO, 

1935, p.5). 

Para MARINHO (1935), os sinais da linguagem são auto-estimulantes, tendo 

a função de tornar o ponto de vista pessoal facilmente acessível ao outro. Para esta 

autora há uma ligação muito próxima entre a linguagem, a idéia e a ação, situação 

encontrada em vários exemplos da nossa vida prática. Esses sinais da linguagem 

evocam nas pessoas as mesmas reações e idéias tanto para quem fala como para 

quem ouve. 

Dos três ao cinco anos, a criança começa a manifestar na aquisição 

adequada da linguagem aquilo que aprendeu ao imitar o meio em que vive. Com o 

passar do tempo, a imitação do meio torna-se mais complexa e pela imitação a 

criança vai aprendendo as reações típicas da sociedade (MARINHO, 1935, p. 09-

10).  

 

A criança, como o adulto, faz uso da linguagem para evocar 
memórias de pessoas e cousas com que lidou. O mundo exterior 
abasteceu-lhe de idéias, o passado revive em sua imaginação. Assim 
como as pessoas na vida real, as imaginadas comunicam-se pelos 
signos da linguagem. (MARINHO, 1935, p.10). 

 

Em outro estudo sobre Estimulação Essencial, esta autora escreveu que nos 

casos de crianças que apresentam dificuldade em qualquer área do 
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desenvolvimento, há necessidade e grande importância da intervenção ser o mais 

cedo possível, em favor de construções sócioafetivas e intelectuais satisfatórias. 

“quanto mais cedo iniciados o tratamento e a estimulação essencial, tanto maior a 

probabilidade de recuperação” (MARINHO, 1978, p.15). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 Nada se encontrou na revisão sistemática em artigos da última década do 

banco de dados SciELO e MEDLINE, que avaliasse e analisasse a intervenção da 

musicoterapia nos casos de T.L.E., tampouco a utilização da improvisação musical 

como intervenção, na prática clínica, e a análise microgenética como forma de 

avaliar os possíveis resultados encontrados na aplicação de um estudo de caso. 

 Ainda que não se encontre tais registros, é importante que se faça a análise 

dos resultados encontrados, de forma a propiciar melhor conhecimento sobre esta 

prática.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral: 

 

 

Esta pesquisa visou à obtenção de informações e dados acerca de 

atendimentos clínicos de musicoterapia para crianças e/ou adolescentes com 

diagnóstico de T.L.E., utilizando a improvisação musical como técnica e a análise 

microgenética-indiciária como procedimento para o detalhamento dos espisódios 

escolhidos. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

 

 

1. Avaliar os efeitos da intervenção da musicoterapia com crianças que 

apresentam o diagnóstico de T.L.E.; 

 

2. Utilizar a ficha das Interações Sonoro Musicais Mediadas (I.S.M.M.) como 

complementação da análise de filmagens realizadas em atendimentos de 

musicoterapia com uma criança com diagnóstico de T.L.E.; 

 

3. Analisar os processos interativos em musicoterapia utilizando os estudos de 

Werner (1997, 2000) sobre análise microgenética–indiciária; 

 

4. Verificar indícios de possíveis melhoras na comunicação verbal em 

favorecimento da evolução positiva no meio social ao qual a criança está 

inserida. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Por muito tempo, as pesquisas sociais foram realizadas tendo como base 

estudos que se norteavam por métodos quantitativos para análise e explicação dos 

fenômenos. Na década de 70, os pesquisadores na área da educação e da saúde 

começaram a olhar as pesquisas sobre outros aspectos, direcionando seus 

interesses aos aspectos qualitativos em seus estudos. Levaram em consideração 

que, por vezes a pesquisa estritamente quantitativa não contemplava os significados 

subjetivos encontrados, pois muitas informações não tinham como ser quantificadas 

(TRIVIÑOS, 2011, p.116). Por não seguir uma estruturação tão rígida em seu 

desenvolvimento, a pesquisa qualitativa por sua vez, permite ao pesquisador 

interpretar as informações coletadas, dando margem assim ao surgimento de novas 

buscas que não foram pré-determinadas no início de sua pesquisa. 

Neste estudo optou-se por fazer uma pesquisa qualitativa em saúde, tipo 

estudo de caso, pois a mesma leva em consideração que o objeto do estudo é 

também o sujeito e apresenta-se em permanente transformação. Para MYNAIO 

(1992, p.22), as pesquisas sociais em saúde deveriam sempre levar em 

consideração o aspecto qualitativo, tendo em vista que o sujeito do estudo se 

encontra numa condição social específica e “pertence a determinado grupo social ou 

classe com suas crenças, valores e significados”, considerando assim o objeto 

complexo, contraditório e inacabado. 

O estudo de caso “é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade 

que se analisa profundamente” (TRIVIÑOS, 2011, p.133). Para GIL, as pesquisas 

tipo estudo de caso devem proporcionar uma visão ampla do problema analisado 

como também “identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele 

influenciados” (2002, p. 38). 
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5.2 Proposta do instrumento de avaliação das interações sonoro musicais 

mediadas (ISMM) para crianças com T.L.E. 

 

Foi criada pela pesquisadora para complementação da coleta de dados e 

análise das filmagens, uma ficha que foi denominada Interações Sonoro Musicais 

Mediadas (I.S.M.M.), que contém seis itens a serem preenchidos pelo 

musicoterapeuta após os atendimentos de musicoterapia que foram filmados. A ficha 

é autoexplicativa e sugere que sejam feitas três filmagens - 1ª, 6ª e 12ª sessão -  de 

um total de doze atendimentos. 

Foram realizados 12 atendimentos de musicoterapia, que duraram em média 

40 minutos cada um, aplicados entre os meses de maio de 2012 a julho de 2012, 

com a freqüência de uma vez por semana. Os trechos das filmagens escolhidos para 

análise foram selecionados de acordo com os momentos mais significativos 

relacionados às tentativas de comunicação verbal e musical observados durante os 

atendimentos de musicoterapia. 

Com a utilização das I.S.M.M., no decorrer das filmagens dos atendimentos 

de musicoterapia, puderam ser observadas e analisadas as respostas relacionais e 

emocionais da criança, bem como, os possíveis processos de estabelecimento 

progressivo ou não da comunicação verbal. 

 

5.3 Análise microgenética-índiciária e microanálise aplicada à prática da 

musicoterapia 

 

Esta pesquisa teve como foco principal análise das intervenções da 

musicoterapia no atendimento clínico de crianças e adolescentes que apresentam 

transtorno de linguagem específica (T.L.E.). Para descrever a aplicabilidade da 

musicoterapia como mediadora da comunicação não verbal foram analisados 

trechos de vídeos realizados em 03 sessões de um total de 12 (1ª, 6ª e 12ª sessão), 

o preenchimento das fichas das Interações Sonoras Musicais Mediadas (ISMM) 

como também, foram feitas comparações entre os dados colhidos nos atendimentos 
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assim como possível desenvolvimento da comunicação e sua relação com o 

resultado da intervenção da musicoterapia. 

Para tal, utilizamos como referencial teórico os estudos de WIGRAM sobre 

Microanálise, Métodos e Técnicas em Improvisação aplicados à Musicoterapia, 

como também os estudo sobre análise microgenética–indiciária relatada nos estudos 

de WERNER (1997).  

Quanto à utilização da Microanálise em Musicoterapia, usaram-se os estudos 

de Tony Wigram. WIGRAM mostra que a psicologia utiliza a microanálise em seus 

estudos há muitos anos, ainda que de maneira modesta, e que dentro dos estudos 

das ciências humanas a musicoterapia deve levar em consideração os estudos de 

microanálise já realizados nesta área. WIGRAM (2007, p.22) define microanálise 

como: 

Microanálise é um método para  investigar microprocessos. Microprocessos 
são processos e mudanças/progressões dentro de uma sessão de 
musicoterapia. A quantidade de tempo pode ser um minuto (momento) ou 
cinco minutos (evento terapêutico) da sessão, uma improvisação clínica 
(episódio), ou uma sessão completa. Para analisar o processo com o 
tempo, várias microanálises podem ser consideradas para olhar vários 

eventos. 2 

 

Cabe ressaltar que este trabalho não tem como objetivo principal a 

generalização dos resultados encontrados, mas sim, melhor compreensão das 

questões que podem ser observadas quando da utilização da musicoterapia 

enquanto prática clínica na intervenção dos casos de crianças que apresentam 

T.L.E. 

Os atendimentos musicoterapêuticos foram planejados com uma sequência 

que foi utilizada em todas as sessões, seguindo o seguinte protocolo: 

1. Acolhimento (diálogo simples, contato físico – aperto de mão, abraço  -  

perguntas sobre a rotina diária, etc); 

                                                           
2 “Microanalysis is a method investigating micropocesses. Microprocesses are processes and 
changes/progressions within one session of music therapy. The amount of time can be one minute 
(moment) or five minutes (therapy event) of session, one clinical improvisation (episode), or one 
complete session. To analyze process over time, several microanalysis can be undertaken to look at 
several events.”  
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2. Canção de chegada; 

3. Atividades rítmicas e musicais (percepção auditiva, canto, tocar 

instrumentos percussivos, improvisação vocal e/ou instrumental); 

4. Canção de despedida. 

 

5.4 Cenário e voluntários 

 

5.4.1. Cenário 

 

Todos os pacientes atendidos pela musicoterapia foram oriundos do 

ambulatório coordenado pelo professor Jairo Werner, da disciplina de 

neuropsiquiatria infantil (ANPI) do Departamento Materno Infantil da Universidade 

Federal Fluminense, localizado no campus da Universidade Federal Fluminense – 

UFF. 

O início dos atendimentos para coleta e análise de dados se deu a partir do 

mês de maio de 2012 a julho de 2012, perfazendo um total de 12 sessões de 

musicoterapia.  

O trabalho foi iniciado com a utilização de instrumentos de percussão 

(baquetas, tambores de tamanhos diferentes (pequenos e grandes), clavas, ganzá, 

reco-reco e pandeiro), violão e teclado. A criança foi inicialmente submetida a uma 

testificação musical, possuindo livre escolha sobre qual instrumento utilizar. A partir 

de então, a terapeuta foi capaz de analisar a preferência e as reações da criança e, 

dessa forma, direcionou e deu continuidade aos atendimentos de musicoterapia. 

Todos os atendimentos foram realizados na mesma sala, destinada às aulas 

de informática no (ANPI), por ser esta a sala com menos interferências visuais e de 

mobiliário para a realização dos atendimentos. A sala onde foram realizados os 

atendimentos era pequena, tendo em média 8 metros quadrados. Continha quatro 

mesas com cadeiras, sendo três mesas com estação de trabalho completa e cadeira 
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individual e uma mesa livre de material com cadeira individual onde os instrumentos 

de percussão ficavam dispostos para livre escolha da criança, durante todo o tempo 

do atendimento. O teclado também ficava a disposição da criança sobre uma das 

mesas, a qual tinha a estação de trabalho recuada para trás, sobrando somente 

espaço necessário para o apoio adequado do teclado. Para a realização do 

atendimento, as cadeiras eram retiradas, ficando uma para cada participante do 

atendimento. 

Os atendimentos de musicoterapia foram realizados pela pesquisadora, 

musicoterapeuta clínica, graduada em Musicoterapia pela Faculdade de Artes do 

Paraná e por uma aluna bolsista de extensão do curso de Medicina da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense, com participação interativa, que 

auxiliou a musicoterapeuta nas filmagens e nas intervenções junto à criança durante 

os atendimentos quando necessário. Sempre no início, nos atendimentos de 

musicoterapia a aluna de Medicina e a musicoterapeuta reuniam-se para rever os 

objetivos e intervenções planejadas para aquele dia, e, ao término dos atendimentos 

também eram feitas as considerações pertinentes e observadas durante a sessão. 

  

5.4.2 Voluntários 

 

O grupo de pesquisa foi constituído inicialmente de 05 crianças/adolescentes, 

sendo um dos participantes escolhido para objeto detalhado de um estudo de caso, 

formato pelo qual foi escolhido a realização desta pesquisa. Foram registrados os 

processos interativos em ocorrência, através da observação participante e aplicação 

da ficha de Interação Sonoro Musical Mediada (ISMM) para análise de trechos de 

filmagem de vídeos realizados em 03 sessões de um total de 12 (1ª, 6ª e 12ª 

sessão).  A faixa etária dos pacientes foi de cinco a dezessete anos. 

Durante os atendimentos de musicoterapia realizados no período de maio de 

2012 a julho de 2012, três pacientes abandonaram o tratamento, não sendo possível 

realizar a coleta de dados proposta inicialmente para a aplicação da pesquisa. Foi 

escolhido então, um dos dois pacientes, menino com 06 anos e 02 meses de idade, 

que apresentava atraso significativo na linguagem que completou um total de 12 
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sessões de musicoterapia para a realização do estudo de caso. Para estudo deste 

caso foi selecionado o paciente voluntário que concluiu todas as sessões propostas. 

Foram usados os seguintes critérios de inclusão (DSM IV): 

 Crianças que apresentavam prejuízo no desenvolvimento da linguagem 

expressiva sem etiologia conhecida; 

 pacientes oriundos do ambulatório da disciplina de neuropsiquiatria infantil do 

Departamento Materno Infantil; 

 confirmação do diagnóstico de T.L.E. tipo evolutivo ou grave perturbação do 

desenvolvimento da comunicação verbal; 

 deficiência significativa em relação a idade da criança relacionada ao nível de 

desenvolvimento da linguagem expressiva. 

Como critério de exclusão utilizamos: (DSM IV) 

 Déficit motor da fala ou sensorial (auditivo); 

 mutismo seletivo; 

 T.L.E. tipo adquirido; 

 transtorno misto de linguagem receptivo-expressiva; 

 retardo mental; 

 severa privação ambiental.  

 

5.5 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de entrevista aberta feita 

com o responsável da criança, sendo um importante método nesta pesquisa, o que 

permitiu ao entrevistador a observação de aspectos importantes – como gestos, 

expressão facial, tom de voz – não aparentes na aplicação de questionários. 

Segundo Beel (apud MAGALHÃES, 2008), “sua principal característica é a 
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adaptabilidade”. Na entrevista aberta não há a necessidade do pesquisador 

organizar um roteiro com perguntas básicas e estruturadas para que ela seja 

aplicada. O entrevistador se pronuncia de maneira mais espontânea como também o 

entrevistado possui ampla liberdade de resposta (GIL, 2010, p.120). Entretanto, foi 

confeccionada uma ficha para ser preenchida pela musicoterapeuta após a 

realização da entrevista com o responsável pela criança para registrar as 

informações coletadas.  

Foi realizada a testificação musical para verificação das possibilidades de 

comunicação do paciente através do uso de intrumentos musicais, suas interações e 

vínculo com o musicoterapeuta.  

A aplicação das fichas das I.S.M.M. foi utilizada como complementação das 

filmagens de vídeo, realizadas nos atendimentos da criança escolhida para o estudo 

de caso, na 1ª, 6ª e 12ª sessão de musicoterapia, como contribuição à análise 

microgenética-indiciária utilizada como referencial teórico neste estudo. Estas 

sessões foram registradas por filmagem realizada com uma câmera Canon® G11. 

Enquanto técnica de pesquisa utilizou-se a observação participante onde o 

pesquisador tem participação real assumindo papel de membro do grupo 

pesquisado (GIL, 2010, p.121). 

As fontes documentais analisadas foram: prontuário, laudos técnicos, 

pareceres médicos e pareceres de terapeutas que acompanharam a criança objeto 

deste estudo de caso desde o início da investigação de sua patologia. 

 

5.6 Análise de dados 

 

A pesquisa qualitativa “se desenvolve em interação dinâmica 

retroalimentando-se, reformulando-se constantemente” (TRIVIÑOS 2010, P.137). O 

material encontrado numa coleta de dados pode num instante, ser utilizado como 

análise de dados, e esta por sua vez, ser caminho para nova busca de informações. 

Segundo TRIVIÑOS (2010, P.137), “a Coleta e a Análise de Dados são tão vitais na 
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pesquisa qualitativa, pela implicância nelas do investigador que precisam de 

enfoques aprofundados”, ressaltando que seu processo deve ser unitário, integral.  

Neste estudo de caso, os dados colhidos na entrevista com o responsável, 

nas fontes documentais e nas I.S.M.M. foram utilizados como recurso na aplicação à 

análise microgenética-indiciária realizada nos trechos de filmagem analisados. 

Os participantes foram esclarecidos quanto ao Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) e somente foram incluídos na pesquisa após concordarem e 

assinarem o mesmo. 

As entrevistas e as filmagens das sessões foram guardadas em discos rígidos 

externos e ficaram sob a guarda da pesquisadora, como também, as fichas das 

I.S.M.M. preenchidas em papel. Todos os dados colhidos neste estudo foram 

somente utilizados para fins de pesquisa conforme preconizado na resolução do 

Conselho Nacional da Saúde (CNS) 196/96 sobre Normas para Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos. 

 

5.7 Aspectos éticos 

 

 Este estudo consiste em um projeto de pesquisa qualitativa em saúde, tipo 

estudo de caso, submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Antônio Pedro da UFF, em Niterói – RJ, sob o número 

02406512.6.0000.5243. 

 A criança participante deste estudo de caso somente foi incluída nesta 

pesquisa após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

por um responsável legal. 

 Todas as avaliações realizadas em papel (fichas das ISMM e entrevista 

aberta realizada com o responsável pelo menor) ficaram armazenadas com a 

pesquisadora. Da mesma maneira, os registros em vídeo foram armazenados em 

discos rígidos externos sob a responsabilidade dos investigadores. Todos os 

registros acima descritos foram utilizados somente para fins de pesquisa. 
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As atividades práticas de musicoterapia foram sempre aplicadas de forma 

lúdica e de maneira simples, com a utilização de uma linguagem acessível 

respeitando os limites da criança. O anonimato dos dados desse participante foi 

preservado e garantido pelos pesquisadores. 

 A relação risco-benefício do participante durante a aplicação desta pesquisa 

existiu pela possibilidade de haver constrangimento, medo ou desgaste emocional 

durante as filmagens como também pela solicitação da repetição das mesmas 

atividades musicais propostas nos atendimentos. Contudo, embora tenham sido 

observadas estas questões relacionadas ao risco-benefício, espera-se que esta 

pesquisa venha contribuir para um melhor conhecimento de como a musicoterapia 

pode beneficiar crianças que apresentam T.L.E., tornando-se um importante recurso 

na identificação de suas dificuldades e potencialidades. 
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6 EQUIPE ENVOLVIDA NA PESQUISA 

 

 Jairo Werner Junior: médico psiquiatra, principal idealizador e incentivador 

deste estudo e orientador desta dissertação. 

 Flávia Christine Dal Pizzol: musicoterapeuta, uma das idealizadoras deste 

estudo, responsável pela elaboração e aplicação das fichas de ISMM, responsável 

pelos atendimentos clínicos de musicoterapia, responsável pela análise e descrição 

dos vídeos e responsável pela escrita deste estudo de caso. 

 Marcelle Christine Soares de Souza: estudante de Medicina da UFF, uma das 

colaboradoras deste estudo, auxiliar dos atendimentos clínicos de musicoterapia e 

responsável pela realização das filmagens dos atendimentos. 

 Ana Cláudia Carmo dos Reis: psicopedagoga, mestranda em Educação, 

responsável pela colaboração do conhecimento técnico a respeito de 

desenvolvimento infantil e intervenção precoce.  
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7 RECURSOS MATERIAIS 

 

Como recursos materiais foram utilizados: câmera/filmadora Canon® digital 

G11, teclado Yamaha® modelo PSR 70, violão Yamaha® modelo C40, clavas de 

madeira, afinador de violão Giannini® modelo GTU Digital Tuner, baquetas, maceta, 

jogo de cordas daddário, pandeiros grande e pandeiro médio, reco-reco de madeira, 

tambor grande, tambor médio e tambor pequeno, ganzá. 

Todos os equipamentos e instrumentos musicais pertenciam à pesquisadora 

antes da realização do projeto. 
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8 RESULTADOS DA ANÁLISE MICROGENÉTICA DOS ATENDIMENTOS DE 

MUSICOTERAPIA 

 

 8.1 Caso R.G. – Histórico pessoal 

 

 R. G., 06 anos e 02 meses, filho único, mora em São Gonçalo, filho de pai 

militar e mãe do lar, com a finalidade de acompanhar o filho na escola e terapias. 

R.G. fazia acompanhamento terapêutico com terapia ocupacional (T.O.) e natação 

na ABRAE (Associação Brasileira de Assistência ao Excepcional) em São Gonçalo, 

Rio de Janeiro. R.G. apresentou um único episódio de crise convulsiva febril quando 

estava com 1 ano de idade, foi acompanhado por pediatra sem fazer uso de 

medicamento. 

R.G. foi encaminhado para os atendimentos de musicoterapia no ANPI, tendo 

em vista um atraso significativo da linguagem, com investigação médica para T.L.E.. 

Freqüentava escola pública de ensino regular, em turma compatível com sua idade, 

mesmo apresentando atrasos observados em relação à linguagem e funções 

cognitivas. 

Já na entrevista inicial realizada com a mãe e a criança, observou-se que 

R.G. apresentava comunicação verbal pobre, não formulava frases e comunicava-se 

com a mãe com gestos e sílabas soltas, numa tentativa de comunicação muito 

precária. Segundo relato da mãe, muitas vezes encontrava dificuldade em 

compreender as solicitações do filho. 

A mãe dizia que R.G. apresentava manias e rituais para atividades do dia a 

dia, e não tinha autonomia para as atividades práticas da vida diária (não comia, não 

se trocava, não tomava banho sozinho). Não demonstrou durante a entrevista muito 

conhecimento sobre como lidar com situações específicas da educação de R. G., 

como também apresentou-se muito confusa com relação aos limites relativos à 

educação e ao desenvolvimento normal ou não de R. G.. 

Nos primeiros atendimentos foi observado que R.G. apresentava dificuldade 

na manutenção do olhar no outro e no objeto, falta de compreensão imediata à 
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proposta da atividade e quando respondia a solicitação da terapeuta o fazia na 

maioria das vezes de maneira pouco compreensível tanto verbalmente como 

gestualmente.  

Na entrevista aberta somente a mãe compareceu, pois o pai na conseguiu 

sair do trabalho para acompanhá-la. A mãe demonstrou angústia nos relatos 

relacionados ao filho, pois havia certo temor por sua parte e do marido com um 

possível diagnóstico para o autismo, apesar de demonstrar não compreender bem 

as dificuldades e os atrasos do filho em relação ao desenvolvimento compatível com 

a sua idade. Dizia que assim que seu filho começasse a falar tudo ficaria bem. 

Quando foi abordado na entrevista sobre a aceitação da família, a mãe 

relatou que nenhum dos familiares próximos, tanto os maternos quanto os paternos 

sabiam das dificuldades enfrentadas pelos pais, e que não relataram nada sobre os 

atrasos de R. G. a seus familiares, pelo receio de não entenderem o problema ou 

rejeitarem R. G. Os familiares sabiam que R.G. apresentava atraso na fala, mas não 

faziam correlação com os atrasos cognitivos. 

O receio pela não aceitação e insegurança quanto aos problemas de R.G. 

refletiam diretamente numa escassa vida social, tanto no meio familiar quanto no 

meio social, pois segundo a mãe poucas vezes iam a festas de familiares ou de 

amigos da escola de R.G., shoppings, parques, etc. 

Em casa, ouviam pouca música, tornando o ambiente sonoro restrito a 

programas de televisão e uma ou outra vez ligavam o rádio para ouvir músicas 

comerciais. Não tinham parentes que moravam próximo e recebiam pouca visita de 

parentes e amigos, tendo a casa um ambiente sonoro tranqüilo e calmo. 

O pai compareceu somente duas vezes no ANPI para acompanhar o filho nos 

atendimentos e em conversa com a terapeuta não demonstrou muita preocupação 

com a possibilidade de seu filho ter a confirmação de algum diagnóstico. Pensava 

que era somente uma questão de dificuldade de linguagem e que logo seu filho iria 

superar isso. 

Após a confirmação do diagnóstico para T.L.E. feita pelo psiquiatra infantil do 

ANPI, os pais receberam orientação quanto ao prognóstico e procedimentos que 

deveriam ser adotados a partir de então, para que R.G. pudesse desenvolver o mais 
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rápido possível as diferenças entre os atrasos observados em seu desenvolvimento, 

principalmente os atrasos relacionados a linguagem. R.G. estava em  

acompanhamento pela musicoterapia quando foi confirmado seu diagnóstico.  

 

8.2 Análise microgenética da 1ª sessão de musicoterapia (38’04”) 

 

Os participantes presentes na primeira sessão de atendimento 

musicoterapêutico – que durou 38’4” -  foram: a musicoterapeuta (F.C), o paciente 

(R. G.) e a estagiária de medicina (M. S.), que  auxiliou na filmagem da sessão. 

O atendimento foi realizado no ANPI, na sala de informática, com 

instrumentos de percussão (tambores, reco-reco, baquetas, colheres, clavas, 

pandeiros) dispostos sobre uma mesa e o violão apoiado na mesma mesa. A 

disposição dos participantes estavam duas cadeiras e espaço livre para atividades 

musicais com movimento. M. S. manteve-se num dos cantos da sala, sem realizar 

intervenções durante o atendimento, somente filmando a sessão. 

Após rever a filmagem da primeira sessão várias vezes a pesquisadora 

selecionou 3 episódios que foram significativos para a descrição e análise 

(transcritos a seguir). 

 

8.2.1 Episódio 1 / 1ª Sessão (7’13” a 10’08”) 

  

Após conversa inicial e canção de entrada, F.C. propôs atividades às quais R. 

G., aos poucos, foi interagindo.  

 Sentados em cadeira frente à frente, R.G. estava com um tambor pequeno 

entre as pernas e duas colheres de pau nas mãos sendo usadas como baqueta e 

F.C. estava com um tambor de pele entre as pernas e duas baquetas nas mãos.  
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F.C. realizou uma atividade musical com variações de intensidade (forte/fraco) 

por tempo suficiente para que a criança percebesse e acompanhesse a variação. O 

canto foi utilizado como forma de estímulo para apoio verbal através da solicitação 

da terapeuta para que a criança vocalizasse, enquanto tocava marcando a pulsação 

da música. 

A terapeuta observou nesta atividade musical se a criança improvisava,  

modificando a letra da música ou outros elementos musicais partindo da estrutura de 

uma canção conhecida. 

Após 7’13”, R.G. demonstrou atenção voluntária e tentativa de interação e 

comunicação gestual e verbal com a terapeuta. 

A seguir foi transcrito o EPISÓDIO 1 selecionado da 1a SESSÃO – com 

duração de 2’55’’, trecho de 7’13’’- 10’08’’, em 8 turnos (1-8).  

 

EPISÓDIO 1  

(7'13” - 10’08”) 

[F.C. bate com as mãos no tambor um ritmo binário (célula rítmica formada por dois 
tempos) e canta a música “Tocou, parou”.]  

[R.G. está segurando um tambor e, olhando para o tambor de F.C., tenta acompanhar o 
ritmo.] 

[F.C. para de tocar a música e R.G. também para de tocar, olha para o seu tambor e 
esboça um sorriso.] 

[Na segunda vez que a música é tocada e cantada, R.G. acompanha a música tocando 
o tambor com baquetas, uma em cada mão (usa duas colheres de pau como baquetas), 
direciona o olhar a F.C. e esboça um sorriso.] 

1. R.G. diz: “Parou” (fazendo o que pede a letra da música, para de tocar e cantar no 
final).  

[Na terceira vez que a música é tocada e cantada, R.G. reproduz o mesmo 
comportamento.] 

2. R.G. diz: “Parou” (no final da música). 

[Na quarta vez em que a música é cantada, F.C. somente canta a música, mas não toca 
o tambor, e R.G. esboça um sorriso, toca o seu tambor tentando bater o ritmo da 
música que F.C está cantando.] 

3. R.G. diz: “Parou” (fala junto com o final da música quando para de tocar). 

[Na quinta vez F.C. canta e volta a tocar a música, R.G. acompanha tocando o tambor, 
com o olhar direcionado à terapeuta e sorri.] 

 4. R.G. diz: “Parou” (fala novamente junto com o final da música quando para de tocar). 
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[R.G. sorri, pega as colheres de pau e coloca no rosto como se estivesse se 
escondendo.] 

 5. F.C. pergunta: “Vai se esconder atrás da colher?”. 

 6. R.G. responde: “Aqui!” (colocando as colheres de pau em frente ao seu rosto, como 
se quisesse se esconder). 

 7. F.C. fala: “Agora é sua vez, vamos lá, você começa!” (F.C. recomeça a cantar sem 
tocar o tambor).  

[R.G. olha para F.C. e começa a tocar no seu tambor, com as baquetas. Na última frase 
da música, F.C. deixa de cantar e tocar o tambor e R.G. continua tocando, mantendo o 
ritmo e andamento da música, mas sem cantar. 

 8. R.G. diz: “Parou” (para de tocar e termina no tempo certo, junto com F.C.). 

[Ainda sentados frente à frente, F.C. começa a cantar e tocar a música “Forte, fraco” 
(que faz uma brincadeira com o pulso forte - batida forte - e o pulso fraco - batida fraca 
– na execução da música), usando um ritmo ternário (célula rítmica formada por três 
tempos). R.G. olha para F.C., começa a tocar o tambor com as baquetas e logo para de 
tocar, sinalizando que quer trocar as suas baquetas com as de F.C.] 

[Feita a troca das baquetas, R.G. sinaliza com gestos significativos (apontando para o 
tambor) e fala com entonação adequada, porém ininteligível, que F.C. toque utilizando 
as baquetas trocadas.] 

[F.C. continua a cantar e a tocar e R.G. acompanha as batidas no tambor, tocando forte 
e fraco no momento em que a música pede.] 

[F.C. pede que R.G. toque no tambor que ela esta segurando e imediatamente R.G. o 
faz, seguindo o que a música está pedindo, tocando forte e fraco, mantendo a batida em 
tempo ternário (célula rítmica de três tempos).] 

 

8.2.2 Episódio 2 / 1ª Sessão (22’05” a 26’35”) 

 

Por volta dos 22’05”, outra cena indicou a tentativa de comunicação. 

 F.C. e R.G. encontravam-se de pé e F.C. começou a cantar a música “Lá na 

estação”, marcando a pulsação da música com um ritmo binário (célula rítmica 

formada por dois tempos), batendo os pés no chão.  

Nesta música, F.C. utilizou variações de andamento (rápido/lento), 

observando se a criança percebia e acompanhava a variação. O canto foi utilizado 

como forma de estímulo para apoio verbal, através da solicitação da terapeuta para 

que a criança vocalizasse enquanto tocava marcando a pulsação e o andamento da 

música. 
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A terapeuta manteve a observação sobre possível improvisação feita pela 

criança, através da modificação da letra ou de outros elementos musicais, partindo 

da estrutura de uma canção conhecida. 

A seguir foi transcrito o EPISÓDIO 2, selecionado da 1a SESSÃO – com 

duração de 4’30’’, trecho de 22’05” a 26’35”, em 12 turnos (1-12). 

 

EPISÓDIO 2 

(22’05” a 26’35”) 

[R.G. está com duas baquetas, uma em cada mão, marchando e andando pela 
sala no ritmo da música “Lá na estação”, que F.C. está somente cantando. R.G. 
para diante da mesa sobre a qual se encontram os instrumentos, e troca as duas 
baquetas por um pandeiro. Oferece outro pandeiro para F.C., que o aceita.] 

[R.G. segura o pandeiro com as duas mãos, estica os braços à sua frente, e fala 
alguma coisa, com entonação adequada, porém ininteligível, movimentando o 
pandeiro como se fosse à direção de um carro.] 

1. R.G. diz: “Ó, ó!” (chamando a atenção para que F.C. olhe o que ele está 
fazendo). 

[F.C. aproveita a iniciativa de R.G. e troca de música, começando a cantar “Vai o 
carro”, andando no ritmo da música, alternando passos lentos e passos rápidos e 
imediatamente R.G. acompanha o andamento da música (rápido/lento), utilizando 
o pandeiro como se fosse à direção do carro.] 

2. R.G. faz: “Brrrrrr, brrrrrr” (vocalizando sons como se fosse o motor de um carro 
funcionando).  

3. F.C. canta: “Bi-bi-bi fom-fom-fom, chegou!...” (frase final da música).  

3. 4. R.G. diz: “Parô!” (para de andar e encosta o pandeiro na parede). 

[R.G. volta a andar rápido pela sala e faz sons de motor de carro com a boca 
enquanto usa o pandeiro como direção.] 

4. 5. F.C. pergunta: “O carro vai chegar aonde?” (enquanto segue R.G. que está 
caminhando rápido pela sala). 

5. 6. R.G. responde: “Aqui!” (aponta para a cadeira ao mesmo tempo em que começa 
a andar em sua direção, colocando o pandeiro no assento dela). 

6. 7. R.G. diz novamente: “Aqui!” (olha para a porta, vai até ela e encosta o pandeiro 
como se estivesse parando o carro). 

[R.G. anda para o outro lado da sala sem cantar e sem fazer som do motor do 
carro e encosta o pandeiro na parede.] 

7. 8. F.C. pergunta: “Vamos de novo?” (R.G. olha para F.C.). 

8. 9. F.C. diz: “Um, dois e já!”. 

10. R.G. fala: “Um e já!” (ao mesmo tempo em que olha para F.C.).  

[Ambos saem dando voltas pela sala com um pandeiro na mão, imitando o som do 
motor do carro, até o momento em que R.G. encosta o pandeiro na porta como se 
estivesse parando o carro e para de andar.] 

11. F.C. pergunta: “Você quer descansar um pouco na cadeira?”  

12. R.G. responde: “Sim” (vai em direção a cadeira e senta-se). 
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8.2.3 Episódio 3 / 1ª Sessão (33’46” a 36’30”) 

 

 F.C., sentada, tocou lentamente no violão os acordes da música “Vai o carro”, 

mas não cantou a letra da música.  R.G. encontrava-se andando pela sala olhando 

para o pandeiro e fazendo movimentos como se fosse a direção de um carro, mas 

sem fazer sons com a boca para imitá-lo. 

O diálogo foi utilizado como forma de estímulo para apoio verbal, através da 

solicitação da terapeuta para que a criança vocalizasse, enquanto tocava, marcando 

a pulsação e o andamento da música enquanto R.G. andava pela sala. 

A terapeuta manteve a observação sobre possível improvisação musical ou 

verbal e a modificação da letra ou de outros elementos musicais, partindo da 

estrutura de uma canção conhecida. 

A seguir foi transcrito o EPISÓDIO 3, selecionado da 1a SESSÃO – com 

duração de 2’44’’, trecho de 33’46” a 36’30”, em 10 turnos (1-10). 

 

Episódio 3 
 (33’46” a 36’30”) 

[F.C. está sentada na cadeira, tocando o violão com andamento lento, a música “Vai 
o carro”.]  

1. F.C. pergunta: “O carro está devagar, vamos mais rápido?”. 

[R.G. não responde a pergunta e permanece andando devagar pela sala, 
segurando e girando o pandeiro com as duas mãos, para a esquerda e para a 
direita, como se fosse à direção de um carro, mas sem fazer o som do motor.] 

2. F.C. pergunta: “Vai devagar sempre esse carro R.G.?”  

3. R.G. responde: “É” (e continua andando pela sala). 

4. F.C. pergunta: “Ah! Acho que esse carro está passeando. Ele está passeando?”  

[R.G. faz um sinal de positivo com o dedo polegar e continua andando pela sala, em 
silêncio, somente respondendo às perguntas de F.C.] 

5. F.C. pergunta: “Esse carro vai sempre devagar ou vai correr?”. 

[R.G. começa a andar mais rápido pela sala, fazendo movimentos mais rápidos com 
o pandeiro, e F.C. modifica a dinâmica da música tocando o violão mais rápido para 
acompanhá-lo. R.G. começa a correr pela sala, olha para F.C. e esconde o rosto 
com o pandeiro. Volta a olhar para F.C. e continua a andar pela sala no ritmo 
tocado por F.C., que começa uma brincadeira musical no violão alternando o ritmo, 
e ora olha para F.C., ora esconde o rosto com o pandeiro.] 

6. F.C. fala: “Está só passeando, né R.G.? Que beleza!”. 

[R.G. sorri e continua a andar pela sala, sem cantar, mas fazendo movimentos com 
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o pandeiro como se fosse um carro.] 

7. F.C. pergunta: “Quer passear de novo?”  

8. R.G. responde: “Tá!” (e a brincadeira musical é retomada). 

9. F.C. pergunta: “Quem você vai levar para passear R.G., o papai?”. 

10. R.G. responde: “Mamãe”. 

 

8.3 Análise microgenética da 6ª sessão de musicoterapia (39’19”) 

 

Os participantes presentes na sexta sessão de atendimento 

musicoterapêutico – com duração de 39’19” -  foram: a musicoterapeuta (F.C), o 

paciente (R. G.) e a estagiária de medicina (M. S.), que  auxiliou na filmagem da 

sessão. 

O atendimento foi realizado no ANPI, na sala de informática, com 

instrumentos de percussão (tambores, reco-reco, baquetas, colheres, clavas, 

pandeiros, maraca) dispostos sobre uma mesa e um violão apoiado na mesma. À 

disposição dos participantes estavam duas cadeiras e espaço livre para atividades 

musicais com movimento. M.S. manteve-se num dos cantos da sala, sem realizar 

intervenções durante o atendimento, somente filmando. 

 

8.3.1 Episódio 1 / 6ª Sessão (16’36” a 18’17”) 

 

R.G. encontrava-se sentado junto à mesa com os instrumentos de percussão 

que estavam dispostos sobre ela.  F.C. estava sentada ao lado da mesa com o 

violão, tentando interagir com R.G., mas sem conseguir o engajamento dele nas 

atividades musicais propostas. R.G. apresentou-se disperso neste dia. 

Após o canto de chegada com a música de boa tarde, F.C. propôs atividades 

nas quais R.G. apresentou dificuldade para interagir, apresentando durante a maior 

parte do atendimento, desatenção, pouco contato visual, tocando os instrumentos 

aleatoriamente e permanecendo a maior parte do atendimento sentado para a 

realização das atividades propostas.  
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Por volta dos 16’36” do atendimento aconteceu um episódio no qual R.G. 

conseguiu prestar atenção na atividade musical, onde houve tentativa de interação e 

comunicação com a terapeuta. 

A seguir foi transcrito o EPISÓDIO 1, selecionado da 6a SESSÃO – com 

duração de 1’41’’, trecho de 16’36” a 18’17”, em 12 turnos (1-12). 

 

Episódio 1 
(16’36” a 18’17”) 

[R.G. está sentado numa cadeira em frente à mesa, segurando uma baqueta com a 
mão direita, tocando livremente os tambores (três) e pandeiros (dois) que estão em 
cima da mesa, enquanto F.C. está sentada numa cadeira ao lado da mesa, de 
frente para R.G., dedilhando o violão com os acordes da música “Forte, fraco”. R.G. 
vira-se para F.C. e toca as cordas do violão duas vezes com a mão esquerda e 
depois uma vez com a baqueta que está na mão direita.] 

1. R.G. fala: “Eh!” (vira-se para a mesa, toca um dos tambores com a baqueta e 
coloca a mão no ouvido esquerdo). 

2. F.C. pergunta: “O que foi?”. 

3. R.G. diz: “Ufa!” (enquanto olha para F.C. sorri). 

[R.G. volta a colocar a mão no ouvido esquerdo e recomeça a tocar os tambores 
livremente com uma baqueta, não prestando atenção ao que F.C. estava 
perguntando, até o momento em que bate rapidamente em um dos tambores 
terminando com uma batida forte.]  

4. R.G. diz: “Opa, é uma.....” (olha para F.C. e termina a frase com palavra 
incompreensível). 

5. F.C. confirma: “Hum?”. 

6. R.G. fala: “Aqui olha!”.  “Opa!” (enquanto olha para F.C.) 

7. F.C. responde: “Alto hein!”. 

8. R.G. fala: “Agora ó” (olha para F.C. e dá uma batida forte no tambor). 

9. F.C. fala: “Baixinho” (sinalizando o que a música pede para fazer). 

10. R.G. faz: “Shhh!!” (coloca o dedo em frente à boca como sinal de silêncio e olha 
para F.C.) 

11. F.C. pergunta: “Vamos tocar baixo?” 

12.R.G. fala: “Ó, yes!” (dá uma batida fraca no tambor e faz movimento com o 
braço esquerdo confirmando o gesto de “yes”). 

[F.C. começa a tocar e cantar a música “Forte, fraco” e R.G. olha para ela enquanto 
acompanha a variação de intensidade (forte/fraco) tocando o tambor com uma 
baqueta conforme a letra da música solicita.] 

 

8.3.2 Episódio 2 / 6ª Sessão (25’05” a 27’48”)  
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Sentados em cadeiras, frente à frente, bem próximos um do outro, F.C. e R.G. 

seguravam, juntos, um tambor grande de pele, entre as pernas. F.C. estava tentando 

fazer com que R.G. interagisse com ela numa atividade de ritmo com o tambor, sem 

sucesso. 

R.G. fez vários movimentos com as mãos e F.C então iniciou uma atividade 

musical que marcava o ritmo e utilizava movimentos, na qual ambos batiam as mãos 

e faziam gestos para finalizar a música, sem a utilização de instrumento musical. 

F.C. cantou a música “Palma com palma”, convidando R.G. a fazer o que dizia 

a letra da canção. F.C. orientou e apoiou R.G. enquanto ele fazia os movimentos 

solicitados. 

O canto continuou como forma de estímulo para apoio verbal, e a observação 

sobre possível improvisação e modificação da letra ou de outros elementos musicais 

também foram mantidos.  

A seguir foi transcrito o EPISÓDIO 2, selecionado da 6a SESSÃO – com 

duração de 2’43’’, trecho de 25’05” a 27’48”, em 12 turnos (1-12). 

 

Episódio 2 
 (25’05” a 27’48”) 

[Neste momento R.G. e F.C. encontram-se sentados de frente um para o outro, 
ambos com os braços esticados e com as mãos espalmadas.] 

1. R.G. fala: “Mão” (enquanto olha para F.C. e coloca as mãos iguais às dela para 
iniciar a brincadeira cantada). 

[F.C. começa a cantar a música “Palma com palma” e R.G. acompanha a atividade 
esperando que F.C. bata em suas mãos, olha e sorri para F.C., mas não acompanha 
cantando, nem fazendo com as mãos os movimentos que a música pede.] 

2. F.C. diz: “De novo. Agora vamos fazer mais rápido. Atenção! Vamos lá?”. 

3. R.G. responde: “Já” (com os braços esticados e as mãos espalmadas olha para 
F.C.). 

[F.C. repete pela segunda vez a música e R.G. acompanha os gestos da música 
mais atento e agora falando, mas ainda sem cantar, a última sílaba de quase todas 
as palavras que não foram cantadas. Na terceira vez em que a música é repetida, 
R.G. se apresenta mais atento, sorri e acompanha os gestos da música, somente 
falando a sílaba da palavra que F.C. não cantou.] 

4. F.C. diz: “Acabou!” (colocando as mãos sobre as pernas). 

5. R.G. fala: “O quê?” (com as mãos sobre as pernas também). 

6. F.C. diz: “Acabou”. 

7. R.G. responde: “Ah....”. 
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9. 8. F.C. pergunta: “Ah, o quê? De novo?”. 

9. R.G. responde: “Ah”. 

10. F.C. diz: “Essa mesma música? Vamos lá?”. 

[R.G. olha para F.C. estica os braços com as mãos espalmadas, esperando F.C. 
recomeçar a brincadeira cantada.] 

11. F.C. diz: “Pronto, já!” (estica os braços e coloca as mãos junto às mãos de R.G. 
e recomeça a cantar e fazer os gestos que a música pede). 

[R.G. acompanha os gestos, olhando e sorrindo para F.C. e novamente não canta a 
última sílaba, somente completa a palavra com a sílaba que está faltando. 

12. R.G. diz: “Acabou” (quando a música termina). 

 

8.4 Análise microgenética da 12ª sessão de musicoterapia (44’31”) 

 

Os participantes presentes na décima segunda sessão de atendimento 

musicoterapêutico – que durou 44’31” -  foram: a musicoterapeuta (F.C), o paciente 

(R. G.) e a estagiária de medicina (M. S.), que  auxiliou na filmagem da sessão. 

O atendimento foi realizado no ANPI, na sala de informática, com 

instrumentos de percussão (tambores, baquetas, colheres, clavas, pandeiros) 

dispostos sobre uma mesa e um violão apoiado na mesma. Sobre uma segunda 

mesa estava à disposição um teclado.  Haviam três cadeiras: uma colocada em 

frente à mesa com os instrumentos de percussão, e as outras duas colocadas em 

frente à mesa com o teclado. Restou pouco espaço livre para a realização de 

atividades musicais com movimento. M.S. manteve-se num dos cantos da sala, sem 

realizar intervenções durante o atendimento, somente filmando. 

 

8.4.1 Episódio 1 / 12ª Sessão (0’09” a 1’45”) 

 

R.G. entrou na sala e imediatamente dirigiu-se para a mesa onde estavam os 

instrumentos de percussão e o violão, e pegou duas colheres de pau (que utilizou 

como baquetas). 
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F.C. convidou R.G. para o canto de chegada, dando o apoio cantando, 

tocando o violão e definindo o andamento inicial enquanto R.G. utilizava as baquetas 

(colheres de pau), movimentado-as aleatoriamente. 

A seguir foi transcrito o EPISÓDIO 1, selecionado da 12a SESSÃO – com 

duração de 1’36’’, trecho de 0’09” a 1’45”, em 7 turnos (1-7). 

 

Episódio 1 
(0’09” a 1’45”) 

1. R.G. diz em tom de pergunta: “Tia Flávia?” (está segurando colheres de pau que 
usa como baquetas). 

2. F.C. responde: “O quê? O que é que nós vamos fazer?”. 

[R.G. anda pela sala com as colheres de pau na mão.] 

3. F.C. pergunta: “O que nós vamos tocar hoje?”. 

[R.G. olha embaixo de uma das mesas como se estivesse procurando algo.] 

4. F.C. pergunta: “O quê? O que você procura?” (enquanto pega o violão e começa 
a dedilhar). 

[R.G. responde alguma coisa, não compreensível, enquanto F.C. está parada, em 
pé, e começa a cantar e tocar no violão a música “Boa tarde”. Imediatamente R.G. 
começa acompanhar o ritmo e o andamento da música que F.C. está tocando, 
batendo no assento de uma das cadeiras (como se fosse um tambor), usando as 
colheres de pau como se fossem baquetas. De repente R.G. para, anda pela sala 
com as colheres de pau nas mãos, movimentando-as de um lado para outro.] 

5. F.C. diz: “Toca aí a bateria, vamos lá!” (enquanto continua a cantar a música de 
boa tarde). 

[R.G. para de andar, se abaixa, bate com as colheres no chão e logo se levanta e 
continua a andar.] 

6. F.C. diz: “Vamos fazer uma bateria aqui olha, aqui, bate aqui” (vira uma das 
cadeiras para R.G. enquanto bate com a mão no assento da cadeira sinalizando 
para R.G aonde ele poderia tocar). 

[F.C. continua cantando e tocando no violão a música de boa tarde enquanto R.G. 
vai até a cadeira e começa a tocar com as baquetas no assento. Para, anda pela 
sala, volta para a cadeira e começa a tocar com as baquetas na cadeira 
novamente. Anda, senta numa cadeira que está perto, e sem parar de tocar olha 
para F.C.] 

7. F.C. pergunta: “E a M.S. (estagiária de medicina), cadê a M.S.?” . 

[R.G. para de tocar, sorri e aponta com uma das baquetas para M.S., que está em 
um dos cantos da sala filmando o atendimento e imediatamente volta a bater no 
assento da cadeira acompanhando o ritmo da música que F.C. está finalizando.  
R.G. acompanha as batidas, e, junto com a última frase da música, marca o ritmo 
com três batidas na cadeira, iguais às batidas bem marcadas que F.C. faz nas 
cordas do violão para finalizar.] 
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8.4.2 EPISÓDIO 2 / 12ª Sessão (14’52” a 16’35”) 

 

F.C. encontrava-se sentada, tocando diferentes músicas no violão na tentativa 

de que R.G. engajasse em alguma das atividades musicais propostas após a música 

de “Boa tarde”. 

Depois de ficar em pé por mais de 10 minutos R.G. explorou o teclado 

livremente com a mão esquerda (estava segurando duas colheres de pau na mão 

direita) e sem responder às propostas musicais de F.C., R.G. virou-se (com as 

colheres de pau na mão), sentou-se numa cadeira ficando de frente para F.C., que 

trocou o violão por clavas de madeira. 

A terapeuta fez a proposta de um diálogo rítmico com a criança utilizando as 

baquetas, procurando marcar o pulso da música com a batida forte junto com a 

sílaba tônica de cada frase. 

O canto continuou como forma de estímulo para apoio verbal, e a observação 

sobre possível improvisação e modificação da letra ou de outros elementos musicais 

também foram mantidos. 

A seguir foi transcrito o EPISÓDIO 2, selecionado da 12a SESSÃO – com 

duração de 1’43’’, trecho de 14’52” a 16’35”, em 5 turnos (1-5). 

 

EPISÓDIO 2 
(14’52” a 16’35”) 

[R.G. está sentado na cadeira, segurando duas colheres de pau, uma em cada mão, 
apoiadas sobre as pernas, enquanto F.C. também está sentada em uma cadeira, de 
frente para R.G., cantando a música “Escravos de Jó”. F.C. mantém um padrão 
rítmico simples, binário (célula rítmica formada por dois tempos), marcando o tempo 
com as clavas de madeira batendo nas colheres de pau que estão sobre as pernas 
de R.G. De repente R.G. se levanta, vai até a mesa e, sem soltar as colheres de 
pau, pega um tambor de pele e entrega para F.C., que o coloca entre as pernas. 
F.C. começa a cantar novamente “Escravos de Jó” e toca o tambor com as clavas, 
marcando o tempo da música. R.G. bate uma vez com as colheres de pau no 
tambor, se levanta, vai até à mesa e troca as colheres de pau por duas baquetas. 
Aponta para a mesa e olha para F.C.] 

1. F.C. para de tocar e pergunta: “O que é para F.C. fazer com esse?” (mostrando 
para R.G. as clavas que está segurando). 

2. R.G. levanta e diz: “Aqui, aqui” (aponta para a mesa fazendo sinal para que F.C. 
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colocasse as clavas sobre ela).  

3. F.C. pergunta: “Guardar?”. 

4. R.G. responde: “É!”. 

[F.C. coloca as clavas sobre a mesa e R.G. imediatamente entrega para ela uma 
das baquetas que estava segurando.] 

5. F.C. diz: “Ah! Uma baqueta para mim, obrigada!” (e começa a bater o ritmo da 
música no tambor com a baqueta que ganhou de R.G.). 

[R.G. olha para F.C. e acompanha as batidas no tambor com a baqueta. F.C. para 
de tocar o tambor, conta até três e recomeça a cantar e tocar no tambor a música 
“Escravos de Jó”. R.G. acompanha F.C. batendo o ritmo no tambor, usando a 
baqueta, mas não canta a música. 

 

8.4.3 Episódio 3 / 12ª Sessão (22’26” a 23’58”) 

 

F.C. encontrava-se sentada, pandeiro entre as pernas e com uma baqueta na 

mão, tocando o pandeiro, enquanto R.G. caminhava pela sala, segurando uma 

baqueta, sem responder à música ou interagir com F.C. 

R.G. foi à mesa onde se encontravam os instrumentos de percussão e pegou 

o tambor grande sem soltar a baqueta. 

A seguir foi transcrito o EPISÓDIO 3, selecionado da 12a SESSÃO – com 

duração de 1’30”, trecho de 22’28” a 23’58”, em 8 turnos (1-8). 

 

Episódio 3 
(22’28” a 23’58”) 

[F.C. está sentada numa cadeira batendo no pandeiro com uma baqueta, enquanto 
R.G. está andando pela sala.] 

1. F.C. pergunta: “Cansou? O que você vai pegar?”. 

[R.G. responde algo não compreensível, pega um dos tambores e senta-se numa 
cadeira próximo a F.C.] 

[F.C. pergunta: “É o tambor grande? Vai ficar sentado aí?”. 

R.G. diz: “Ó lá, ali!” (apontando para um dos tambores que estão em cima da mesa). 

2. F.C. pergunta: “Esse aqui?” (apontando para um dos tambores). 

3. R.G. responde: “Esse aqui” (mas não olha para os tambores que estão em cima 
da mesa). 

4. F.C. pergunta novamente: “Esse aqui?” (apontando novamente para um dos 
tambores). 

5. R.G. responde: “Sim”. 

6. F.C. pergunta: “Para quem é esse?” (sem soltar a baqueta troca o pandeiro que 
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estava segurando, pelo tambor que R.G. havia apontado em cima da mesa). 

[R.G. levanta da cadeira e se abaixa para colocar o tambor que estava segurando no 
chão, mas acaba por entregá-lo para F.C., sem soltar a baqueta.] 

7. F.C. pergunta: “Então, para quem é esse?” (fica segurando dois tambores, e uma 
baqueta).  

8. R.G. responde: “Pra mim” (enquanto pega um dos tambores que está na mão de 
F.C., e senta novamente na cadeira, sem soltar a baqueta). 

[Cada um fica com um tambor e uma baqueta na mão.] 

8. R.G. fala: “Um... e....” (como se estivesse contando, segura a baqueta e a 
posiciona começando a tocar, mas não acompanha a música cantando). 

[F.C. começa a cantar “Marcha soldado” tocando e marcando o ritmo da música no 
tambor. R.G. acompanha batendo o ritmo e antes de acabar a música modifica o 
andamento para mais rápido, para, entrega a baqueta que está usando para F.C. e 
começa a tocar o tambor com as duas mãos, com andamento rápido, mas sem 
cantar. Levanta e começa a andar pela sala marchando, segurando o tambor com 
uma das mãos e tocando com a outra mão. F.C. também se levanta, coloca a 
baqueta que estava usando sobre a mesa e acompanha R.G. pela sala, tocando o 
tambor com a mão, e, marchando, recomeça a cantar a música “Marcha Soldado”. 
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9 RESULTADOS 

 

 Dos 05 voluntários que iniciaram os atendimentos foi selecionada para a 

descrição deste estudo de caso a criança que concluiu todas as sessões, sendo esta 

identificada na descrição dos episódios como R.G.. As outras 04 

crianças/adolescentes tiveram frequência irregular entre maio e julho de 2012, tendo 

01 deles abandonado o atendimento musicoterapêutico a partir do terceiro encontro.  

A aplicação e a análise da testificação musical permitiram que a 

musicoterapeuta selecionasse um repertório de atividades rítmicas e musicais 

apropriados para estimular o desenvolvimento nas áreas em que a criança 

apresentava atrasos e dificuldades. 

 A testificação musical realizada nos primeiros encontros foi fundamental, pois 

como no decorrer dos primeiros atendimentos R.G. não verbalizava nem sinalizava 

suas preferências musicais, foi adotado pela musicoterapeuta um repertório musical 

padrão, com músicas conhecidas de R.G., como possível facilitador do engajamento 

nas atividades propostas.  As músicas foram escolhidas com o propósito de propiciar 

e estimular vários aspectos, como a percepção auditiva, a vocalização, o canto, o 

fazer musical, a improvisação e a imitação. Isso poderia favorecer a movimentação 

do corpo em resposta à música (expressão não verbal com uso de gestos 

significativos), sempre com a intenção de haver a interação entre a criança e a 

musicoterapeuta.  

As fichas das ISMM - elaboradas pela pesquisadora - utilizadas como apoio 

para a análise e verificação das filmagens foram relevantes, principalmente por 

serem preenchidas após cada filmagem. Isso permitiu que a musicoterapeuta fizesse 

uma análise mais detalhada das interações a cada quatro atendimentos, 

possibilitando assim uma releitura, reorganização e modificações das atividades 

musicais quando necessário. 

A interação sujeito-musicoterapeuta aconteceu de maneira positiva tendo sido 

observado desde a primeira sessão, que R.G. interagiu bem com a terapeuta, 

participando ativamente e respondendo às propostas musicais. Cabe ressaltar, que, 

a mediação da musicoterapeuta na realização das atividades, dentro de um 
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processo contínuo ao logo dos atendimentos, favoreceu sobremaneira a melhora e a 

evolução da expressão verbal e não-verbal, e isso permitiu que desde o início dos 

atendimentos que R.G. fosse além das suas limitações. 

A utilização da música e de seus recursos (instrumentos musicais) como 

terapia, sendo intermediadora do diálogo verbal e expressão gestual, facilitou 

através do lúdico (para a criança) a possibilidade de R.G. se auto-regular, como 

também propiciou uma interação imediata com a terapeuta. Uma abordagem 

terapêutica unicamente verbal possivelmente demandaria mais tempo para obter 

como resposta o mesmo grau de interação sujeito-terapeuta. 

Os levantamentos de dados para a análise dos resultados foram organizados 

levando-se em consideração os seis itens da ISMM: 

 Interação sujeito-musicoterapeuta 

 Nível de desempenho real/potencial 

 Grau de assistência exigida para a compreensão da atividade musical 

proposta 

 Expressão não-verbal 

 Manifestação de estruturas relevantes da expressão verbal 

 Resposta musical da criança 

 

Interação sujeito-musicoterapeuta 

 

Na filmagem da primeira sessão observou-se que a interação entre a 

terapeuta e R.G. esteve presente na descrição dos episódios 1, 2 e 3, em todos os 

turnos descritos. Na Ficha das ISMM foi assinalada a opção existente para a 

interação sujeito-musicoterapeuta, pois na primeira sessão R.G. interagiu 

adequadamente com a terapeuta por mais de 50% do tempo total da sessão, 

aceitando as propostas musicais, estando orientado e responsivo às solicitações 

feitas pela musicoterapeuta. 
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Na segunda sessão filmada, as análises de dois trechos dos episódios 1 e 2 

demonstram que R.G. respondeu parcialmente às propostas musicais, mas não 

deixou de interagir com a terapeuta. Na ficha das ISMM, a segunda sessão foi 

assinalada com a opção parcialmente existente, pois R.G. interagiu com a 

musicoterapeuta menos de 50% do tempo total da sessão. Foram observados 

alguns desses momentos nos seguintes turnos: 

 

 Episódio 1 / 6ª sessão - Turnos 1 a 8. 

 

1. R.G. fala: “Eh!” (vira-se para a mesa, toca um dos tambores com a baqueta e 
coloca a mão no ouvido esquerdo). 

2. F.C. pergunta: “O que foi?”. 

3. R.G. diz: “Ufa!” (enquanto olha para F.C. e sorri). 

[R.G. volta a colocar a mão no ouvido esquerdo e recomeça a tocar os tambores 
livremente com uma baqueta, não prestando atenção ao que F.C. estava 
perguntando, até o momento em que bate rapidamente em um dos tambores 
terminando com uma batida forte.] 

4. R.G. diz: “Opa, é uma.....”  (olha para F.C. e termina a frase com palavra 
incompreensível). 

5. F.C. confirma: “Hum?”. 

6. R.G. fala: “Aqui olha!”.  “Opa!” (enquanto olha para F.C.) 

7. F.C. responde: “Alto hein!”. 

8. R.G. fala: “Agora ó” (olha para F.C. e dá uma batida forte no tambor). 

Análise: Pode-se verificar que em vários momentos RG se regula pela 
interlocutora (FC) na medida em que sorri e olha para ela, e, responde, 
verbalmente - turnos 3, 4, 6 e 8, o que comprova o processo de interação-
interlocução entre a criança e a terapeuta. 

 

Episódio 2 / 6ª sessão  

 

[F.C. começa a cantar a música “Palma com palma” e R.G. acompanha a atividade 
esperando que F.C. bata na suas mãos, olha e sorri para F.C., mas não acompanha 
cantando, nem fazendo com as mãos os movimentos que a música pede.] 

 Análise: Apesar de RG conhecer e gostar da música cantada pode-se 
observar que não acompanhou a música cantando as palavras que sabia, mas 
mesmo assim não deixou de se regular pela interlocutora, pois continuou a 
olhar e sorrir para FC durante a execução da atividade. 
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Na terceira sessão filmada foi observada que R.G. interagiu em todos os 

turnos dos episódios 1, 2 e 3, sendo a ficha das ISMM assinalada com a opção 

existente para a interação sujeito-musicoterapeuta, pois nesta sessão R.G. interagiu 

adequadamente com a terapeuta por mais de 50% do tempo total da sessão, 

aceitando as propostas musicais, estando orientado e responsivo às solicitações 

feitas pela musicoterapeuta. 

 

Nível de desempenho real/potencial 

 

Foi observado nas três sessões filmadas, em todos os episódios, que R.G. 

apresentou para as atividades musicais propostas um nível de desempenho 

potencial baixo, ou seja, precisando de pouca ajuda da terapeuta para engajar nas 

propostas musicais. 

As fichas das ISMM foram preenchidas sendo assinalado o item de 

desempenho potencial baixo e isso demonstrou que as habilidades de R.G. para 

iniciativa e resolução de problemas estavam em processo de desenvolvimento, ou 

seja, precisavam da regulação do outro em alguns momentos, e por vezes se auto-

regulavam para a realização das atividades. Seguem abaixo alguns exemplos: 

 

Episódio 2 / 1ª sessão – Turno 1. 

 

[R.G. está com duas baquetas, uma em cada mão, marchando e andando pela 
sala no ritmo da música “Lá na estação”, que F.C. está somente cantando. R.G. 
para em frente à mesa que estão com os instrumentos em cima, e troca as duas 
baquetas por um pandeiro. Oferece outro pandeiro para F.C., que o aceita.] 

[R.G. segura o pandeiro com as duas mãos, estica os braços à sua frente, e fala 
alguma coisa, com entonação adequada, porém ininteligível, movimenta o 
pandeiro como se fosse à direção de um carro.] 

1. R.G. diz: “Ó, ó!” (chamando a atenção para que F.C. olhe o que ele está 
fazendo). 

Análise: RG demonstra autonomia, estando o seu pensamento e a sua 
expressão verbal organizados pelo contexto da atividade que estava sendo 
desenvolvida. 
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Episódio 1 / 6ª sessão  

 

[F.C. começa a tocar e cantar a música “Forte, fraco” e R.G. olha para ela enquanto 
acompanha a variação de intensidade (forte/fraco), tocando o tambor com uma 
baqueta conforme a letra da música solicita.] 

Análise: RG demonstra iniciativa e atenção enquanto olha para FC e 
acompanha a música, percebendo e acompanhando as variações de 
intensidade tocadas por FC no tambor. 

 

Episódio 3 / 12ª sessão – Turnos 7 e 8. 

 

[R.G. levanta da cadeira e se abaixa para colocar o tambor que estava segurando no 
chão, mas acaba por entregá-lo para F.C., sem soltar a baqueta.] 

7. F.C. pergunta: “Então, para quem é esse?” (fica segurando dois tambores, e uma 
baqueta).  

8. R.G. responde: “Pra mim” (enquanto pega um dos tambores que está na mão de 
F.C., e senta novamente na cadeira, sem soltar a baqueta). 

Análise: RG interage com FC, mantendo o curso do pensamento organizado, 
durante a execução da atividade, como, também, utiliza da linguagem verbal 
contextualizada para responder à pergunta de FC. 

 

Grau de assistência exigida para a compreensão da atividade musical 

proposta 

 

Em todas as sessões filmadas, em todos os episódios, R.G. demonstrou 

compreender as propostas musicais nos turnos descritos, sendo pequeno o grau de 

assistência que a musicoterapeuta teve que oferecer para criança para que ela 

entendesse e realizasse as atividades musicais. As fichas das ISMM foram 

preenchidas com o grau de assistência pequeno. 
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Expressão não-verbal 

 

Em todos os turnos descritos nas três filmagens, R.G. se expressou 

adequadamente – verbal e não verbalmente – com gestos significativos, o que 

desejava fazer com o(s) instrumento(s) escolhido(s), gestos estes que 

complementaram as tentativas de comunicação com F.C. As fichas das ISMM foram 

preenchidas com o item gestos significativos, por complementarem (ou não) a 

expressão verbal de R.G.. Seguem abaixo alguns exemplos: 

 

Episódio 1 / 1ª sessão 

 

[Na quinta vez F.C. canta e volta a tocar a música. R.G. acompanha tocando o 
tambor, com o olhar direcionado à terapeuta e sorri.] 

Análise: Ao direcionar o olhar à terapeuta e sorrir RG demonstra ter entendido 
a proposta da atividade, estando atento e responsivo, o que denota que o 
processo interativo foi favorecido pela interlocução com o outro. 

 

Episódio 1 / 6ª sessão – Turnos 11 e 12 

 

11. F.C. pergunta: “Vamos tocar baixo?” 

12. R.G. fala: “Ó, yes!” (dá uma batida fraca no tambor e faz movimento com o 
braço esquerdo confirmando o gesto de “yes”). 

[F.C. começa a tocar e cantar a música “Forte, fraco” e R.G. olha para ela, 
enquanto acompanha a variação de intensidade (forte/fraco), tocando o tambor com 
uma baqueta conforme a letra da música solicita.] 

Análise: Os turnos 11 e 12 indicam que RG utiliza a comunicação não-verbal 
(gesto de “yes”) para complementar a comunicação verbal, estando o gesto 
adequado para a ocasião, e, isso demonstra que o processo de interlocução 
com o outro está bem desenvolvido e compreendido por RG. 

 

Episódio 1 / 12ª sessão – Turnos 3 e 4. 

 

3. F.C. pergunta: “O que nós vamos tocar hoje?”. 
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[R.G. olha embaixo de um das mesas como se estivesse procurando algo.] 

4. F.C. pergunta: “O quê? O que você procura?” (enquanto pega o violão e começa 
a dedilhar). 

[R.G. responde alguma coisa, não compreensível, enquanto F.C. está parada, em 
pé, e começa a cantar e tocar no violão a música “Boa tarde”. Imediatamente R.G. 
começa acompanhar o ritmo e o andamento da música que F.C. está tocando, 
batendo no assento de uma das cadeiras (como se fosse um tambor), usando as 
colheres de pau como se fossem baquetas. De repente, R.G. para, anda pela sala 
com as colheres de pau nas mãos, movimentando-as de um lado para outro. 

Análise: Podemos observar neste trecho que RG não utiliza a comunicação 
verbal, mas nem por isso deixa de interagir e demonstrar que sabe qual o 
ritmo da música cantada (começa a acompanhar imediatamente o ritmo 
iniciado pela terapeuta). 

 

Manifestação de estruturas relevantes da expressão verbal 

 

Encontramos em alguns turnos, dos três episódios descritos, respostas 

incompreensíveis dadas por R.G. à musicoterapeuta, porém, foram respostas que 

não comprometeram totalmente a compreensão da intenção de comunicação. Em 

todos os episódios descritos não foi observado comunicação verbal da criança 

compatível com a sua idade. Nas fichas das ISMM foram assinalados os itens: frase 

ininteligível com entonação adequada e frase ininteligível. Seguem abaixo alguns 

exemplos: 

 

Episódio 1 / 1ª sessão 

 

[Feita a troca das baquetas, R.G. sinaliza com gestos significativos (apontando 
para o tambor) e fala com entonação adequada, porém ininteligível, que F.C. toque 
utilizando as baquetas trocadas.] 

Análise: Comunicação ininteligível, porém, dirigida e utilizada para a inter-
regulação com a musicoterapeuta. 

 

Episódio 1/ 6ª sessão – Turno 4 

 

[R.G. volta a colocar a mão no ouvido esquerdo e recomeça a tocar os tambores 
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livremente com uma baqueta, não prestando atenção ao que F.C. estava 
perguntando, até o momento em que bate rapidamente em um dos tambores 
terminando com uma batida forte.]  

4. R.G. diz: “Opa, é uma.....” (olha para F.C. e termina a frase com palavra 
incompreensível). 

Análise: Comunicação parcialmente ininteligível porém dirigida e utilizada 
para a inter-regulação com a musicoterapeuta, pois RG cumpre o enunciado 
da música ao terminar de tocar com uma batida forte, demonstrando a 
atenção sustentada na atividade 

 

Episódio 3 / 12ª sessão - Turnos 1 a 3. 

 

1. F.C. pergunta: “Cansou? O que você vai pegar?”. 

[R.G. responde algo não compreensível, pega um dos tambores e senta-se numa 
cadeira próximo a F.C.] 

2. F.C. pergunta: “É o tambor grande?”, ‘Vai ficar sentado aí?”. 

3. R.G. diz: “Ó lá, ali!” (apontando para um dos tambores que estão em cima da 
mesa). 

Análise: Comunicação parcialmente ininteligível, porém dirigida e utilizada 
para a inter-regulação com a musicoterapeuta, pois, RG indica, verbalmente e 
com gestos, que FC pegue o tambor que está na mesa. 

 

Resposta musical da criança 

 

Em todos os turnos, nas três filmagens, R.G. demonstrou perceber a proposta 

rítmica e/ou musical feita pela musicoterapeuta, respondendo através do uso de 

instrumentos musicais e a interação nas atividades que envolviam a expressão 

corporal. Nas fichas das ISMM foi marcado o item resposta musical intencional, na 

qual a criança respondeu expressivamente a uma proposta utilizando um 

instrumento musical. Seguem abaixo alguns exemplos: 

 

Episódio 2 / 1ª sessão – Turnos 11 e 12. 

 

[Ambos saem dando voltas pela sala com um pandeiro na mão, imitando o som do 
motor do carro, até o momento que R.G. encosta o pandeiro na porta, como se 
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estivesse parando o carro e para de andar.] 

11. F.C. pergunta: “Você quer descansar um pouco na cadeira?”  

12. R.G. responde: “Sim” (vai em direção a cadeira e senta-se). 

Análise: Este episódio denota o quanto RG apresenta-se organizado no 
curso do pensamento e também como utiliza a comunicação verbal e não-
verbal bem adequadas ao contexto. 

 

Episódio 2 / 6ª sessão – Turnos 1 a 3. 

 

[Neste momento, R.G. e F.C. encontram-se sentados de frente um para o outro, 
ambos com os braços esticados e com as mãos espalmadas.] 

1. R.G. fala: “Mão” (enquanto olha para F.C. e coloca as mãos iguais as dela para 
iniciar a brincadeira cantada). 

[F.C. começa a cantar a música “Palma com palma” e R.G. acompanha a atividade 
esperando que F.C. bata em suas mãos, olha e sorri para F.C., mas não acompanha 
cantando, nem fazendo com as mãos os movimentos que a música pede.] 

2. F.C. diz: “De novo. Agora vamos fazer mais rápido. Atenção! vamos lá?”. 

3. R.G. responde: “Já” (com os braços esticados e as mãos espalmadas olha para 
F.C.). 

Análise: Observa-se que mesmo sem acompanhar a música com o canto ou 
com gestos RG tem consciência do que deve fazer e quando deve fazer, 
inclusive, se antecipando ao responder “Já”, para recomeçar a música (turno 
3). 

Episódio 3 / 12ª sessão 

 

[F.C. começa a cantar “Marcha soldado” tocando e marcando o ritmo da música no 
tambor. R.G. acompanha batendo o ritmo e antes de acabar a música modifica o 
andamento para mais rápido, para, entrega a baqueta que está usando para F.C. e 
recomeça a tocar o tambor com as duas mãos, com andamento rápido, mas sem 
cantar. Levanta e começa a andar pela sala marchando, segurando o tambor com 
uma das mãos e tocando com a outra mão. F.C. também se levanta, coloca a 
baqueta que estava usando em cima da mesa e acompanha R.G. pela sala tocando 
o tambor com a mão, e, marchando, recomeça a cantar a música “Marcha 
Soldado”.] 

Análise: Podemos destacar, neste trecho, que a inter-regulação entre RG e FC 
evidencia a presença de elementos intersubjetivos, pois RG demonstra que a 
atenção e a auto-regulação do seu comportamento estão adequadas em todos 
os momentos da atividade. 

 

Observou-se após os 12 atendimentos musicoterapêuticos, que houve 

melhora significativa na interlocução presente entre RG e FC, principalmente 
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melhora relacionada à comunicação verbal. Nas descrições dos episódios vimos a 

evolução da participação de RG, que respondeu cada vez mais através do uso da 

música e de respostas curtas, às intervenções feitas pela musicoterapeuta.  

O processo contínuo de mediação feito por FC a cada encontro, realizado 

com a utilização da música e seus recursos, permitiu que, desde o início dos 

atendimentos, o engajamento de RG melhorasse, tendo sido observada a melhora 

na percepção do outro no grupo, fato este comprovado pela busca do olhar e 

sorrisos direcionados à musicoterapeuta durante a realização das atividades. 

Permitiu, principalmente, que sua expressão verbal ficasse mais diretiva e clara em 

relação às propostas musicais e a interlocução com a terapeuta, para além de suas 

limitações com ao longo dos atendimentos. 
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10 DISCUSSÃO 

 

A realização de um estudo de caso prospectivo e qualitativo, com a utilização 

da análise microgenética-indiciária, foi de fundamental importância para este estudo 

de caso, pois ampliou as possibilidades de uma observação mais detalhada e rica 

de episódios relevantes, frente à tentativas de comunicação verbal e expressão dos 

gestos filmados no setting musicoterapêutico. Isto propiciou a identificação das 

habilidades já desenvolvidas e as que se encontram ainda em formação, através dos 

processos interativos estabelecidos entre a criança e a musicoterapeuta. 

Nesse estudo foi importante constatar, no levantamento da literatura dos 

últimos 10 anos, a ausência de estudos que fizessem correlação entre a 

musicoterapia e crianças ou adolescentes com diagnóstico de TLE. Todo o material 

encontrado foi de temas correlatos, tais como atraso no desenvolvimento infantil e 

musicoterapia e comunicação verbal. 

 Em relação ao uso da improvisação musical utilizada enquanto técnica nos 

atendimentos de musicoterapia foi observado no registro desses atendimentos que 

esta técnica apresentou poucos resultados satisfatórios para este caso de T.L.E.. 

Houve pouco engajamento da criança com as propostas musicais utilizando 

tal técnica, pois a mesma prevê que a criança possa criar ou improvisar 

musicalmente com a voz, o corpo ou instrumentos musicais com o objetivo de 

exteriorizar conteúdos internos, expressando ou comunicando algo. As produções 

sonoro-musicais da criança foram sempre em acompanhamento ou sugestões 

prévias da musicoterapeuta. 

 As observações que foram feitas durante a testificação musical, como 

também a análise dos dados foram muito importantes enquanto estruturação e 

escolha das músicas e atividades rítmicas, melódicas e de expressão utilizadas no 

protocolo dos atendimentos. A partir da testificação musical selecionaram-se os  

instrumentos musicais que seriam utilizados durante os atendimentos, levando-se 

em consideração as reações positivas e as pouco agradáveis sonoramente para a 

criança. 
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 Ainda que a análise detalhada das filmagens para o preenchimento das fichas 

das ISMM tenham sido feitas somente em três dos doze atendimentos relaizados, foi 

necessário refazer algumas das propostas musicais com abordagens diferenciadas, 

para que essas atividades propiciassem o desenvolvimento das potencialidades, 

habilidades emocionais e cognitivas encontradas no processos interativos da 

criança. 

 Entendeu-se que a utilização da análise microgenética-indiciária tenha sido o 

procedimento mais propício para a análise deste estudo de caso. O fato de 

utilizarmos pequenos episódios de filmagens, para a verificação dos processos 

interativos da criança, nas atividades de improvisação musical, possibilitou a 

observação detalhada e a compreensão do dinamismo existente entre as relações 

musicais e não musicais encontradas no fazer musicoterapêutico. 

 As relações intersubjetivas esmiuçadas a partir do olhar da análise 

microgenética-indiciária permitiram que fosse verificado neste caso de T.E.L., que as 

estas relações melhoraram ao longo das 12 sessões de musicoterapia, porém, 

existiu a necessidade da regulação do comportamento (interação musicoterapeuta-

sujeito) para que acontecesse efetivamente a ação de forma construtiva dentro de 

um processo musicoterapêutico dinâmico. 

 A correlação entre o desenvolvimento da linguagem e sua função como 

reguladora do comportamento e a relevância do seu papel na constituição do 

pensamento nos mostrou que a importância da participação do outro na formação do 

sujeito, é indicativo de que quanto mais cedo propiciamos vivências sociais para a 

criança, mais possibilidades temos de auxiliar na construção de um sujeito apto a 

manter boas relações. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os levantamentos bibliográficos realizados para o presente estudo de caso 

demonstraram que, diante de um contexto de escassez de pesquisas em 

musicoterapia relacionadas ao T.L.E., tanto na literatura estrangeira quanto na  

brasileira, tornou-se de extrema importância a realização de estudos para a 

pesquisa e para prática clínica. 

 A utilização da improvisação musical enquanto técnica demonstrou ficar 

aquém da expectativa na construção do processo interativo, tendo sido necessário a 

reorganização de algumas propostas musicoterapêuticas. 

 Em relação à utilização da análise microgenética–indiciária para a realização 

da transcrição de pequenos episódios dos atendimentos, este tipo metodologia 

demonstrou ter grande utilidade para a análise detalhada dos processos interativos 

em ocorrência das atividades musicoterápicas. 

 Entende-se que as fichas das ISMM tenham sido um instrumento que 

contribuiu para melhorar a análise microgenética, possibilitando intervenções nas 

atividades musicais quando necessário.  

É notável o quanto a musicoterapia favoreceu a comunicação verbal e não 

verbal no caso de T.L.E., através de intervenções diretas e indiretas que utilizaram a 

música e/ou seus elementos musicais - som, ritmo, melodia e harmonia - como 

elemento mediador entre sujeito e objeto. 

As melhoras percebidas pela equipe terapêutica e pelos familiares foram 

positivas e possibilitaram um trânsito melhor no meio social ao qual a criança estava 

inserida, favorecendo melhor adequação no meio escolar e principalmente na 

conscientização dos familiares próximos sobre a necessidade de apoio e 

compreensão das reais necessidades da criança. 

Atualmente existem vários estudos em andamento para a investigação dos 

atrasos de linguagem na criança, sendo notável a enorme quantidade de estudos 

realizados para a investigação no diagnóstico do autismo e a escassez desses 

estudos para outros diagnósticos. 
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Sugere-se que a utilização da musicoterapia enquanto intervenção nos casos 

de T.L.E. seja aplicada de forma efetiva, pois o musicoterapeuta está apto a 

perceber os elementos musicais (altura, intensidade, timbre, andamento) contidos na 

vivência musical da criança e possui habilidades para mobilizar, interagir e intervir 

musicalmente na ampliação da capacidade comunicativa do sujeito, podendo 

ampliar significativamente as possibilidades de comunicação, sejam elas verbais ou 

não verbais, propiciando assim para a criança, melhora qualitativa nos seus 

relacionamentos sociais, através da co-construção de novos conhecimentos e 

comportamentos. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA INICIAL EM MUSICOTERAPIA 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _________________________________ 

Pai:________________________________________________________________ 

Mãe:_______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Telefones:___________________________________________________________

Escola:______________________________________________________________ 

 

II – COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

 

Familiares que vivem na mesma casa: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Familiares próximos:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

III – HISTÓRICO DO PACIENTE 

 

Parto: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



78 

 

 

Acompanhamentos Médicos: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Acompanhamentos Terapêuticos:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

IV – PARTICULARIDADES SONORO-MUSICAIS 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

V – OBSERVAÇÕES 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

                                                                           Flávia Christine Dal Pizzol 

                                                                         Musicoterapeuta 

                                                                        AMT-RJ 512-1 

 

 

Data: ________________________________ 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA ABERTA (Ficha a ser preenchida após a entrevista 

aberta, para complementação da análise de dados). 

 

Entrevista Aberta: 

 

Nome: ________________________________________________________ 

Nascimento: __________/___________/_____________ 

Pai: __________________________________________________________ 

Mãe: _________________________________________________________ 

Realizada em: _______/_________/___________ 

Realizada por: __________________________________________________ 

Presentes na entrevista: __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

1) Fale sobre como você entende o problema de seu filho: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Fale sobre a repercussão e aceitação da família após a confirmação do 

diagnóstico de seu filho: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Fale sobre como você percebe a evolução da comunicação verbal de seu filho: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4) Fale sobre as dúvidas e temores que você tem com relação ao desenvolvimento 

de seu filho: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Fale sobre como a música está presente na rotina da família: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

                                                                           Flávia Christine Dal Pizzol 

                                                                         Musicoterapeuta 

                                                                        AMT-RJ 512-1 

 

 

Data: ________________________________ 
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APÊNDICE C - TESTIFICAÇÃO MUSICAL 

 

TESTIFICAÇÃO MUSICAL 

 

Nome: _____________________________________________________ 

Data de Nascimento: _________________________________________ 

Elementos musicais preferidos (pais): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Sons Corporais: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Adormecia com cantigas de ninar? Quais? Quem canta(va)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Cantigas de roda? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Experiência Musical? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Vivência musical atual do lar: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Preferências musicais do paciente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Instrumentos mais manipulados em ordem decrescente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Músicas solicitadas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Dificuldades, inibições, bloqueios, desenvoltura quanto ao ritmo e manipulação dos 

instrumentos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ASPECTOS RÍTMICOS 

1. lento 
2. acelerado 
3. regular 
4. irregular 
5. fraco 
6. forte 

 

PERCEPÇÃO AUDITIVA 

1. boa 
2. deficiente 

 

VOZ 

1. boa entonação 
2. desentonação 
3. imperfeição fonética 
4. incapacidade fonética (disfasia ou afasia) 
5. não canta 

 

EFEITO DA ATIVIDADE 

1. tranquiliza 
2. excita 
3. proporciona meio de expressão 
4. oferece oportunidade de criação 
5. desenvolve sentimento de valor 
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ATIVIDADES PREFERENCIAIS 

1. percussão 
2. canto 
3. dança 
4. expressão corporal e dramatização 
5. exercícios rítmicos e sensórios 
6. coro falado 
7. audição de cd´s 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

Quanto ao interesse e participação: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Reação Sócio-Afetiva: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Outras Observações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

____________________________ 

                                                                                     Flávia Christine Dal Pizzol 

                                                                                     Musicoterapeuta 

                                                                                    AMT-RJ 512-1 

 

Data: _______________________ 
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APÊNDICE D - INTERAÇÃO SONORO MUSICAL MEDIADA (ISSM) 

 

INTERAÇÃO SONORO MUSICAL MEDIADA (ISSM) 

 

A ISMM é uma ficha a ser preenchida após a análise de filmagens de 

atendimentos de musicoterapia. Foi criada para este fim, com o propósito de ser 

utilizada para crianças que apresentam Transtorno de Linguagem Expressiva 

(T.L.E.), registrando assim, a evolução de qualquer tipo de comunicação entre a 

criança e o terapeuta. Engloba seis itens com dados específicos, a serem 

preenchidos por um musicoterapeuta, após cada filmagem.  

Neste trabalho serão filmadas 03 sessões de musicoterapia de um total de 12 

(1ª, 6ª e 12ª sessão), e ao final serão feitas comparações entre os dados colhidos 

nos atendimentos assim como será avaliado o desenvolvimento de qualquer tipo de 

comunicação e sua relação com o resultado da intervenção da musicoterapia. 

 

1ª Sessão: (xxminxxseg) 

 

1) Interação sujeito-musicoterapeuta: 

(   ) inexistente 

Obs.:______________________________________________________ 

(   ) parcialmente existente 

Obs.: ____________________________________________________ 

(   ) existente 

 

Obs.: ____________________________________________________ 

 

Inexistente: a criança não interage com o musicoterapeuta durante o tempo total da 

sessão 
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Parcialmente existente: a criança interage com o musicoterapeuta durante até  50% 

do tempo total da sessão 

Existente: a criança interage com o musicoterapeuta durante  mais de 50% do tempo 

total da sessão 

 

2) Nível de performance (desempenho): 

 

(   ) real (sem ajuda)3 

(   ) potencial (com ajuda)      - (   ) alto  

                                              - (   ) médio 

                                              - (   ) baixo 

 

Obs.: ____________________________________________________ 

 

Alto: necessita de ajuda em tempo integral para envolver-se na atividade musical 

proposta 

Médio: necessita de ajuda parcial para envolver-se na atividade musical proposta 

Baixo: necessita de pouca ajuda  para envolver-se na atividade musical  proposta 

 

3) Grau de assistência exigida para a compreensão da atividade musical proposta : 

 

(   ) pequeno 

(   ) médio 

(   ) grande 

 

Obs.:_____________________________________________________ 

 

Pequena: a criança entende e atende a solicitação do musicoterapeuta para a 

atividade musical proposta 

                                                           
3 Esta terminologia é baseada em Vygotsky, que define desenvolvimento real como aquele que já foi consolidado 

pelo indivíduo, de forma a torná-lo capaz de resolver situações utilizando seu conhecimento de forma autônoma. 
O desenvolvimento potencial é aquele determinado pelas habilidades que o indivíduo já construiu, porém 
encontram-se em processo (WERNER, 2001, p.79-80). 
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Média: a criança entende parcialmente e atende com auxílio do musicoterapeuta a 

atividade musical proposta 

Grande: a criança apresenta dificuldade para entender e atender a solicitação e 

apresenta dificuldade para interagir com o musicoterapeuta na atividade musical 

proposta 

 

4) Expressão não-verbal (neste item poderá ser marcado mais de uma expressão 

quando necessário): 

 

(   ) ausente 

(   ) aleatória 

(   ) expressão corporal 

(   ) expressão corporal acompanhando a expressão não verbal  

(   ) outros: ______________________________________________ 

 

Ausente: não há tentativa da criança em realizar qualquer tipo de comunicação com 

o musicoterapeuta 

Aleatória: movimentos que não apresentam relação com a música e/ou ritmo tocado 

pelo musicoterapeuta 

Gestos significativos: gestos que complementam ou não a expressão verbal  

Gestos significativos acompanhando a expressão verbal: gestos que acompanham a 

expressão não verbal como reação à música  

 

 

5) Manifestação de estruturas relevantes da expressão verbal: 

 

(   ) solilóquio 

(   ) frases simples 

(   ) frases complexas 

(   ) frases cantadas 

(   ) frases cantaroladas com entonação adequada 

(   ) frase ininteligível com entonação adequada 

(   ) frase ininteligível 

(   ) sons ininteligíveis com entonação adequada 
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(   ) sons ininteligíveis  

(   ) ausente 

 

Solilóquio: autodiálogo 

Frases simples: constituída por uma ou mais palavras com ou sem grupo verbal – 

uma oração 

Frases complexas: frase com mais do que um grupo verbal – duas ou mais orações 

Frases cantadas: partes ou trechos de uma música conhecida ou não, cantada  pela 

criança 

Frases cantaroladas com entonação adequada: partes ou trechos de uma música 

conhecida ou não, cantarolada com sílabas curtas pela criança 

Frase ininteligível com entonação adequada: frase pronunciada com entonação 

adequada o suficiente para que o musicoterapeuta compreenda a mensagem pela 

qual a criança pretende comunicar algo  e se fazer entender 

Frase ininteligível: frase pronunciada pela criança sem organização estrutural 

fraseológia suficiente para que possa ser compreendida pelo musicoterapeuta 

Sons ininteligíveis com entonação adequada: sons pronunciados com entonação 

adequada o suficiente para que o musicoterapeuta compreenda a mensagem pela  

qual a criança pretende comunicar algo e se fazer entender 

Sons ininteligíveis: sons pronunciados pela criança aleatoriamente e sem significado 

fraseológico verbal 

Ausente: não houve reação verbal ou musical durante o atendimento 

 

6) Resposta musical da criança (baseada na resposta predominante durante o 

atendimento musicoterápico): 

 

(   ) resposta musical inexistente 

(   ) resposta musical automática 

(   ) resposta musical intencional 

 

Resposta musical inexistente: a criança não responde através do uso de 

instrumento(s) musical(ais), a proposta musical do musicoterapeuta 

Resposta musical automática: a criança responde de maneira autômata,  
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 através da utilização de instrumento(s) musical(ais), a proposta musical do 

musicoterapeuta 

Resposta musical intencional: a criança responde através do uso de instrumento(s) 

musical(ais) expressivamente e demonstra perceber a proposta musical do 

musicoterapeuta 
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APÊNDICE E - LETRAS DAS MÚSICAS CANTADAS NOS ATENDIMENTOS 

 

Músicas cantadas nos atendimentos de musicoterapia: 

 

1. Tocou, parou (Música utilizada para observar o quanto a criança entende e 

acompanha o que está sendo solicitado). 

 

O (fala o nome da criança), tocou, tocou 

E depois, parou, parou 

 

2. Forte, fraco (Música que trabalha com a percepção de intensidade – forte e 

fraco -  ao tocar um instrumento). 

 

Posso tocar bem forte, 

Posso tocar bem fraco, 

Posso tocar bem forte, 

Posso tocar bem fraco, 

Forte! 

Fraco.... 

Forte! 

Fraco.... 

É assim que eu vou tocar! 
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3. Lá na estação (Música usada para trabalhar a coordenação motora e atenção 

dirigida). 

 

Lá na estação 

Bem de manhãzinha 

Vejo o trem 

Bem enfileirado 

E o maquinista que puxa o apito 

Piuííí! 

Lá se vai.... 

Tchu, tchu, tchu, tchu 

Tchu, tchu, tchu, tchu 

vamos viajar 

Tchu, tchu, tchu, tchu 

Tchu, tchu, tchu, tchu 

Viajar de trem 

 

4. Vai o carro (Música usada para trabalhar a coordenação motora e atenção 

dirigida). 

 

Lá vai o (fala o nome da criança) 

De carro a passear 

E a mamãe bem contente a cantar 

Trá, lá, lá, lá, 
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Lá, lá, lá, lá, 

Bi-bi fom-fom 

Lá vai o (fala o nome da criança) 

Bi-bi fom-fom 

Chegou! (faz som de freio do carro com a boca) 

 

5. Palma com palma (Música utilizada para verificar como a criança acompanha 

os gestos e o quanto interage com o outro). 

 

Palma com palma  

Mão com mão 

Muito cuidado e atenção 

Com o (fala o nome da criança) 

Eu vou bater 

Seguindo sempre a canção 

Só a mão direita 

Só a mão esquerda 

E com as duas eu vou bater 

Bate aqui em cima 

Bate lá embaixo 

E uma rodada pra’acabar 

 

6. Boa tarde (Música usada para boas vindas sinalizando quem está presente no 

ambiente terapêutico). 
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Boa tarde (fala o nome da criança) 

Boa tarde (fala o nome da criança) 

Foi bom que você veio 

Quero cantar com você 

 

7. Escravos de Jó (Música usada para trabalhar a coordenação motora e rítmica 

como apoio à linguagem). 

 

Escravos de Jó 

Jogavam caxangá 

Tira, bota 

Deixa o Zé Pereira ficar 

Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue-zigue zá 

Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue-zigue zá 

 

8. Marcha Soldado (Música usada para trabalhar a coordenação motora e 

rítmica como apoio à linguagem). 

 

Marcha soldado 

Cabeça de papel 

Se não marchar direito 

Vai preso pro quartel 
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O quartel pegou fogo 

São Francisco deu o sinal 

Acode, acode, acode 

A Bandeira Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

ANEXO A - REGISTRO NO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Dados de Identificação: 

 

Título do Projeto: A MUSICOTERAPIA COMO INTERVENÇÃO NO TRANSTORNO 

DE LINGUAGEM EXPRESSIVA 

 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Jairo Werner Junior 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense – UFF – Niterói 

 

Telefones para contato (21) 2629.9605  (21) 9717.0446  (21) 2256.0526 

Nome do Voluntário: __________________________________________ 

Idade: ____________________ anos   R.G. ________________________ 

Responsável legal: ___________________________________________ 

R.G. do responsável legal: _____________________________________ 

 

O(A) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A 

musicoterapia como intervenção no transtorno de linguagem expressiva”, de 

responsabilidade do pesquisador Prof. Dr. Jairo Werner Junior, que tem como 

objetivo analisar a utilização da musicoterapia nos quadros diagnosticados como 

Transtorno de Linguagem Expressiva (T.L.E.) na infância/adolescência no que se 

refere à ausência, dificuldade e/ou o comprometimento da fala, pois a criança que 

apresenta este transtorno tem como característica principal um prejuízo no 

desenvolvimento da linguagem expressiva que vai desde os atrasos simples da 



98 

 

 

linguagem às perturbações mais sérias, podendo chegar à ausência total da 

linguagem.  

Este é um estudo baseado em uma abordagem qualitativa, realizada através 

de um estudo de caso detalhado de uma criança que apresenta transtorno de 

linguagem expressiva. Esta pesquisa terá duração de 03 meses, com início previsto 

para maio de 2012 e término previsto para julho de 2012.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder perguntas a serem 

realizadas sob a forma de entrevista aberta, como também autorizar a análise de 

fontes documentais (prontuários), a aplicação do formulário de atendimento de 

musicoterapia (Interações Sonoro Musicais Mediadas - ISMM), e vídeo gravações e 

análise de 03 (três) atendimentos de musicoterapia.  A vídeo gravação e a entrevista 

aberta serão gravadas em CDs para posterior transcrição – e serão guardados por 

cinco (05) anos e incinerados após esse período. 

Fica assegurado aos responsáveis do menor, que as respostas serão tratadas 

de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu 

nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar determinada 

situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído 

de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e 

os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-

se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar retirar seu consentimento. 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição que forneceu os seus dados, como também na que trabalha. 

O(A) Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 

Não haverá riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício 

relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico para a 

área de musicoterapia e para a área da saúde da criança e do adolescente. 

O(A) Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o  telefone de 

contato do pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as 

suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

Este consentimento deverá ser assinado pelo responsável legal do menor. 

 

Desde já agradecemos! 

Eu,____________________________________________________________,  R.G. 

nº________________________, responsável legal por 

__________________________________________, R.G. nº _____________, 
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declaro ter sido informado(a) e concordo com s sua participação, como voluntário, 

no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, ____ de _______________ de 20___. 

 

 

_________________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou seu 

representante legal 

_____________________________________ 
Nome e assinatura do responsável por obter o 

consentimento  

 


