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EMENTA  
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1º GRAFISMO E MÚSICA COMO RECURSO NA 
MUSICOTERAPIA 

Agosto de 2019 
 
          Ministrante: MT. Simone Presotti Tibúrcio   

Psicóloga, Musicoterapeuta e Musicista  
            Felloship Neurologic Music Therapy (R. F. Unkefer/Colorado)  

 

 

Apresentação:  

Partindo da experiência com crianças e jovens que apresentam 

desenvolvimento atípico de etnologias diversas, percebemos o impacto positivo 

do uso de canções associadas ao grafismo. Nossa experiência se estende desde 

o uso com crianças portadoras de síndromes congênitas, adquiridas e de forma 

ainda mais específica com as crianças que apresentam TEA – Transtorno do 

Espectro do Autismo.  

A necessidade de representar o mundo e alcançar o status do ser 

simbólico tem sua base neuropsíquica em processos que já eram descritos 

desde Platão. Este filósofo percebia a arte como grande agente de mudança 

social e valorizava a “mimesis,” conceito que na atualidade são confirmados com 

os estudos sobre neurônio espelho.  

Conclusão:  

A experiência grafismo e musica estimula vias sensoriais múltiplas e 

potencializa ganhos na interação, funcionalidade da visão, atenção 

compartilhada, linguagem, motricidade e cognição. Todos os estímulos precisam 

estar ajustados às possibilidades interpessoais, motoras e cognitivas. Faz-se 

importante ressaltar que o grafismo é um recurso que pode ser utilizado no 

setting musicoterapêutico sem prejuízo de valor para o recurso musical. A 

música esta associada durante todo o processo, mantendo claro seu lugar dentro 

do escopo da Musicoterapia. 

Número de participantes: 20 pessoas  

_______________________________________________________________ 



 

 

2º INTRODUÇÃO À TÉCNICA DE IMAGINAÇÃO 
CRIATIVA COM MÚSICA 

Agosto de 2019 

 Ministrante: Erci Kimiko Inokuchi  

Musicista, Musicoterapeuta. Master na metodologia Bonny.  

Fellow da AMI (Association for Music and Imagery) 

Apresentação: 

O workshop apresenta a técnica como uma nova ferramenta de trabalho 

para a prática clínica da musicoterapia receptiva. 

É derivada de uma releitura do Método musicopsicoterapêutico Bonny, 

com fundamentação dos conceitos das terapias que utilizam a imaginação e 

Música e Imagem.  

Conteúdo: 

 Revisão de conceitos sobre a ética da musicoterapia; 

 Breve consideração sobre o Método Bonny e sua nova definição - 

Reflexão sobre as adaptações do método Bonny e outras abordagens; 

 Criação, fundamentação e conceito da Técnica, enfocando a questão 

cultural; 

 Diferenças e Semelhanças entre o Método Bonny e a Técnica ; 

 Apresentação geral das cinco fases no processo terapêutico  

  Indicação e contraindicação; 

 Cuidados com a Transferência e contratransferência; 

  Alguns exemplos musicais utilizados; 

 Experiências práticas da fase I . 

 

Número de participantes: 20 pessoas  

Roupa confortável 

______________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

3º AVALIAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DA MT NO CAMPO 
HOSPITALAR 

Agosto de 2019 

 
          Ministrante: MT.  Karina Daniela Ferrari    

Licenciada en Musicoterapia. 
Jefa del área de Musicoterapia en el Sanatorio San José y Hospital 

General Teodoro Álvarez, Argentina. 
Profesora en la Universidad de Buenos Aires Argentina y la Universidad 

de Barcelona España. 
Investigadora en las áreas de evaluación y musicoterapia en medicina, ha 

presentado y publicado trabajos en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Perú, 
Bolivia, Uruguay, Chile, España, Holanda, Noruega y Portugal. 

Autora del libro Musicoterapia. Aspectos de la sistematización y 
evaluación de la practica clínica. ED MTD 2013. 

 
 

Apresentação: 
 

O curso apresenta as principais escalas de avaliação em musicoterapia 
que dão suporte a uma prática clínica sistematizada e poderá ser utilizada para 
avaliar o impacto da intervenção musicoterapêutica e também para futuras 
pesquisas. 
 
Objetivo: 

 
Fornecer informações atualizadas sobre a avaliação da musicoterapia 

utilizada no campo hospitalar. 
Escalas, questionários e protocolos utilizados em musicoterapia serão 

apresentados para aplicação em terapia intensiva, clínica médica, neonatologia, 
obstetrícia, pediatria, traumatologia e oncologia. 
 

Número de participantes: 20 pessoas 

______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4º MÚSICA, IMAGEM E AÇÃO 
Agosto de 2019 

 
Ministrantes:  Meiry Geraldo1 e Simone Presotti Tibúrcio² 
1 

Musicoterapeuta formada pela Faculdade Marcelo Tupinambá 1 e 
especialização em Psicodrama Aplicado pelo Instituto Sedes Sapientiae. 

 
2 

Psicóloga, Musicoterapeuta e Musicista  
            Felloship Neurologic Music Therapy (R. F. Unkefer/Colorado)  

 
Apresentação:  

 
O presente workshop surge do estudo da prática clínica adquirida através 

do atendimento musicoterapêutico, de diversos pacientes com TEA, em que o 
uso da música associada a imagem tem se mostrado como um grande facilitador 
para a evolução do desenvolvimento dos autistas. Assim, ao fazer a junção da 
música, musicoterapia e imagens, no atendimento desta população, temos 
percebido ganhos significativos com os pacientes. 

 
 
    Objetivo: 

 
Demonstrar que ao fazer a junção da música, musicoterapia e imagens 

no atendimento    de pacientes, percebemos um grande avanço na aquisição de 
habilidades como comunicação, interação social e melhora do contato visual. 
 

    Conteúdo: 
 

O foco workshop são os aspectos práticos apresentando ferramentas para 
o uso da imagem e da música de forma prática e personalizada. 

A contextualização teórica estará baseada em vídeos de atendimentos 
realizados pelas profissionais. E terá como foco potencializar os aspectos 
motores, cognitivos e interpessoais. 

 
    Conclusão: 
 
      A utilização da música associada a imagem traz uma importante 

contribuição para portadores de algum tipo de deficiência.  
      A musicais traz bem estar físico e emocional. Seu aspecto estético, sua 

capacidade de proporcionar prazer, chegando a estimular a formação da 
dopamina, são fundamentais para reforçar o sistema de recompensa do cérebro 
ampliando os potenciais desta população e garantindo uma melhor qualidade de 
vida.  

Número de participantes: 20 pessoas 

__________________________________________________________ 



 

 

5º MUSICOADAPTA PARA CRIANÇA COM PARALISIA 
CEREBRAL 

Agosto de 2019 

 
Ministrante: MT.  Gabriela Laura Rodriguez 

 
Musicoterapeuta (Faculdade de Medicina da Universidad del Salvador, 

BA). 
Credenciada na Espanha (MTAE). 
Especialista em Musicoterapia Neurológica (NMT), Focal Obstétrica 

(MTFO). 
Coordenadora do MUSIADAPTA, Centro de Estimulação e Musicoterapia 

em Sevilha-Espanha. 
Professora da Universidade de Barcelona. 

 
Apresentação: 

O workshop terá um desenvolvimento de exposição teórica e exposição 
de casos com experiências do material apresentado. Os seguintes assuntos 
serão desenvolvidos: 
- Aplicação da musicoterapia neurológica NMT 
- Musicoterapia na Paralisia Cerebral 
- Adaptações de instrumentos musicais como ferramenta para musicoterapia 
 
Objetivo:  

Será compartilhada a experiência como musicoterapeuta no campo da 
neurologia, especialmente na paralisia cerebral, justificando a aplicação de 
diferentes técnicas nesta área. 
É importante, ao trabalhar com essa população como musicoterapeuta, levar em 
consideração os movimentos, reações associadas, reflexos patológicos que 
podemos desencadear por meio de um estímulo musical, como é possível inibi-
lo e facilitar uma postura correta e funcional para os pacientes atendidos. 
 

Número de participantes: 20 pessoas 

______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6º ESCRITA ACADEMICA EM MT PARA PROJETOS E 
ARTIGOS CIENTIFICOS 

Agosto de 2019 
 

Ministrante: MT. Gustavo Schulz Gattino  
  
Professor na Universidade de Aalborg (Dinamarca).  
Membro do grupo internacional de avaliação em musicoterapia (IMTAC). 

Editor das revistas: Revista Portuguesa de Musicoterapia, Revista Brasileira de 
Musicoterapia e da Revista de Musicoterapia da Rede Latino-Americana para a 
Primeira Infância.  

Mestre (2009) e doutor (2012) pelo Programa de Pós-Graduação em 
Saúde da Criança e do Adolescente pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e no Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) na Universidade do Porto (UP), Porto, 
Portugal.  
 
Apresentação: 
  

O workshop tem o intuito de instruir estudantes de musicoterapia, clínicos 
e alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) para melhorarem a sua 
capacidade de escrita. Os participantes irão ler e escrever pequenos textos em 
musicoterapia dentro das diferentes possibilidades de escrita (focando 
principalmente em artigos científicos).  
 
Objetivo: 
 

O workshop está baseado nas propostas da Aprendizagem Baseada em 
Problemas (Problem Based Learning, PBL) a qual é utiliza nos cursos de 
bacharelado, mestrado e doutorado em musicoterapia da Universidade de 
Aalborg (Dinamarca). 

 

Número de participantes: 20 pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7º MUSICOTERAPIA COM FAMÍLIAS E GRUPO 
MULTIFAMILIAR MUSICOTERAPÊUTICO  

Agosto de 2019 

 
Ministrante: MT. Fernanda Valentin 
 
Doutora em Psicologia Clínica e Cultura (UnB). Mestre em Música e 

Graduada em Musicoterapia (UFG). Especialista em Terapia de Casais e 
Famílias (PUC-GO).  

Coordenadora e Professora do Curso de Graduação em Musicoterapia 
(UFG). 

 
Apresentação: 
  

Atender famílias é bem mais que concentrar vários processos individuais 
e responder às necessidades imediatas. Requer refletir sobre padrões de 
interação, papéis, funções, fronteiras, dinâmica, configurações e etapa do ciclo 
de vida dessas famílias.  

 
Objetivo: 
 

Este minicurso tem como objetivo apresentar a prática da musicoterapia 
com famílias e o Grupo Multifamiliar Musicoterapêutico (GMM). Esta é uma 
metodologia inovadora, que pode ser realizada com famílias em diversos 
contextos, como: em situação de violência sexual, vulnerabilidade social e 
prevenção ao uso de drogas. 
 
Conteúdo: 
 

Terapia Familiar: papéis, funções, fronteiras, dinâmica e configurações; 
Etapa do ciclo de vida familiar e transgeracionalidade; 
A condução do musicoterapeuta no atendimento a famílias; 
Grupo Multifamiliar Musicoterapêutico: aportes teóricos, contexto, 

temáticas e etapas; 
Equipe interdisciplinar do GMM: treinamento e desenvolvimento. 
 
 

Número de participantes: 20 pessoas 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8º RODA DE TAMBOR COMO REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE 

Agosto de 2019 

 
Facilitadores: Maria Carolina Simões1 e Thiago Nistal2 

 
 
 
1 

Musicoterapeuta, percussionista, especialista em educação no Ensino 
Superior e mestranda no Programa de Psicologia Clínica da PUC-SP. 

Atualmente é docente no bacharelado de Musicoterapia do Centro Educacional 
FMU, facilitadora de Rodas de Tambores Terapêuticas e regente de blocos 

percussivos.  
 
2 

Facilitador de aprendizagem em Educação Corporativa. Formado 
Publicidade e Propaganda pela FIAM, pós-graduado em Musicoterapia pela 
FMU e em Dinâmica dos Grupos pela SBDG. Atualmente cursando o último 

semestre em Psicologia pela FMU. 

 
 

Apresentação:  
 

Partindo da união dos saberes dos facilitadores no contexto corporativo, 
didático e artístico, este encontro tem como objetivo promover um espaço de 
vivência, debate e reflexão a respeito das possibilidades de aplicação desta 
atividade como resgate da música enquanto direito humano: 

Co-construir um olhar que integre os aspectos objetivos e subjetivos da 
prática conhecida como Roda de Tambores. 

 
 

Objetivo: 
 

Serão abordados temas como educação corporativa, empoderamento, 
dinâmica de grupos, ancestralidade e ciclo de aprendizagem vivencial. 

“... musicalidade não é propriedade de indivíduos, mas atributo essencial da 
espécie humana.”                                                    Zuckercandl 

 
 

Número de participantes: 20 pessoas 

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 

9º RECURSOS MUSICAIS DA ABORDAGEM NORDOFF-
ROBBINS DE MUSICOTERAPIA 

Agosto de 2019 
 

Ministrante: MT. Gabriela Pelosi  
 
 
Apresentação: 

 
Musicoterapia Nordoff-Robbins para Grupos de Crianças e Adultos  
Nesta oficina abordaremos os princípios da musicoterapia Nordoff-

Robbins aplicada à grupos de crianças, adolescentes e adultos. Serão ilustrados 
os fundamentos da abordagem centrada na música, e apresentadas técnicas de 
facilitação.  

Os participantes também praticarão canções e peças instrumentais.  
Recomenda-se que os participantes tragam seu instrumento harmônico 

principal, no caso deste ser portátil. 
  

 

Número de participantes: 20 pessoas 

 

__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


