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APRESENTAÇÃO 
 
 

É com imensa satisfação que comemoramos a Edição Especial de aniversário de dez anos 
do Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia – ENPEMT. Desde o ano de 2000, a 
partir do Encontro de Porto Alegre, os musicoterapeutas brasileiros vêm mantendo o 
compromisso firmado de realizar anualmente um fórum nacional específico para discutir e 
dar visibilidade à pesquisa em nossa área. 

Quando a Bahia foi indicada para sediar o X ENPEMT, sabíamos que seria um grande 
desafio! Acreditamos que a UBAM pode confiar esta tarefa à Associação Baiana de 
Musicoterapia, pelo forte trabalho de articulação política e divulgação que vem 
desempenhando nos últimos anos. Contudo, não é fácil organizar pela primeira vez um 
evento nacional, em um ano com calendário bastante apertado. 

Traçamos então algumas estratégias e metas: 1) separar o Encontro de Pesquisa de outro 
evento de musicoterapia, fato que nem sempre tem sido viável; 2) focar a natureza, 
especificidade e qualidade de um Encontro de Pesquisa, por meio de uma chamada de 
trabalhos elucidativa e de um processo de seleção dinâmico e analítico; 3) tornar toda a 
organização do ENPEMT a mais democrática, transparente e integradora possível, 
consultando o calendário de eventos da América Latina, desenhando um logotipo oficial 
para aprovação da UBAM, compondo uma comissão científica articulada e que viria a 
funcionar como grupo de trabalho pré-ENPEMT; 4) estabelecer uma rede de comunicação 
e colaboração envolvendo musicoterapeutas, associações, bem como de profissionais de 
outras áreas.  

Dizemos hoje com alegria que, em alguma medida, todas essas metas foram atingidas. Se o 
tema do X ENPEMT fala de especificidades da pesquisa em musicoterapia e diálogos com 
outros campos epistemológicos, os presentes Anais formam um retrato bem ilustrativo 
desse duplo movimento. Após dez anos, não só é possível falar de uma comunidade de 
pesquisadores em musicoterapia, como também constatar que estes pesquisadores estão 
inseridos em contextos científicos mais amplos, seja na psicologia da música, 
neurociências, educação, música em medicina, etnomusicologia, filosofia, bioética, etc.  

Daqui da Bahia, agradecemos a todos que participaram e contribuíram com o sucesso do X 
ENPEMT e desejamos que a motivação do Encontro esteja sempre presente! 

Nosso abraço fraterno e uma canção que fale de saudade... 

 

Salvador, Outubro de 2010. 

 Comissão Organizadora do X ENPEMT 
 Associação Baiana de Musicoterapia 
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EFECTOS DE LA MUSICOTERAPIA IMPROVISATORIA GRUPAL 

EN LA DEPRESIÓN DE ADOLESCENTES Y ADULTOS CON ABUSO 

DE SUSTANCIAS: ensayo controlado aleatorio. 
 

Yadira Albornoz Ríos, PhD, CMT 1

 

 

 

RESUMEN 

 
Los efectos de la musicoterapia improvisatoria grupal en la depresión de adolescentes y 
adultos con abuso de sustancias fueron investigados. La hipótesis de estudio consideró que 
la musicoterapia de improvisación grupal aliviaría los síntomas depresivos. 24 pacientes 
participaron en este estudio y recibieron tratamiento para el abuso de sustancias en la 
Fundación José Felix Ribas (FJFR) Mérida-Venezuela. Los participantes completaron dos 
pruebas: 1) El Inventario de Depresión de Beck (BDI) y la Escala de Medición de 
Depresión de Hamilton (HRSD) antes de ser aleatoriamente asignados a los grupos control 
y experimental, que consistieron en tres cohortes grupales captadas en un período de nueve 
meses. El grupo experimental recibió 12 sesiones de musicoterapia improvisatoria en un 
período de tres meses, conjuntamente con el tratamiento regular proporcionado por la 
institución, y el grupo control recibió mientras que el grupo control recibió solo el 
tratamiento regular del programa. Las mediciones postprueba fueron completadas al final 
de cada ciclo de tratamiento de tres meses. Las diferencias entre los grupos (registros pre-
prueba-post-prueba) fueron calculados (Mann-Whitney U Test). Los resultados mostraron 
que los dos grupos fueron igualados en todas las prepruebas. Con respecto a las medidas 
postpruebas, diferencias significativas fueron halladas en los grupos HRSD más no en los 
grupos BDI. El grupo experimental se encontró significativamente menos deprimido 
después del tratamiento que el grupo control de acuerdo a las medidas del HRSD.  La 
musicoterapia improvisatoria produjo mayor alivio de acuerdo al  HRSD cuando se 
compara con el tratamiento regular como único tratamiento; la musicoterapia 
improvisatoria tuvo un efecto clínico significativo. Dentro de las limitaciones del estudio 
se cuentan: tamaño de muestra pequeña y ausencia de una prueba estandarizada para medir 
depresión en abuso de sustancias. 
 
Palabras clave: Musicoterapia Improvisatoria; Depresión; Abuso de Ssustancias.  
 

                                                           
1 Venezolana-Caracas (1958). Larga experiencia clínica que incluye impedimentos neurológicos, cuidado 
paliativo, psiquiatría, rehabilitación, drogodependencia, intervención comunitaria, entre otros. Cantante, 
clarinetista y compositora. Merecedora de becas y premios por parte de instituciones nacionales e 
internacionales. Posee publicaciones (musicoterapia y composiciones). Técnicatura Superior en 
Rehabilitación mención Terapia Ocupacional (Colegio Universitario de Rehabilitación-Hospital Pérez 
Carreño, Caracas). Licenciada en Música concentraciones Clarinete y Musicoterapia. Maestría en 
Musicoterapia y Certificado de Perfeccionamiento en Composición Musical (Temple University, USA). 
Doctora en Musicoterapia Ph.D (Temple University, USA). Asesora en la Universidad de las Artes-
Desarrollo Estudiantil y creadora del primer programa universitario en musicoterapia en Venezuela a 
comenzar en Abril 2010- Universidad de los Andes. yadira98@hotmail.com / CLAM2010@gmail.com. 

mailto:yadira98@hotmail.com�
mailto:CLAM2010@gmail.com�
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INTRODUCCIÓN 

 

Propósito del Estudio 

El propósito del presente estudio fue determinar la efectividad de la musicoterapia 

improvisatoria en disminuir la depresión entre adolescentes y adultos con abuso de 

sustancias ¿Puede la musicoterapia improvisatoria tener un efecto significativo en los 

síntomas depresivos de personas con depresión y abuso de sustancias?  

 

Problemas de Estudio 

Dos sub-problemas abordados fueron: 1) ¿Es posible que la musicoterapia 

improvisatoria disminuya la depresión auto-evaluada en adolescentes y adultos con abuso 

de sustancias? 2) ¿Es posible que la musicoterapia improvisatoria disminuya la depresión 

evaluada clínicamente (por psicología/psiquiatría) en adolescentes y adultos con abuso de 

sustancias?  

Dos hipótesis fueron formuladas: 1) Las personas depresivas abuso de sustancias 

tratadas con musicoterapia improvisatoria conjuntamente con el tratamiento regular (grupo 

experimental) registran puntajes significativos más bajos de depresión auto-evaluada 

cuando dichos puntajes son comparados con los registrados por las personas del grupo 

control quienes solamente reciben tratamiento regular, 2) Las personas depresivas con 

abuso de sustancias tratadas con musicoterapia improvisatoria conjuntamente con el 

tratamiento regular (grupo experimental) registran puntajes significativos más bajos de 

depresión clínicamente evaluada cuando dichos puntajes son comparados a los registrados 

por personas del grupo control quienes solamente reciben tratamiento regular. 

Dos pruebas de depresión fueron usadas: El Inventario de Depresión de Beck (auto-

evaluación) y La Escala de Evaluación Depresiva de Hamilton (evaluación clínica). Todas 

las personas participantes fueron pacientes ambulatorios y residentes del Centro Integral de 

Atención de Adicciones de la Fundación José Félix Ribas con sede en Mérida-Venezuela. 

 

Definiciones 

La musicoterapia improvisatoria es definida como un método que emplea la 

improvisación como experiencia terapéutica primaria. Improvisar es un proceso 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

12 

extemporáneo de inventar música cuando se toca o se canta utilizando cualquier recurso 

sonoro disponible en un situación terapéutica dada y obtener un producto de arte 

(Albornoz, 2002). 

De acuerdo al Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth 

Edition (1994) la depresión incluye: 1) falta de energía y motivación; 2) dificultad para 

dormir o dormir demasiado; 3) agitación o lentitud física; 5) sentimientos de menosprecio 

y culpa inapropiada; 6) dificultad para pensar y concentrarse y 7) pensamientos recurrentes 

de muerte o suicidio. 

El abuso de sustancias es un término frecuentemente usado para describir la manera 

como una persona usa una gama de sustancias que satisfacen el perfil adictivo. Es definido 

como el “uso continuo y compulsivo de drogas a pesar del daño físico y/o mental que 

ocasiona a la persona misma y a la sociedad e incluye drogas lícitas o ilícitas.” (The 

Columbia Encyclopedia, 2006). La adolescencia es el período entre los 9 y 20 años de 

edad, considerado sensible para iniciar de abuso de drogas (Comisión Nacional Contra el 

Uso Ilícito de Drogas [CONACUID], 2003). Merikangas y Stevens (1998) encontraron que 

del  20 al 40 % de las personas con trastornos depresivos en USA abusaban sustancias de 

todo tipo, un factor que “empeora los síntomas depresivos”. Estos investigadores 

argumentan que personas con más de dos trastornos se encuentran más impedidas y a 

riesgo de suicidio que personas con el solo diagnóstico de abuso de sustancias. 

Los estudios han arrojado que la depresión no solo se encuentra asociada al abuso 

de drogas sino también a diagnosis psiquiátricas específicas como los trastornos de 

personalidad en USA (Deykin, Levy y Wells, 1987). Esta comorbilidad hace que el 

tratamiento de la depresión en el abuso de sustancias sea difícil de llevar, además del 

debate que ya existe entorno a cual es el mejor tratamiento para el abuso de sustancias. 

Adicionalmente, existen muy pocos estudios de tratamiento para la comorbilidad bien 

diseñados (Fabiani, 2004). 

Dado el beneficio potencial de la improvisación musical citado en la literatura y la 

necesidad de modelos de tratamiento que tomen en cuenta la comorbilidad depresión-

abuso de sustancias, sorprende la falta de estudios de musicoterapia que combinen 

improvisación, depresión y abuso de sustancias. El presente estudio representa un esfuerzo 

orientado a satisfacer la necesidad de estudios en esta área y fue específicamente diseñado 

con la finalidad de descubrir la extensión de la improvisación musical para tratar 

efectivamente la depresión que generalmente acompaña el abuso de sustancias. 
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Particularmente, explorar si conjuntamente con los tratamientos existentes es 

significativamente efectiva; esto es importante porque la musicoterapia improvisatoria es 

una estrategia económica y de bajo riesgo sin efectos secundarios.  

 

Significación del Estudio 

La comorbilidad depresión-abuso de sustancias, es un reto relativamente nuevo e 

importante porque afecta a la gente más joven de las sociedades, particularmente, 

“occidentales y occidentalizadas”. Merikangas y Stevens (1998) encontraron que un 20 a 

40 % de individuos con trastornos afectivos en USA abusaban sustancias, un factor que 

empeoraba los síntomas depresivos. Estos autores también concluyeron que las personas 

con dos trastornos se encuentran más impedidas y a riesgo de suicidio que personas con 

drogodependencia como diagnosis única.  La depresión no solo se encuentra asociada al 

abuso de sustancias si no también a otras diagnosis psiquiátricas (Deykin, Levy y Wells, 

1987). Esta comorbilidad hace que el tratamiento de la depresión en la drogodependencia 

sea difícil de tratar especialmente cuando aún existe un controvertido debate sobre cúal es 

el modelo más efectivo para tratar la drogodependencia. Adicionalmente, existen pocos 

estudios bien diseñados sobre el tratamiento de comorbilidad (Fabiani, 2004). 

Dado el beneficio potencial de la improvisación musical citado en la literatura y la 

necesidad de modelos de tratamiento que tomen en cuenta la diagnosis dual o 

concomitante depresión-drogodependencia, sorprende la falta de estudios de musicoterapia 

que combinen improvisación, depresión y abuso de sustancias. El presente estudio 

representa un esfuerzo orientado a satisfacer la necesidad de estudios en esta área y fue 

específicamente diseñado con la finalidad de descubrir la extensión de la improvisación 

musical para tratar efectivamente la depresión que generalmente acompaña el abuso de 

sustancias. Particularmente, explorar si la musicoterapia de improvisación conjuntamente 

con los tratamientos existentes es significativamente efectiva; esto es importante porque la 

musicoterapia de improvisación es una estrategia económica, sin efectos secundarios y de 

bajo riesgo para tratar la depresión en el abuso de sustancias.  

Los resultados cualitativos del presente estudio proporcionan información relevante 

en varios asuntos de interés en el campo de la musicoterapia, específicamente revela como 

las personas con abuso de sustancias deprimidas responden a la musicoterapia 

improvisatoria, sus características musicales e intereses y el uso terapéutico que hacen de 
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la improvisación. El estudio también dilucida en parte como la improvisación aborda el 

complejo problema que conjuga depresión y abuso de sustancias.   

 

Incidencia de Depresión en Venezuela 

La incidencia de la depresión en Venezuela no ha sido registrada estadísticamente 

(Piñero, 2006) sin embargo la mayoría de las personas que reciben tratamiento en la 

Fundación José Félix Ribas, un centro nacional de rehabilitación para la adicción muestran 

síntomas de depresión moderada a severa (A. Velazco en conversación personal de mayo 

2007). 

The National Institute on Drug Abuse (2005) en los Estados Unidos reveló que  9% 

de las/los adolescentes entre 12 y 17 años de edad (un estimado de 2.2 millones de 

adolescentes) experimentaron por lo menos un episodio depresivo. Este informe evidencia 

la relación entre la depresión entre adolescentes y el uso de alcohol, cigarrillos y consumo 

de drogas.  El informe también revela que el compromiso de la salud mental y el consumo 

de drogas “co-ocurren afectando no solo a personas adultas sino también y con frecuencia 

a adolescentes entre 12 a 17 años de edad” (p. 33). De acuerdo a este estudio, la población 

adolescente examinada que experimentó síntomas depresivos tendía a recurrir al consumo 

de drogas con más frecuencia que sus pares que no experimentaba síntomas depresivos. 

Específicamente, las/los adolescentes que experimentaron depresión mayor  “tendieron a 

fumar cigarrillos en un porcentaje que doblegaba a aquellos que fumaban pero que no 

mostraron síntomas depresivos” (22.8 vs.10.7 %) (p. 34).  Adicionalmente, las/los 

adolescentes que padecían síntomas depresivos “tendieron a reportar mas uso de alcohol y 

consumo de drogas en el pasado que sus contrapartes que no habían experimentado 

síntomas depresivos” (p. 34). Este reporte revela que las mujeres experimentaron depresión 

mayor mas que los hombres  (13.1 vs. 5%). 

En Venezuela un estudio de Da Silva y otros., (2001) demostró que la incidencia de 

abuso de alcohol, por ejemplo, es alto entre adolescentes representando un 82.1% de las 

331 personas entrevistadas. Esta población justificó el consumo de alcohol argumentando 

que les permitían sentir placer y felicidad, olvidar sus problemas y abandonar la timidez 

causas que pueden relacionarse a la depresión. 
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RESUMEN DE LA LITERATURA 

 

Un repaso reciente de la literatura recoge la comparación del uso de métodos 

receptivos y métodos activos de musicoterapia, específicamente improvisatorios. Los 

estudios que involucran musicoterapia y depresión en adultos usaron métodos receptivos 

(escuchar música) y musicoterapia activa (hacer música), solo dos estudios usaron la 

improvisación. Los estudios que involucran musicoterapia receptiva fueron experimentales 

en diseño y concluyeron que escuchar música fue efectivo en la reducción de síntomas 

depresivos proporcionando relajación y cambios del estado de ánimo en varias poblaciones 

afectadas  (Ashida, 2000; Brotons y Marti, 2003; Hendricks, 2001; Hsu y Lai, 2004; 

Siedlecki, 2006). Se registró un estudio descriptivo en expresión emocional y depresión 

(Clements-Cortes, 2004). Aquellos estudios que involucraron musicoterapia activa 

consideraron que escribir canciones, cantar, hacer juegos con música e improvisar fueron 

experiencias útiles para disminuir y monitorear síntomas depresivos (Kenny y Faunce, 

2004; Mishne, 2001; Schmid y Aldridge, 2004). La investigación en depresión e 

improvisación musical es limitada y los estudios en este sentido demuestran que la 

improvisación mejora el ánimo y el sentido general de bienestar en pacientes con 

depresión. (Bittman, y otros., 2001; Schmid y Aldridge, 2004). Un estudio meta-análisis 

evidencia los efectos positivos de la musicoterapia para mejorar el ánimo en personas 

depresivas cuando se compara con tratamiento convencional (Maratos, Gold, Wang y 

Crawford, 2008).  

Una recopilación de estudios de musicoterapia en el tratamiento de abuso de 

sustancias señala un estudio experimental con musicoterapia receptiva el cual examina las 

correlaciones entre preferencias musicales, preferencia de drogas y diagnosis en 

adolescentes que recibieron tratamiento para el abuso de sustancias (Doak, 2003) y revela 

que la música y las drogas los ayudaba a relajarse, escapar de la realidad y elevar el estado 

de ánimo. Los estudios relacionados con musicoterapia activas (ej., tocar tambores, 

improvisar, movimiento expresivo y música, juegos musicales) fueron efectivas en reducir 

los síntomas depresivos pues inducían la relajación y la sensación de calma además de 

promover cambios fisiológicos positivos opuestos a la ansiedad  (Bittman, Berk, y 

colaboradores., 2001; Cevasco, Kennedy y Generally, 2005; Schmid y Aldridge, 2004; 

Winkelman, 2003 Murphy, 2008). La bibliografía sobre improvisación en tratamiento de 

abuso de sustancias es muy limitada pero reporta la efectividad de tocar tambores para 
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inducir la relajación y la sincronización cerebral en personas con abuso de sustancias 

(Wilkelman, 2003). Un artículo clínico propone que la musicoterapia improvisatoria es una 

herramienta significativa para tratar el abuso de sustancias porque auspicia la exploración y  

la expresión de emociones, la exploración de situaciones personales y promueve la 

imaginación (Inselman y Mann, 2000).   

La mayoría de los estudios usaron medidas pre-post-prueba mientras otros no 

reportaron la correlación pre-post tratamiento originando ausencia del cálculo de la 

magnitud del efecto, un aspecto necesario para comparar la mejoría de los sujetos. A pesar 

de que los estudios muestran la propiedad de la musicoterapia de reducir síntomas 

depresivos en individuos aleatoriamente distribuidos en musicoterapia y los efectos 

beneficiosos en individuos con abuso de sustancias, los estudios continúan siendo 

dispersos en ambas áreas; específicamente, no fueron hallados estudios relacionados con la 

efectividad de la musicoterapia improvisatoria grupal en la depresión en el abuso de 

susutancias. 

 

MÉTODOLOGÍA 

 

Participantes  

Veinte y cuatro Venezolanos con edades comprendidas entre los 16 y los 60 años 

de edad quienes recibían tratamiento ambulatorio o residencial para la drogodependencia 

en la Fundación José Félix Ribas (FJFR), ubicada en el Estado Mérida participaron en el 

estudio.  

El criterio de inclusión en el estudio consistió en que todas las personas 

participantes debían: 1) tener problemas de adicción incluyendo abuso de psicotrópicos, 

sustancias farmacológicas y/o alcohol; 2) haber sido admitidas al programa de tratamiento 

en el centro en reciente fecha; 3)  tener puntajes en las pruebas de Depresión de Beck y 

Hamilton que indicaran depresión significativa (ej., sobre 10 en Beck, y sobre 7 en 

Hamilton). 

Fueron excluidas del estudio personas con las características siguientes: 1) 

imposibilidad para comunicarse (afasia); 2) retardo metal diagnosticado e imposibilidad 

para el pensamiento simbólico; 3) pérdida auditiva para la música o la palabra hablada; 4) 
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medicadas con antidepresivos. La muestra no fue seleccionada a conveniencia debido que 

solo fueron seleccionadas personas depresivas no medicadas con antidepresivos.  

Por razones de espacio fue permitido solo el formato de grupo por FJFR. Las 

personas participantes fueron referidas a la investigadora por la psiquiatra y/o la psicóloga 

del centro, basadas en síntomas depresivos previos y/o actuales de acuerdo a la evaluación 

de los Inventarios de Depresión de Beck y Hamilton mencionados. 

La investigadora solicitó referencias psicológicas o psiquiátricas en tres 

oportunidades, al comienzo de cada ciclo de tratamiento de tres meses cuando eran 

admitidos nuevos pacientes en el centro. En promedio, entre 6 y 8 pacientes cumplían con 

los requisitos de admisión en cada período. Cada nuevo grupo de pacientes admitidos fue 

asignado por azar al grupo experimental o al grupo control, y cada grupo de pacientes 

participó en el estudio por un período de tres meses.  Una estadista usó el programa Excell 

para generar al azar la lista de pacientes que participarían; cada lista contenía el número 

suficiente de personas a ser asignadas al grupo control y el grupo experimental.  

El estudio duró 9 meses en ciclos de tres meses de tratamiento donde participaron 

entre 3 y 6 pacientes quienes fueron asignados a cada condición de tratamiento. El total de 

pacientes que participó en el estudio fue de 24, la mitad recibió tratamiento experimental y 

la otra mitad tratamiento control. Se mantuvo una serie de sobres sellados y numerados 

secuencialmente para asegurar la distribución imparcial. No hubo exclusión de 

participantes o detenimiento del proceso después de la distribución aleatoria. 

 

Materiales 

Se usaron dos instrumentos de evaluación depresiva: 1) El Inventario de Depresión 

de Beck (BDI siglas en Inglés) y La Escala de Medición de Depresión de Hamilton (HDRS 

siglas en Inglés). 

El BDI es una prueba auto-administrada que mide manifestaciones depresivas que 

consiste en 21 preguntas y que toma aproximadamente 10 minutos contestar: Tres es el 

puntaje mayor para cada una de las 21 preguntas; el puntaje posible total más alto es 63.  

Los puntajes y sus niveles correspondientes de depresión se presentan a continuación: 

00-04 — Posible negación de depresión; 

05-09 — Altibajos normales; 

10-18 — Depresión leve a moderada; 
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19-29 — Depresión moderada a severa; 

30-63 — Depresión severa. 

Es importante resaltar que puntajes sobre 40 son significativamente más altos que la 

depresión severa lo que sugiere una posible exageración de los síntomas depresivos 

característicos de los trastornos de personalidad histriónicos o fronterizos. Sin embargo, 

niveles significativos de depresión son aún posibles con ese tipo de puntaje (Groth-Marnat, 

1990). Se ha encontrado que los coeficientes de confiabilidad para el BDI en personas 

depresivas y no-depresivas son altos (sobre .90) así como también los coeficientes de 

validez (entre .65 y .67) en pacientes psiquiátricos (Groth-Marnat, 1990). 

El HRSD a diferencia del BDI, es una prueba administrada por un psiquiatra o un 

psicólogo que mide los síntomas depresivos en personas diagnosticadas con trastornos 

depresivos. Es una prueba estándar usada en la investigación para medir la efectividad de 

tratamientos para la depresión, además de ser usada para validar otras pruebas de 

depresión. El HDRS contiene de 17 a 21 puntos dependiendo si las medidas para paranoia 

y obsesión son incluidas. La versión de 17 puntos fue usada en el presente estudio. Esta 

versión mide, específicamente, síntomas relacionados con depresión tales como: conatos 

suicidas, insomnio, problemas laborales relacionados, retardo psicomotor, agitación, 

ansiedad, síntomas gastrointestinales u otros síntomas físicos, desempeño sexual, 

hipocondría, pérdida de introspección, pérdida de peso, pensamientos suicidas.  

La escala de puntaje en esta versión es de 5 puntos (0-5) como se muestra a 

continuación: 1) 0 representa ausencia de síntomas depresivos, 2) 1 indica dudas en 

relación a la presencia de síntomas, 3) 2 indica síntomas leves, 4) 3 indica síntomas 

moderados, 5) 4 representa síntomas depresivos severos. Los 8 puntos restantes de la 

prueba son medidos en un escala de 3 puntos (0-2) de la siguiente manera: 1) 0 representa 

usencia de síntomas, 2) 1 indica dudas sobre la presencia de síntomas, y 3) 2 representa la 

presencia definitiva de síntomas. El rango de puntaje de 0 a 54 es medido de la manera 

siguiente: 

 0 a 6 — Normal en relación a la depresión; 

7 a 17 — Depresión leve; 

18 a 24 —Depresión moderada; 

Sobre 24 — Depresión severa. 
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Los coeficientes de confiabilidad para el HDRS en pacientes psiquiátricos a o no- 

psiquiátricos son altos (entre .76 y .92) así como también los coeficientes de validez (entre 

.80 y .90) para la población psiquiátrica (Tollefson y Holman, 1993; Vázquez y Jiménez, 

2000). 

 

Diseño 

Este estudio utilizó un diseño pre-post-prueba control. La musicoterapia 

improvisatoria sirvió como variable independiente para el grupo control. Los miembros del 

grupo experimental, recibieron el tratamiento regular proporcionado por el centro. El grupo 

control, recibió tratamiento regular solamente. Las variables dependientes usadas en este 

estudio fueron: 1) los puntajes de auto-medición de depresión del BDI, y los puntajes de 

depresión medidas por el psicólogo en el HDRS. Tres cohortes de grupos recibieron 

tratamiento experimental (musicoterapia improvisatoria) por tres meses cada uno, y tres 

cohortes de grupos recibieron tratamiento control (el régimen de tratamiento estándar de 

FJFR sin musicoterapia improvisatoria) durante tres meses. Antes y después de cada 

período de tres meses los participantes de cada cohorte en el grupo experimental y grupo 

control les fue administrado el BDI y el HDRS. Aprobación del Consejo Nacional de 

Evaluación de Estudios de Investigación (Institutional Review Board-IRB) de Temple 

University fue otorgada y a todos los participantes se les explicó las características del 

estudio y la oportunidad de firmar el contrato de consentimiento a participar en el estudio.  

Después de realizada la pre-prueba, los participantes fueron asignados 

aleatoriamente al grupo experimental (musicoterapia improvisatoria) o al grupo control 

(tratamiento regular de FJFR). 

El BDI  y el HRSD fueron administrados dentro de un período de 24 horas una vez 

iniciado el tratamiento. El BDI fue administrado por la investigadora; el HRSD fue 

completado por un psicólogo del centro.  

Después de recolectada toda la información, los puntajes del BDI y el HRSD de 

ambos grupos, experimental y control, fueron comparados para determinar si existían 

diferencias o similitudes antes y después del tratamiento. Adicionalmente, los puntajes de 

pre-prueba y post-prueba del BDI y el HRSD fueron comparados para cada grupo para 

determinar si los síntomas depresivos de cada grupo mejoraban como resultado de los 

respectivos tratamientos 
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Procedimiento 

La investigadora administró el BDI como pre-prueba a todos los participantes 

referidos por la psicóloga o la psiquiátra del centro y no tuvo acceso a las historias clínicas. 

Adicionalmente, la psicóloga proporcionó una evaluación de los niveles de depresión de 

los participantes en el HRSD y no sabía que participantes estaban los grupos 

experimentales o control. Los participantes que cumplieron con el criterio de selección 

fueron asignados aleatoriamente ninguno de los cuales fue tratado por la psicóloga.  

El grupo experimental recibía dos horas de musicoterapia de improvisación una vez 

por semana por tres meses; el grupo control participó en el programa estándar de tres 

meses del centro (donde la musicoterapia no es proporcionada como tratamiento). El 

tratamiento FJFR incluye: psicoterapia individual, psicoterapia grupal que incluye: grupos 

emocionales y cognitivo-conductual, grupos de familia y pareja, y grupos matutinos 

conducidos por pacientes avanzados en el proceso de recuperación y farmacoterapia, 

actividades recreacionales, sociales y de apoyo, actividades especiales, atención médica y 

asistencia de trabajo social 

En el grupo experimental, la investigadora los participantes participaban en 

sesiones de improvisación y discusión grupal. En la primera sesión, los participantes eran 

instruidos acerca de como improvisar música usando instrumentos simples de percusión, se 

les invitó a explorar distintos instrumentos con el fin de familiarizarlos con los 

instrumentos. Una vez que las improvisaciones terminaban, los participantes eran invitados 

a discutir sus experiencias durante la improvisación y a compartir incidencias personales o 

interpersonales que pudieron haber emergido como resultado de la experiencia de 

improvisación. 

Después de la primera sesión y en la medida que los temas individuales y grupales 

emergían, un abordaje multi-expresivo de improvisación comenzaba a ser usado el cual 

combinaba distintas formas de arte (ej., danza, teatro, pintura/dibujo) dentro de una misma 

sesión. Así, la experiencia de improvisación variaba de acuerdo a la forma de arte usada y 

alternada con la discusión verbal sobre estas experiencias en la medida que era necesario. 

Cada sesión variaba en contenido y secuencia de acuerdo a las necesidades del grupo; sin 

embargo, todas las sesiones contenían alguna forma de improvisación y algún grado de 

discusión. 
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Descripción del Protocolo de Tratamiento  

El modelo de improvisación usado en este estudio está basado en la Musicoterapia 

Artística (MAR) es un modelo desarrollado por la presente investigadora. MAR es 

primordialmente un modelo individual y grupal multi-expresivo de improvisación que 

emplea improvisaciones referenciales y no referenciales conjuntamente con ejecuciones 

públicas (conciertos, recitales, performances). Definido por Bruscia (1987), la 

organización de música improvisada usando elementos distintos a la música en sí misma  

es llamada improvisación referencial (ej., improvisar sentimientos, eventos, ideas etc.), 

mientras que la organización de improvisaciones estrictamente basadas en consideraciones 

musicales sin “representar o referirse” a ningún otro aspecto es llamada improvisación no-

referencial. MAR es multi-expresivo pues usualmente combina varias expresiones 

artísticas en una misma sesión (ej., danza/movimiento y música, dramatizaciones y música, 

pintar y música etc.) siendo la música la modalidad primaria y las otras artes 

suplementarias siempre enfocadas en las necesidades de la persona asistida. 

Las sesiones MAR emergen momento a momento de acuerdo a las respuestas de 

los participantes. Típicamente, las sesiones comienzan con una discusión libre o con una 

improvisación libre. Cuando comienzan con la primera, los tópicos que emergen son 

usados como temas para la subsecuente improvisación musical u otro medio (ej., 

movimiento, poesía, psicodrama). Cuando la sesión se inicia con una improvisación libre, 

es probable que el grupo reaccione a lo improvisado verbalmente o usando otro medio 

artístico. Los asuntos que emergen en la reacción o la discusión son explorados aún más 

con el uso del medio artístico más apropiado. La sesión se desarrolla de esta manera, 

alternando entre la identificación de un asunto a través de cualquier medio artístico, y la 

exploración de ese asunto usando otro medio, siempre se enfatizan los parámetros 

artísticos (ej., improvisación específica para una coreografía).  Generalmente, las sesiones 

grupales se llevan a cabo en círculo cuando se tocan instrumentos pero en la medida que 

las sesiones se tornan multi-expresivas esa formación puede variar.  

La presentación pública es un componente importante en MAR. La decisión de 

presentarse públicamente, transcribir improvisaciones o cualquier otro producto artístico 

para ensayarlos es tomada en base a las necesidades de las personas participantes. Cuando 

la decisión de presentarse públicamente es tomada, las presentaciones son planificadas de 

acuerdo a los trabajos considerados más significativos por el participante (s), la terapeuta o 
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ambos. Por ejemplo, un tema de una improvisación que representó un descubrimiento 

importante hacia el crecimiento personal de un participante puede ser escogido para crear 

una coreografía, una pieza instrumental o una combinación de ambas. También, 

improvisaciones relevantes pueden ser re-creadas o transcritas y ser ejecutadas en público. 

Los participantes pueden seleccionar a su audiencia si así lo desean. 

 

Análisis de Datos 

El programa estadístico usado para los cálculos fue el Statistical Program for the 

Social Sciences (SPSS) en su version 15.0, dicho programa calculó las tendencias centrales, 

las diferencias grupales, las diferencias de los puntajes en la pre-post-pruebas y las 

diferencias de correlación. The Statistical Program for Power Analysis and Sample Size 

(www.ncss.com/pass.html) fue usado para calcular la magnitud del efecto y su potencia. El 

criterio de significancia estadística fue colocado al p<.05, de una cola. 

Los rangos, las medias y las desviaciones estándar de las pre-post pruebas en el 

BDI y el HRSD fueron calculadas, ver Tabla 1.  Dado el pequeño tamaño de la muestra se 

usaron pruebas estadísticas no-paramétricas. Específicamente, el Mann-Whitney U Test 

usado para comparar los puntajes del grupo experimental y el grupo control de pre- y post 

pruebas del BDI y el HRSD. El Mann-Whitney U Test compara el rango ordenado de los 

puntajes de las dos muestras independientes; la U estadística refleja la diferencia de rangos 

entre los dos grupos.   

El Wilcoxon Signed Ranks Test fue usado para comparar los puntajes de pre- y post 

pruebas de cada grupo en el BDI  y el HRSD para medir la diferencia de medianas en datos 

en pareja. El Spearman-Rank Correlation Test fue usado para examinar la relación entre el 

BDI y el HRSD. 

 

RESULTADOS 

 

La pregunta principal de esta investigación fue si usar musicoterapia improvisatoria 

conjuntamente al tratamiento estándar o regular contribuiría a mejorar significativamente 

los síntomas depresivos en individuos depresivos con abuso de sustancias cuando se 

compara a un grupo control que solo recibe el programa regular de tratamiento (sin 
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musicoterapia). Es importante mencionar que los datos demográficos y clínicos contenidos 

en las historias clínicas de las personas no estuvieron disponibles para la investigadora.  

Basada en el manual del BDI, los puntajes de esta prueba para el grupo 

experimental (improvisación) antes de participar en el estudio indicaron que los 

participantes se encontraban en los siguientes rangos de depresión:  

Negación de depresión= 0%  

Altibajos normales = 0% 

Depresión leve a moderada = 58.3%  

Depresión moderada a severa = 33.3%  

Depresión severa = 8.3%  

La media del puntaje del BDI (18.66) del grupo experimental se encontró en el 

nivel de depresión moderada.  

Los puntajes del BDI en el grupo control (tratamiento estándar sin musicoterapia de 

improvisación) antes de participar en el estudio indicaron que los participantes se 

encontraban en los siguientes rangos de depresión:   

Negación de depresión = 0%  

Altibajos normales = 0% 

Depresión leve a moderada = 75% 

Depresión moderada a severa = 25%  

Depresión severa = 0% 

La media del puntaje del BDI (14.91) del grupo experimental se encontró en el 

nivel de depresión moderada.  

Basada en el manual del HRSD, los puntajes de esta prueba para el grupo 

experimental (improvisación) antes de participar en el estudio indicaron que los 

participantes se encontraban en los siguientes rangos de depresión:  

Normal = 0% 

Depresión leve = 33.3% 

Depresión moderada = 50% 

Depresión severa = 16.6%   

La media del puntaje del HRSD (19.16) del grupo experimental se encontró en el 

nivel de depresión moderada.  
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Los puntajes del HRSD en el grupo control (tratamiento estándar sin musicoterapia 

de improvisación) antes de participar en el estudio indicaron que los participantes se 

encontraban en los siguientes rangos de depresión:  

Normal = 0% 

Depresión leve = 58.3% 

Depresión moderada = 8.3% 

Depresión severa = 33.3% 

La media del puntaje del HRSD (20.00) del grupo experimental se encontró en el 

nivel de depresión leve a severa. Dos hipótesis fueron probadas. La primera fue definir si 

individuos con abuso de susutancias quienes recibieron musicoterapia de improvisación en 

adición a su tratamiento regular (grupo experimental) demostrarían una diferencia 

significativa en los puntajes del BDI (depresión auto-medida), cuando se comparaban los 

individuos del grupo control, el cual recibió solamente tratamiento regular. 

Específicamente se asumió que el grupo de improvisación obtendría  puntajes más bajos de 

depresión en el BDI después del tratamiento cuando se comparaba con los puntajes 

obtenidos por el grupo control en  la misma prueba. Los resultados del análisis estadístico 

en la prueba Mann-Whitney U no demostró diferencias significativas (p>.05) entre el grupo 

de improvisación y el grupo control en los puntajes de la  pre-prueba del BDI. Ver Tabla 2.  

El grupo experimental y el grupo control no difirieron en los niveles de depresión auto-

evaluada antes del tratamiento. El Mann-Whitney tampoco demostró diferencias 

significativas (p>.05) entre los grupos en los puntajes de la post-prueba del BDI.  La 

potencia estadística de esta comparación fue de 34% indicando una probabilidad 

relativamente alta (66%) de error tipo II (rechazar la hipótesis alternativa cuando en 

realidad es cierta).  La primera hipótesis fue rechazada.  

Con el fin de aclarar la magnitud de los efectos de la musicoterapia de 

improvisación en la depresión auto-medida, el Wilcoxon Signed Rank Test fue usado para 

comparar los puntajes de las pre y post-pruebas del BDI en el grupo experimental.  Los 

resultados demostraron que: 

Los grupos experimentales indicaron puntajes más bajos de depresión en la post-

prueba del BDI (z= -2.84, p= .002).  La musicoterapia de improvisación condujo a una 

disminución en la depresión auto-medida.  
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Los grupos controles también demostraron puntajes más bajos en BDI cuando se 

compararon con la pre-prueba (z= -1.73, p= .04).  El tratamiento estándar sin 

musicoterapia de improvisación también condujo a una disminución significativa en la 

depresión auto-medida.  

La segunda hipótesis era que personas depresivas con drogodependencia quienes 

recibieron musicoterapia de improvisación en adición al tratamiento estándar (grupo 

experimental) demostrarían una diferencia significativa en el HRSD (depresión medida por 

psicólogo/psiquiatra) cuando se  comparó con el grupo control. Específicamente se asumió 

que el grupo de improvisación obtendría  puntajes más bajos de depresión en el HRSD 

después del tratamiento cuando se comparaba con los puntajes obtenidos por el grupo 

control en  la misma prueba.  Los resultados del análisis estadístico en la prueba Mann-

Whitney U no demostró diferencias significativas (p>.05) entre el grupo de improvisación 

y el grupo control en los puntajes de la  pre-prueba del BDI. Ver Tabla 3.  Ninguno de los 

grupos difirió en el HRSD antes de las dos condiciones.  Una diferencia significativa fue 

hallada, sin embrago, entre los grupos en la post-prueba del HRSD (p=.024).  La potencia 

estadística de esta comparación fue de 78% indicando una probabilidad relativamente baja 

(22%) de error tipo II (rechazar la hipótesis alternativa cuando en realidad es cierta).  La 

segunda hipótesis fue aceptada.  

El Wilcoxon Signed Ranked Test fue usado para comparar los puntajes pre-post 

HRSD en cada grupo. Los resultados arrojaron que: 1) El grupo experimental tuvo obtuvo 

puntajes significativamente más bajos en la post-prueba del HRSD cuando se comparó con 

la pre-prueba HRSD (z= -2.84, p=.002). La musicoterapia de improvisación condujo a una 

disminución significativa en la medición de depresión realizada por la psicóloga/psiquiatra 

2) El grupo control también obtuvo puntajes significativamente más bajos en el HRSD en 

la post-prueba cuando se comparó con la pre-prueba HRSD (z= -2.13, p= .01). El 

tratamiento estándar sin musicoterapia de improvisación también condujo a una 

disminución significativa de la depresión psicológicamente.  

Una determinación post-hoc del tamaño de la muestra reveló que un mínimo de 72 

participantes eran necesarios para el estudio; sin embargo el estudio solo tuvo 24.  

 

Discusión 

Relación entre la Depresión Auto-Evaluada y la Evaluación Evaluada por la Psicóloga.  
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Sintetizando los dos mayores hallazgos del presente estudio, encontramos que, 

individuos con abuso de sustancias muestran una mejoría significativa en la depresión 

HRSD como resultado del uso de musicoterapia improvisatoria, pero ninguna mejoría de 

acuerdo al BDI cuando se compara al programa de tratamiento regular solamente. Los 

psicólogos aparentemente perciben mayor mejoría en la depresión de sus pacientes que la 

mejoría que perciben los pacientes cuando se auto-evalúan (Revah-Levy, Birmaher, 

Gasquet y Falissard, 2007). 

Desde el punto de vista de la validez, estas pruebas, reflejan aspectos diferentes de 

depresión (Hawley, Gale, Smith y Sen, 1998): El HRSD mide el componente ansioso y 

somático del estrés mientras que el BDI mide el estrés subjetivo y el deterioro en las 

actividades de vida diaria (Brown, Schulberg y Madonia, 1995).  Por esta razón, el BDI y 

el HRSD pueden arrojar resultados discrepantes (Castrogiovanni, Maremmani y Deltito, 

1989). Específicamente, la depresión auto-evaluada puede estar distorsionada por los 

niveles de ansiedad y síntomas somáticos (en el HRSD) o por la frecuente dificultad de los 

puntos de auto-evaluación debido a la falta de concentración que presentan las personas 

depresivas (Ruiz, Silva y Miranda, 2001). El  HRSD y el BDI se predicen mutuamente 

como medidas de depresión pero miden aspectos distintos. 

Algunos estudios han identificado que la primera versión del BDI muestra un 

patrón promedio bajo en población psiquiátrica y no psiquiátrica, la razón es que los 

puntos que evalúa esta versión solo registran algunos síntomas (Ojeda, y otros., 2003).  De 

acuerdo al DSM-IV, la depresión involucra cambios de apetito (pérdida o aumento); sin 

embargo el punto 18 de la versión I usada en este estudio, solo aborda la pérdida de 

apetito. De tal forma que la persona que vio aumentado su apetito o sintió hambre todo el 

tiempo no pudo registrar este síntoma, lo que posiblemente la llevó a obtener el puntaje 

más bajo (0) en este punto 18 debido a que no estaba experimentando pérdida si no lo 

contrario. En el HRSD, el aspecto apetito es específicamente definido e incluye pérdida y 

aumento proporcionado una opción más precisa de evaluación para la psicóloga.  

Richter, Werner, Heerlein, Kraus y Sauer (1998) también hallaron en relación al 

BDI que medir los propios síntomas depresivos es una tarea difícil si la ansiedad no es 

incluida como factor. Esto podría explicar porque los resultados del BDI son hallados estar 

más influenciados  por la ansiedad que los resultados del HRSD (Ruiz, Silva y Miranda, 

2001).  Si es así, las personas al no tener un punto en el BDI que les permitiera evaluar sus 

niveles de ansiedad deben haber percibido muy poco o ninguna mejoría en esta área, a 
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pesar de que la ansiedad era un foco de trabajo en las sesiones de musicoterapia de 

improvisación. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Las limitaciones metodológicas de este estudio, hasta cierto punto, pueden ser 

atribuidas a la lentitud de estudios de tratamiento bien diseñados en la depresión y el abuso 

de sustancias además de la falta de información en relación a los efectos de la 

musicoterapia improvisatoria como tratamiento para la depresión en esta población 

específica. También podría ser beneficioso realizar un estudio de investigación 

exploratorio antes para examinar los patrones de las respuestas de las personas 

participantes en relación al protocolo de tratamiento usado en este estudio, es decir la 

Musicoterapia Artística-MAR. Dicho estudio podría ayudar a identificar las medidas más 

adecuadas de depresión e identificar otros resultados de medidas de relevancia y generar 

así nuevas hipótesis que puedan ser formalmente estudiadas.  

Medir la depresión en personas depresivas con abuso de sustancias parece ser un 

asunto medular en este estudio. La cuestión gira en torno a qué medidas de depresión serán 

terapéuticamente más efectivas: ¿las de auto-medición o las clínicamente medidas? 

El protocolo de improvisación usado en este estudio (Musicoterapia Artística) contribuyó a 

que los participantes trabajaran sus asuntos internos de una manera que se manifestaran a 

lo externo de sus productos artísticos. Esta exteriorización de los asuntos internos les puede 

haber ayudado a comprender el significado de su depresión, por lo que el BDI puede no 

haber sido una medida válida de ‘cambios internos’ en la percepción y comprensión de 

depresión. ‘Cambio interno’ refiere lo ‘interior’ que emerge en la obra de arte y su discurso 

reflexivo como evidencia de la experiencia subjectiva.  

Debido a que la mayoría de los participantes se sentían motivados a venir a las 

sesiones,  investigaciones futuras deberían de examinar esta relación. 

Es importante enfatizar que la superposición entre los síntomas depresivos y los del 

abuso de sustancias no ha sido aún bien estudiada por ello muchas preguntas permanecen 

sin respuesta. Sin embargo, tratar esta población con un programa integrado de musicoterapia 

improvisatoria y tratamiento regular parece inducir a los pacientes  a sentirse más relajados en 

relación a la urgencia de consumo y síntomas depresivos como la ansiedad; parecen, 

además, ganar mayor sentido y motivación hacia la exploración del ¿Quién soy? 
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experimentando menos miedo a compartir eventos difíciles de vida.  Debido a que las 

personas participantes expresaron sentirse ‘a salvo en musicoterapia’ es plausible inferior 

que las sesiones de improvisación proporcionaron un efecto protector haciéndolos sentirse 

‘menos en riesgo de abusar sustancias.’ Se observó sentido de colaboración, atención y 

seriedad en todas las personas participantes. Es interesante señalar que no hubo 

deserciones. Investigaciones futuras deberían examinar la relación entre este modelo de 

tratamiento y la motivación a ‘dejarse tratar’ debido a que la mayoría de las personas se 

mostraron gustosos en participar en las sesiones de musicoterapia improvisatoria.  

Aunque la cuantificación de evidencia es dispersa, los resultados indican que 

investigaciones futuras de esta índole podrían ser valiosas debido a que la musicoterapia 

improvisatoria mostró ser útil. 
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FUNÇÕES MUSICAIS, MEMÓRIA MUSICAL EMOCIONAL E 

VOLUME AMIGDALIANO NA DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

Dra. Cléo Monteiro França Correia.1

 

 

 

RESUMO 

 
Objetivos: Avaliar o desempenho de pacientes com doença de Alzheimer e controles nos 
testes de avaliação das funções musicais. Correlacionar os achados da avaliação 
neuropsicológica com os das funções musicais. Comparar o desempenho dos pacientes 
com DA e o dos controles no teste de memória sonora não-verbal e correlacionar os 
achados da avaliação da memória musical-emocional com a volumetria dos corpos 
amigdaloides e hipocampos em pacientes com doença de Alzheimer e controles. Métodos: 
Foram examinados pacientes com provável DA em fase inicial e controles através dos 
Testes para Avaliação do Ritmo Espontâneo, das Funções Musicais (envolvendo os 
aspectos perceptivos, gnósicos, gnósico-práxicos e de transposição) e da Memória musical-
emocional, parte da Bateria Neuropsicológica Breve (NEUROPSI), teste de memória 
lógica e o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). Realizou-se a volumetria das 
estruturas temporais mediais através da ressonância magnética. Resultados: Foram 
avaliados 15 pacientes com DA e 16 controles. Os grupos eram semelhantes nas variáveis 
demográficas. O grupo de pacientes com DA mostrou bom desempenho na maioria dos 
testes perceptivos, com exceção do relacionado à duração sonora e parte dos testes 
gnósico-práxicos, mas apresentou comprometimento nos Testes de Memória para Sons 
Não-verbais, de Transposição Audiovisual e de Memória Auditiva Não-verbal. O ritmo 
espontâneo foi mais rápido que nos controles. Houve associação significante entre a 
cognição geral, mensurada pelo MEEM, e o Teste de Memória Auditiva para Sons Não-
verbais e entre os Testes de Memória musical-emocional e o de Memória Lógica. Quanto 
maior a volumetria do corpo amigdaloide e hipocampo, maior o escore na rememoração 
autobiográfica, criação de imagens mentais e contextualização das músicas. Conclusões: 
Os resultados sugerem que precocemente na DA pode haver comprometimento da 
percepção do tempo e do reconhecimento de sons do meio-ambiente. Por outro lado, a 
memória explícita mostra-se prejudicada na fase inicial da doença, enquanto que a 
memória musical mostra-se preservada principalmente para músicas familiares. Esses 
dados permitem supor que a estimulação da memória musical pode se tornar um recurso 
possível para a reabilitação na DA. 
 
Palavras-Chave: Funções Musicais; Memória Musical Emocional; Amigdala; Doença de 
Alzheimer; Musicoterapia. 
 

                                                           
1 Musicoterapeuta. Doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de 
Medicina (UNIFESP-EPM). Mestre em Neurociências pela UNIFESP-EPM Responsável pelo Serviço de 
Musicoterapia do Setor de Neurologia do Comportamento da Disciplina de Neurologia da UNIFESP-EPM 
Responsável pelo Serviço de Musicoterapia no Centro Integrado de Atendimento ao Idoso- CIAI. 
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MUSICOTERAPIA ARTÍSTICA (MAR) 
 

Yadira Elizabeth Albornoz Ríos, PhD, CMT1

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La Musicoterapia Artística (MAR) propone simplemente trabajar con la rigidez mental, 
conocer la psiquis y fluir con las situaciones de vida encontrando en la musicoterapia 
improvisatoria el vehículo idóneo. 
MAR no es una “pared” conceptual rígida y sólida que funcione como un mecanismo 
analítico o interpretativo, intenta más bien referir el relacionamiento profundo y flexible 
con el instinto y la inteligencia intuitiva que acontece cuando se utiliza la improvisación 
como práctica para el desarrollo de la consciencia y el mantenimiento de la salud; propone 
un espacio musical de apertura para comprender la propia experiencia de vida con 
aplicación y adaptación en patologías diversas y dificultades de vida de toda índole. Esta 
presentación describe un conjunto de principios, dinámicas y procedimientos de 
tratamiento. 
 
Palabras-clave: Musicoterapia Improvisatoria; Depresión; Abuso de Sustancias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Venezolana-Caracas (1958). Larga experiencia clínica que incluye impedimentos neurológicos, cuidado 
paliativo, psiquiatría, rehabilitación, drogodependencia, intervención comunitaria, entre otros. Cantante, 
clarinetista y compositora. Merecedora de becas y premios por parte de instituciones nacionales e 
internacionales. Posee publicaciones (musicoterapia y composiciones). Técnicatura Superior en 
Rehabilitación mención Terapia Ocupacional (Colegio Universitario de Rehabilitación-Hospital Pérez 
Carreño, Caracas). Licenciada en Música énfasis Clarinete y Musicoterapia. Maestría en Musicoterapia y 
Estudios de Maestría en Composición Musical (Temple University, USA). Doctora en Musicoterapia Ph.D 
(Temple University, USA). Asesora en la Universidad de las Artes-Desarrollo Estudiantil y creadora del 
primer programa formal universitario en musicoterapia en Venezuela - Universidad de los Andes. 
yadira98@hotmail.com / CLAM2010@gmail.com. 
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INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES 

MUSICOTERÁPICAS NO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL.1

 

 

Fabrícia Santos Santana2

Eliamar A. de B. Fleury e Ferreira

 
3

 

 

 

RESUMO 

 
Pesquisa de natureza qualitativa, descritiva, realizada durante o ano de 2009, voltada para o 
Sistema Único de Saúde e as suas propostas, culminando o estudo em torno das 
contribuições da Música e Musicoterapia na gestação. Dos objetivos traçados citam-se: 
compreender como a musicoterapia poderia contribuir na construção/fortalecimento do 
vínculo mãe-bebê, compreender a relevância dos atendimentos musicoterápicos como 
espaço de acolhimento e escuta diante das dificuldades advindas da gestação e as 
contribuições no campo da Musicoterapia com gestantes inseridas em Programas 
vinculados à Saúde Pública. A coleta de dados deu-se somente após os trâmites legais para 
pesquisas com envolvimento de seres humanos, com aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. A coleta foi realizada em quatro intervenções 
musicoterápicas grupais desenvolvidas a partir das Experiências Musicais de 
Improvisação, Composição, Re-criação e Receptiva (BRUSCIA, 2000). A análise dos 
dados ocorreu a partir das informações obtidas por meio de diferentes instrumentos de 
coleta: questionário aplicado na primeira intervenção, sínteses escritas realizadas pelas 
gestantes ao final dos encontros e gravações em áudio das intervenções realizadas. As 
intervenções musicoterápicas realizadas com o grupo de gestantes revelaram o quanto esta 
terapêutica neste momento da vida da mulher favorece o resgate e elaboração da história de 
vida, com consequente melhoria na experiência da gestação e maternagem. Os resultados 
da pesquisa apontaram que a Musicoterapia favoreceu a redução da ansiedade materna e o 
fortalecimento do vínculo mãe-bebê, além de proporcionar um espaço de acolhimento e 
escuta às gestantes, embaladas pela música. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia; Gestação; Programa de Saúde da Família. 
 
 

 

 
                                                           
1Artigo original publicado nos Anais do Encontro de Pesquisa em Musicoterapia – EMPEMT, Salvador, n. 
10, out. 2010. 
2Graduação em Musicoterapia pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, 
2009 (EMAC/UFG). E-mail: fabymtsantana@yahoo.com.br. 
3Mestre em Música, 2003. Especialista em Musicoterapia na Saúde Mental, 1997. Especialista em 
Musicoterapia na Educação Especial, 1995. Licenciada em Música, 1987. Bacharel em Instrumento Piano, 
1985. Coordenadora, docente e pesquisadora do Curso de Musicoterapia da Universidade Federal de Goiás. 
Professora orientadora de pesquisas (EMAC/UFG). 
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INTRODUÇÃO 

 

A notícia da gestação pode chegar para as mães de forma esperada ou inesperada e, 

ao longo dos nove meses, a mãe terá oportunidade para elaborar este momento vivido. 

Deste modo, a gestação tem sido considerada como um momento especial na vida da 

mulher, que traz consigo não apenas as alterações corpóreas como também adaptações 

emocionais, além de expectativas sobre o ser gerado no seu ventre e as implicações desta 

nova fase na vida cotidiana. 

A gestação, também conhecida como gravidez, prenhez ou emprenhidão, é 

considerada como um episódio fisiológico normal na vida da mulher, caracterizado pela 

presença do óvulo fecundado no organismo. Para que a gravidez aconteça, o organismo 

realiza lentamente uma preparação e adaptação a partir de modificações gerais e locais, que 

conduzem a mulher da puberdade à maturidade sexual. Estima-se que a gestação tenha 

uma duração de dez meses lunares, nove meses solares, quarenta semanas, duzentos e 

oitenta dias (REZENDE, 1982), podendo ser também compreendida em trimestres. O 

primeiro trimestre é considerado até a décima segunda/décima terceira semana. O segundo 

trimestre encerra-se entre a vigésima quarta e a vigésima sétima semana e o terceiro 

trimestre até a quadragésima semana (MACDOUGALL, 1998; SALLETT, 2001). Porém, 

não existe regularidade quanto ao período gestacional e o nascimento do bebê pode ocorrer 

duas semanas antes ou depois da data prevista. Apenas 5% dos bebês nascem na data 

esperada e aproximadamente 10% das gestações duram 42 semanas (MACDOUGALL, 

1998). A variação do período gestacional pode ser observada na seguinte ilustração: 

 

Tabela 1 - Período Gestacional 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado a partir de Gravidez Semana a Semana - MACDOUGALL, 1998. 

 

Do ponto de vista fisiológico, a gestação é considerada como fruto das alterações 

desencadeadas desde o momento da ovulação até o nascimento do novo ser, sendo que a 

cada semana ocorrem transformações tanto na vida da mãe como do feto. Contudo, deve-se 

considerar que, além do processo físico, a gestação também envolve uma passagem 

emocional, reconhecida como um processo de ajustamento fisiológico e psicológico. 

TRIMESTRES                         1º TRIMESTRE                                  2º TRIMESTRE                                                3º TRIMESTRE                                                   

                                               _______________________     __________↓________________________________________↓_____________________________________________↓ 

SEMANAS                          1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 25 26 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40            
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Durante este desenvolvimento, a mãe vai emoldurando imagens do filho através de 

fantasias, devaneios e elucubrações (SARMENTO, 1999). Deste modo, a gravidez virá 

como um processo de amadurecimento e adaptações tanto físicas quanto emocionais, 

permitindo à mulher trazer à tona a expectativa sobre o filho até então restrita ao seu 

próprio universo imaginário (VERNY, 2007). 

As alterações emocionais apresentadas neste período refletem diretamente na mãe e 

no bebê, que também responde a elas. Muitas vezes, durante a gestação as mães continuam 

vivendo uma vida normal, com todas as suas obrigações de trabalho, no lar, na sociedade, 

ou seja, levando uma vida rodeada de implicações. Tais situações consequentemente geram 

na mãe estados de ansiedade (SOIFER, 1980), e, no bebê, estresse (VERNY, 2007). 

Segundo a teoria winnicottiana, no estado final da gravidez, a mãe começa a 

desenvolver um “estado especial” no qual ela passa a se identificar com o bebê 

procurando, desde já, tecer uma relação íntima e forte (PITLIUK, 2007) com ele. Assim é 

desenvolvida a “Preocupação Materna Primária” (WINNICOTT, 2000): um momento que 

proporciona à gestante adquirir capacidades de identificação com o seu bebê, culminando 

em um relativo esquecimento de si mesma e do que anteriormente lhe interessava. Desse 

modo, a mãe procura colocar-se no lugar do filho para perceber as suas necessidades, 

desenvolvendo, assim, a capacidade de identificação e formando com o bebê uma única 

unidade (BRUM; SCHERMANN, 2004; FRIZZO; PICCININI, 2005; PITLIUK, 2007). 

Voltando-se para o cuidado com a saúde da mulher, em especial no momento da 

sua maternagem, o Ministério da Saúde criou, em 2000, o Programa de Humanização no 

Pré-Natal e Nascimento (PHPN) buscando o cumprimento do reconhecimento da mulher 

como sujeito e validação dos seus direitos reprodutivos, oferecendo, desta forma, uma 

perspectiva de humanização (SERRUYA; CECATTI; LAGO, 2004). Neste sentido, foi 

criada a Assistência Pré-natal, que se constitui em um conjunto de procedimentos clínicos 

e educativos, com o objetivo de acompanhar a evolução da gravidez, promover a saúde da 

gestante e da criança, encaminhando-as para soluções imediatas, bem como proporcionar 

uma abertura para que a gestante possa compartilhar a história que carrega em seu próprio 

corpo para que obtenha ajuda (BRASIL, 1998). 

Do ponto de vista musical e musicoterápico, a gestação é considerada como uma 

transição existencial na vida da mulher, momento este que se apresenta como oportunidade 

singular de inserir a musicoterapia com o propósito de colaborar na integração e 

desenvolvimento da gestante (DELABARY, 2000; 2001; 2008; 2009). 
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Há uma maior consciência de que a música com seus elementos e possibilidades, 
pode propiciar um espaço onde a confiança e o acolhimento complementam o 
clima propício para que a futura mãe pense nela própria, tenha um verdadeiro 
encontro consigo mesma, seja o centro das atenções naquele momento. 
(DELABARY, 2008, p.192) 

 

Neste contexto, a Musicoterapia pode contribuir para a preparação da mãe e 

nascimento do bebê (DELABARY, 2008), como também auxiliar na recepção do bebê e na 

construção de vínculos (BERTSCHINGER, 2008). 

De acordo com Ferraz (1999), a música é um dos espaços de escuta possíveis. 

Ressalta o autor que a escuta musical não é apenas evocada pelo som, mas também o que é 

evocado pela ideia da música, tornando-a um espaço de “escutas possíveis” mesmo que o 

receptor queira ou não ouvi-la. 

Sabe-se que o campo auditivo no útero materno não é um lugar silencioso, sendo 

atingido por vários sons que chegam através de vibrações no líquido amniótico e a partir 

do sistema auditivo do feto.  Na vivência com a “Sinfonia Sonora Humana” (COELHO, 

1994), o bebê entra em contato com a pulsação do batimento cardíaco, com várias 

sensações vibracionais de movimento e de som das paredes-uterinas, com os ruídos 

intestinais e com a respiração da mãe (BENENZON, 1985; COELHO, 1994; PEREIRA, 

1996; BARANOW, 1999; SOUZA, 2004; FARIAS, 2008), transformando os estímulos 

externos e internos da mãe em parte da dinâmica não-verbal e do engrama mnêmico do 

feto (BENENZON, 1985). 

Dentre os modelos da atuação musicoterápica durante a fase gestacional, 

encontramos a Musicoterapia Focal (MTFO), no qual a música age como neuro-

estimulante das áreas cerebrais, levando principalmente à liberação de endorfinas através 

dos movimentos corporais da gestante (FEDERICO; MARGARITA; BRENDA, 2008; 

FEDERICO, 2009).  

A partir da compreensão e reconhecimento destes estados emocionais e fisiológicos 

apresentados anteriormente, considerando a gestante como um ser social e com 

possibilidades a serem desenvolvidas (VELHO, 1989), buscamos propostas para 

formação/fortalecimento do vínculo mãe-bebê, através de intervenções musicoterapêuticas. 

Baseando-nos na assistência à saúde da mulher e da criança, com o olhar humanista numa 

pesquisa de natureza qualitativa, traçamos um estudo, na qual pudemos verificar as 

contribuições musicoterápicas no acompanhamento pré-natal.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa de campo tomou como base a abordagem qualitativa que, segundo 

Triviños (2007), permite ao investigador envolver-se na vida da comunidade com todas 

suas coisas essenciais e acidentais visando descrever seus achados com um olhar científico. 

Este método baseia-se especialmente na fenomenologia, que tem por base exaltar a 

interpretação do mundo que surge intencionalmente à nossa consciência, permitindo ao 

pesquisador, a partir dos fenômenos, apresentar uma interpretação, estabelecer 

questionamentos, discussões dos pressupostos, e uma busca dos significados da 

intencionalidade do sujeito frente à realidade através da experiência pura.  

O local escolhido para a realização desta pesquisa foi o Centro de Saúde - Parque 

Atheneu/Goiânia-GO. As atividades nele realizadas seguem o modelo do Programa de 

Saúde da Família (PSF) estabelecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 

orientadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).  

Os profissionais que atuam neste Centro de Saúde são enfermeiros, psicólogos, 

médicos, dentistas, agentes comunitários de saúde, funcionários administrativos dentre 

outros. Estes profissionais são divididos em três equipes; cada uma conta com uma 

enfermeira de referência. O pré-natal, em geral, tem o acompanhamento das enfermeiras 

coordenadoras dos grupos e, conforme a necessidade, as mães são acompanhadas por um 

profissional específico, obstetra ou ginecologista.  

A coleta de dados da pesquisa se deu após a devida aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, atendendo à Resolução 

CNS 196/96. Iniciamos a triagem das possíveis participantes da pesquisa, com a definição 

dos dias e horários para as intervenções musicoterápicas. Os critérios de inclusão 

estabelecidos foram: que a gestante estivesse em acompanhamento no Programa de Saúde 

Familiar no Centro de Saúde onde seria realizada a pesquisa (PSF/Parque Atheneu); que 

concordasse em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); que 

tivesse idade compreendida entre 18 e 35 anos; que não apresentasse nenhum tipo de risco 

fisiológico; que tivesse a capacidade cognitiva preservada e condições físicas e/ou 

emocionais para se deslocarem até o local onde seriam realizadas as intervenções. 

Considerando estes critérios, as possíveis participantes eram abordadas no dia da consulta 

pré-natal e convidadas a participarem voluntariamente da pesquisa. Após a triagem, 
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formamos um grupo com a participação de três gestantes, com idade compreendida entre 

28 e 33 anos. 

As intervenções musicoterápicas realizadas no ano de 2009, em par terapêutico4

Na coleta de dados foram utilizados: questionário contemplando dados de 

identificação, dados da gestação e da história sonoro-musical das participantes; sínteses 

escritas realizadas ao final de cada intervenção; gravação dos encontros em áudio para uma 

posterior transcrição e análise. Quanto a instrumentos musicais, utilizamos somente o 

violão visando dar um suporte sonoro no cantar, valorizando principalmente a utilização da 

voz. Outros recursos materiais empregados foram o computador como recurso de áudio, 

canetas, bexigas coloridas, papel A4, CD’s, óleo corporal e lenços umedecidos. 

, 

totalizaram quatro encontros, com duração de 60 minutos cada. O setting musicoterápico 

foi adaptado no auditório da instituição, um espaço reservado, que permitiu que os 

conteúdos emergidos durante as intervenções fossem resguardados, com consequente 

resguardo às participantes. O local era previamente organizado com cadeiras com encosto, 

disponibilizadas em forma de círculo, ao centro da sala, possibilitando assim uma maior 

interação entre o grupo. 

As intervenções seguiram três etapas, a saber: na primeira ocorriam diálogos sobre 

questões de cunho pessoal; na segunda, tínhamos o acolhimento musical realizado com a 

execução de duas canções pré-selecionadas, e na terceira etapa eram desenvolvidas as 

Experiências Musicais5

Na primeira intervenção iniciamos com a leitura e coleta de assinatura do TCLE, 

seguida da aplicação do questionário. Nesta primeira intervenção, procuramos trabalhar a 

criança que cada gestante foi um dia. O planejamento da segunda intervenção centrou no 

resgate da história musical do período da adolescência e do momento atual, sendo que 

deste último, tínhamos algumas informações coletadas anteriormente no questionário 

aplicado. Na terceira intervenção tivemos o objetivo de trabalhar o vínculo mãe-bebê. A 

quarta intervenção se deu em forma de devolutiva e encerramento dos encontros, sendo 

 (BRUSCIA, 2000). Finalizando a intervenção, as participantes 

compartilhavam o vivido durante a mesma e depois elaboravam uma breve síntese escrita 

individualmente; em seguida, era feito o desfecho da intervenção com uma canção de 

encerramento. 

                                                           
4 A pesquisadora/autora do projeto atuou na função de musicoterapeuta e no papel de co-terapeuta; o estudo 
contou com a participação de uma pesquisadora/musicoterapeuta, pós-graduanda regularmente matriculada 
no Programa de Pós-Graduação em Música/PPG da Universidade Federal de Goiás. 
5 O que Bruscia (2000) define como Experiências Musicais, outros teóricos definem como técnicas 
musicoterápicas. 
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que neste também entregamos para cada gestante um CD, composto por canções do gosto 

musical de cada uma delas, considerando, sobretudo, que a Identidade Sonora Musical é 

pessoal e intransferível. 

O conteúdo musical trazido pelas gestantes na primeira intervenção foi 

representado pelas músicas Ilariê (Xuxa); Meu pintinho amarelinho (Gugu Liberato) e 

canções da cultura brasileira como O cravo brigou com a rosa; Alecrim dourado e Pirulito 

que bate-bate. No segundo encontro, como resgate da história musical do período da 

adolescência e do momento atual, as músicas emergidas foram: Parabéns para o nosso 

amor (Bruno e Marrone) e A Carta (Erasmo Carlos). Logo após serem cantadas, foram 

trazidos pelas participantes o momento em que as escutavam e por qual motivo estas 

canções, comum a todas, ficaram significativamente presentes na lembrança da 

adolescência. Em seguida, as gestantes foram conduzidas a representar o momento atual, e 

desta vez, surgiram as canções Estrela Guia (Rosa do Vento) e Faz um Milagre em Mim 

(Reges Danese). Novamente, as participantes verbalizaram sobre os motivos pessoais que 

levaram à escolha da canção, apontando o significado que tinha em suas vidas. Na terceira 

intervenção, a representação musical do vivido ocorreu através dos acalantos Boi da cara 

preta, Dorme neném e Berceuse (Brahms). Este momento culminou na composição grupal 

de um acalanto parodiado de Dorme Neném, sendo nomeado pelas gestantes como 

Improviso de ninar, cuja letra contém as seguintes frases: “Dorme neném/Jesus está te 

olhando/Mamãe está aqui/E papai tá trabalhando/Dorme neném/o amanhã está 

chegando/Dorme tranquilo/O seu irmão está te esperando”.  

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo buscou valorizar a voz e o corpo como principais instrumentos 

musicoterápicos. Desta forma, recorremos à técnica desenvolvida por Antônio Millecco, 

denominada músico-verbal, considerando que “a principal função da música esteja 

relacionada com a necessidade humana de expressar seu mundo interno, subjetivo, onde as 

emoções têm nuances, movimentos que estão à margem de uma descrição discursiva” 

(MILLECCO FILHO; BRANDÃO; MILLECCO, 2001, p.79). Embasamo-nos também no 

princípio da homeostase ou equilíbrio, o qual afirma que ninguém canta por acaso, ou seja, 

a pessoa busca na música aquilo que necessita para expressar seus sentimentos e emoções 

(MILLECCO FILHO; BRANDÃO; MILLECCO, 2001). 
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As canções surgidas durante as intervenções traziam em suas letras conteúdos que 

nos permitiam acolher, de forma cantada, a gestante no grupo, como também proporcionar 

uma ampliação no seu campo perceptivo, reforçar o papel do ego, e explorar as suas 

potencialidades e a auto-expressão. Ao trabalhar as canções da infância e da adolescência, 

tínhamos como objetivo favorecer o acesso a situações vividas nestas fases, possibilitando 

um contato com o passado e tomando como base a função do canto como resgate 

(MILLECCO FILHO; BRANDÃO; MILLECCO, 2001). Isto proporcionou momentos de 

identificação grupal, de empatia, comunicação de ideias e sentimentos, além de ter 

favorecido o desenvolvimento de habilidades interativas e de grupo.  Tal resgate do 

passado permitiu ainda a reminiscência musical com músicas que faziam parte do Iso de 

cada gestante, que posteriormente foram utilizadas na estimulação, relaxamento, 

comunicação entre mãe e bebê, envolvendo experiências afetivas e reflexão sobre o 

momento atual. 

As trocas de experiências realizadas entre as gestantes permitiram ensinar e 

aprender sobre o vivido, compartilhar expectativas, medos, ansiedades e sentimentos 

constituídos na gestação, bem como proporcionaram um ambiente de acolhimento e escuta, 

para que fosse realizado o resgate de parte de suas histórias, desde a infância até a 

maternagem, trazendo-as para o grupo numa representação sonora e musical. 

A análise dos dados sugeriu que os objetivos traçados nesta pesquisa foram 

atendidos, bem como nos permitiram verificar que esta proposta foi ao encontro do que é 

indicado pelo Ministério da Saúde (1998) em suas normas e manuais técnicos sobre a 

assistência pré-natal. O estudo, através das intervenções, proporcionou uma abertura para 

que as gestantes pudessem compartilhar suas histórias, crenças populares, medos, 

proibições, numa possível elaboração e, quiçá, numa desmistificação de pré-conceitos a 

elas impostos ao longo de suas vidas. A análise também apontou em direção a uma 

possível redução da ansiedade materna, ao fortalecimento e/ou à formação do vínculo mãe-

bebê, proporcionando um espaço de acolhimento e escuta às gestantes, embaladas pela 

música. 
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PROPOSTA DE UM QUADRO REFERENCIAL AUDIOMUSICOVERBAL 

DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DA CRIANÇA DE 0 A 5 

ANOS PARA A PRÁTICA MUSICOTERAPÊUTICA 
 

Nydia Cabral Coutinho do Rego Monteiro1

 

 

 

RESUMO 

 
O objetivo do presente trabalho foi a elaboração do quadro para observação do 
Desenvolvimento Neuropsicomotor, referente especificamente, aos aspetos 
Audiomusicoverbal, que pudessem ser utilizados como instrumento de análise objetiva das 
realizações observadas em crianças, possibilitando assim, a localização e acompanhamento 
das mesmas, nesse processo evolutivo. Direcionado, principalmente, para crianças em 
tratamento terapêutico. O quadro para Observação do Desenvolvimento 
Audiomusicoverbal foi elaborado com base na literatura a respeito dos indicadores que 
caracterizam os estágios iniciais do desenvolvimento nos campos da: Neurologia (Denver, 
Flehmig, Hadnig, Lenneberg, Ladinig, Oziller, Winkler, Peretz e outros), Educação 
Musical (Beyer, Ilari, Parizzi, Swanwick, Tilman), Musicoterapia (Bruscia, Federico e 
outros), Fonoaudiologia (Azevedo, Costa e Cols; Northrn & Downs) e Terapia 
Ocupacional (David Werner), somados com a experiência prática de três décadas de 
atuação profissional em educação musical, na referida faixa etária. O quadro está sendo 
aplicado em crianças (N=88) com desenvolvimento típico (educação) e atípico (centro de 
reabilitação física) para verificação. O quadro é constituído de nove itens, descrevendo o 
desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) em seus aspectos audiomusicoverbal (AMV) 
de criança sem atrasos. O quadro apresenta inicialmente as idades de um, três, seis, nove e 
doze meses, e na segunda etapa, o desenvolvimento até os dois, três, quatro e cinco anos. 
Ao ser utilizado em crianças com atraso em tratamento terapêutico, pode localizar a etapa 
atual e acompanhar a evolução no tratamento futuro. CONCLUSÃO: O quadro AMV de 
Musicoterapia é uma proposta de sistematização da observação, referentes ao DNPM, 
durante o período de tratamento multidisciplinar da criança até cinco anos, dentro do setor 
de musicoterapia. A aplicação está sendo realizada e avaliada ao longo dos nove meses 
deste ano de dois mil e dez, com crianças típicas e atípicas, em processo normal de 
educação musical e de musicoterapia. Desta forma, podemos concluir que a criação deste 
material prático auxilia de forma concreta o trabalho de profissionais da área, 
proporcionando um melhor acompanhamento de cada paciente e uma melhor compreensão 
da evolução do tratamento por parte da equipe multidisciplinar. 
 
Palavras-chave:Quadro Referencial; Desenvolvimento; Audiomusicoverbal; Musicoterapia 
 

                                                           
1 Especialista em Musicoterapia – CBM-RJ-1998. Co-Autora do Projeto de Especialização em Música-
Musicoterapia - UFPI-2005. Musicoterapeuta do CEIR - Centro Integrado de Reabilitação Física de Teresina-
PI. Presidente AMT-PI - Associação de Musicoterapia do Piauí. 
E-mail: nydiadoregomonteiro@yahoo.com.br. 
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APRESENTANDO 

 

O desenvolvimento neuropsicomotor da criança se complementa com o referencial 

auditivo do bebê, que já está em desenvolvimento desde a sua gestação. A partir de seu 

nascimento, tendo sua audição como parâmetro comparativo e evolutivo, esta mesma 

criança inicia sua relação com o mundo através do que percebe sonoramente. Devolve esta 

percepção, interage e solicita a satisfação de suas necessidades instintivas através do choro, 

balbucios e vocalizações. Os sons produzidos por ela, passam a ser também sinais que 

serão interpretados pela mãe, profissionais da saúde e familiares. O médico pediatra, 

neuropediatra em especial, presta atenção, no fato de a criança emitir sons e com que 

qualidade (FLEHMIG, 2004), para muitas vezes, definir diagnósticos e estabelecer 

tratamentos. Ouvindo ruídos, a criança inicia seus movimentos (FLEHMIG, 2004). Vira-se 

para a fonte dos ruídos. Acalma-se quando ouve uma voz amiga. Chora quando está com 

fome, molhada, cansada. A intensidade ou volume varia conforme a causa. Quando há 

alterações, sinaliza-se uma necessidade maior de intervenção, estímulo e habilitação. 

Uma criança que está em tratamento por ter seu desenvolvimento neuropsicomotor 

comprometido e em atraso, necessita de avaliações multiprofissionais competentes e 

objetivas. A musicoterapia em um contexto multidisciplinar de saúde, com profissionais 

trabalhando em conjunto para uma melhor estimulação, habilitação e reabilitação desta 

criança, necessita de instrumentos práticos em sua prática. Baseada nesta necessidade esta 

profissional desenvolveu este quadro de desenvolvimento audiomusicoverbal, como forma 

de localizar e acompanhar a evolução desta criança em tratamento de saúde. Utilizando 

exatamente a matéria-prima utilizada pela musicoterapia: audição, a música e verbalização. 

Esta clientela - de zero a cinco anos - é atendida uma vez por semana neste setor, às vezes, 

duas, individualmente. Poucas vezes, também, em pequenos grupos. Além da avaliação 

inicial, antes de se estabelecer objetivos, a cada três meses, novas avaliações são realizadas 

por todos os profissionais envolvidos com este paciente, e elaborados relatórios registrando 

objetivamente, evolução ou não e procedimentos necessários. Neste momento, este quadro 

de desenvolvimento audiomusicoverbal, completa de forma mais clara, para os colegas de 

outras áreas pertencentes à equipe, a evolução ocorrida com a criança. Acrescento que 

todos os outros setores já utilizam seus quadros, tabelas e outros, também como forma de 

tornar mais eficiente suas avaliações e intervenções. 
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O DESENVOLVIMENTO AUDIOMUSICOVERBAL DE ZERO A CINCO ANOS 

 

Durante a gestação o ouvido humano se desenvolve por volta do vigésimo segundo 

dia, mas passa a ter função somente a partir da vigésima quinta semana (WOODWART, 

1992 apud ILARI, 2002). O cérebro dos recém-nascidos responde a violações da batida de 

um ciclo (WINKLER, 2009). Assim, segundo Bruscia (1999), dois elementos musicais são 

importantes para o feto: o pulso (e ritmos previsíveis) e a altura. Os quais são associados 

por condicionamento com a qualidade de sensação, alimentação, satisfação e necessidades 

de sobrevivência. Os bebês com apenas três dias de vida reconhecem a voz materna 

(CASPER; FIFER, 1980 apud ILARI, 2002), histórias, rimas, parlendas e canções 

(LAMONT, 2001 apud ILARI, 2002) ouvidas a partir do sexto mês de gestação. O choro e 

balbucios são sua comunicação. Percebem sons com rapidez e acompanham com os olhos, 

os objetos e os sons, do zero aos dois meses (Escala de Denver- Flemig). 

Quanto à localização da fonte sonora descrita no quadro, baseou-se em roteiros de 

observação fonoaudiológicos como: Costa e Cols (1992), Azevedo (1993), destacados por 

Lopes et al (2005) 

Quanto ao verbal descrito nas etapas até os cinco anos, nossa pesquisa coletou 

dados que coincidiram dos seguintes autores: Lenneberg (apud SCHWARTZ et al, 1997), 

David Werner (1994) (quadro utilizado por terapeutas ocupacionais), escalas evolutivas de 

Denver (neuropediatria - Flehmig e Nitrini, 1995), fonoaudiologia (LOPES; AMPIONTO, 

2005), principalmente. 

Na musicoterapia, Bruscia (1999) destaca que um dos principais objetivos de se 

examinar a história do cliente é detectar em que estágio o cliente se encontra. 

Complemento que, com os nossos pacientes, o atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, e em especial nos aspectos audiomusicoverbal, é quase sempre presente. 

O mesmo autor, afirma que, quando concebemos a musicoterapia como um processo de 

desenvolvimento, temos objetivos principais de: facilitar o desenvolvimento e crescimento, 

a partir do conhecimento das necessidades do cliente no estágio em que se encontra; 

remediar incapacidades específicas do desenvolvimento. O que é exatamente, nosso 

trabalho terapêutico realizado com estas crianças, e que provocou a elaboração do quadro 

aqui apresentado. 

De zero a seis meses, a motivação para a atividade vocal é satisfazer as 

necessidades básicas. A relação rítmica que o bebê estabelece com a mãe é através da 
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sucção. Quase sempre, também é vivenciado com o acompanhamento do balanço do corpo 

do adulto aconchegado ao seu, e das canções de ninar, infantis e outras. De acordo com 

Ilari (2003) Cardoso e Salbatini (2000), ressaltam que a música pode constituir um 

estímulo importante para o desenvolvimento do cérebro da criança. O cantar, dançar e 

brincar auxiliam no aprendizado musical, no desenvolvimento neuropsicomotor e na 

aquisição do verbal. Na musicoterapia utilizamos atividades de estimulação sonoro-

musicais, com objetivos terapêuticos estabelecidos anteriormente, para vencer ao máximo 

o atraso e comprometimento neurológicos destas crianças. Para uma melhor eficácia neste 

trabalho, é necessário então, um conhecimento do desenvolvimento neurológico do bebê, e 

a localização exata da etapa atual em que o mesmo se encontra, antes de iniciar tratamento. 

Nesta etapa, os instrumentos musicais são uma extensão do corpo do bebê, e os que são 

possíveis de serem utilizados, são tocados quando segurados, jogados ou sacudidos ao 

acaso. 

Aos nove meses, Bruscia (1999) destaca o reconhecimento de melodias, 

movimentos associados a elas. O fascínio pela sua própria voz e as diferenças no timbre, 

altura, intensidade são percebidos. O canto das palavras finais de frases é descrito em 

quase todos os estudos e quadros já utilizados nas diferentes áreas já citadas na fase a partir 

de um ano. A partir desta mesma idade, os instrumentos musicais são manipulados 

ativamente e intencionalmente. Todos os instrumentos musicais e extensões vocais, 

destacados no quadro por fases, são baseados em experiência prática desta profissional, em 

três décadas, na área de educação musical com crianças neurotípicas, além de referências 

bibliográficas de autoras  nestas áreas como: Beyer (2005), Parizzi (2009), Carneiro (2006) 

e outros autores de métodos utilizados mundialmente. 

 

QUADRO DE DESENVOLVIMENTO AUDIOMUSICOVERBAL 

(organizada pela educadora musical e musicoterapeuta Nydia do Rêgo Monteiro- teste em 2010) 

 

1 MÊS / 2 MESES 3 MESES 6 MESES 9 MESES 1 ANO 

Os recém-nascidos 
reconhecem vozes 
familiares ouvidas 
durante a gestação a 
partir do 5º mês, 
principalmente as da 

Fase do balbucio. 

Prazer em repetir 
sons. 

Intervalo de 3ª 
menor é emitido (mi 

Localiza sons 
laterais. 

Brinca com 
objetos 
sonoros. 
Sacode 

Localiza sons 
para o lado e 
para baixo, 
indiretamen-
te. 

Entende 

Localiza sons 
laterais, para baixo 
e indiretamente, 
para cima. Tenta se 
expressar e aponta. 
Fala “dá”. Entende 
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mãe. Reconhecem 
também, melodias 
ouvidas durante a 
gravidez da mãe, 
quase sempre 
ficando tranquilos. 
São sensíveis às 
notas musicais e têm 
capacidade para 
reconhecer as 
dissonâncias e 
mudanças de tom 
das melodias . Ao 
ouvir uma música, 
os bebês já são 
capazes de 
identificar o 
intervalo entre as 
batidas e o padrão 
que elas obedecem, 
criando expectativas 
quanto ao início de 
um novo compasso. 

O choro é sua 
comunicação. Emite 
sons como: ah, eh, 
uh. Segura maracá, 
chocalho. Percebe 
sons com rapidez. 
Reconhecem o rosto 
da mãe. 
Acompanham com 
os olhos os objetos e 
os sons. 

a sol 3). 

Gosta de objetos 
sonoros e coloridos. 
Começa a voltar a 
cabeça para a fonte 
sonora.  

Produz ruídos com a 
garganta e estala o 
céu da boca 

Reage a barulhos 
arregalando os olhos. 

As mãos são a 
descoberta e as 
mantém abertas, e 
segura objetos com 
firmeza. 

Bate em um móbile e 
consegue um som ou 
movimento (relação 
causa e efeito). 

Leva tudo à boca. 

Chora quando é 
deixado sozinho 
(sinal de 
sociabilidade). Sorri 
em resposta a outro 
sorriso e a conversas. 

maracás e 
chocalhos. 

Emite sons 
simples. Pode 
balbuciar 
mama, papa 
sem associar 
significado. 

Lambe, 

morde, 

chupa tudo ao 
seu alcance. 
Pode discernir 
vozes amáveis 
de bravas. 

Imita 
expressões. 

Diverte-se 
com jogos: 
”cadê 
‘nenê’?... 
Achou!” 

algumas 
palavras 
como o 
“não”, seu 
nome. 

Brinca de 
soltar 
brinquedos no 
chão e espera 
que peguem 
de volta. 
Busca 
objetos. Fase 
da lalação: 
da, nenê. 
Emite sons 
semelhantes 
ao seu meio. 
Bate palmas, 
joga beijos, 
dá tchau. 
Toca tambor, 
pandeiro, 
maracás, 
chocalhos e 
outros. 
Utiliza 
baquetas com 
as duas mãos. 
Polegar e 
indicador 
funcionam 
como pinça 
para pegar. 

conceitos como: 
“aqui”, ”lá”, 
”dentro”, ”fora”, 
”para cima”, ”para 
baixo”. Ataques de 
birra. Imita e copia 
ações e pessoas. 
Entende comandos. 
Grava músicas, e 
algumas palavras e 
significados. Canta 
palavras dos finais 
de frases. A 
tessitura de voz 
pode alcançar cinco 
sons (dó a sol 3). 
Gosta de dançar, 
apertar botões. 
Gosta de 
instrumentos de 
teclado. Pode soprar 
apitos e flautas. A 
rotina e firmeza dos 
pais ajudam a 
reforçar a estrutura 
emocional das 
crianças. 
Brincadeiras de 
“esconde-achou” 
ajuda a criança a 
lidar com perda e 
reencontro. 

 

A partir de dois anos, toca instrumentos de bandinha rítmica e mantém ritmo por 

imitação. Hargreaves apud Parizzi (2009) diz que crianças de dois a três anos não 

enfatizam os detalhes, sendo a principal conseqüência deste aspeto, a imprecisão das 

relações de durações e alturas. Segundo Shuter-Dyson y Gabriel (1981) de três a quatro 

anos, a criança concebe um plano geral de uma melodia, e pode desenvolver ouvido 

absoluto se estudar um instrumento musical. 

Em nossa experiência prática com bebês em aula de música em ambientes de zona 

urbana e rural, quase todos desenvolvem aspectos audiomusicoverbais acima do descrito 

neste quadro, se adequadamente estimulados a partir dos primeiros meses. 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

51 

Destacando a musicoterapia, musicalmente, a criança constrói suas próprias 

canções com sílabas ou palavras sem sentido. Cantar canções conhecidas é prazeroso e 

utilizado como expressão (BRUSCIA, 1999). Ela desenvolve habilidades tonais e aprende 

a interagir, se perceber e explora suas emoções. Além de necessitar também de canções 

que estimulem o movimento, o que é utilizado bastante na habilitação física pelo 

musicoterapeuta. Os sons dos instrumentos também estão associados a várias partes do 

corpo, pela criança. Estes mesmos instrumentos musicais ajudam a criança a desenvolver 

seu ritmo e tentar sincronizar-se ao ritmo dos outros. Ela se move com ritmo: sacudindo-se, 

balançando-se, batendo o pé, e interpretativamente. Reconhece canções, distingue ritmo, 

pulso, melódico, melodia/escala. Papousek (1996), Dowling (1984), Davies (1992), 

Swanwick, Tilmann (1988), Shifres (2007) citados por Parizzi (2009) confirmam que os 

bebês brincam com os sons vocais, incentivados pelos pais e cuidadores, os quais são 

modelos de timbre, andamento, intensidade, altura e linguagem. O musicoterapeuta assume 

este papel perante a criança com atraso no DNPM, AMV, estimulando-o adequadamente 

com os elementos sonoro-musicais necessários para atingir a finalidade viável proposta. 

Swanwick (1988) ressalta que o processo musical da criança por volta dos cinco anos não 

atinge o mesmo nível de desenvolvimento de sua linguagem, provavelmente porque a 

criança não é tão estimulada para fazer música como é para falar. (Parizzi) Acrescento que, 

um nível de desenvolvimento mais alto pode ser atingido pela criança que se inicia 

musicalmente desde bebê. Este quadro também pode ser utilizado como referência de 

planejamento para atividades desenvolvidas em sala de aula de música para bebês e 

crianças, adequando mais as reais potencialidades e estimulando a superações. 

 

2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 

Localiza os sons em 
qualquer ângulo. 
Período da justaposição 
de duas palavras. Gosta 
de elogios e agradar a 
adultos. Entende 
simbolismos. 

Começo do prazer da 
socialização. Começa a 
perceber as regras. 

Localiza objetos e 
aponta. Pode fazer 
instrumentos musicais 

Por que? É utilizado. 
Usa frases simples. 
Interage com as 
pessoas. Nomeia 
objetos, obedece 
instruções simples. 
Brinca independente 
com crianças e 
brinquedos. É ágil, 
realizando duas 
atividades aos mesmo 
tempo. Pula com os 
dois pés, sobe, corre. 

Constrói frases com 
até seis palavras, sobre 
o dia, situações reais e 
próximas. Entende 
regras gramaticais e 
tenta usá-las. 

Obedece instruções 
múltiplas. É capaz de 
iniciar leitura musical 
e executar com 
precisão rítmica e  
melódica. Tem 
concentração para 

Expressa sentimentos 
e emprega verbos: 
“pensar” e “lembrar”. 
Fala de coisas 
ausentes e usa 
palavras de ligação 
entre as sentenças. 

Realista, quer entender 
como o universo 
funciona. Cansa os 
pais com perguntas. Já 
pode falar como um 
adulto. Ajuda em 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

52 

simples como maracás. 
Responde a perguntas e 
a conversa. Possessivo, 
quer que tudo seja dele. 
É marcado pelo 
negativismo: ”Não vou”, 
”não quero”, “não 
gosto”. Toca 
instrumentos de 
bandinha rítmica e 
mantém rítmo por 
imitação. Ex: pandeiro, 
tambor, castanhola, 
reco-reco, ganzá,etc. 
Canta músicas inteiras 
(dó a lá 3) e repete 
movimentações. 

Tem habilidade 
motora para tocar 
instrumentos musicais 
melódicos. Relaciona 
notas musicais, 
emitindo uma oitava 
completa (dó3 a dó4) 
e distingue 
instrumentos musicais 
diferentes. É generosa 
e carinhosa com 
amigos. Está 
descobrindo a 
diferença entre os 
sexos. 

atividades difíceis. 
Grava e reproduz 
histórias e músicas. 

Está mais instável 
emocionalmente e 
pode se mostrar 
rebelde com pais e 
regras. 

tarefas simples. Lê 
música, improvisa, 
cria, canta e toca . 

Percebe e discrimina 
timbres diferentes e ao 
mesmo tempo. É 
capaz de fazer 
instrumentos musicais 
simples. Sua 
coordenação fina deve 
ser trabalhada. 

É capaz de praticar 
estudos musicais com 
prazer. Tem confiança 
em si e nos outros, e 
volta a respeitar a 
autoridade dos pais, 
sendo obediente . 

 

APLICAÇÃO DO QUADRO DNPM-AUDIOMUSICOVERBAL 

 

1º. Em Musicoterapia, ao realizar avaliação antes de iniciar atendimento 

musicoterapêutico, localizar no quadro as ações que o bebê já realiza, e marcar no quadro a 

data da avaliação. Estabelecer os objetivos terapêuticos que no geral contemplam a 

estimulação para superar ao máximo o ADNP (atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor), e à medida que for avaliando durante o tratamento, ir assinalando os 

ganhos adquiridos e datando. Este quadro tem o objetivo de facilitar e instrumentalizar o 

profissional musicoterapeuta, pertencente a uma equipe multidisciplinar da área de saúde, 

que periodicamente tem que produzir relatórios objetivos e pontuais sobre seu paciente. Ao 

dar alta ao paciente em tratamento, tem um quadro que registra e demonstra visualmente a 

evolução da criança em tratamento. 

 

2º. Educação Musical e Educação - Um quadro referencial de capacidades compatíveis 

com as crianças que tenham desenvolvimento neuropsicomotor normal de zero a cinco 

anos, pode auxiliar o professor durante seus planejamentos e aplicação diária. 

Principalmente na área audiomusicoverbal que carece de instrumentos de avaliação e 

referências para aplicação com crianças. 
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CONCLUINDO 

 

A aplicação deste quadro referencial está sendo realizada e avaliada ao longo de 

nove meses, deste ano de dois mil e dez, com crianças neurotípicas e atípicas em processo 

normal de educação musical e de musicoterapia. Desta forma, podemos concluir que a 

criação deste material prático auxilia de forma concreta, o trabalho de profissionais da 

área, proporcionando um melhor acompanhamento de cada paciente, e uma melhor 

compreensão da evolução do tratamento por parte da equipe multidisciplinar. Em relação 

ao contexto de educação, dá um melhor suporte ao educador musical em suas práticas e 

também, fornece um parâmetro realista do desenvolvimento normal. Citando, Federico 

(2008) recorrer a investigações existentes para encontrar aquelas necessidades ainda não 

encontradas. Ver nossos clientes, pacientes, crianças com uma melhor qualidade de vida e 

melhor inserção e interação no mundo, é a nossa principal meta. A música é o primeiro 

terapeuta porque ela trata o paciente, e o musicoterapeuta a aciona. Que este instrumento 

prático possa facilitar a aplicação e o alcance dos objetivos estabelecidos por nossos 

colegas da musicoterapia e da educação musical. 
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RESUMO 

 
Segundo reflexões de psicólogos da década de 80, presentes em estudos de Ozella (2007), 
a adolescência é um fenômeno compreendido pela sociedade como um período de crise, 
problemático e ambíguo. A Psicologia Sócio-Histórica, por sua vez, compreende o 
adolescente como um sujeito histórico, constituído pelas relações que estabelece em 
espaços e tempos definidos como qualquer ser humano (AGUIAR; BOCK; OZELLA, 
2007). Sua subjetividade não está limitada a concepções universalistas. Segundo Furtado 
(2002, p. 99), a subjetividade divide-se em subjetividade social, que "é correlata à 
Configuração Subjetiva do Sujeito". A dimensão à qual se teve acesso nessa pesquisa, 
desenvolvida no Mestrado em Música da Universidade Federal de Goiás, foi a 
Configuração Subjetiva do Sujeito Adolescente. Nesse estudo, foram incluídos sete 
adolescentes com idade entre dez e treze anos, sendo quatro do sexo masculino e três do 
sexo feminino. Todos eram estudantes do 5º ao 7º ano do Ensino Fundamental e moravam 
com os pais. Os atendimentos, em grupo, realizaram-se semanalmente, durante três meses, 
em uma instituição social localizada na região de Goiânia assolada por problemas sociais. 
A referida instituição visa a recuperação, a prevenção, a sociabilização, a informação e a 
humanização por meio de atividades sócio-educativas, culturais, esportivas e de iniciação 
profissional para crianças, jovens, adultos e idosos. No setting, foram utilizadas técnicas 
como improvisação, audição, recriação e composição musicais e outras atividades e 
recursos como CDs, instrumentos musicais, gravador, fitas K7 e aparelho de som. O 
objetivo geral da pesquisa foi investigar como a Musicoterapia pôde contribuir no 
fortalecimento da subjetividade desses adolescentes. Utilizou-se como fundamentação 
teórica a Musicoterapia, a Psicologia Sócio-Histórica e a visão sócio-histórica de 
Adolescência. Dentre os fundamentos da Musicoterapia, utilizou-se o princípio de ISO e a 
Identidade Sonoro-Musical do Indivíduo (Benenzon, 2008). Esta última foi relacionada à 
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categoria identidade, que segundo Furtado (2002), é um continnum entre a Configuração 
Subjetiva do Sujeito e a subjetividade social. A orientação metodológica da pesquisa foi 
qualitativa. Para a análise dos dados, utilizou-se a leitura de relatórios escritos, audições de 
gravações de algumas sessões, entrevistas após a finalização do processo musicoterápico e 
submeteu-se esse conteúdo à escuta e à análise musicoterápicas segundo a fundamentação 
teórica. O processo foi dividido em quatro fases: 1ª fase: ritmos brasileiros e rap; 2ª fase: 
ritmos e audição musical, recriação musical e expressão corporal; 3ª fase: ritmo, voz, 
concentração; 4ª fase: composição musical. Nesse processo, surgiram formas de agir, 
pensar e sentir expressadas na produção musical dos participantes, permitindo que sentidos 
fossem elaborados a partir de significados já existentes. Um desses sentidos surgiu do 
termo "aborrecente", presente na composição final. Os adolescentes acrescentaram a esse 
termo o seguinte sentido: "aquele que não é criança, nem adolescente". A partir da análise 
das falas das entrevistas, surgiram aspectos psicológicos como: Aprendizado, Percepção de 
si, Criatividade, Emoção, Relacionamento interpessoal e Repercussão no Contexto Social. 
Concluiu-se que a Musicoterapia contribuiu para o fortalecimento da subjetividade dos 
participantes da pesquisa ao possibilitar que sentidos fossem construídos a partir dos todos 
aspectos vivenciados no decorrer da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia; Psicologia Sócio-Histórica; Adolescência; Subjetividade. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A visão sócio-histórica de adolescência 

 

A adolescência é um tema intrigante. Muitas são as abordagens que o discutem e 

muitas são as reflexões que orientam a atuação de profissionais de diversas áreas do 

conhecimento que trabalham com adolescentes. Segundo estudos realizados por Ozella 

(2007), um dos pesquisadores da adolescência segundo a visão sócio-histórica, algumas 

reflexões de psicólogos da década de 80 caracterizam a adolescência como momento de 

aquisição do sentimento de identidade pessoal, no qual acontece a perda da comunicação 

ou linguagem infantil para se adquirir uma comunicação ou linguagem adulta; momento de 

rebeldia e contestação, repleto de contradições, perturbado, ambivalente, no qual surgem 

modificações psicológicas correlatas de modificações corporais e momento em que ocorre 

a dificuldade de elaboração da perda do corpo infantil. 

Há nestas reflexões um patamar de igualdade imposto a todos os adolescentes, 

proveniente da concepção liberal e universalista da ciência do século XIX e que perdura no 

século XX. Esta visão nega as desigualdades sociais a que o adolescente está exposto, 

submetendo-o a toda e qualquer responsabilidade por seu processo, negando o contexto 

social em que o mesmo se desenvolve (AGUIAR; BOCK; OZELLA, 2007). Blasco (apud 
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AGUIAR; BOCK; OZELLA, 2007, p.165) aponta dois riscos nesta visão: “(...) o primeiro 

risco seria rotular de patológico o adolescente (...). O segundo risco seria que, ao 

considerar “saudável o ‘ser anormal’, é possível que problemas sérios (...) não sejam 

reconhecidos...”. 

O adolescente, segundo a citação acima, é um ser isolado com dificuldades e 

potencialidades em desenvolvimento. Segundo Clímaco (1991, p.169), essa concepção de 

adolescência surge com a sofisticação tecnológica do trabalho, que “passou a exigir um 

tempo prolongado de formação, adquirida na escola, reunindo em um mesmo espaço os 

jovens e afastando-os do trabalho por algum tempo”. O desemprego também retardou o 

ingresso dos jovens no mercado e aumentou os requisitos para o ingresso no mesmo, 

fixando-os mais tempo na escola. 

Essa realidade possibilitou o surgimento da adolescência como um período de 

latência entre a infância e a fase adulta, com seus padrões coletivos de comportamento 

representados por características como “a rebeldia, a moratória, a instabilidade, a busca da 

identidade e os conflitos” (CLÍMACO, 1991, p.170). São traços formados no contexto da 

sociedade capitalista moderna, em que o adulto retira do adolescente a possibilidade de 

inserção na mesma. Assim, o adolescente, que possui condições cognitivas e afetivas para 

se inserir na sociedade, constrói sua subjetividade a partir desse modelo (AGUIAR; 

BOCK; OZELLA, 2007, p.171). 

A visão sócio-histórica de adolescência compreende o adolescente em sua 

singularidade que é construída a partir das relações estabelecidas com o contexto social no 

qual atua. A Psicologia Sócio-Histórica surgiu no início do século XX, fundamentada no 

materialismo histórico e dialético de Marx (BOCK, 2007). Abrange o ser humano em sua 

estrutura psicológica constituída dos elementos decorrentes de suas relações com a política, 

economia e cultura nas quais está inserido. São realidades plurais, mutantes e complexas, 

que se refutam, se contradizem e se modificam. 

Trata-se de uma abordagem crítica em relação às concepções liberais que 

constituíram as concepções psicológicas vigentes que compreendem o ser humano como 

um depósito de valores existenciais preexistentes, como fraternidade, liberdade, segurança 

e igualdade, entre outros (BOCK, 2007). Segundo tais concepções, esses valores já 

estariam presentes na estrutura psicológica do ser humano desde seu nascimento. Devido 

ao fato de ter como fundamentação teórica o materialismo histórico e dialético do 

marxismo, essa nova psicologia concebe “a história, como o movimento contraditório 
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constante do fazer humano, no qual a partir da base material, deve ser compreendida toda 

produção de ideias, incluindo a ciência e a psicologia” (BOCK, 2007, p.17-8). 

Segundo essa abordagem, a adolescência “não é um período natural do 

desenvolvimento. É um momento significado, interpretado e construído pelos homens” 

(AGUIAR; BOCK; OZELLA, 2007, p.168). O adolescente tem como referência para a 

construção de sua subjetividade as significações sociais, realizando em si “a conversão do 

social em individual” (AGUIAR; BOCK; OZELLA, p.169).  

Desde o início do século XX, no pensamento de Stanley Hall, a adolescência foi 

consolidada como um período de crise. Sua reflexão identificou-a como uma etapa 

atormentada e conturbada no que tange à sexualidade (OZELLA, 2003). A adolescência foi 

transformada em um período de intenso sentimento de luto e (...) intensa angústia, 

enfatizando o conflito pais e filhos, resultante das dificuldades, necessidades e mudanças 

do adolescente, como aspecto importante desta turbulência emocional (CALIL, 2007, 

p.144). 

A superação destas visões existentes na Psicologia que preconizam tendências e 

comportamentos natos no ser humano, parte do pressuposto que a adolescência é 

constituída socialmente por meio de necessidades sociais e econômicas de grupos sociais 

cujas características são constituídas no processo. A adolescência se coaduna com a 

complexidade de uma sociedade. Se uma sociedade possui um grau de complexidade 

elevado, mais longa e conflituosa será a adolescência. 

A Psicologia Sócio-Histórica pretende superar as visões reducionistas presentes nas 

abordagens psicológicas, que tratam o fenômeno em questão, a adolescência, de forma 

homogênea, ignorando as particularidades dos contextos e dos tempos nos quais os 

indivíduos estão inseridos. 

 

Relação da visão sócio-histórica com os princípios da Musicoterapia 

 

Considerando que a música faz parte da vida do adolescente, integrando em suas 

manifestações e estilos os valores, a linguagem e outros aspectos da adolescência, propôs-

se, nessa pesquisa, investigar como a Musicoterapia pôde contribuir para o fortalecimento 

da subjetividade de adolescentes participantes de um projeto social. Para realizar essa 

investigação, aproximou-se dois eixos teóricos relativos a Psicologia Sócio-Histórica e a 

Musicoterapia: a categoria identidade e a Identidade Sonoro-Musical do Indivíduo. 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

59 

A categoria identidade é o “ponto de ancoragem do campo subjetivo e ao mesmo 

tempo (...) a construção social do sujeito” (FURTADO, 2002, p.99). É o continuum entre o 

campo individual da subjetividade (Configuração Subjetiva do Sujeito) e a construção 

social do sujeito (subjetividade social). Este conceito encontra ressonância na Identidade 

Sonoro-Musical do Indivíduo (ISo). Para compreender melhor tal conceito, Benenzon 

(2008) define outro conceito que o antecede, denominado Princípio de ISO: “Defino 

Princípio de ISO como o conjunto infinito de energias sonoras, Acústicas e de movimento 

que pertencem a um indivíduo e que o caracterizam” (BENENZON, 2008, p. 71). 

O conceito de Identidade Sonoro-Musical do Indivíduo (ISo) é definido por 

Benenzon (2008) como o conjunto das energias sonoras, de movimento, de silêncio e de 

pausas que pertencem a cada ser humano e que o diferencia de outro. Ao aproximar o 

conceito de ISo de Benenzon do conceito de Identidade apresentado por Furtado (2002), o 

conceito de ISo se torna o momento em que o indivíduo é ele mesmo musicalmente e é 

representado socialmente por meio do conjunto de elementos sonoro-musicais que o 

caracteriza. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de investigar como a Musicoterapia pôde 

contribuir para o fortalecimento4

Os objetivos específicos foram os seguintes: desenvolver estudo teórico sobre 

subjetividade e adolescência, utilizando material bibliográfico das áreas de Musicoterapia e 

Psicologia Sócio-Histórica; gerar material bibliográfico em Musicoterapia aplicada à área 

social. 

 da subjetividade dos adolescentes participantes de um 

projeto social. 

 

METODOLOGIA 

 

A orientação metodológica desta pesquisa é qualitativa. A pergunta essencial desse 

formato de pesquisa é como acontece um determinado fenômeno. Conforme Minayo 

(1994, p.21-2), a pesquisa qualitativa se preocupa “com o universo de significados, 

                                                           
4 Entende-se nessa pesquisa que fortalecimento é o ato de ampliar a expressão corpóreo-musical dos 
adolescentes por meio das técnicas musicoterápicas. 
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motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”, que não se reduzem “à operacionalização 

de variáveis”. 

O foco da presente pesquisa está na subjetividade de sujeitos adolescentes. Segundo 

González Rey (1999, p.42), “a subjetividade é um sistema processual, plurideterminado, 

contraditório, em constante desenvolvimento”. O pesquisador, para compreender a subjetividade, 

estabelece uma relação face a face com a realidade do sujeito para captar o que há de mais evasivo 

e imponderável. Nesta pesquisa, procurou-se ouvir a produção sonoro-musical dos participantes, 

quais os significados e sentidos por eles oferecidos, e também a forma pela qual as funções 

superiores, como pensamento, linguagem, cognição e emoção, se manifestavam. O pesquisador 

participou das sessões de forma ativa, considerando os aspectos intersubjetivos presentes na 

situação. 

 

Instituição onde foi realizada a pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada em um centro de formação da Igreja Católica cuja 

finalidade é recuperação, prevenção, sociabilização, inclusão, informação e humanização. 

Tem como objetivo a assistência social a partir de um processo de atividades sócio-

educativas, culturais, esportivas, de iniciação profissional, possibilitando a inserção de 

participantes (criança, jovens, adultos e idosos) de uma região periférica de Goiânia. Este 

centro é uma contra-alternativa no enfrentamento de problemas sociais “como a violência, 

o uso de drogas, carência de formação cultural, desportiva e de espaços de lazer e falta de 

atenção devida à pessoa do idoso” (DIAS et. al., 2007, p.1). 

 

Os sujeitos participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram sete adolescentes: três do sexo feminino e 

quatro do sexo masculino. A faixa etária deles estava entre dez e treze anos. Atualmente, 

residem na região de Goiânia que é assistida pela instituição. Todos moram com os pais. 

São estudantes do 5º., 6º. e 7º. anos do Ensino Fundamental. As atividades da instituição 

das quais participam, que proporcionam acesso à formação humana integral, podem 

contribuir para que eles se afastem de atividades não adequadas socialmente. Eis os nomes 

fictícios utilizados para identificá-los na pesquisa: Patrícia, Júlia, Pedro, Marcos, Bruno, 

Marcelo, Fernanda.  
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Procedimentos e recursos 

 

Foram realizadas 13 sessões com duração de uma hora a cinquenta minutos. A 

última foi uma confraternização de “amigo secreto”. Os recursos utilizados foram: ficha 

musicoterápica, preenchida na primeira sessão; entrevistas, realizadas na penúltima sessão; 

relatórios realizados ao final de cada sessão. Os instrumentos musicais utilizados foram 

dois pandeiros pequenos, um pandeiro grande, dois paus de chuva, quatro caxixis, um 

triângulo, um bongô, um ovinho sonoro, um agogô, uma alfaia, um chocalho triplo, dois 

ganzás. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para facilitar a análise dos dados, o processo foi dividido em fases conforme o 

quadro abaixo: 

FASES DO PROCESSO MUSICOTERÁPICO 

1ª fase: Ritmos brasileiros 
e rap 

2ª fase: Ritmos e audição 
musical, recriação 
musical e expressão 
corporal 

 

3ª fase: Ritmo, voz, 
concentração 

4ª fase: Composição 
musical 

PRODUÇÃO CORPÓREA-SONORO-MUSICAL 

1ª fase: Capoeira, viagem 
musical 

2ª fase: Audição musical 
com ritmo, criação de 
ritmos, ritmo ritual, 
recriação musical, 
melodia, expressão 
corporal.  

3ª fase: Criação de 
ritmos durante 
exercício de 
concentração, 
exercícios vocais, 
execução rítmica mais 
difícil.  

4ª fase: Discussão 
sobre adolescência, 
ideias para a 
composição, escolha 
da música para a 
composição. 

 

Na primeira fase, iniciou-se a estruturação do vínculo terapeuta-grupo por meio dos 

ritmos brasileiros e do rap. O primeiro ritmo que surgiu a partir da produção sonora do 

grupo, no inicio do processo foi a capoeira, tocado por Marcos por meio do pandeiro. Esse 

ritmo pertence ao ISO Cultural e ao ISO Gestáltico de alguns participantes (BENENZON, 

2008). Logo após o surgimento desse ritmo, o pesquisador sugeriu ao grupo que 

realizassem uma viagem musical, e mostrou ao grupo como se tocavam outros ritmos 

brasileiros de estrutura rítmica semelhante ao da capoeira, como o samba, o baião, 
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maracatu e por fim, um ritmo estrangeiro: o rap. A técnica musicoterápica predominante 

dessa fase foi a improvisação musical. 

Na segunda fase, a expressão musical se ampliou e mobilizou a melodia e a 

expressão corporal. Canções foram sugeridas pelo grupo e pelo pesquisador e recriadas 

com instrumentos e voz junto com o som mecânico. As técnicas utilizadas nesse momento 

foram audição e recriação musicais. Segundo Sekeff (2002, p.46), “a melodia fala 

diretamente à nossa fisionomia afetiva. (...) ela representa a fisionomia sentimental 

característica de cada indivíduo, assentada num repertório sociocultural”. Barcellos (1982) 

afirma que na filogênese da humanidade, a melodia surge posterior ao ritmo quando o ser 

humano começa a manifestar sentimentos mais elaborados. Esse processo também se 

repete na ontogênese do ser humano. Com base nessa fundamentação, o pesquisador 

associou a filogênese e a ontogênese do ser humano ao desenvolvimento do processo 

musicoterápico. Na 1ª fase, o principal elemento da música foi o ritmo. Nessa fase, a 

melodia. 

A terceira fase foi um prelúdio para a fase seguinte em que foi realizada a 

composição musical. Foi sugerido ao grupo a prática de atividades mais desafiadoras. Uma 

atividade sugerida foi um exercício de concentração no qual o grupo ficou tocando os 

instrumentos. Cada participante do grupo, um de cada vez, ficou de pé tocando um 

instrumento e interagindo com os demais que estavam sentados tentando desconcentrá-los. 

A partir dessa atividade, eles fizeram alusão a diversos momentos de suas vidas em que 

perdiam a concentração por causa da interferência de outras pessoas. O pesquisador 

também sugeriu alguns exercícios de técnica vocal, tendo como objetivo estimular a 

expressão da melodia. 

Na quarta fase, foi realizada a composição final do grupo. Ei-la abaixo:  

Sou criança bem doidona 

Sem freio na bicicleta 

Pense numa maluquice 

Seja como eu 

 

Não sei se sou criança 

Não sei se sou aborrecente 

Não sei se vou ficar 

Maluco para sempre 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

63 

Eu vou ficar 

Ficar com certeza 

Maluco beleza (2x) 

 

Eu não sinto nada 

Já não tenho mais ideia 

Eu pego o gravador 

Quein, quein, quein, quein 

Já tirei minha carteira 

 

Esqueci minha bicicleta 

Só ando de carrão 

E com os rodão. 

Eu vou ficar... 

 

Boto a família dentro 

E vou pro Araguaia 

Faço a maior festança 

Com muita segurança 

Esqueci minha bicicleta 

Já cresci, já to adulto 

Esses dias olhei pra ela 

Coitada, já tá velha. 

As baratas dormem nela 

Mas eu vou arrumar ela 

Com a cor amarela 

Eu vou pintar ela 

Essa foi minha infância 

Com minha bicicleta. 

 

Eu vou ficar... 
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Esta canção é uma paródia da canção Paga Pau, de Fernando e Sorocaba. Ao 

analisar as duas primeiras estrofes, o pesquisador constatou a seguinte ideia expressa na 

composição: indefinição. O fato de não saberem se são crianças ou se são “aborrecentes” 

expressa a dificuldade de se perceberem segundo os significados desses termos 

apresentados pela subjetividade social (LANE, 2003). As estrofes seguintes revelam uma 

transição da fase infantil para a fase adulta que eles ainda não vivem. Nos dois últimos 

versos, eles se despedem da infância ao dizerem: “essa foi minha infância com minha 

bicicleta”. Em um dado momento, o pesquisador perguntou aos participantes se eles se 

viam como criança ainda. Eles responderam: “não sou criança”; “mais ou menos”; “sou 

criança no dia das crianças”; “um dia pra ser criança (slogan do colégio)”; “gosto de 

brincadeira de adulto” e “brincadeira de criança” (Júlia); “me sinto adolescente’; “me sinto 

aborrecente”; “me sinto mais ou menos adolescente”. Fernanda disse que se sentia criança 

ainda. 

Segundo Camargo, Maheirie, e Waslawick (2007), sentidos singulares que são 

construídos por meio da relação do sujeito com a música, constroem uma significação 

musical histórica, temporal e provisória. Fernanda expressou o significado do termo 

“aborrecente” que está presente no contexto social: “meu tio disse que quando passa pra 

essa fase todo mundo fica aborrecido, aí fica aborrecente”. O grupo elaborou outro sentido 

para esse significado: aquele “que não é criança, nem adolescente”. Esse sentido foi local 

(setting musicoterápico, região periférica de Goiânia, instituição social), foi temporal 

(pertence ao momento de vida em que estão: adolescência) e foi provisório (corresponde à 

adolescência, ao local e à situação em que foi elaborado: pesquisa). 

Algumas falas extraídas das entrevistas realizadas no final do processo foram 

selecionadas e colocadas em destaques que indicam quais mudanças aconteceram com os 

adolescentes ao longo do processo: Repercussão no Contexto Social - “ah, fala do que a 

gente vive, né, agora, eu gostei da canção” (Patrícia) “quando o meu pai tava muito mal, 

ele gostava, ele gosta muito dessa música (canção “Equalize”, da cantora Pitty)” (Patrícia); 

Percepção de si (consciência) - “(...) não tenho mais timidez” (Bruno). Criatividade - 

“quando a gente tava fazendo a nossa música (...). Eu nunca tinha feito nada” (Júlia); 

Emoção - Muito alegre, a gente faz o que mais gosta... (Patrícia); Relacionamento 

interpessoal - “Aprendi a conviver melhor com minha família” (Júlia); Aspectos cognitivos 

- atividade que mais gostou: “aquela que a gente vai tocando sentado e todo mundo vinha 

andando de olho fechado” (Fernanda); Aprendizado - “eu comecei a gostar de um 
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instrumento novo, o violão” (Marcelo); “foi aprender ritmos diferentes” (Fernanda); 

Mudança em diferentes âmbitos - “toda quinta-feira eu fico estressada por causa dos 

trabalhos (da escola), quando eu chego aqui eu desestresso total. Foi uma mudança geral na 

minha vida” (Patrícia); “Eu não gostava de capoeira. Aí, como as músicas de capoeira, 

agora eu tô gostando das músicas, então mudou sim” (Marcelo); “paciência” (Marcos); 

“antes da MT ele (meu irmão - Bruno) mexia comigo e eu brigava, agora mexe, mexe...” 

(Marcos). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos dados apresentados, conclui-se que o fazer musical mobilizados pelas 

atividades e técnicas musicoterápicas e as relações estabelecidas pelos significados e 

sentidos extraídos do processo contribuíram para o fortalecimento das formas de sentir, 

agir e pensar dos adolescentes participantes da pesquisa, ou seja, para o fortalecimento de 

suas subjetividades. 
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RESUMO 

 
A insuficiência renal crônica e a hemodiálise geram inúmeras alterações na vida do 
paciente, envolvendo as dimensões biológica, psicológica, social e espiritual. Diante das 
modificações poderão surgir inúmeros questionamentos quanto ao ser e estar no mundo e 
dúvidas frequentes envolvendo a espiritualidade e/ou religiosidade, além disto, o paciente 
poderá utilizar a religiosidade tanto para promover experiências positivas quanto negativas 
em relação à doença. O presente trabalho trata-se de pesquisa de conclusão do curso de 
graduação em Musicoterapia na Universidade Federal de Goiás, cujo objetivo foi 
investigar a influência das canções religiosas no tratamento de pacientes com doença renal 
crônica sob hemodiálise. Diante dos resultados obtidos verificou-se que este tipo de canção 
auxilia o paciente a exteriorizar sentimentos de tristeza, dor e ansiedade com uma 
significativa diferença do uso das demais canções, pois com o uso da canção religiosa o 
paciente pode se sentir acolhido por uma força Sagrada, geradora de conforto e equilíbrio.  
 
Palavras-chave: Musicoterapia; Hemodiálise; Espiritualidade; Canção Religiosa. 
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ABSTRACT 
 
The chronic renal failure and hemodialysis generate numerous changes in patient's life, 
involving biological, psychological, social and spiritual dimensions. Against the changes 
may arise many questions about the existing and being worldwide and frequently asked 
questions involving spirituality and/or religion, furthermore, the patient may use religion to 
promote both positive and negative experiences related to the disease. This work is a 
research for completion of the undergraduate course in Music Therapy at the Federal 
University of Goiás, whose objective was to investigate the influence of religious songs in 
treating patients with kidney disease chronic hemodialysis. Based on these results it was 
found that this kind of song helps the patient to externalize feelings of sadness, pain and 
anxiety with a significant difference in the use of other songs, because with the use of 
religious song the patient may feel rejected by a force Sacred, which generates comfort and 
balance. 
 
Keywords: Music Therapy; Hemodialysis; Spirituality; Religious Song. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma síndrome metabólica que ocasiona uma 

perda progressiva e geralmente lenta na taxa de filtração glomerular, originando uma 

queda vagarosa da função renal podendo afetar qualquer pessoa e ocorrer em qualquer fase 

da vida (GUYTON, 1988). Quando a função dos rins é prejudicada, é necessária a 

providência de algum meio capaz de suprí-la. Para isto o paciente poderá contar com meios 

artificiais, passando por tratamentos capazes de eliminar os excessos retidos no organismo. 

Dentre estes tratamentos encontra-se a hemodiálise. (HELITO; KAUFFMAN, 2007) 
A Hemodiálise é um procedimento de alta complexidade e densidade tecnológica5

 

, 
em que os pacientes, pela ausência de funcionamento renal, são submetidos a um 
tratamento que visa substituir a função dos rins falidos por meio da retirada dos 
resíduos prejudiciais ao organismo. (GALVÃO, 2007) 

O paciente com IRC sob hemodiálise passa por mudanças significativas, 

compreendendo a dimensão biológica, emocional, social e espiritual. Na dimensão 

biológica pode-se citar os procedimentos invasivos, sendo a confecção cirúrgica da fístula 

arteriovenosa, as punções a cada sessão de hemodiálise e a perda de peso, exemplos 

relevantes no quadro. Na dimensão emocional é possível encontrar sentimentos diversos, 

dentre eles, raiva das atuais circunstâncias, culpa, ressentimento, dúvida diante da vida, 

desespero, incerteza do futuro, hostilidade, ansiedade, sintomas de depressão, medo da 
                                                           
5 Referência às máquinas utilizadas para hemodiálise. 
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morte. Na dimensão social as demandas são expressas pelo afastamento do trabalho, 

adaptação a novas rotinas e ausência de atividade, perda da independência. Na dimensão 

espiritual6 poderão surgir questionamentos envolvendo consequências prejudiciais ao 

indivíduo, denominadas Coping Religioso/Espiritual (CRE) 7

Diante da doença o paciente pode utilizar objetivos-chave da religião

 negativo, como vinculados 

ao  religioso - questionar existência, amor ou atos de Deus, delegar a Deus a resolução dos 

problemas, sentir insatisfação/descontentamento em relação a Deus ou frequentadores de 

instituição religiosa, redefinir o estressor como punição divina ou forças do mal etc. 

(PARGAMENT et al., 1998a, 2000, 2001b, apud PANZINI, 2004) 
8 – busca de 

significado, controle, conforto espiritual, intimidade com Deus e com outros membros da 

sociedade e transformação de vida – como forma de enfrentamento da doença e como 

busca de bem-estar físico, psicológico e emocional (PARGAMENT, 1997; PARGAMENT 

et al., 2000, apud PAZINI; BANDEIRA, 2007). Para Liberato e Macieira (2008), quando 

as pessoas se encontram doentes, muitas confiam na espiritualidade9

Geralmente as “principais religiões com tradições bem estabelecidas e lideranças 

responsáveis tendem a promover mais experiências humanas positivas que negativas” 

(KOENIG, 2001 apud PANZINI; BANDEIRA, 2005). Entretanto a religião pode ter efeito 

adverso na saúde, no sentido de que crenças e práticas religiosas podem ser usadas como 

meios que justifiquem comportamentos de saúde negativos ou em substituição de cuidados 

 e nas crenças 

religiosas para que possam manter a esperança e o sentido de significado e propósito da 

vida.  

                                                           
6 A dimensão espiritual está sendo utilizada, a fim de abranger o conceito holístico do sujeito. Permitindo 
uma flexibilidade paradigmática que traduz a transformação pela qual o conceito biopsicossocial tem 
passado, transformando-se em biopsicossocioespiritual-ecológico. (VASCONCELOS, 2001) 
7 O uso de crenças e comportamentos religiosos responsáveis por facilitar a resolução de problemas e 
prevenir ou aliviar consequências emocionais negativas de situações de vida estressantes. Podendo ser 
dividido em CRE positivo, pelo qual o paciente assume atitudes positivas de enfrentamento e CRE negativo, 
pelo qual o paciente torna a religiosidade e/ou espiritualidade um fator estressor que atrapalhará quanto ao 
enfrentamento da doença. (PANZINI; BANDEIRA, 2007) 
8 Refere-se à organização institucional de determinada forma de vivência religiosa e doutrinária que esteja 
relacionada com a crença no direito à salvação, pregada por qualquer tradição de fé. Essa crença tem, como 
um de seus principais aspectos, a aceitação de alguma forma de realidade metafísica ou sobrenatural, 
incluindo possivelmente uma idéia metafísica ou nirvana. Associados a isso estão os ensinamentos, 
doutrinas, rituais, orações, éticas (comportamentos adequados), edifícios artísticos (templos e monumentos), 
que têm como objetivo conduzir os fiéis a uma vivência espiritual nos moldes daquela tradição religiosa e 
uma transmissão de crenças para que haja a perpetuação doutrinária e para que exista uma distinção entre 
outras doutrinas. (BOFF, 2006) 
9 “Estranha e poderosa experiência de um bem que só a religião conhece e que é irracional por excelência”, 
que indica que “acima e por trás da nossa natureza racional está oculto algo último e supremo na nossa 
natureza, que não é satisfeito ao se suprirem e saciarem as necessidades de nossas pulsões e desejos físicos, 
psíquicos e intelectuais”. (OTTO, 1899, p.75) 
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médicos (KOENIG, 2009). Podendo ainda ser usadas como meio de indução de culpa, 

vergonha, medo ou justificativas de raiva e agressão. Como agente de controle social, 

podendo ser restritiva e limitante, isolando socialmente aqueles em entram em desacordo 

com os padrões religiosos.  

O uso da religião como suporte de ajuda no enfrentamento da doença, está presente 

no paciente em tratamento musicoterapêutico, por meio do uso das canções religiosas. 

Shapira et al (2007, p.33) considera que é preciso “direcionar um pouco mais a atenção aos 

aspectos espirituais das pessoas com quem trabalhamos”. Ele afirma: 

Em nosso exercício profissional ao longo dos anos, temos nos dado conta de que as 
crenças de cada sujeito modificam substancialmente sua capacidade de perceber 
suas formas expressivas e algumas mais, condicionam sua estrutura de pensamento. 
Não deveria escapar na hora de começar as nossas palavras, músicas e gestos não 
são recebidas da mesma maneira por uma pessoa, se a mesma pertence a uma 
cultura católica, judia, muçulmana ou agnóstica, se é ateísta, se crê na natureza, em 
gaia, na espiritualidade transpessoal ou em outro tipo de transcendência.  

 

Dentre os inúmeros recursos musicais utilizados em uma sessão de musicoterapia 

está a canção. “A canção apresenta-se como um recurso auto-expressivo e de comunicação, 

assumindo significado próprio nas ações recursivas e na relação terapêutica” (PEREIRA, 

2006).  

“O hábito de cantar para restaurar as forças é evidente e há uma diversidade, 

expressa ao longo de toda história, de anseios e afetos expressos nas canções e hinos” 

(KUPKA; KRATOCHVIL, 2007, p.189). 

Da junção dos elementos musicais – som, ritmo, linha melódica, harmonia, 

dinâmica, fraseado – e dos elementos poéticos do texto da canção podem emergir 

condições de reestruturação da capacidade humana de recuperação. Assim, as canções 

religiosas se colocam como esteio de resistência em meio a condições adversas, como 

auxiliadoras na superação do sofrimento, como caminho da busca de equilíbrio e 

ressignificação de eventos traumáticos. 
No ato de cantar, nós nos envolvemos por inteiro, desobstruindo o reservatório 
abarrotado de sofrimentos e conflitos.  (...) o canto é utilizado há séculos pelo 
homem, até mesmo para entrar em contato com algo que consideramos maior do 
que nós mortais, isso se acreditamos em algo que esteja acima da nossa 
mortalidade. Antigamente, povos primitivos, crenças diversas, tipos de dança, 
usavam e usufruiam da música e do canto (voz), que é o primeiro instrumento 
humano como uma forma de alcançar o supremo e de estar mais próximo e em 
contato com esta (s) divindade (s). (KUPKA; KRATOCHVIL, 2007, p.189)  
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2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa de campo desenvolveu-se na Unidade de Hemodiálise da Santa Casa de 

Misericórdia de Goiás (SCMG), instituição hospitalar pública/filantrópica em Goiânia. O 

projeto foi desenvolvido, observando-se as recomendações da Resolução CNS 196/96, 

sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SCMG, Goiânia-GO, para sua 

execução. 

A pesquisa realizada teve metodologia qualitativa. As intervenções ocorreram com 

um grupo de sete integrantes que atendiam critérios de inclusão como: a idade superior a 

18 anos, a presença da lucidez e a orientação espacial. Como critérios de exclusão foram 

considerados: não ter comorbidade de transtorno mental (exceto sintomas de depressão 

previstos), ter previsão de transplante renal dentro do período da pesquisa e estar em coma. 

O período de intervenção foi de cinco semanas, no decorrer do segundo semestre de 

2009, sendo duas sessões semanais, todas supervisionadas pela musicoterapeuta e 

orientadora da monografia. Cada sessão teve a duração de aproximadamente uma hora e 

trinta minutos sendo realizada em grupo, com a participação daqueles pacientes que 

assinaram o TCLE. 

Para a coleta de dados foram utilizados os instrumentos: prontuários, entrevistas 

com os participantes da pesquisa para preenchimento da ficha musicoterápica e fichas de 

identificação. No decorrer do processo, foram realizados registros por intermédio dos 

relatórios das sessões de Musicoterapia, das gravações em áudio e vídeo, a partir das quais 

foram elaborados relatórios descritivos. Em função das necessidades descritas pelos 

pacientes, em conjunto com as canções relatadas durante o preenchimento das Fichas 

Musicoterápicas, a musicoterapeuta/pesquisadora definiu experiências musicoterápicas 

específicas da Musicoterapia, tais como: Experiência de Re-criação instrumental e vocal, 

Experiência de Composição Musical, Experiência de Improvisação Musical, e Experiência 

de Audição Musical, descritos por Bruscia (2000). 

Com todos os dados coletados foi feita a triangulação dos mesmos. Maffezzolli e 

Boehs (2008) citam que a triangulação tem sido compreendida como a adoção de múltiplas 

percepções para clarear o significado e, de certa forma, verificar a repetição de 

determinada observação ou interpretação alcançada por uma fonte de dados, em 

comparação com outras fontes utilizadas. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Insatisfação e/ou Descontentamento em Relação a uma Força Superior 

 

Sobre a dimensão espiritual, Panzini e Bandeira (2007) afirmam que é habitual em 

pacientes que passam por situações estressantes decorrentes de mudanças, o 

questionamento sobre a existência, o amor ou os atos de Deus. Delegam a Ele a resolução 

dos problemas, sentindo insatisfação e/ou descontentamento em relação a uma força 

Superior ou, frequentemente, a membros de instituição religiosa. Todos estes 

questionamentos não são diferentes no paciente com IRC em tratamento hemodialítico 

passando por todo alarma causado pelas modificações. Nos momentos de crise surge a 

tradicional pergunta: “Por que está acontecendo comigo?”. As falas de Sr. Paulo10

O descontentamento direcionado a Deus e aos membros de instituição religiosa, 

muito presentes em Paulo, parecia estar vinculado ao que o paciente passou a acreditar: 

pessoas que fazem o bem não sofrem, não adoecem. Sr. Paulo atribuía características de 

injustiça a tudo que se relacionava com o Sagrado.  

 são 

exemplo deste ressentimento em relação a Deus, causados pela inconformidade diante de 

toda situação vivida. “Não entendo porque o Homem lá de cima permitiu que eu tivesse 

essa doença. Eu sempre fui uma pessoa boa, fazia tudo pra todo mundo e hoje eu tô aqui 

sentado nessa cadeira” (sic). 

Todavia, mesmo diante do descontentamento, era possível perceber que o paciente 

sempre se emocionava durante as canções religiosas, manifestando choro. Em uma das 

sessões Sr. Paulo expressa o que sente quando ouve as músicas religiosas: “Tudo que fala 

do homem lá de cima me conforta. Faz bem. Essas músicas trazem paz, muita paz!”. (...) 

“Às vezes estou triste e vou pro meu carro, lá eu puxo qualquer CD, às vezes vem o Cd do 

Lázaro, eu escuto e me sinto melhor” (sic). 

Durante a audição da música Cura Senhor (Padre Antônio Maria), o paciente 

cantou o refrão, chorou bastante e no final, quando foi perguntado como estava se sentindo 

ele, limpando as lágrimas, disse: 

 “A gente está acostumado a criar um rótulo em torno da gente”. (...) “Toda vida 
fui assim. Sempre fui um cara duro. No meu meio se eu não parecesse um cara 
duro eu estava perdido”. (...) “Mas na verdade eu não sou assim, é só uma capa 
que eu uso. Sou muito mole. Tenho sentimento até demais” (sic).  

                                                           
10 Todos os nomes citados são fictícios a fim de garantir o sigilo da identificação do sujeito. 
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Por meio da música, Paulo resgatou conteúdos internos, sendo capaz de se perceber 

enquanto um ser humano que sofria e que tinha “sentimento”, conseguindo dar um novo 

significado àquilo que experimentava. 

 

3.2 A Música Religiosa Auxiliando em Processos de Catarse 

 

Segundo Boal (2002, p.81) a palavra catarse vem do grego Katharsis, que significa 

purgar, purificar, limpar. “Catarse se refere a sensações vividas pela pessoa como alívio, 

equilíbrio, integração, poder ou domínio sobre seus conflitos” (MARTÍN, 1996, p.263). 

Por meio da catarse o indivíduo é capaz de expulsar elementos que causam sofrimento e 

uma das formas de liberar este sofrimento é através do choro. 

Muitas músicas religiosas poderão ser propiciadoras de catarse, pois narram 

situações carregadas de dor, tristeza, ansiedade e sofrimento. Este foi o caso de algumas 

canções trabalhadas durante a pesquisa: “Onde está Deus” (Lázaro) e “Cura Senhor” 

(Padre Antônio Maria): 
“Já faz um tempo que você clamou/Por muitas vezes sim você chorou/Mas a 
vitória nunca, nunca vem (...)/O que eu fiz Senhor pra não, não, não merecer 
(...)/Então você pergunta onde está Deus/Que tantas coisas boas prometeu/Mas 
essas coisas nunca, nunca vêm...”. (LÁZARO, 2008) 
 
“Vamos Jesus passear na minha vida/Quero voltar aos lugares em que fiquei 
só/Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo/Quero sentir teu amor, a me 
embalar/Cura Senhor, onde dói/Cura Senhor, bem aqui/Cura Senhor, onde eu 
não posso ir/Quando a lembrança me faz, adormecer/Sabes que a espada da dor 
entra eu meu ser/Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço/Sinto minha 
alma chorar, junto de Ti/Tantas lembranças eu quero, esquecer/Deixa um vazio 
em minha alma e em meu viver/Toma Senhor meu espaço, te entrego todo o 
cansaço/Quero acordar com tua paz a me aquecer”. (PADRE ANTÔNIO MARIA, 
[s/d]) 

 

Dentre outras músicas, a audição destas foi carregada de choro pela maioria dos 

pacientes. Sr. Geraldo relata que na igreja chora muito quando ouve determinados tipos de 

música, porém ressalta: “Chorar com presença do Espírito Santo não é um choro de 

tristeza. Ás vezes você chora e não sabe o porquê está chorando, mas não é de tristeza 

não, porque você se sente bem” (sic). 

Muitas canções religiosas são propiciadoras de lembranças de momentos de 

sofrimento fazendo com que o paciente se remeta ao passado, revivendo determinadas 

situações e sendo capaz de expressar o seu estado emocional. Entretanto, em muitos casos 
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após a liberação das emoções a letra vem carregada com versos que transmitem o amparo 

Sagrado, possibilitando ressignificação e alívio diante dos conteúdos emergidos. Rosa 

(2004) ressalta que é preciso que exista a preocupação quanto à elaboração dos conteúdos 

remexidos, buscando assim evitar possíveis danos à saúde e trazendo resultados 

terapêuticos.  

 

4. DISCUSSÃO 

 

Durante o processo musicoterapêutico, cada paciente usava a religiosidade e/ou 

espiritualidade a seu modo. Por meio de análise musicoterápica foi possível verificar de 

que forma a canção religiosa era utilizada pelo paciente durante as constantes crises 

decorrentes das mudanças que a doença acarretava. Este tipo de canção foi usado para falar 

de dores, de rancores, para expressar o desejo de melhora, como meio de reminiscência, 

para retratar superações e principalmente como forma de solicitar um amparo Sagrado. 

É importante que o musicoterapeuta esteja atento para os diversos modos em que a 

religiosidade e/ou espiritualidade é utilizada pelo paciente, por meio da canção religiosa. 

Alguns questionamentos serão válidos durante o processo: O que esta canção diz sobre a 

história religiosa/espiritual deste paciente? Quais as sensações e sentimentos que a canção 

trás à tona? De que forma a canção poderá auxiliar no coping religioso/espiritual positivo? 

A religião pode ser utilizada como apoio para o enfrentamento da doença e as 

canções religiosas poderão facilitar processos de resiliência, catarse, ajudando o paciente 

na busca do equilíbrio. Nas sessões de musicoterapia quando o paciente canta, por meio da 

canção religiosa, o desejo de melhora, as angústias, os momentos de tristeza e solidão, ele 

é capaz de se refazer humano, podendo se sentir movido por uma grande força de 

superação, que o auxilia a ir além de muitas limitações impostas, fazendo-o se perceber em 

sua totalidade, naquilo que ultrapassa a doença. 
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DO ESTÁDIO PARA O SETTING:  

refletindo sobre o potencial dos cantos de torcida de futebol na 

musicoterapia 
 

Natália Elisa Magalhães1

 

 

 

RESUMO 

 
As torcidas organizadas nos estádios de futebol garantem não apenas o apoio ao seu time, 
como também são responsáveis pela composição de cantos de força e apoio que contagiam 
todo o público presente e podem até intimidar o time adversário. É um momento ímpar, 
onde todos são convocados a cantar uma mesma mensagem que ecoa com força pelo 
espaço do jogo e demonstra aos jogadores que eles não estão sozinhos, pois há uma 
multidão de diversas cores e timbres que está presente e disposta a acompanhá-los nos 90 
minutos de jogo. Os cantos não se limitam ao hino do time: são versões adaptadas de 
canções já existentes, jingles, cantos de torcidas de outros países que convocam o corpo e a 
voz a participar. Canções que relatam o amor ao time, que provocam o adversário –ou o 
maior rival, independentemente de ser ele o adversário do jogo em questão. Torna-se 
impossível permanecer indiferente ao evento musical no estádio: as palmas, lágrimas, 
sorrisos, gritos surgem naturalmente. E, mesmo quando parece não haver como reverter o 
resultado negativo, são os cantos da torcida que demonstram o apoio incondicional ao seu 
time. No contexto de um jogo de futebol, é provável que tais constatações sejam óbvias e 
até mesmos previsíveis. Mas, em que medida, na Musicoterapia, tais comportamentos e/ou 
reações acompanham as canções, podem ser auxiliares e até mesmo facilitadoras ou 
motivadoras para o processo terapêutico? O presente trabalho tem como objetivos: a) 
refletir sobre o sentido do uso da canção em Musicoterapia; b)realizar uma análise dos 
principais cantos de um time de futebol gaúcho; c) traçar os possíveis usos das canções de 
torcida na Musicoterapia. O repertório da torcida em questão constitui-se de 110 cantos 
diferentes. Para determinar quais são os cantos principais, observou-se o repertório 
escolhido para os jogos do campeonato estadual de 2010. Dos 110 cantos, 10 destacaram-
se no campeonato em questão por terem sido os que eram cantados em todos os jogos. 
Constatou-se que tais cantos são carregados de imagens que remetem ao evento do estádio 
e, portanto, são dotados da energia que a torcida gera ao entoá-las. O uso dos cantos em 
questão tornou-se positivo com pacientes que necessitavam elevar a auto-estima, com 
problemas de fala, aprendizagem e na reabilitação física. As respostas físicas e emocionais 
emergem a partir das atividades musicais oferecidas através das canções. A canção 
oportuniza ao indivíduo organizar-se e expressar-se de forma verbal ou não perante seu 
grupo e/ou musicoterapeuta. O uso dos cantos de torcidas em terapia acena para a 
possibilidade de todos envolvidos na experiência estética entoarem em uníssono o mesmo 
                                                           
1 Bacharel em Musicoterapia- Faculdades EST -2008. Mestranda em Teologia na mesma instituição-Bolsista 
CAPES-PROEX. Musicoterapeuta Clínica no Centro Musical Musisinos e na Clínica de Musicoterapia da 
Faculdades EST. Experiência clínica com enlutados, gerenciamento do stress, distúrbios de aprendizagem e 
reabilitação física. Contato: natiemag@gmail.com. 
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texto, as mesmas palavras, obtendo a mesma oportunidade, vivenciando o mesmo episódio 
ao mesmo tempo. Trata-se de uma oportunidade de ser igual, de compartilhar um saber e 
de sentir-se integrante do grupo, independentemente das deficiências e/ou diferenças. 
 
Palavras-chave: Cantos de Torcida; Musicoterapia. 
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BANCO DE DADOS BRASILEIRO DE MUSICOTERAPIA 

COM CRIANÇAS 
 

Renato Tocantins Sampaio1

Ana Cristina Parente Sampaio

 
2

Lia Rejane Mendes Barcellos

 
3

 

 

 

RESUMO 

 
Temos verificado, nas últimas décadas, um crescimento exponencial de publicações em 
língua portuguesa na área da musicoterapia, de modo que, muitos profissionais e 
estudantes têm dificuldades para acompanhar o que está sendo produzido nos vários 
campos de atuação do musicoterapeuta. Vivemos uma situação paradoxal e delicada, pois 
ao mesmo tempo em que, graças aos recursos tecnológicos, o acesso a informações pode 
ser mais rápido e mais abrangente, ele não necessariamente é mais organizado e, menos 
ainda, mais produtivo, uma vez que a quantidade de informações de qualidade duvidosa 
disponíveis na rede mundial de computadores, por exemplo, é muito grande. Neste 
panorama, é importante salientar a publicações em livros e em revistas científicas como 
aquelas de maior credibilidade. Esta pesquisa, em andamento, propõe a criação de um 
banco de dados sobre publicações em língua portuguesa de musicoterapeutas brasileiros 
sobre trabalhos teóricos e/ou práticos com crianças. No primeiro semestre de 2010, foi 
realizado o levantamento inicial de dados, ou seja, a criação de uma lista de publicações 
sobre o tema a partir de levantamentos em bibliotecas de universidades, em sites de buscas, 
e em banco de dados científicos como Medline, Scielo, Cochrane e Lilacs. Para o 
levantamento inicial de livros e artigos na internet e nos banco de dados de revistas 
científicas foram utilizados parâmetros de buscas como “musicoterapia”, “música”, 
“criança”, “saúde”, “infância”, entre outros, sendo posteriormente feita uma filtragem a 
partir da leitura dos textos e/ou resumos. No segundo semestre de 2010, teve início a 
leitura, o estudo e a parametrização dos textos selecionados de modo a não somente criar 
uma lista de publicações, mas principalmente, formar um banco de dados a ser 
disponibilizado na internet, que possa rapidamente informar sobre aspectos como áreas de 
prática clínica, patologias tratadas, abordagens teóricas e/ou modelos clínicos utilizados 

                                                           
1 Mestre em Comunicação e Semiótica, Licenciado em Educação Artística, Bacharel em Musicoterapia. 
Professor Assistente da Universidade Federal de Minas Gerais. Autor de livros e artigos sobre Musicoterapia, 
Educação Musical e Arte-Educação. Ex-presidente da APEMESP e do Comitê Latino-Americano de 
Musicoterapia. Contato: Universidade Federal de Minas Gerais – Escola de Música, Departamento de 
Instrumentos e Canto, Av. Antônio Carlos, 6627 - Belo Horizonte, MG. Cep: 31270 – 010, Telefone: (31) 
3409.4706. e-mail: renatots@musica.ufmg.br. 
2 Especialista em Psicopedagogia, Licenciada em Pedagogia, Bacharel em Musicoterapia. Musicoterapeuta 
Clínica com experiência em consultório particular, hospitais, clínicas e escolas de educação especial. Co-
autora do livro “Apontamentos em Musicoterapia”, publicado pela Apontamentos Editora (2005). 
3 Doutora e Mestre em Música. Bacharel em Piano e em Musicoterapia. Professora Titular no Conservatório 
Brasileiro de Música – Centro Universitário (Rio de Janeiro – RJ). Editora e parcerista em revistas científicas 
nacionais e internacionais. Autora de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. 
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etc. Pretende-se com este banco de dados, favorecer o ensino, a pesquisa e a prática clínica 
em musicoterapia, por meio de acesso às informações que atualmente se encontram 
esparsas e, em especial, subsidiar a construção de um perfil do trabalho musicoterapêutico 
realizado com crianças no Brasil. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia; Crianças; Banco de Dados. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Podemos observar que, nas últimas décadas, houve um aumento exponencial de 

publicações em língua portuguesa na área de musicoterapia, de modo que, muitos 

profissionais e estudantes têm dificuldades para acompanhar o que está sendo produzido 

nos vários campos de atuação do musicoterapeuta. No entanto, apesar de cada vez mais 

termos acesso a informações sobre a musicoterapia, em particular sobre o atendimento 

musicoterapêutico a crianças, as informações disponíveis muitas vezes são colocadas de 

modo inadequado ou não possuem confiabilidade científica. Vivemos deste modo, uma 

situação paradoxal e delicada, pois ao mesmo tempo em que graças aos recursos 

tecnológicos o acesso a informações pode ser mais rápido e mais abrangente, ele não 

necessariamente é mais organizado e, menos ainda, mais produtivo, já que a quantidade de 

informações na forma de textos e vídeos de qualidade duvidosa disponíveis na rede 

mundial de computadores, por exemplo, é muito grande. Neste panorama, é importante 

salientar a publicações em livros e em revistas científicas como aquelas de maior 

credibilidade e, esta pesquisa em andamento pretende criar um banco de dados sobre 

publicações em língua portuguesa de musicoterapeutas brasileiros sobre trabalhos teóricos 

e/ou práticos com crianças. 

O coordenador do presente grupo de pesquisa, Renato Sampaio realizou um breve 

levantamento de textos (livros e artigos científicos) publicados por musicoterapeutas 

brasileiros em língua portuguesa entre 1998 e 2008 para, ao lado de outras informações, 

serem apresentados em uma mesa redonda no XII Congresso Mundial de Musicoterapia 

realizado em Buenos Aires, em julho de 2008 (KERN et al., 2008). Este material serviu 

como base para o levantamento atual, tendo sido ampliado tanto para frente (até o primeiro 

semestre de 2010), como para trás (até a década de 1960), embora esta primeira etapa do 

projeto ainda esteja restrita a livros e artigos científicos em língua portuguesa. Foram 

convidadas para formar, então, um grupo de pesquisa as musicoterapeutas Ana Cristina 
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Parente Sampaio, como pesquisadora, e Lia Rejane Mendes Barcellos, como supervisora 

de pesquisa. 

Podem ser descritos como objetivos do presente projeto: favorecer a ampliação e o 

aprofundamento de conhecimentos na área de musicoterapia com crianças; favorecer o 

intercâmbio entre pesquisadores, musicoterapeutas clínicos e estudantes que atuam nesta 

área; e, estimular a produção científica na área. Pretende-se que o resultado final, isto é, o 

banco de dados propriamente dito, seja disponibilizado na rede mundial de computadores 

para fácil acesso e atualização. Deste modo, busca-se favorecer o ensino, a pesquisa e a 

prática clínica em musicoterapia, por meio de acesso às informações que atualmente se 

encontram esparsas e, em especial, subsidiar a construção de um perfil do trabalho 

musicoterapêutico realizado com crianças no Brasil. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa consiste em uma pesquisa bibliográfica e tem como resultado 

esperado a criação de um banco de dados sobre textos em língua portuguesa sobre 

musicoterapia com crianças, a ser disponibilizado gratuitamente, para livre consulta e 

acesso na rede mundial de computadores. Para tanto, numa primeira fase, optou-se por 

restringir os textos a partir dos seguintes critérios de inclusão: 

1) Textos em língua portuguesa; 

2) De musicoterapeutas brasileiros; 

3) Publicados em livros (incluindo capítulos de livros) ou revistas científicas. 

Considera-se como musicoterapeuta, para efeito deste levantamento, tanto aquelas 

pessoas com formação acadêmica específica na área (graduação, especialização, mestrado 

ou doutorado em musicoterapia), quanto as que comumente denominadas como pioneiros, 

ou seja, pessoas que desenvolveram trabalhos teóricos ou clínicos que podem ser 

considerados como musicoterapia, mas que não possuem uma formação acadêmica 

específica em musicoterapia, até mesmo porque em muitos casos, estas pessoas foram as 

que estabeleceram a musicoterapia em diversas regiões do Brasil e auxiliaram na criação 

dos cursos acadêmicos. 

Foram considerados como artigos científicos aqueles publicados em revistas 

científicas indexadas e os artigos publicados na Revista Brasileira de Musicoterapia, 
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publicada pela União Brasileira de Associações de Musicoterapia, que até a presente data 

ainda não está indexada, mas possui corpo editorial qualificado e outros requisitos para ser 

considerada como revista científica na área. É importante observar que não está sendo 

levado em consideração elementos como: fator de impacto das revistas científicas, 

quantidade de citações dos trabalhos e outros índices quantitativos, pois este projeto não 

contempla nenhum tipo de rankeamento dos textos, apenas a listagem e sua classificação 

por conteúdo. 

Como critério de exclusão de textos, portanto, podemos considerar o caráter não 

científico (textos de divulgação em jornais, revistas, sítios web etc.), a autoria por não 

musicoterapeutas, a autoria por estrangeiros, e a publicação em outros idiomas que não o 

português. 

No primeiro semestre de 2010, foi realizado o levantamento inicial de dados, ou 

seja, a criação de uma lista de publicações sobre o tema, a partir de levantamentos em 

bibliotecas de universidades, em sites de buscas, e em banco de dados científicos como 

Medline, Scielo, Cochrane e Lilacs. Como parâmetros de busca, foram utilizados os 

indicadores “musicoterapia”, “musicoterapia + criança”, “musicoterapia + adolescente”, 

“musicoterapia + infância”, “música + criança”, “música + adolescente”, “música + 

infância” e “música + saúde”. Foram lidos, a seguir, os resumos dos trabalhos para a 

inclusão ou não na primeira listagem. 

No segundo semestre de 2010, teve início a leitura, estudo e parametrização dos 

textos selecionados, a fim de classificá-los em relação a critérios como: áreas de prática 

clínica, patologias tratadas, abordagens teóricas e/ou modelos clínicos utilizados etc. 

Pretende-se, numa fase posterior, que possam também ser incluídos no banco de 

dados trabalhos acadêmicos tais como trabalhos de conclusão de cursos de graduação e 

especialização, dissertações de mestrado e teses de doutorado, bem como trabalhos 

apresentados em eventos científicos (publicados nos anais destes eventos). 

 

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados e incluídos na listagem, a partir da metodologia descrita acima, 

vinte e três livros e vinte e quatro artigos científicos, todos publicados entre 1990 e 2009. 

Há, ainda, alguns livros encontrados em bibliotecas de algumas instituições de ensino 

superior com publicação anterior à década de 1990, mas que precisam ser analisados com 
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maior cautela para verificar se estão ou não enquadrados nos critérios de inclusão. Foram 

também encontrados artigos científicos publicados antes da década de 1990, mas que não 

foram incluídos nesta primeira listagem por não termos conseguido todas as referências 

bibliográficas. Porém, mesmo considerando tais livros e artigos ainda não listados, o 

número total de publicações não ultrapassaria sessenta títulos. Contudo, é importante 

salientar que estamos levando em consideração, neste momento, apena o livro como um 

todo, independente de quantos capítulos contêm textos teóricos ou práticos sobre 

musicoterapia com crianças. 

Considerando que o atendimento musicoterapêutico a crianças, em particular às 

crianças com necessidades especiais, é uma das áreas que mais abarca musicoterapeutas 

atuando no Brasil, este número de títulos é impressionantemente pequeno. Logicamente, se 

incluirmos os trabalhos apresentados em eventos científicos, esta quantidade irá aumentar 

substancialmente, porém, em termos acadêmicos e científicos, o maior peso recai sobre os 

artigos científicos em revistas especializadas e em livros e, por este motivo, deve haver um 

esforço maior dos musicoterapeutas brasileiros para publicar sobre seus atendimentos, suas 

construções teóricas e pesquisas. 

Bruscia (2000) ressalta que há uma grande diferença entre publicar um relato de 

caso clínico e realizar uma pesquisa, e isto, sem dúvida, deve ser levado em consideração 

quando forem submetidos trabalhos para avaliação em revistas científicas. No entanto, 

atualmente, várias revistas aceitam publicar relatos de experiências clínicas e, dentre elas, 

podemos destacar a própria Revista Brasileira de Musicoterapia. Além disso, como este 

projeto de pesquisa pretende criar um banco de dados sobre musicoterapia com crianças no 

Brasil, obviamente não ficaremos restritos somente às publicações que podem ser 

consideradas como pesquisa, e incluiremos publicações de experiências clínicas, desde que 

atendam aos critérios de inclusão postulados. 

A primeira classificação dos textos que está sendo realizada os divide entre textos 

“teórico”, “prático” (que incluem referência direta à prática clínica como, por exemplo, um 

relato clínico, um estudo de caso etc.), e “teórico e prático”. A maior parte dos trabalhos 

avaliados até o presente momento está incluída entre os “práticos” e os “teóricos e 

práticos”, porém, como esta fase ainda está sendo realizada, não podemos quantificar tal 

dado. Num momento posterior, estes textos serão ainda classificados de acordo com a 

população atendida (tipo de patologia), com a abordagem teórica (utilizando a classificação 

de Ruud, 1990) entre outros critérios. 
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Como em qualquer classificação, entende-se que haverá critérios que poderão ser 

facilmente aplicados, e os resultados aceitos sem questionamentos; enquanto outros 

agrupamentos gerarão polêmica e, portanto, necessitarão ser revistos oportunamente. 

Aliando ainda ao fato desta lista ser sempre passível de ampliação, a partir da inclusão de 

trabalhos que por ventura não tenham sido incluídos até o momento, ou que venham a ser 

publicados posteriormente, constata-se desde já a necessidade de permanente atualização 

deste banco de dados, e espera-se poder realizar tal atualização, no mínimo, uma vez por 

ano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sobre a necessidade de escrever e pensar sobre o que fazemos em musicoterapia, 

nos diz Barcellos (2004, p.58-59): 
É preciso que nos conscientizemos que o ato de escrever se constitui como um dos 
mais importantes para se ter insights, bem como, para, a partir das idéias de outros 
autores – na consulta que se faz necessária – ampliar, transformar ou dar nova 
forma, a conceitos e princípios já existentes. 
A pesquisa é o espaço ou o procedimento formal através do qual os fenômenos ou 
acontecimentos da prática clínica ou aspectos da formação ou da teoria vão ser 
estudados. É um procedimento fundamental para sistematizar a ação do 
musicoterapeuta e sua importância é notória para que possamos caminhar em 
direção a um desenvolvimento. 

 

Neste sentido, esperamos que o trabalho de construção de um banco de dados sobre 

musicoterapia com crianças venha não somente dar visibilidade ao que fazemos em termos 

de prática clínica e teoria, mas também, e principalmente, estimular e favorecer a 

realização de pesquisas em musicoterapia nesta área. 
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A MÚSICA NO SEU CÉREBRO: 
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RESUMO 

 
São poucos livros editados no Brasil que tratam especificamente das relações entre música 
e cérebro. Podemos destacar nas últimas décadas Jourdain (1998), Straliotto (1998, 2001), 
e Sacks (2007). A Música no seu Cérebro, de Daniel Levitin (no original, This is your 
Brain on Music, 2006), ocupa um importante lugar nas neurociências da música. Seu 
lançamento pela Civilização Brasileira possibilitou alcançar um número maior de 
musicoterapeutas brasileiros. Em se tratando de um músico, engenheiro de estúdio e 
produtor musical, além de neurocientista, Levitin preconiza o estudo do processamento 
neurológico por meio do repertório musical cotidiano, enquanto foca a experiência 
prazerosa e a emoção despertada pela experiência musical. Seu livro utiliza uma linguagem 
simples se complementa com a escuta atenta das músicas comentadas. Objetivando um 
maior aprofundamento, esta resenha toma como guia as notas bibliográficas comentadas ao 
final do livro, buscando, quando possível, o acesso às fontes; e compõe uma 
intertextualidade com os principais autores citados e com o campo das neurociências da 
música. Ao final, sabendo da importância de uma cultura de acesso às fontes primárias, é 
disponibilizado na Internet, um banco de dados on-line da revisão bibliográfica desta 
resenha, através da ferrramenta Zotero. 
 
Palavras-Chave: Levitin; Música; Cérebro; Musicoterapia. 
 
 

Nas últimas décadas, as neurociências, abrangendo várias áreas do conhecimento, 

parecem se constituir como bola da vez. Mapear o funcionamento cerebral tem ganhado o 

status de última fronteira – o buraco negro da mente humana, ao que parece revolver a 

célebre frase de Einstein: “Deus não joga dados com o Universo”. Não por acaso, a música 

tem servido como estratégia cartográfica para as neurociências, a bola número oito que, 

quando tocada, rebate nas demais acertando várias caçapas, da memória à linguagem, das 

                                                           
1 Mestre em Etnomusicologia (Escola de Música da Universidade Federal da Bahia - UFBA, 2008); 
Graduado em Musicoterapia (Universidade Católica de Salvador, 2000); Graduado em Psicologia (UFBA, 
2000); Pesquisador convidado do Laboratório de Estudos em Movimentos Étnicos (LEME/UFCG); 
Atualmente é professor da Pós-Graduação em Musicoterapia das Faculdades Olga Mettig e presidente da 
Associação Baiana de Musicoterapia. Contato: leomendescunha@gmail.com. 
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emoções à motricidade, da sensação à cognição. Visto que a música enreda atividades 

cerebrais complexas, de modo simultâneo e com ampla difusão. Assim, o mapeamento 

neurológico de um comportamento comum, como escutar uma canção, proporciona uma 

rica imagem holográfica do funcionamento cerebral. 

Após uma série de publicações internacionais nas últimas décadas que trazem em 

seus títulos os termos música e cérebro, surge, com ar de Best Seller, o livro de Daniel 

Levitin “This is your Brain on Music: the science of a human obsession” (2006). Levitin 

ocupa um importante lugar nas neurociências da música, pelo conjunto de sua obra, que 

envolve estudos de neuroimagem, pesquisas no campo da psicologia cognitiva e foca 

temas que há décadas atrás eram periféricos ao raciocínio cognitivista, como emoção e 

motricidade, ou pouco valorizados na musicologia, como o timbre e a imaginação musical. 

Esta obra de Levitin pode ser considerada tanto uma referência para a introdução às 

neurociências da música, bem como um reflexo da experiência panorâmica do 

neurocientista, como músico, engenheiro de som e produtor musical. Assim se justifica a 

intenção de apresentar a resenha em um Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia, 

por também ser o musicoterapeuta, como diz Chagas (2008), um sujeito que discursa e atua 

no campo “híbrido” entre a ciência e a arte. Ademais, afora alguns compêndios sobre a 

neurofisiologia do sistema auditivo e psicoacústica, são poucos livros editados no Brasil 

que tratam especificamente das relações entre música e cérebro. Podemos destacar nas 

últimas décadas Jourdain (1998), Straliotto (1998, 2001) e Alucinações Musicais, de Sacks 

(2007). Dessa forma o lançamento da tradução brasileira “A Música no seu Cérebro: a 

ciência de uma obsessão humana” (LEVITIN, 2010) pela Civilização Brasileira - três anos 

após a edição portuguesa (2007) – vem possibilitando alcançar um número maior de 

estudantes e profissionais musicoterapeutas e a população brasileira, de modo geral. 

A Música no seu Cérebro difere de algumas outras publicações mais técnicas de 

Levitin. A linguagem simples que o autor utiliza é admitida como uma estratégia para não 

intimidar um público para além dos especialistas em neurociências da música ou dos 

musicólogos. Levitin preconiza o estudo do processamento neurológico por meio do 

repertório musical cotidiano, enquanto foca a experiência prazerosa e a emoção despertada 

pelo ato de fazer/escutar música. Assim, a leitura deste livro se complementaria com a 
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escuta atenta das músicas comentadas2

A tentativa de compreensão do que seria a música e porque gera tanto fascínio nas 

pessoas é o fio condutor desta obra. Em alguns momentos, dialogando com outros 

neurocientistas, Levitin questiona a existência ou não de uma base biológica que explicasse 

a simultânea ubiquidade e antiguidade da música. Há desde autores que defendem a 

inutilidade da música, como um simples acidente da evolução ou subproduto da fala 

(PINKER, 1999), outros que hipotetizam que música e linguagem compartilhariam a 

mesma origem filogenética, e, portanto os mesmos circuitos neurais (PATEL, 2007), e 

ainda aqueles neodarwinianos que afirmam que a música teria uma função evolutiva na 

medida em que permitiria ao macho cortejar – “cantar” – a fêmea (MILLER, 2000, 2001) 

ou ao grupo social se manter unido por um ritual musical. “Será que determinadas regiões 

e caminhos evoluíram em nosso cérebro especificamente para produzir e ouvir música?” 

(LEVITIN, 2010, p.15). 

. Para os leitores já iniciados em pesquisas sobre as 

temáticas abordadas, o livro apresenta ao final um tesouro: a lista bibliográfica comentada, 

rica para uma revisão de literatura sobre música, psicologia e neurociências. Nesta, Levitin, 

além de localizar alguns conceitos e achados científicos, faz uma distinção entre as 

publicações com caráter mais introdutório e outras que exigem do leitor um conhecimento 

técnico, estas últimas marcadas com um asterisco. Objetivando um aprofundamento 

crítico, a presente resenha toma estas notas bibliográficas como guia para revisão, 

buscando, sempre que possível, o acesso às fontes primárias. Propõe então, formar uma 

intertextualidade com os principais autores citados e com o terreno das neurociências da 

música, além de enfatizar conhecimentos úteis ao campo da utilização da música como 

terapia. 

O que os estudos de Levitin e outros neurocientistas vão indicar é que as atividades 

e o processamento musicais mobilizam quase todas as áreas do cérebro identificadas até o 

momento, “indo de encontro à antiga e simplista idéia, de que a arte e a música são 

processadas no hemisfério direito do cérebro, e a linguagem e a matemática, no esquerdo” 

(LEVITIN, 2010, p.15). E isso tem estimulado de uma maneira espantosa, por exemplo, o 

uso da música para recuperar funções neurológicas lesionadas. Ao mesmo tempo em que 

vem acontecendo uma exploração comercial do “poder da música” em torno, por exemplo, 

do chamado “Efeito Mozart” sobre a inteligência humana. 
                                                           
2 Trechos das músicas citadas podem ser escutados no web site de Levitin, em um link interativo sobre o 
livro This is your Brain on Music <http://www.psych.mcgill.ca/levitin.html/BrainOnMusic/music.htm>. 
Acesso em 15 de Maio de 2010. 

http://www.psych.mcgill.ca/levitin.html/BrainOnMusic/music.htm�
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Independentemente de argumentos a favor de uma perspectiva inata – nature – ou a 

favor de uma aquisição cultural – nurture3, a leitura de Levitin faz pensar que a música, 

assim como a linguagem, está estruturalmente inscrita no cérebro. A despeito das 

atividades musicais envolverem funções globais, alguns estudos neuroanatômicos, e outros 

utilizando técnicas de neuroimagem – PET, SPECT, fMRI – evidenciam a existência de 

redes neurais especializadas no processamento musical (BHARUCHA, 2000; JANATA, 

PETR; GRAFTON, 2003; PERETZ, 2003). Essas redes acontecem desde o ouvido médio, 

nas conexões que se estendem das células ciliadas cocleares para encontar correspondentes 

no córtex auditivo primário, onde, no caso do tom musical (frequência), há uma 

organização tonotópica4

Nos capítulos I e II, o autor faz uma dissecação da música, postulando o que ele 

reclassificou como oito parâmetros perceptivos sonoros/musicais, pois acrescenta a 

reverberação aos demais: intensidade, altura, contorno, duração, andamento, timbre e 

localização espacial. As pesquisas revisadas sugerem que estas “dimensões” teriam 

mecanismos neurocognitivos relativamente autônomos, permitindo estudos científicos 

individualizados, como atributos separados da música (LEVITIN, 1998). A combinação 

entre esses parâmetros e o estabelecimento de relações significativas, pela experiência 

cultural, dá origem a conceitos musicais “mais elevados” como métrica, tonalidade, 

harmonia e melodia (LEVITIN, 2010, p.26), o que em parte vai ao encontro das teorias 

modulares aplicadas à música. Peretz e Coltheart (2003) propõem um modelo modular de 

processamento musical, onde a entrada de dados acústicos é dividida em blocos de 

organização tonal (codificação tonal, análise intervalar e análise do contorno melódico), 

organização temporal (análise rítmica e análise métrica) e organização acústica para a 

análise do discurso fonológico. A suposição destes seis módulos independentes advém de 

estudos sobre lesões cerebrais em que, por exemplo, o sujeito consegue reproduzir células 

rítmicas complexas – análise rítmica - mas perde a capacidade de perceber ou marcar o 

pulso de uma música – análise métrica. Também, como acontece na Afasia de Broca, a fala 

.  

                                                           
3 O Cognitive Neuroscience of Music, livro editado por Peretz e Zatorre (2003), tem na sua Parte I uma série 
de estudos que discutem as origens da música, tratando questões evolutivas, os achados sobre a predisposição 
à música na infância, e a influência cultural. Esta é uma obra central nas Neurociências da Música, citada por 
Levitin como também contendo fontes primárias sobre a neuroanatomia da percepção e cognição musical. 
4 Isso quer dizer, as frequências são decodificadas por endereçamentos físicos específicos na cóclea e no 
córtex auditivio primário (Cf. SHAMMA, 2004).  
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é prejudicada, mas o sujeito mantém sem nenhum prejuízo a capacidade de cantar5

 Levitin inicia o capítulo III – “A Música e a Máquina Mental” – questionando o 

dualismo descartiano da divisão entre mente e cérebro. Não se vinculando estritamente 

nem a uma corrente funcionalista nem localizacionista, mapeia o neuroprocessamento 

musical como uma atividade excêntrica, paralelística e com ampla distribuição funcional, 

em que o maior potencial de ação está na conectividade da rede neural. O ato de ouvir 

música começa nas estruturas subcorticais (núcleos cocleares, tronco cerebral e cerebelo) e 

avança para o córtex auditivo bilateralmente. Acompanhar uma música ou estilo musical 

familiar aciona outras regiões, como o hipocampo – o centro da memória – e subseções do 

lobo frontal. Acompanhar o ritmo, marcando com os pés ou apenas mentalmente, mobiliza 

as redes cerebelares de regulação temporal. Já o ato de fazer música, cantando ou tocando 

algum instrumento – mobiliza também os lobos frontais no planejamento do 

comportamento, bem como o córtex motor – lobo parietal – e o córtex sensorial, para a 

percepção tátil, por exemplo, da digitação de um instrumento. A leitura de uma partitura 

mobiliza o córtex visual – lobo occipital, assim como recordar uma letra ou simplesmente 

ouvir uma canção envolvem centros da linguagem, como as áreas de Broca e Wernicke, e 

outras áreas nos lobos temporal e frontal. As emoções despertadas pela música envolvem 

estruturas do chamado sistema límbico, como o vermis cerebelar e a amígdala (LEVITIN, 

2010, pp.100-101). Não é possível afirmar em que medida o processamento musical é 

especializado ou de que maneira música, emoção, memória, motricidade e linguagem 

verbal se associam e compartilham circuitos neurais. Interessa particularmente, para o 

campo da musicoterapia, estudar as possibilidades neuroplásticas que as atividades 

. Muitos 

destes parâmetros musicais podem ser manejados separadamente ou em pequenos 

conjuntos para eliciar outros comportamentos, posto que estejam associados em esquemas 

mnêmicos/perceptivos, numa rede de interconexões que comportam componentes visuais, 

planejamentos motores, associações emotivas, grupos léxicos e semânticos. Essas 

associações em grande parte acontecem de modo inconsciente e automático, de modo que a 

experiência musical, seja escutando um CD, assistindo a um filme, ou cantando, é 

percebida como uma totalidade. O que a experiência faz, seguindo os princípios 

psicológicos da gestalt, é destacar pequenos grupos perceptivos (BREGMAN, 1994) e 

atribuir, numa perspectiva fenomenológica, formas, estruturas e sentidos. 

                                                           
5 Nestes casos, uma terapêutica possível é diminuir o tempo do discurso e imputar nas falas uma melodia, 
para que seja processada no hemisfério colateral, técnica conhecida como terapia de entonação melódica (Cf. 
SCHLAUG; MARCHINA; NORTON, 2008). 
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musicais provocam. Dessa forma, os neurocientistas têm se dedicado em grande parte a 

investigar as diferenças anatômicas e funcionais no cérebro dos músicos, bem como o 

mapeamento neuroimagético de mudanças após um período de treinamento musical. 

Como atribuímos sentidos, significados e associamos emoções na experiência 

musical? Se a ideia da apreciação musical pairasse apenas sobre um recorte intelectivo, 

certamente não mobilizaria tanto fascínio, a ponto de Levitin, como provocação, 

subintitular seu livro como “a ciência de uma obsessão humana”. Paralelamente ao fato da 

música se apoiar em uma estrutura, assim como a linguagem verbal, e apesar de podermos 

estabelecer uma análise desta estrutura nos seus aspectos formais, há algo da relação do ser 

humano com a música que é irredutível a uma compreensão teleológica e analítica. Mesmo 

na musicologia, o que convencionamos chamar de Teoria da Música, na visão de objetiva 

apenas ser “uma descrição formal das intuições musicais de um ouvinte experiente em um 

idioma musical” – nos dizem Lerdahl e Jackendoff (1996, p.1 - tradução minha). Levitin, 

no primeiro capítulo, adota a clássica definição do compositor Edgard Varèse – a música 

como um conjunto de sons organizados – mas no capítulo quatro considera a necessidade 

de haver “algo inesperado nessa organização, ou a música será emocionalmente indiferente 

e robotizada. A apreciação está intimamente relacionada à nossa capacidade de aprender a 

estrutura subjacente à música da qual gostamos [...] e prever o que virá em seguida” 

(LEVITIN, 2010, p.129). A geração e manipulação de expectativas – tensões, 

relaxamentos, fugas e resoluções – está no centro tanto do processo de composição como 

de apreciação musical. Este argumento tem sido utilizado para explicar a emoção 

provocada pela música como um efeito destas microestruturas (MEYER, 1961). Muitos 

neurocientistas estão tentando compreender como o cérebro processa estas expectativas 

musicais e quais as particularidades de suas associações significativas, provocando reações 

emocionais. Certos estudos de Levitin e seus colaboradores estão focados na teoria de que 

existiriam, como extensão da memória, modelos subjacentes ou “esquemas musicais, os 

quais começam a se formar no útero e são elaborados, corrigidos e informados das mais 

diversas maneiras sempre que ouvimos música” (LEVITIN, 2010, p.134). Aos cinco anos, 

a maior parte das crianças já aprendeu a reconhecer as progressões de acordes de sua 

cultura. Existiriam esquemas de diversos elementos musicais: melodia, harmonia, timbre, 

etc. Levitin, a despeito de muitos autores enfatizarem a relação melodia-emoção, destaca 

outros elementos com grande poder de eliciar reações emocionais, como o ritmo. Traz 

como exemplo o que os músicos costumam valorizar como “groove”, que significa em 
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alguns momentos a extração da métrica linear, com antecipações e retardamentos, o que 

gera bastante prazer em tocar. Por trás desta sensação, existe um mecanismo cerebral que 

cria, de modo encapsulado6

Entretanto o mecanismo mnemônico que está por trás das associações entre música, 

linguagem e emoções é pouco conhecido. As próprias teorias da memória mantêm alguns 

pontos bem divergentes. A visão relacional ou construtivista defende que a memória 

arquiva informações a respeito das relações entre os objetos e as ideias, mas não 

necessariamente os detalhes perceptuais do próprio objeto. Na carência de elementos 

sensoriais, nós acionaríamos pela memória uma construção da realidade com base nestas 

relações. A principal teoria antagonista sustenta a hipótese da preservação dos registros, 

como se a memória fosse um gravador. Segundo Levitin (2010, p.153), 

 e subjacente, “um modelo de pulso constante - um esquema - 

de modo que saibamos quando o músico está desviando deste” (LEVITIN, 2006, p.172). 

Neste sentido o próprio conceito de emoção, na experiência musical, pode ser lido de uma 

maneira ampliada, desde as simples reações fisiológicas até a atribuição de sentidos e 

significados às emoções. Um sujeito que aprecia músicas com um “bom balanço” pode 

experimentar um estado de humor eufórico, com respostas autonômicas correlatas, sem 

necessariamente atribuir um significado consciente a este estado. Ao mesmo tempo, outra 

música experimentada pode provocar associações mnêmicas, conscientes ou inconscientes, 

com fatos significativos de sua vida, e ser difícil para este sujeito identificar o motivo pelo 

qual está chorando diante desta música. 

a música desempenha um papel importante neste debate porque – como 
observaram os psicólogos da gestalt há mais de cem anos – as melodias se definem 
por relações de altura (um ponto de vista construtivista), mas, apesar disso, são 
construídas por alturas precisas (ponto de vista da preservação de registros, mas 
somente se as alturas estiverem codificadas na memória). 

 

O autor defende a ideia de que a música seria um bom exemplo para testar uma 

teoria que englobasse os dois pontos de vista, ou mesmo para confrontar com as teorias da 

categorização, do protótipo, e com as novas teorias que vêm surgindo, coletivamente 

chamadas de “modelos mnemônicos de múltiplos traços”. Certos elementos da experiência 

musical podem ser codificados como traços mnemônicos absolutos ao mesmo tempo em 

que o ato de escutar música é construtivo, tendo por base esquemas categoriais 

internalizados, resgatando alguns traços e perdendo outros. Neste sentido, o obstáculo à 

                                                           
6  Levitin realizou estudos que reforçam a hipótese de que a memória do tempo de performance de uma 
música é absoluta  (LEVITIN; COOK, 1996).  
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memória não está geralmente na perda da capacidade de registrar e armazenar 

informações, mas em poder encontrar a “chave certa para acessá-la e configurar 

adequadamente os circuitos neurais” (LEVITIN, 2010, p.186). Os modelos mnemônicos 

dos múltiplos traços explicariam, portanto, porque certas músicas têm o poder de evocar 

lembranças arcaicas. Partem “do princípio de que o contexto é codificado juntamente com 

os traços mnemônicos, a música que você ouviu em diferentes ocasiões de sua vida é 

codificada paralelamente aos fatos e acontecimentos dessa época” (LEVITIN, 2010, 

p.187). Se for uma pista exclusiva, ou seja, uma música que você não houve mais desde 

essa época, é bem provável que possa evocar diversas lembranças, muitas delas com forte 

associação emocional. 

No capítulo VI, Levitin trata de relações entre música e emoção, a partir de redes 

subcorticais, localizadas, em grande parte, no chamado cérebro reptiliano. Uma rede 

paralela de ativações no sistema mesolímbico explicaria o poder da música em desencadear 

experiências de prazer e recompensa. Para o autor, a existência de circuitos paralelos ao 

ouvido-córtex auditivo evidencia que muito da experiência de prazer e emoção através da 

música se dá de maneira inconsciente ou supostamente “livre” do controle consciente. 

Trainor e Schimidt (2003) propõem que a forte ligação entre música e emoção se dá pelo 

fato de que pais, ou cuidadores, frequentemente utilizam a música para se comunicarem 

emocionalmente com suas crianças, antes delas serem capazes de compreender a 

linguagem verbal7

Para Levitin, os bebês experimentam o mundo de uma maneira sinestésica – sons, 

cheiros, cores - e com poucas distinções. Com o processo de maturação, trilhas neurais vão 

evoluindo para redes especializadas. É possível então que “a música e a fala tenham 

começado em todos nós com as mesmas origens neurobiológicas, regiões e redes neurais 

específicas” (LEVITIN, 2010), e com a intensificação da experiência, puderam criar trilhas 

musicais e linguísticas próprias. Contudo estas continuariam a compartilhar certos 

recursos, como defende Patel (PATEL, 2003). Em sua hipótese do recurso compartilhado 

de integração sintática

. Neste sentido, a ligação entre emoção e música precederia o campo da 

significação. 

8

                                                           
7 Este artigo não está na lista de referências bibliográficas de Levitin (2010). Incluo nesta revisão com o 
objetivo de fazer um contraponto às teorias sobre música e emoção levantadas pelo autor. Em sua lista de 
referências, Levitin cita apenas outro artigo de Trainor (TRAINOR; WU; TSANG, 2004) sobre a memória de 
grande duração das crianças relacionada ao tempo e ao timbre. 

, Patel tenta responder à questão levantada pelas teorias modulares 

8 Este artigo apresenta em primeira mão a construção de Patel da SSIRH - Shared Syntatic Integration 
Resource Hypothesis. 
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da música (PERETZ; COLTHEART, 2003) se as operações neurais subjacentes ao 

processamento sintático na língua são únicas para esse domínio. Os estudos da amusia 

congênita (PERETZ, 2003), em que normalmente não se observam alterações na 

linguagem verbal, vão reforçar o argumento que existe uma rede neural anatomicamente 

separada para o processamento musical. Assim como a afasia de Broca, em que o sujeito 

consegue cantar, sugere a mesma disitinção neurológica entre linguagem e música. 

Contudo, técnicas de neuroimagem vão mostrar justaposições destas redes em tarefas de 

processamento sintático. Apesar das justaposições ou interconexões neurais, ou dos dois 

sistemas serem generativos, ou ainda podermos utilizar conceitos da linguística ou da 

semiótica para fazer referência à música, é fato que música e linguagem têm naturezas 

muito distintas. Entretanto, uma questão parecer ter se fixado mais no campo da filosofia e 

de semiótica, sem contudo achar muito tempo de exploração nas neurociências: podemos 

considerar a música um recurso simbólico? 

Finalmente, o livro A Música no seu Cérebro vem reforçar a ideia que a escuta 

musical constrói relações abstratas, associa sentidos e está longe de ser passiva, seja em 

termos psicológicos como fisiológicos. Janata9

A catalogação completa e revisão bibliográfica das referências usadas por Daniel 

Levitin, além de artigos correlacionados estão, a partir deste trabalho, disponibilizadas no 

grupo on-line do Zotero: resenha_musica_no_seu_cerebro. Pensando na realidade da 

pesquisa em Musicoterapia, acredito que as resenhas possam ampliar seu sentido na 

 (1997) realizou um experimento que 

mapeava por EEG a atividade elétrica de pessoas escutando ou imaginando música, sendo 

quase impossível saber, pelos dados colhidos, se faziam referência a uma ou a situação. 

Igualmente, no documentário “My Music Brain” (NATIONAL GEOGRAPHIC 

CHANNEL, 2008), ficou famoso o experimento de Daniel Levitin com o músico e 

compositor Sting. Enquanto ele escutava uma de suas canções favoritas – de Miles Davis, 

centros cerebrais responsáveis pela motricidade eram disparados, estando Sting dentro de 

uma câmara de exame de neuroimagem. Do ponto de vista da atividade ou anatomia 

cerebral, não existe diferença entre imaginar e escutar música, o que é uma grande chave 

do poder de ativação neurológica da música. 

                                                           
9 Janata (1997) tem outro experimento interessante, em se tratando de uma coruja, que diz respeito a um 
fenômeno psicoacústico oriundo da série harmônica. Segundo Levitin (LEVITIN, 2010, cap.1) ele liga 
eletrodos ao colículo inferior de uma coruja enquanto toca um trecho da melodia de Danúbio Azul, retirando 
as frequências fundamentais. Concluiu que os neurônios do colículo inferior desta ave, já nas primeiras 
etapas da audição restauravam as fundamentais, disparando descargas que, transcodificadas para um pequeno 
amplificador, tocavam a melodia perdida.  
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medida em que uma comunidade de pesquisadores delas se aproveite, e faça contribuições 

públicas facilmente acessíveis pela Internet. 
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“MUSICOTERAPIA” OU MÚSICA EM ENFERMAGEM? 
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2

 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a apresentar uma pesquisa bibliográfica que teve por objetivo fazer 
um diagnóstico do Estado da Arte da utilização da “musicoterapia” por profissionais da 
enfermagem, destacando-se uma discussão sobre como a música é utilizada na prática de 
cuidar e sobre a nomenclatura empregada. Foi feita uma revisão de 29 artigos de 
“musicoterapia” e enfermagem, sendo 20 publicados no Banco de Dados de Enfermagem 
(BDENF) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sete em periódicos nacionais de 
enfermagem, um em um site de busca (Webartigos.com) e um apresentado em um 
congresso de enfermagem, todos escritos basicamente por enfermeiros. Metodologia: 
Todos os textos foram analisados segundo uma abordagem qualitativa, à luz do referencial 
metodológico da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009). Os resultados encontrados 
referem-se à utilização da música pela enfermagem em diversas áreas do cuidado: no 
processo de cuidar de clientes com síndromes neurológicas decorrentes da AIDS, no 
cuidado de mulheres com fibromialgia, no processo de humanização em CTI, no auxílio ao 
tratamento da dor crônica e como facilitadora da comunicação/relação entre enfermeiro-
cliente. Constata-se que apesar dos avanços da musicoterapia, os estudos analisados 
demonstram que raramente se faz a diferença existente entre a utilização da música e da 
musicoterapia em áreas da medicina e enfermagem. Ainda se verifica que a musicoterapia 
necessita ter maior divulgação e ser de forma mais consistente, apontando suas ações 
terapêuticas e a cientificidade de seus métodos através de dados com maior consistência. 
 
Palavras-chave: Música; Musicoterapia; Enfermagem. 
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UERJ. MBA em Pedagogia e Psicopedagogia Empresarial pela ESAB. Enfermeiro Plantonista da Unidade 
Cardio-Intensiva do Hospital Barra D’or (Rio de Janeiro). Email: oenfermeiro2007@hotmail.com. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho surgiu com o intuito de se fazer uma investigação sobre de que forma 

os Enfermeiros estão utilizando a música como recurso, no cotidiano de cuidar. Nós, 

enfermeiro e aluno da Pós-Graduação Lato Sensu em Musicoterapia do Conservatório 

Brasileiro de Música (CBM), e musicoterapeuta e professora do curso supracitado, temos 

observado o crescente interesse da enfermagem pelo uso da música, dentre outras 

possibilidades, para a melhora do estado geral do paciente, para diminuição da dor, 

diminuição do stress, e como elemento facilitador da relação entre Enfermeiro-cliente 

visando a humanização do cuidado. 

A musicoterapia é uma atividade aplicada por um profissional qualificado: o 

musicoterapeuta. Assim, práticas que utilizam a música, realizadas por profissionais da 

área da saúde não musicoterapeutas, não deveriam ser denominadas musicoterapia. 

Segundo Zarate e Diaz (2001), os profissionais musicoterapeutas recebem uma 

formação diferenciada, tendo conhecimentos não somente relacionados à teoria e à 

performance musical, mas, também, à psicologia, anatomia e técnicas de pesquisa. Seria 

importante acrescentar, aqui, disciplinas como neurologia, psiquiatria e, principalmente, as 

que preparam os alunos para a utilização das técnicas e métodos específicos da 

musicoterapia. 

A definição de musicoterapia que adotamos para este estudo é a da Federação 

Mundial de Musicoterapia (Revista Brasileira de Musicoterapia, 1996): 

Musicoterapia é a utilização da música e/ou seus elementos musicais (som, ritmo, 
melodia e harmonia) por um musicoterapeuta qualificado3

 

, com um cliente ou 
grupo, num processo para facilitar e promover a comunicação, relação, 
aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos 
relevantes no sentido de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais 
e cognitivas. A musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e/ou restabelecer 
funções do indivíduo para que ele possa alcançar melhor integração intra e/ou 
interpessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida pela prevenção, 
reabilitação ou tratamento. 

Na enfermagem, a utilização da música com finalidade terapêutica se iniciou com 

Florence Nightingale, seguida anos mais tarde por Isa Maud Ilsen e Harryet Seymor, no 

cuidado aos feridos das I e II Guerras Mundiais.  

                                                           
3 Grifo nosso. 
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Mais recentemente, a “musicoterapia” passou a constar da Classificação das 

Intervenções de Enfermagem – Nursing Intervention Classification (NIC)4 – sendo aí 

assim definda: “uso da música para ajudar a alcançar uma mudança específica de 

comportamento, sentimento ou fisiologia” (McCLOSKEY; BULECHEK, 2004, p.585)5

Nesta Classificação, além da definição, são apresentadas as atividades que os 

profissionais de enfermagem podem realizar (McCLOSKEY; BULECHEK, 2004, p.585): 

. 

• Definir a mudança específica no comportamento e/ou fisiologia desejada (p. ex., 

relaxamento, estimulação, concentração, redução da dor. 

• Determinar o interesse do paciente pela música. 

• Identificar as preferências musicais do paciente. 

• Escolher determinadas seleções musicais representativas das preferências do paciente, 

tendo em mente a mudança desejada. 

• Preparar fitas gravadas/CD’s e equipamento disponíveis para o paciente. 

• Assegurar que as fitas/CD’s e equipamento estejam funcionando bem. 

• Oferecer fones de ouvido, quando indicado. 

• Assegurar que o volume esteja adequado. 

• Evitar ligar a música e deixá-la tocando por longos períodos. 

• Facilitar a participação ativa do paciente (p. ex., tocando um instrumento ou cantando), 

considerando o desejo do mesmo e a possibilidade de executá-lo no recinto. 

• Evitar música estimulante após lesões ou danos à cabeça. 

 

Ainda se encontra “Musicoterapia”, na Parte 2 da referida obra, que se refere à 

Taxonomia das Intervenções de Enfermagem, com o código 4400 e seguida da letra Q – 

melhora da comunicação: “intervenções para facilitar o envio e o recebimento de 

mensagens verbais e não-verbais”, inserida no Domínio 3:  Comportamental:  “Cuidados 

que dão suporte ao funcionamento psicossocial e facilitam mudanças no estilo de vida” 

(McCLOSKEY; BULECHEK, 2004, p. 148 e 156). 

Desnecessário se torna comentar as atividades aqui listadas. Está evidente que não 

se trata de musicoterapia, mas, sim, da utilização da música como um recurso. 

A Enfermagem e a Musicoterapia possuem interfaces que se relacionam com a 

visão integral do cliente, e a busca por promover uma assistência holística que atenda aos 
                                                           
4 Obra publicada originalmente pela Mosby, Inc., em 2000. 
5 Music Therapy - Using music to help achieve a specific change in behavior, feeling, or physiology. 
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aspectos físicos, emocionais e sociais deste, estimulando para que expresse seus desejos e 

subjetividades e que exerça seu direito de escolha. Mas, apesar destas interfaces, cabe 

apresentar, aqui, a diferença entre música em medicina e musicoterapia em medicina, 

apontada claramente pela musicoterapeuta norte-americana, Dra. Cheryl Dileo6

Segundo a autora, a música em medicina é tipicamente usada por profissionais da 

área médica (não-musicoterapeutas, tais como médicos, enfermeiros, dentistas, e 

profissionais relacionados à área de saúde) como terapia complementar a várias situações 

ou tratamentos médicos. Frequentemente isto representa uma tentativa de intervenção no 

stress, ansiedade, e/ou dor do paciente da área médica. Exemplos de intervenções em 

música em medicina incluem música de fundo em diversos ambientes de clínicas ou 

hospitais e programas musicais disponíveis ao paciente antes de diferentes procedimentos.  

. 

A música em medicina utiliza principalmente as experiências receptivas (audição 

musical), envolvendo música pré-gravada (não selecionada) e/ou pré-selecionada pela 

equipe médica ou pelo paciente, em material musical disponível. Estas músicas podem 

incluir uma variedade de gêneros e estilos, sons de baixa frequência, música especialmente 

composta para determinada situação (por exemplo, sons uterinos), ou combinações destes 

aspectos. As aplicações da música em medicina são realmente amplas, e a pesquisa tem 

ratificado a sua eficácia.   

A musicoterapia em medicina, por outro lado, na sua abordagem com pacientes da 

área médica, sempre envolve um processo terapêutico, um musicoterapeuta, e uma relação 

que se desenvolve através da música e do processo (DILEO, 1999, p. 4 e 5). Nesta, uma 

ampla gama de experiências e de técnicas que envolvem a audição, a improvisação, a 

recriação e a composição musicais são utilizadas, bem como são empregadas diferentes 

atividades. Aqui, a música e a relação terapêutica servem como componentes curativos, 

mesmo que se possa ter ênfase em um deles, ou em ambos, durante o tratamento. 

                                                           
6 A Dra. Cheryl Dileo é professora dos Cursos de Mestrado e PhD em Musicoterapia, Coordenadora do 
Mestrado e Diretora do Centro de Arts and Quality of Life Research Center da Temple University, na 
Filadélfia (USA). Foi Presidente da World Federation of Music Therapy e da National Association for Music 
Therapy e ocupou cargos em organizações de musicoterapia. Atualmente é a Business Manager da World 
Federation of Music Therapy e do Comitê de Ética da American Music Therapy Association (USA). Cursou 
o Bacharelado e o Mestrado em Musicoterapia na Loyola University of the South, e o PhD, também em 
musicoterapia, na Louisiana State University. Tem apoio financeiro do National Institute of Health, National 
Center for Complementary and Alternative Medicine e do National Cancer Institute. É, ainda, a principal 
pesquisadora do Estado da Pensilvânia realizando pesquisa sobre Os Efeitos da Musicoterapia em Pacientes 
Multiculturais Internados com Câncer ou Doenças Cardíacas, e também tem o apoio da Johnson and Johnson 
para pesquisa sobre Musicoterapia e HIV. Trata-se de uma das maiores autoridades mundiais em 
Musicoterapia e Medicina. 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

101 

Na música em medicina, certamente também pode haver uma relação terapêutica 

entre o paciente e o(s) membro(s) da equipe médica envolvidos; no entanto, esta relação 

não se desenvolve através da música, nem existe aí um processo definido que ocorre 

através da música. 

Cabe ainda ressaltar que Dileo (1999) considera que tanto a música em medicina 

como a musicoterapia em medicina são absolutamente importantes e necessárias para o 

paciente da área médica, e abordagens colaborativas entre o pessoal da área médica e os 

musicoterapeutas frequentemente possibilitam oportunidades válidas e ricas para a 

pesquisa e a prática clínica. 

 
OBJETIVO 

 

Fazer um diagnóstico do Estado da Arte da “musicoterapia” nos estudos de 

enfermagem, destacando-se de que forma a música é utilizada pela enfermagem na prática 

de cuidar. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de duas séries de artigos de “musicoterapia” e 

enfermagem. A primeira série foi composta por 20 textos publicados no Banco de Dados 

de Enfermagem (BDENF) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e, a segunda, formada 

por nove artigos disponíveis em outros bancos de dados de periódicos nacionais. Segundo 

uma abordagem qualitativa, os dados coletados foram analisados à luz do referencial 

metodológico da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009) seguindo as três fases sugeridas 

pela autora: 

1. a pré-análise; 

2. a exploração do material; 

3. o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

 

A pré-análise foi a fase de organização propriamente dita, onde realizamos uma 

busca com o descritor “musicoterapia”, e encontramos vinte estudos no BDENF e mais 

nove artigos nos bancos de dados acima citados. 
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Nesta etapa realizamos uma leitura “flutuante” que consistiu em estabelecer contato 

com os documentos e em conhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e 

orientações. 

A segunda fase, da análise propriamente dita, consistiu na aplicação sistemática das 

decisões tomadas. E na terceira fase, os resultados foram tratados de maneira a serem 

significativos e válidos. 

Os 20 artigos avaliados na primeira série estão no quadro abaixo, com o objetivo de 

se apresentar: o número de autores que escreveu cada um; a profissão dos autores; se a 

palavra “musicoterapia” aparece no título ou no corpo do trabalho, e a fonte de onde os 

mesmos foram retirados. 

 

 
 Autores Profissões Musicoterapia Fonte 

   Título Corpo  
Artigo 1 1 1 enfermeira Não sim Revista Bras.de Enf. 
Artigo 2 4 1 enf. 1 méd. 

1 téc. enf.1 fisio 
Não sim Revista Nursing 

Artigo 3 2 2 enfermeiras 
 

Não (Música 
terapêutica) 

sim Escola Anna Nery Rev. de 
Enf. 

Artigo 4 2 2 enfermeiras sim sim Revista Nursing 
Artigo 5 3 1 enf. 2 alun. enf. Não sim Revista Cogitare 

Enfermagem 
Artigo 6 2 2 enfermeiras Não Sim Ver. Enf. UERJ 
Artigo 7 2 1 enf. 1  prof. mús. Não Sim Ver. Lat. Amer. de Enf. 

 
Artigo 8 

 
6 

2 Acad. de Enf. 
2 enf. 1 acad.de 
nut. 1 médica 

Não 
(mús.como 
mod. ter.) 

 
Sim 

 
Revista Eletrônica de 

Enfermagem 
Artigo 9 2 2 enfermeiros Não Sim Rev.Lat.amer.  de Enf. 

Artigo 10 3 3 enfermeiras Não Sim Rev. Texto e Contexto Enf. 
Artigo 11 2 2 enfermeiras Não Sim Revista Lat.amer.  de Enf. 
Artigo 12 2 1 enf. 1 mús. Não Sim Rev. Esc. de Enf. USP 
Artigo 13 2 1 enf. 1 prof. piano Sim Sim Revista Nursing 
Artigo 14 2 2 enfermeiros Não Sim Revista Nursing 
Artigo1 5 3 3 fisioterapeutas Não Sim Revista ter. manual 
Artigo 16 3 3 enfermeiras Não Sim Revista da Esc. de Enf.USP 
Artigo1 7 2 1 méd. 1 enf. Não Sim Rev. Ciência e saúde col. 
Artigo 18 4 4 enfermeiras Não Sim Revista Nursing 
Artigo1 9 2 2 enfermeiras Sim Sim Revista Nursing 
Artigo 20 3 3 enfermeiras Não Sim Rev. Cogitare Enfermagem 

 
 

 

Os mesmos aspectos referentes aos nove artigos examinados na segunda série estão 

no segundo quadro: 
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 Autores Profissões Musicoterapia Fonte 

   Título Corpo  
Artigo 1 1 1 enfermeira não sim Revista Bras.de Enf. 
Artigo 2 4 1 enf. 1 méd. 

1 téc. enf.1 fisio 
Não sim Revista Nursing 

Artigo 3 2 2 enfermeiras 
 

Não (Música 
terapêutica) 

sim Escola Anna Nery Rev. de 
Enf.  

Artigo 4 2 2 enfermeiras sim sim Revista Nursing 
Artigo 5 3 1 enf. 2 alun. enf. Não sim Revista Cogitare 

Enfermagem  
Artigo 6 2 2 enfermeiras Não Sim Ver. Enf. UERJ 
Artigo 7 2 1 enf. 1  prof. mús.  Não Sim Ver. Lat. Amer. de Enf.  

 
Artigo 8 

 
6 

2 Acad. de Enf. 
2 enf. 1 acad.de 
nut. 1 médica 

Não 
(mús.como 
mod. ter.)  

 
Sim 

 
Revista Eletrônica de 

Enfermagem 
Artigo 9 2 2 enfermeiros Não Sim Rev.Lat.amer.  de Enf.  

 

RESULTADOS 

 

Apresentamos, a seguir, de que forma os enfermeiros vêm utilizando a música 

como instrumento do cuidado de enfermagem, a partir do estudo das duas séries de artigos. 

 

1. A música no processo de cuidar de clientes com Síndrome Neurológica decorrentes 

da AIDS. 

O objetivo da utilização da música como intervenção terapêutica, segundo Silva 

(1993), é auxiliar na canalização interna de energias, despertando a consciência para a 

redescoberta do eu superior, auxiliando no autoconhecimento e na autotransformação. 

Segundo a autora, a música constitui um importante recurso para a repadronização dos 

ritmos dos campos do cliente-ambiente que se encontram alterados pela doença. 

 

2. A música como facilitadora na relação Enfermeiro-cliente em sofrimento psíquico. 

São Mateus (1998) utiliza a música como um recurso terapêutico na enfermagem, 

sugerindo sua aplicação nos cursos de formação profissional, buscando assim melhoras na 

assistência ao cliente, funcionário, discente, seguindo uma tendência evolutiva da 

utilização da música no relacionamento terapêutico.  

 

3. A música como terapia complementar na dor. 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

104 

Com o objetivo de pesquisar a música como terapia complementar no cuidado de 

mulheres com fibromialgia, Dobbro (1999) submetia suas pacientes à audição de músicas 

clássicas pré-selecionadas. Já Giannotti e Pizzoli (2004) relatam o uso da música no auxilio 

ao tratamento da dor crônica. 

A audição musical com objetivo terapêutico, conforme observada por Leão e Silva 

(2004), pode levar à redução significativa da dor. Os mecanismos relacionados ao alívio da 

dor descritos pelas autoras foram: distração, alteração do foco perceptual, liberação de 

endorfinas e relaxamento.  

Ribeiro et al. (2005), também relatam o emprego da “terapêutica da musicoterapia” 

em pacientes com dor oncológica, com o objetivo de possibilitar o estudo dos princípios 

básicos que orientam a prática da música na enfermagem em oncologia, avaliar os avanços 

e progressos da “musicoterapia” oncológica, informar aos profissionais da área de saúde, 

principalmente a enfermagem, sobre a importância da “musicoterapia” como prática de 

tratamento humanizado, e possibilitar ao cliente oncológico uma maior qualidade de vida, 

durante tratamento paliativo. 

 

4. A música como prática alternativa para relacionamento/comunicação no ambiente 

de trabalho dos Enfermeiros. 

Alves (2001) realizou um trabalho em grupo, em que a música era utilizada como 

prática alternativa de efetivar a integração da equipe de enfermagem através da abertura de 

um canal de comunicação, que tornasse possível ao grupo melhorar o desempenho do 

trabalho em equipe. Para a autora, a música comprovou ser um elemento importante para a 

integração, não só da equipe de enfermagem, mas, também multiprofissional. Em seu 

estudo, percebeu melhoria significativa no relacionamento e comunicação no ambiente de 

trabalho. 

 

5. A música como elemento facilitador na comunicação Enfermeiro-cliente. 

O estudo de Weber et al (2003) foi realizado com o objetivo de investigar, se a 

música poderia ser utilizada como forma de recreação para amenizar o sofrimento das 

crianças internadas em uma unidade pediátrica. As autoras pensaram no recurso musical 

para facilitar e promover a comunicação. 
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6. A música no processo de humanização em CTI.  

Backes et al (2003) tiveram como objetivo investigar os efeitos da música no 

processo de humanização em CTI, tanto para humanização dos pacientes internados como 

para influenciar as relações de trabalho entre a equipe multidisciplinar. Constataram que a 

música pode trazer relaxamento e conforto espiritual, sendo um importante subsídio na 

busca de alternativas que contemplam a pessoa na sua integridade. O estudo considerou 

que a música é um valioso instrumento não somente no processo de humanização, mas, 

também, como uma alternativa criativa e eficaz no alivio da dor. Cabe ressaltar que este 

estudo utiliza a definição de musicoterapia da Federação Mundial de Musicoterapia (1996), 

substituindo o trecho em itálico de “Musicoterapia é a utilização da música e/ou seus 

elementos (som, ritmo, melodia e harmonia)... para “A musicoterapia é a utilização da 

música e/ou instrumentos musicais (som, ritmo, melodia e harmonia)...”. 

7. A música como elemento facilitador do processo ensino-aprendizagem. 

Para Ravelli (2004), a música pode ser usada como recurso facilitador do processo 

de ensino aprendizagem no período gestacional. 

 

8. A música na saúde mental. 

A música foi utilizada nas Oficinas Terapêuticas de Cuidado com o Corpo com 

pacientes psiquiátricos, num Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), por Campos e 

Kantorskil (2008). As autoras observaram que o emprego da música como instrumento do 

cuidado no resgate de corpos, outrora estigmatizados e excluídos em manicômios, permite 

construir possibilidades de reabilitação. 

O emprego da música como complementação à assistência de enfermagem em 

saúde mental é relatado no estudo de Oliveira (2009), com o objetivo de facilitar a relação 

com o cliente para proporcionar interação com o mesmo e como instrumento promotor de 

mudanças positivas físicas, mentais, sociais e cognitivas para um grupo de pacientes 

atendido numa unidade de um CAPS7

 

. 

9. A música com pacientes portadores de insuficiência renal crônica durante a 

hemodiálise. 

                                                           
7 Centro de Atenção Psicossocial. 
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Silva et al. (2008), referem-se a uma pesquisa qualitativa que teve por objetivo, 

avaliar a influência da exposição musical em portadores de insuficiência renal crônica, 

durante as sessões hemodialíticas. Trata-se da utilização de música viva8

 

 em apresentações 

de 60 minutos, divididas em quatro momentos de 15 minutos, feitas por três acadêmicos de 

enfermagem, também músicos, que utilizaram instrumentos musicais (violão, flauta doce, 

maraca) e voz, e um repertório de canções. Um ponto a ser destacado é que os autores se 

referem aos critérios seguidos para a escolha das músicas (listadas no artigo), afirmando 

que esta foi baseada em indicação de alguns estudos que apontam que as adequadas para 

promover relaxamento são as compostas por sons de baixa amplitude, de ritmo musical 

simples e direto e de frequência com tempo de aproximadamente 60-70 batimentos, 

referindo-se, principalmente, a parâmetros como altura do som, ritmo e andamento. 

DISCUSSÃO 

 

A música vem sendo utilizada por profissionais de enfermagem em nove campos de 

aplicação conforme apresentamos nos resultados deste estudo. 

Em alguns estudos pode-se observar o interesse da enfermagem na utilização da 

música voltada para o conforto do paciente, como forma de diminuir a dor ou a ansiedade 

relacionada à internação hospitalar. 

Alguns autores também sugerem outras formas de cuidar, empregando a música 

como recurso terapêutico para promover a interação enfermeiro-cliente, ou da própria 

equipe multiprofissional. Isso se explica pela premissa de que a musicoterapia tem por 

definição, facilitar ou promover a comunicação e o relacionamento interpessoal. 

Tendo em vista, principalmente, a redução do estresse e da ansiedade, a música 

passou a ser utilizada em diversas situações clínicas e no controle da dor, dentro de 

instituições hospitalares. 

Logo, entendemos que a música vem sendo utilizada como recurso terapêutico pela 

enfermagem em duas principais áreas: na diminuição de um quadro álgico, e como 

facilitadora na comunicação/ relação enfermeiro-cliente. 

Constatamos ainda que, em quase todos os artigos, os autores declaram que a 

musicoterapia é uma modalidade de tratamento que tem um profissional qualificado para 

exercê-la, cabendo acrescentar que vários são os cursos de graduação e pós-graduação 
                                                           
8 Música não gravada, mas, sim, executada ao vivo, no momento das apresentações. 
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existentes no país, para qualificar esses profissionais. No entanto, mesmo que 

“musicoterapia” apareça raramente no título dos trabalhos aqui examinados, quando os 

autores se referem aos trabalhos clínicos que desenvolveram utilizam “musicoterapia” para 

denominá-los, certamente seguindo a Classificação das Intervenções de Enfermagem que 

consideramos que utiliza uma nomenclatura inadequada. 

Como comentários finais, cabe apontar o artigo de Fonseca et al. (2006)9

Por fim, é importante ressaltar que este artigo também apresenta a definição da 

Federação Mundial de Musicoterapia (1996), mas dá a autoria a Backes et al. (2003, p.39). 

, resultante 

de uma pesquisa qualitativa, que teve por objetivo o estudo da percepção dos profissionais 

musicoterapeutas sobre a credibilidade e aceitação do tratamento de musicoterapia por 

seus clientes. A pesquisa verificou que a maioria dos profissionais musicoterapeutas 

percebe a credibilidade de seus clientes quanto à capacidade da música em transmitir 

sensações agradáveis, e ainda atuar de forma bastante eficaz no processo de cura de 

algumas enfermidades. Mas, o que aqui deve ser ressaltado é que - este é o único artigo, 

dentre os que foram por nós examinados, que se refere aos musicoterapeutas, e seu título é: 

Credibilidade e efeitos da música como modalidade terapêutica em saúde, não aparecendo 

a palavra musicoterapia. 

 

CONCLUSÃO 

 

Concordamos que a música pode e deve ser utilizada como recurso no cotidiano de 

cuidar da enfermagem, considerando que, assim como cuidado, ela valoriza a construção 

de subjetividades inerentes ao afeto e à criatividade, e corroboramos o pensamento de 

Dileo (1999) que admite - que tanto a música em medicina como a musicoterapia em 

medicina são absolutamente importantes e necessárias para o paciente da área médica. 

Entretanto, observamos que a música vem sendo utilizada como terapia pela 

enfermagem, sem que este profissional esteja habilitado para tal. Este estudo deve soar 

como um alerta a todos os profissionais de saúde que se aventuram pela área da 

musicoterapia, para que procurem se especializar evitando, assim, que a música possa se 

tornar um elemento iatrogênico, ao invés de um poderoso elemento terapêutico. 

                                                           
9 O referido artigo é escrito por uma médica, uma enfermeira doutora, uma enfermeira mestre, dois 
acadêmicos do Curso de Enfermagem e uma acadêmica do Curso de Nutrição, todos da Universidade Federal 
de Goiás, uma das duas Universidades Federais onde existem Cursos de Bacharelado em Musicoterapia.  
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Os critérios de emprego da música pela enfermagem ainda constituem um desafio. 

Os estudos analisados demonstram que a musicoterapia necessita ser divulgada com maior 

eficácia, pois, apesar dos avanços na área, a musicoterapia parece ainda ser contestada por 

uma parcela dos profissionais de saúde que é leiga quanto às suas ações terapêuticas, e 

cientificidade de seus métodos. 

Pretendemos que o material aqui apresentado, levados em conta os limites deste 

trabalho, permita novos olhares para a aplicação da música pela enfermagem e por outros 

profissionais da área de saúde, observando as diferenças entre o emprego da música e da 

musicoterapia. Entendemos que o estudo sobre a utilização da música como instrumento 

do cuidado de enfermagem tem se tornado um desafio relevante no meio científico e, 

portanto, necessita de maiores estudos.  
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MÚSICA E COMA: 

da revisão sistemática, realizada por musicoterapeuta,  

a perspectivas presente e futura sobre o tema1

 

 

André Brandalise2

 

 

 

RESUMO 

 
A Revisão Sistemática, aplicada neste trabalho, objetivou encontrar trabalhos que 
respeitassem os seguintes critérios de inclusão: 1) os artigos deveriam tratar o uso da 
música ou da musicoterapia com indivíduos no estado de coma e 2) os artigos deveriam 
apresentar pesquisa ou serem estudos pilotos. Buscou-se elaborar uma chamada “síntese 
baseada em evidência” (evidence-based synthesis) sobre o tema. Para este fim, utilizou-se 
databases como MEDLINE, CINAHL e PsycINFO entre outras. Após a primeira etapa, 
Revisão Sistemática, o trabalho apresenta perspectivas presente e futura sobre o tema. 
Propõem a elaboração de um Projeto de abordagem mista (mixed methods), o que significa 
abordagem de pesquisa qualitativa e quantitativa propondo a intervenção da musicoterapia 
no coma. O Projeto é intitulado “O efeito da musicoterapia nos sinais vitais e expressão 
facial no sujeito no estado de coma – e experiências relatadas por familiares envolvidos no 
processo de musicoterapia”. Foram encontradas e analisadas oito pesquisas. Sete estudos 
publicados como periódicos científicos e um como dissertação de mestrado. Estes estudos 
foram conduzidos em diferentes países: Estados Unidos (três estudos), Inglaterra (dois 
estudos),  Brasil (um estudo),  Itália (um estudo),  e Japão (um estudo). Apresentaram 
diversidade clínica (também chamada heterogeneidade clínica), variando intervenções e 
resultados. Da mesma forma variaram em termos de design, caracterizando 
heterogeneidade metodológica.  O aspecto quantitativo do Projeto proposto objetiva 
análise estatística dos dados pelo software SPSS (versao 15.0). ANOVAs serão ativadas no 
sentido de testar significância com base nas médias baseline,  midpoint  e post-test. O 
aspecto qualitativo objetiva a análise de estudo fenomenológico, realizado com o cuidador 
do sujeito comatoso.  
 
Palavras-chave: Musicoterapia; Coma; Revisão Sistemática; Pesquisa Mista. 
                                                           
1 Este artigo é resultado de estudo da disciplina “Pesquisa em Música e Medicina”, realizado pelo autor, 
como parte do Programa de PhD em Musicoterapia da Temple University, sob orientação da Dra. Cheryl 
Dileo. 
2 André Brandalise é Bacharel em Música (UFRGS, RS), Especialista em Musicoterapia (CBM-RJ) e Mestre 
em Musicoterapia (NYU, EUA). Atualmente cursa o Programa de PhD em Musicoterapia da Temple 
University (EUA) onde é bolsista como professor-assistente. É um dos fundadores da AGAMUSI 
(Associação Gaúcha de Musicoterapia). Membro do conselho editorial da Revista Brasileira de 
Musicoterapia. Diretor-fundador do Centro Gaúcho de Musicoterapia. Autor dos livros “Musicoterapia 
Músico-centrada” (2001) e “I Jornada Brasileira sobre Musicoterapia Músico-centrada” (2003). Este último 
como organizador. Expôs seu trabalho em vários estados do Brasil, na Argentina, no Uruguai, Chile, 
Colômbia e nos Estados Unidos, publicando artigos no Brasil, na Argentina (Revista ICMus) e no site 
norueguês “Voices”. É musicoterapeuta convidado pelo prof. Dr. Douglas Keith a participar do curso de 
formação de musicoterapeutas do Georgia College and State University (EUA). 
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O COMA 

 

“Senti as máquinas, no quarto, como sendo bombas e 
armas. Porém, a música que senti era a minha música. 
Decidi viver quando, pela primeira vez, a escutei…” (Herr 
G)3

 
. 

 

Coma vem da palavra grega kôma que significa sono profundo e pode ser definido 

como um estado de perda total ou parcial de consciência e de funções motoras, geralmente 

ocasionado por traumatismo cerebral, intoxicação ou problemas metabólicos e 

endocrinológicos. Coma pode ser o resultado de um traumatismo ou pode ser induzido 

farmacologicamente. Dependendo do tipo de coma, os sinais vitais podem ser mantidos em 

um grau maior ou menor de funcionamento. Quando o coma é fisiológico, seu estado pode 

ser medido através do uso de uma Escala chamada Glasgow Coma Scale, e quando o coma 

é induzido farmacologicamente, seu estado pode ser medido através de uma Escala de 

sedação chamada Sedation Scale of Ramsay. 

Urciuoli et al. (2008) mencionam vários tipos de coma: coma traumático, 

resultante da colisão do crânio com objeto externo; coma hipóxico, resultante de falta de 

oxigenação, por exemplo, devido a um ataque cardíaco; coma por acidente vascular, 

causado por hemorragia; coma metabólico, causado por patologias sistêmicas as quais 

causam contaminação tóxica ao organismo; coma infecciosa, devido a encefalite, 

meningite, septicemias; coma exo-tóxico, causado por uso de substâncias tóxicas (álcool, 

heroína, cocaína etc.). 

A capacidade de indivíduos para ouvir, em estados de coma fisiológico ou 

induzido, continua sendo questionada. Mesmo com o avanço da medicina e da tecnología, 

não é possível ter uma resposta precisa sobre o que ocorre com sujeitos que experenciam o 

estado de coma. Aparentemente a audição é o último dos sentidos a ser perdido, o que pode 

ser verificado através das experiências reportadas por pessoas que vivenciaram a condição. 

É muito importante se ter cuidado com o ambiente sonoro dos pacientes. Aldridge 

et al. (1990) dizem que clínicos profissionais e cientistas, quando em contato com o sujeito 

em coma, perguntam-se: onde está esta pessoa e como pode ser acessada? Os autores 

acrescentam que poucas são as tentativas de se estabelecer comunicação normal com 

                                                           
3 apud Gustorff in Ansdell, 1995, p. 63. 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

112 

pacientes que não estão aptos a falar ou com os quais a equipe clínica não consegue 

estabelecer contato psicológico. É como se estes pacientes fossem isolados numa paisagem 

de ruídos e privados de contato humano. Jones et al. (1999) reforçam o que foi mencionado 

por Aldridge e equipe acreditando que o sujeito comatoso têm seus mundos privados de 

estímulos. De acordo com os pesquisadores, indivíduos em coma, devido à natureza desta 

condição, habitam ambientes sensório-privados. 

 

MUSICOTERAPIA COM SUJEITOS EM COMA E SEUS FAMILIARES 
(alguns exemplos) 

 

A musicoterapia proposta por Aldridge (1990) é baseada no princípio de que seres 

humanos estão organizados não de uma forma mecânica mas de uma forma musical (i.e. 

um complexo harmônico de interação entre ritmos e contornos melódicos). O filósofo da 

música, Victor Zuckerkandl (1973), afirma que todo ser humano é um Homo Musicus. 

Musicalidade, segundo o filósofo, não é somente um atributo de algumas pessoas mas da 

espécie humana. Ser um ser humano signfica ser um ser musical. 

Dagmar Gustorff (1995, p.60) descreve a história de Herr G., seu paciente de 

musicoterapia em uma unidade de terapia intensiva. Ela diz: “quando cantei para Herr G. 

pela primeira vez ele virou seu rosto em minha direção e, sem mover-se ou abrir os olhos, 

parecia estar escutando”. A partir da décima primeira sessão Herr G. estava desperto. 

Antes de deixar o hospital foi entrevistado pelo psicólogo. Nesta entrevista, mencionou que 

depois da operação, enquanto em coma, sentia estar em um campo de batalha na Idade 

Média. O momento em que tudo mudou foi, segundo ele, quando ouviu a música. Afirmou: 

“as máquinas, no quarto, eram bombas e armas. Porém, a música que senti foi a minha 

música. Decidi pela vida quando a escutei pela primeira vez…”. 4

Segundo Aldridge et al. (1990), muitas atividades que ocorrem nas unidades de 

terapia intensiva ocorrem entre o staff e as máquinas (i.e., sujeitos e objetos). De certa 

forma, neste cenário, os pacientes passam a ser parte deste mundo dos objetos. Os autores 

acreditam que a musicoterapia, com base na improvisação, pode trazer importante 

benefício tanto para os pacientes como para a equipe. Também, em um estudo italiano, 

realizado por Formisano et al. (2001) é descrito musicoterapia ativa baseada na 

improvisação (Nordoff-Robbins) sendo utilizada em reabilitação com pacientes com 

 

                                                           
4 O trecho foi retirado de GUSTORFF, D. Herr G. In: ANSDELL, G (Ed.). Music for Life: Aspects of 
Creative Music Therapy with Adult Clients. London: Jessica Kingsley Publishers, 1995. 
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traumatismo craniano severo. Musicoterapia ativa é definida como sendo improvisação 

musical entre terapeuta e paciente, que pode envolver o canto e/ou o uso de diferentes 

instrumentos musicais. O estudo italiano foi conduzido baseado em observações das 

funções vitais, condições neurológicas e habilidades motoras dos pacientes. Estudaram 34 

sujeitos com lesão cerebral severa com duração média no coma de 52 dias, e os resultados 

preliminares apontaram para duas melhoras significativas: colaboração dos pacientes 

(adesão ao tratamento) e redução de comportamentos, tais como - inércia (redução da 

iniciativa psicomotora) e agitação psicomotora. 

Familiares dos pacientes também podem ser auxiliados pela musicoterapia. 

Rolando Benenzon (2008), que desenvolveu um programa dedicado a pacientes comatosos 

em Roma, Itália, afirma que a família de um paciente neste estado precisa ser apoiada no 

sentido de poder aceitar a condição, e estimulada a reconhecer objetivo comum na 

recuperação do seu parente. Geralmente, de acordo com o autor, amigos e parentes do 

sujeito em coma são deixados em uma condição de espera passiva. Musicoterapia pode 

auxiliá-los a tornarem-se mais ativos no processo de recuperação de seus parentes. 

Benenzon sugere que musicoterapeutas podem aproximar familiares na dinâmica de educá-

los em relação à condição enfrentada pelo parente em coma. Por exemplo, as famílias 

podem auxiliar os musicoterapeutas a melhor conhecerem o paciente e sua musicalidade, 

indicando repertório de interesse do paciente antes da doença. 

Os estudos indicam que a pessoa em estado de coma pode ter a habilidade para 

responder a estímulos sonoros. No entanto, mais evidências são necessárias no sentido de 

identificar intervenções eficientes que, de forma mais precisa, possam contactar a pessoa 

que experencia esta condição e seu familiar/cuidador. 

 

Objetivo da Revisão Sistemática 

Examinar as pesquisas que estão sendo realizadas e os tipos de aplicação de música 

que estão sendo utilizadas, com indivíduos em estado de coma e seus familiares, e suas 

eficiências. 

 

Objetivos primários e secundários detectados 

A Revisão demonstrou que a pesquisa em Musicoterapia não é ainda muito comum 

no tratamento com pessoas em estado de coma. Os objetivos primários da música e da 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

114 

musicoterapia, descritos pelas pesquisas encontradas, foram: verificar maneiras de 

promover engajamento ao tratamento e redução de comportamentos, tais como inércia e 

agitação (FORMISANO et al., 2001), verificar o aumento de responsividade (JONES et 

al., 1990; PUGGINA et al., 2009; SCHINNER et al., 2005) e verificar se música pode 

evocar potenciais (JONES et al., 1999). Estudos também foram realizados no sentido de 

verificar prognóstico (YAGI et al., 1983) e de desenvolver ferramenta de acesso 

musicoterápico (DAVESON et al., 2007). Foi verificado que música também tem sido 

utilizada para acompanhar familiares e cuidadores (PUGGINA et al., 2009; JONES et al., 

1990). 

 

Tipos de resultados medidos: 

Primários: 

1. redução de comportamentos tais como inércia e agitação (FORMISANO et al., 

2001).; 

2. expressões faciais (PUGGINA et al., 2009); 

3. resultados fisiológicos tais como pulso, respiração e batimento cardíaco 

(SISSON 1990; PUGGINA et al., 2009).; 

5. escala de testificação (DAVESON et al., 2007); 

 

Secundários: 

1. relacionamento e apoio social (JONES et al., 1990; PUGGINA et al., 2009); 

 

Variáveis independentes 

 

Tipos de som e música utilizados (ver Tabela 1): 

Um estudo utilizou o que chamou de “estímulos musicais familiares e não 

familiares” (DAVESON et al., 2007); um estudo utilizou musicoterapia ativa (baseada na 

abordagem musicoterápica Nordoff-Robbins (FORMISANO et al., 2001); dois estudos 

utilizaram mensagens gravadas por familiares (JONES et al., 1990; PUGGINA et al., 

2009); um estudo utilizou o que chamou de “música clássica, música popular e sons da 

natureza” (JONES et al., 1990); um estudo utilizou timbres sintetizados de clarinete e gaita 

de boca (JONES et al., 1999); um estudo utilizou o que chamou de “música preferida” 
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(PUGGINA et al., 2009); e um estudo utilizou o que chamou de “piano clássico e sons do 

ambiente” (SCHINNER et al., 2005). 

As Experiências Musicais, mencionadas nos estudos, foram (ver Tabela 1): 

- Improvisação (criação musical espontânea); 

- Voz gravada/mensagens de parentes e familiares; 

- O uso de estímulos familiares a não familiares (canções, música instrumental 

etc.); 
- O uso de música ambiental (sons do ambiente da UTI, por exemplo); 

- O uso de timbres específicos (clarinete e gaita de boca). 

Tipos de Abordagens utilizadas (ver Tabela 2): 

No cuidado com o sujeito no coma, abordagens receptivas (i.e., audição de 

gravações e de músicas executadas), são comuns devido às limitações físicas dos pacientes. 

Um exemplo de intervenção receptiva, no sentido de buscar o contato com o paciente, é o 

uso de gravações de mensagens orais gravadas por familiares (JONES et al., 1990; 

PUGGINA et al., 2009). Outra abordagem receptiva implica identificar, através de 

entrevista com familiares, repertório musical de preferência do paciente antes da doença. 

Utiliza-se a gravação deste repertório (JONES et al., 1990; DAVESON et al., 2007; 

PUGGINA et al., 2009). 

Seis estudos propuseram a utilização de abordagens receptivas (YAGI et al., 1983; 

JONES et al., 1990; SCHINNER et al., 2005; SISSON 1990; JONES et al., 1999; 

PUGGINA et al., 2009). Um estudo propôs a utilização de musicoterapia ativa 

(FORMISANO et al., 2001), e um estudo propôs a combinação de ambas as abordagens 

utilizando música executada e gravada (DAVESON et al., 2007). Somente dois estudos 

foram claros em termos da abordagem musicoterápica utilizada (DAVESON et al., 2007; 

FORMISANO et al., 2001). 

 

Métodos da Revisão: 

A busca à literatura foi conduzida utilizando databases MEDLINE, CINAHL e 

PsycINFO. 

Estratégia de busca Medline: 

A seguinte estratégia de busca foi utilizada para MEDLINE (Ovid): 

1. exp coma/(4930) 
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2.coma.tw (8296) 

3.exp traumatic brain injury/(18766) 

4.(brain adj5 com$).tw.(23899) 

5. ((head trauma or head injury) adj5 (coma or comatose)).tw. (250) 

6. or/1-5 (50506) 

7. exp music/(4062) 

8 exp music therapy/(1098)  

9 music$.tw. (5019) 

10 or/7-9 (6651) 

11. 6 and 10 (104) 

 

Busca Manual: 

Uma busca manual foi feita utilizando os seguintes materiais: 

1. Journal of Music Therapy (de 2000 atél 2003) 

2. Revista Brasileira de Musicoterapia (de 1996 até 2006) 

3. Nordic Journal of Music Therapy (online) 

4. Voices (revista internacional de musicoterapia, online) 

No esforço de identificar pesquisas publicadas, não publicadas e em andamento 

contatos foram feitos com experts no campo (no Brasil e na Argentina), e busca em anais 

de conferências. Associações de Musicoterapia foram consultadas no sentido de auxiliar a 

identificar alguma prática ou material de conferência sobre o tema música, musicoterapia e 

coma (e.g. União Brasileira de Musicoterapia - UBAM). Não houve nenhuma restrição de 

linguagem tanto para busca como para inclusão de pesquisas. 

 

Critérios de Inclusão: 

Os critérios de inclusão incluíram artigos que indicassem o uso de música ou 

musicoterapia com indivíduos no estado de coma. Também era necessário que os artigos 

apresentassem pesquisas ou que fossem estudos-piloto. Toda intervenção de música e 

medicina e de musicoterapia foram incluídas. Os estudos tiveram amostragem média de 1 a 

34 participantes, com idades que variaram entre 16 e 49 anos. 

 

Métodos Estatísticos:  
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Um estudo reportou resultados de correlação entre escalas de avaliação 

(DAVESON et al., 2007) e um estudo reportou valores de z e p  (PUGGINA et al., 2009).  

 

Eventos Adversos, Ética e Aspectos Sociais: 

Nenhum estudo reportou evento adverso e considerações éticas. Somente dois 

estudos demonstraram interesse nos aspectos sociais da pessoa em coma (JONES et al., 

1990; PUGGINA et al., 2009).   

 

Resultados: 

A primeira busca, utilizando o filtro de Estudos de Controle Randomizados 

(Randomized Controlled Trials (RCT)), identificaram onze artigos com apenas dois 

relevantes. A segunda busca foi feita sem a utilização do filtro RCT e foi possível, então, 

identificar 104 e analisá-los para inclusão. Oito estudos corresponderam aos critérios de 

inclusão. Dois possuíam design de Estudo de Controle Randomizado, três foram single-

case designs e um cross-over design (ver Tabela 1). Os outros dois artigos não foram 

claros em relação aos seus designs. Os estudos reportados foram efetuados entre 1983 e 

2009 (ano-médio 1999). Sete estudos foram publicados como artigos, e um, como 

dissertação de mestrado. Foram conduzidos em diversos países: Estados Unidos (3 

estudos),  Inglaterra (2 estudos),  Brasil (1 estudo),  Itália (1 estudo),  e Japão (1 estudo). 

Apresentaram diversidade clínica (também chamada de heterogeneidade clínica) variando 

intervenções e objetivos estudados. Também variaram em termos de design, caracterizando 

diversidade metodológica (ou heterogeneidade metodológica) (ver Tabela 1).  

Vários estudos sobre o uso da música no coma reportaram resultados positivos (ver 

Tabela 1). Por exemplo, efeitos positivos da utilização da música no engajamento ao 

tratamento e redução de comportamentos tais como inércia e agitação (FORMISANO et 

al., 2001). Um estudo encontrou alterações significativas nos sinais vitais estimulados pelo 

uso de mensagens orais gravadas por familiares (JONES et al., 1990; PUGGINA et al., 

2009). Um estudo reportou respostas no EEG, abertura de olhos e movimentos de mãos e 

pés (SISSON 1990). Diferenças em fatores, tais como: designs de estudo, métodos de 

intervenção e intensidade de tratamento, promoveram variação de resultados.  

 

DISCUSSÃO E PERSPECTIVA FUTURA 
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A qualidade metodológica dos estudos foi pobre. O material reportado nos oito 

estudos foi incompleto. As heterogeneidades clínica, metodológica e estatística não 

permitiram conclusões definitivas sobre a eficiência do uso da música com o sujeito no 

estado de coma. Há, no entanto, evidências para possíveis benefícios terapêuticos, porém, 

devem ser confirmadas através de maior rigor metodológico em futuros estudos.   

Aparentemente esta população (pacientes em coma) não está recebendo suficiente 

atenção em termos de estudos relacionados à utilização terapêutica da música. Se as 

pesquisas estão demonstrando que existe um potencial em termos de benefícios 

proporcionados pela música, penso que seria bastante relevante maior investimento nesta 

área da medicina. 

Os estudos devem distinguir musicoterapia de música e medicina. Nenhum estudo, 

claramente, diferenciou estas duas áreas. Também os estudos devem melhor definir os 

tipos de música sendo utilizadas. Parece ser mais difícil para profissionais não 

musicoterapeutas dar mais atenção a esta questão (tipos de música). Os estudos também 

demonstram que o uso de diferentes abordagens musicoterápicas com esta população está 

bastante limitado. Basicamente, os estudos utilizam métodos receptivos no trabalho com o 

sujeito em coma (ver Tabela 1). 

Após esta Revisão Sistemática faz-se a proposta de elaboração de um Projeto de 

abordagem mista (mixed methods), o que significa abordagem de pesquisa qualitativa e 

quantitativa, propondo a intervenção da musicoterapia no coma. O Projeto é intitulado “o 

efeito da musicoterapia nos sinais vitais e expressão facial no sujeito no estado de coma – e 

experiências relatadas por familiares envolvidos no processo de musicoterapia”. 

O aspecto quantitativo do Projeto objetiva análise estatística dos dados pelo 

software SPSS (versao 15.0). ANOVAs serão ativadas no sentido de testar significância da 

intervenção musicoterápica, com o paciente em coma, com base nas médias baseline, 

midpoint  e post-test. O aspecto qualitativo objetiva a análise de estudo fenomenológico, 

realizado com o cuidador do sujeito comatoso.  

O contexto social do paciente merece ser melhor investigado. Em fazendo isso, 

investigando as necessidades dos familiares e/ou cuidadores do paciente em coma, é 

provável que se melhore a qualidade de vida deste, consequentemente, é provável que 

ocorra a melhora da qualidade do tratamento e do bem estar do paciente. Além do mais, 

lidando com o estresse do cuidador, música poderá estar sendo utilizada como agente 
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preventivo de futuras doenças. Logo, seria importante considerar o estudo a longo termo da 

intervenção musical também com o cuidador do sujeito em estado de coma.  
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Tabela 1: Estudos avaliando o uso da música com pacientes comatosos 
 

Autor(es) Design 
e população 

Música Objetivos 
medidos 

Resultados 

Daveson et al. 
(2007) 

 
Estudo piloto 

n = 8 

estímulos 
musicais 

familiares e não 
familiares 

ferramenta de 
testificação 
(MATLAS) 

MATLAS 
demonstrou 

ter significativa 
validade 

Formisano et al. 
(2001) 

 
 

Exp. single-case 
n = 34 

 

musicoterapia 
ativa 

(Nordoff-Robbins) 

sinais vitais, 
condições 

neurológicas e 
habilidades 

motoras 

melhora 
significativa no 
engajamento e 

redução de 
comportamentos 

(inércia, agitação)  
Jones et al. 
(1990) 

 
 

Exp. single-case 
 

uso de 4 
estímulos: 
vozes de 

familiares e 
amigos, música 

clássica e popular 
e sons da natureza 

 
pulso, respiração e 
resistência da pele 

aumento de 
respostas 
utilizando 

gravação de vozes 
de familiares e 

amigos 

Jones et al. 
(1999) 

 
RCT 

n = 18 
 

instrumentos 
sintetizados 
(timbres de 

clarinete e gaita de 
boca) 

 
 

não mencionado 

 
potenciais 
evocados 

Puggina et al. 
(2009) 

 
 

RCT 
n = 30 

 

CD’s gravados 
com músicas 
preferidas e 
mensagens 
otimistas, 

gravadas por 
familiares 

 
 

sinais vitais 
e 

expressões faciais 

alterações 
significativas nos 

sinais vitais 
durante 

mensagens e de 
expressões faciais 
durante música e 

mensagens  
Schinner et al. 
(2005) 

 
Cross-over 

n = 15 
 

três estímulos 
auditivos: 

plug, piano 
clássico e 

ambiente de UTI 

pressão 
intracranial (ICP) 

e pressão de 
perfusão cerebral 

(CPP) 

 
não houve 
alterações 

signficativas 

Sisson R.  
(1990) 

 
Estudo-piloto 

n = 8 
 

 
estimulação 

auditiva 

 
atividade cortical 

respostas no EEG, 
abertura de olhos 
e movimentos de 

pés e mãos 
Yagi et al. 
(1983) 

 
não mencionado 

n = 100 
 

 
respostas cerebrais 

gravadas 

 
função cerebral 

Se o 
desaparecimento 
total ou parcial da 
onda I do ABR é 
observado, um 

pobre prognóstico 
ou morte pode 

ocorrer 
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Tabela 2: Tipos de Musicoterapia e abordagens utilizadas  
 

 
Autor(es) 

 

 
Tipo de Musicoterapia 

 
Abordagem(ns) 

Daveson et al. 
(2007) 
 

Testificação musicoterápica  
Ativa e receptiva 

Fomisano et al. 
(2001) 
 

Musicoterapia ativa 
(Nordoff-Robbins) 

 
Ativa 

Jones et al. 
(1990) 

 
--- 

 

 
Receptiva 

Jones et al. 
(1999) 

 
--- 

 

 
Receptiva 

Puggina et al. 
(2009) 

 
--- 

 

 
Receptiva 

Schinner et al. 
(2005) 

 
--- 

 

 
Receptiva 

Sisson R. 
(1990) 

 
--- 

 

 
Receptiva 

Yagi et al. 
(1983) 

 
--- 

 

 
Receptiva 
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REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA, TEMAS TEÓRICOS, 

EPISTEMOLOGIA, METODOLOGIA 
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O QUE FAZEM(OS) COM OS RESULTADOS DE NOSSAS PESQUISAS? 
 

Lia rejane Mendes Barcellos1

 

 

 

RESUMO 

 

Entende-se que num evento que se propõe a refletir sobre a pesquisa em musicoterapia no 
país cabe não só a apresentação e debate sobre as pesquisas realizadas, mas, também, a 
discussão de aspectos que possam facilitar o crescimento desta atividade para uma efetiva 
contribuição para o desenvolvimento da área. A pesquisa em musicoterapia no Brasil tem 
trilhado um caminho bastante difícil: desde a inexistência ou pequena produção, até a 
criação de estratégias para levar os musicoterapeutas a se mobilizarem para este tipo de 
atividade. Os musicoterapeutas sempre se referiram às dificuldades enfrentadas: falta de 
formação suficiente; falta de apoio institucional e de ajuda financeira dos órgãos de 
fomento. Enfim, estas foram e ainda são, dentre tantas outras, as principais queixas e, 
muitas vezes, a justificativa para que não dispendamos esforços para fazer pesquisa. A 
realização de uma pesquisa exige um investimento de energia, tanto física quanto mental; 
um tempo considerável para um levantamento de bibliografia que é, sempre, exaustivo; 
uma disponiblidade para reuniões com orientadores, consultores, pares e, às vezes, alunos, 
além do estudo necessário. Compra de livros, buscas em sites, escolha de temas, 
metodologia, estratégias, enfim, tudo que envolve a realização de uma atividade complexa. 
No entanto, quando terminada a pesquisa surge uma questão importante: como vou 
apresentar os resultados para que a pesquisa possa ser replicada caso haja interesse? Como 
vou democratizar esses dados? Há interesse de outros musicoterapeutas em nosso país pelo 
que fazem nossos pares? Há suficiente utilização de resultados de pesquisas de outros 
autores? Sem que estes resultados sejam conhecidos/empregados por outros 
musicoterapeutas podem vir a contribuir para o desenvolvimento do campo? É possível 
que estes dados possam contribuir para o desenvolvimento da musicoterapia quando 
unicamente utilizados pelo autor da mesma? Como damos possibilidades de que outros 
tenham acesso aos nossos trabalhos de pesquisa? Quando só utilizados na prática clínica, 
didática ou, ainda, no corpo teórico, pelo próprio autor, há uma contribuição consistente 
para a área? Enfim, existem muitas questões que ainda não foram levantadas pelos nossos 
pesquisadores, ou por aqueles que participam de pesquisa e de práticas didáticas, e que 
merecem ser examinadas cuidadosamente para que nossos trabalhos não fiquem 
confinados às gavetas de onde deveriam sair para trazer uma contribuição que seja 
consistente no sentido de ampliar os cânones da área. 
 
Palavras-chave: Resultados de Pesquisa; Musicoterapia; Divulgação; Publicação.  
 

                                                           
1 Doutora em Música - UNIRIO (2009). Mestre em Musicologia – CBM (1999). Bacharel em Musicoterapia 
– CBM (1975). Bacharel em Piano – (1962). Especialização em Educação Musical (1964). Editora da 
América do Sul da revista eletrônica Voices. Editora da Revista Pesquisa e Música (CBM). Artigos e livros 
publicados. E-mail: liarejane@gmail.com. 
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EVIDÊNCIAS DOS EFEITOS DA MUSICOTERAPIA NO SISTEMA 

IMUNOLÓGICO HUMANO 
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RESUMO 

 
Além dos elementos neurológicos e comportamentais, imagina-se que o sistema imune 
também possa ser investigado como uma fonte de observações dos resultados da 
intervenção musicoterapêutica. Para realizar tais avaliações é necessária ou a análise de 
saliva ou a análise sanguínea. Esta concepção emergente apresenta poucos estudos ainda. 
Contudo, seus resultados podem mostrar algumas possibilidades até então não discutidas 
sobre a aplicabilidade da musicoterapia. Entre algumas evidências, cabe citar o impacto do 
uso de tambores em musicoterapia no aumento do número de células killer, leucócitos e 
imunoglobulinas em adultos saudáveis, por exemplo. Ao comparar o grupo que recebeu o 
tratamento em relação ao grupo controle, houve um aumento estatisticamente significativo 
dos aspectos imunológicos citados. Outro exemplo foi o estudo das relações entre 
leucócitos e receptores dopaminérgicos DRD4, música e autismo. A música pode 
proporcionar uma ativação do sistema dopaminérgico aumentando a sensação de prazer e 
recompensa. Se a musicoterapia pode auxiliar na melhora do sistema imune, fica a 
pergunta: o que o aumento de células de defesa influencia no organismo do indivíduo? A 
resposta mais conhecida seria que este aumento eleva a capacidade de proteção do ser 
humano e dessa forma este sujeito está menos propenso a doenças. No entanto, outro 
aspecto relevante é que o aumento de células de defesa, principalmente no sangue, 
favorece a produção de neurotransmissores básicos como a dopamina. Ou seja, o estímulo 
aos aspectos imunológicos, mediante as relações e experiências musicais, pode sintetizar 
substâncias que normalmente são obtidas apenas com a administração de medicamentos. 
Isto fica evidente no estudo das relações entre leucócitos, receptores dopaminérgicos 
DRD4, música e autismo publicados no artigo "Increased dopamine DRD4 receptor 
mRNA expression in lymphocytes of musicians and autistic individuals: bridging the 
music-autism connection" (Neuroendocrinology Letters). A música pode proporcionar uma 
ativação do sistema dopaminérgico aumentando a sensação de prazer e recompensa, que 
está mais ativada em músicos e em crianças com autismo (talvez esta seja uma das 
explicação para o interesse dos autistas por música). Objetiva-se realizar uma revisão dos 

                                                           
1 Musicoterapeuta graduado (Faculdades EST, 2007) e doutorando no programa de Saúde da Criança e do 

Adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisador do Programa dos 
Transtornos invasivos do Desenvolvimento (PROTID). 

2 Aluna do curso de graduação em Farmácia da UFRGS e bolsista de iniciação científica no Grupo de estudos 
em Plasticidade Neuroglial da UFRGS. Participante do PROTID. 

3 Graduada em Farmácia pela UFRGS (2003) e doutoranda no programa de Pós-Graduação em Ciências 
Biológicas: Bioquímica da UFRGS.. Pesquisadora do PROTID. 
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trabalhos a respeito da influência da musicoterapia sobre o sistema imunológico, por meio 
de busca de publicações indexadas nas bases de dados LILACS, ScIELO, Medline, 
COCHRANE, Scopus, Isi web of Knowledge, segundo os descritores: "music therapy", 
"music" , "immunology" e "immunologic". Resultados: Dentre os poucos trabalhos 
encontrados, a maior parte trata dos efeitos da música em modelos animais; aqueles 
testados em humanos foram na sua maioria desenvolvidos com adultos. Estes estudos 
mostraram que a musicoterapia influencia positivamente nos aspectos celulares que estão 
envolvidos com o sistema de defesa do organismo humano. Alguns trabalhos relacionaram 
este benefício imune com elementos comportamentais como a diminuição dos níveis de 
ansiedade e dos comportamentos depressivos segundo protocolos formais de avaliação. 
Espera-se que o esclarecimento sobre este tema auxilie os musicoterapeutas a 
compreenderem os efeitos do tratamento musicoterapêutico sobre outra perspectiva. As 
respostas, procuradas até então no cérebro e nas manifestações de comportamento, podem 
ser na verdade iniciadas em aspectos imunológicos, já que estes regulam a ação dos 
neurotransmissores que exercem um papel determinante no conjunto de funcionamento do 
indivíduo. A musicoterapia, portanto, passa a ter uma análise microscópica dos seus 
efeitos. Esta deve ser considerada como um fenômeno complexo e recursivo, não reduzida 
a uma relação de causa e efeito. 
 
Palavras-chave: Efeitos; Musicoterapia; Imunológico. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 70 do século passado, estudos demonstram que o sistema imune 

reage de forma diferenciada em relação à música. Algumas publicações atuais mostram 

que a relação música-resposta imunológica pode ser mais complexa do que se imaginava. 

Enzo e colaboradores (2010) verificaram que a expressão gênica do receptor de dopamina 

DRD4 é diferente entre músicos e não músicos (mensuração realizada no sangue a partir de 

leucócitos totais). Os receptores de dopamina atuam no sangue como imunomoduladores, e 

podem influenciar a intensidade de resposta do sistema imune (BOSO et al., 2010). A 

pesquisa de Bittman e colaboradores (2005) observou as respostas a um protocolo de 

atividades musicais recreativas, através da expressão gênica de 45 receptores envolvidos 

nos mecanismos de stress, num estudo controlado randomizado com pessoas normais 

(BITTMAN et al., 2005). Como resultado, os participantes do grupo experimental 

reverteram o funcionamento de 19 dos 45 receptores avaliados (p<0,05). Os participantes 

do grupo placebo reverteram o funcionamento de apenas 6 dos 45 receptores estudados. 

As pesquisas de intervenção sobre os efeitos da música no sistema imunológico 

podem ser dividas em duas categorias conforme a classificação sugerida por Dileo (2006): 

estudos de musicoterapia e estudos de música-medicina(DILEO, 2006). Os estudos de 
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musicoterapia são realizados por musicoterapeutas habilitados, e têm como princípio, a 

vivência de um processo terapêutico desenvolvido entre musicoterapeuta e paciente. Os 

estudos de música-medicina são desenvolvidos por diferentes profissionais da área da 

saúde, que utilizam a música aplicada para fins terapêuticos. Portanto, a diferença principal 

entre a musicoterapia e a música-medicina é o estabelecimento de um processo terapêutico, 

por um terapeuta que tem o domínio das ferramentas sonoro-musicais. 

Não há registros na literatura, de estudos de revisão específicos de musicoterapia no 

campo imunológico. Neste sentido, o objetivo deste artigo é realizar uma revisão de 

literatura sobre esse tema, a partir de uma busca de publicações em bases de dados 

indexadas. Esta revisão irá apresentar a população-alvo dos estudos, os tipos de 

intervenções utilizadas, os delineamentos, materiais de análise, os desfechos mensurados 

em cada estudo, e a significância estatística para cada desfecho. 

 

METODOLOGIA 

 

As publicações sobre musicoterapia e sistema imune (em língua inglesa) foram 

buscadas nas bases de dados LILACS, ScIELO, Medline, Cochrane, Scopus, Isi web of 

Knowledge. Os descritores utilizados foram: “music therapy + immunity”, “music + 

immunity”, “music therapy + immune”, “music + immune”, “music therapy + 

immunological” e “music + immunological”. Como critérios de inclusão, foram aceitos 

apenas estudos de intervenção realizados com seres humanos, com resumo publicado, e 

que tivessem o termo “music therapy” descrito no resumo do artigo. 

 

RESULTADOS 

 

Oito artigos atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos. Dentre os estudos, 

três foram realizados com indivíduos com câncer (CAMPRUBI, 1999; BURNS et al., 

2001; CAI et al., 2001), dois com pessoas operadas (NILSSON et al., 2005; SUZUKI, et 

al., 2005; Leardi, et al., 2007), dois com pessoas normais (RIDER et al., 1985; BITTMAN 

et al., 2001), e um estudo com pessoas com demência (SUZUKI et al., 2005). Os materiais 

de análise para as investigações foram sangue, urina e sangue. Três estudos utilizaram 

métodos receptivos de intervenção, três estudos não descreveram no resumo o método de 

intervenção, um estudo realizou um método ativo, e um estudo utilizou métodos mistos. Os 
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desfechos imunológicos investigados nos estudos foram: nível plasmático de cortisol, nível 

salivar de cortisol, número de células killer, nível salivar de imunoglobulina A, 

dehidroepiandrosterona plasmática, relação dehidroepiandrosterona-cortisol, atividade das 

células killer linfocina-ativada sem alteração na interleucina 2 plasmática, níveis 

plasmáticos de interferon gama, imunoglobulina A (sangue), corticosteroides urinários, 

níveis de glicose, cromogranina salivar A, atividade antitumoral das células killer, e 

subconjuntos de linfócitos T. Quanto aos delineamentos conduzidos, foram 3 estudos 

controlados randomizados, 3 estudos controlados sem randomização descrita, e dois 

estudos antes e depois. 

A tabela 1 descreve as informações coletadas por estudo juntamente com a 

significância dos desfechos avaliados. 

Tabela 1 -  Resumo dos Resultados da Revisão 

Estudo População- 
Alvo 

Tipo de 
Intervenção 

Delineamento Material de 
Análise 

Desfechos 

Leardi S et 
al. (2007) 

Pacientes 
Cirúrgicos 
Adultos 

Receptiva ECR Sangue nível plasmático de Cortisol 
(p<0.05)** 
Nível de células killer (p<0.05)** 

Burns et al 
(2001) 

Pacientes 
Adultos com 
Câncer 

Ativa e 
Receptiva 

Estudo Antes e 
Depois 

Saliva nível  salivar de cortisol (p<0.05)** 

nível de imunoglobulina salivar A 
(p<0.05)** 

Bittman et 
al. (2001) 

Pacientes 
Normais 
Adultos 

Ativa ECR Sangue 
 
 
 

nível  plasmáticode cortisol 
(p<0.05)** 
dehidroepiandrosterona plasmática 
(p<0.05)** 
relação dehidroepiandrosterona –
cortisol (p<0.05)** 
atividade das células killer linfocina-
ativada sem alteração na interleucina 
2 plasmática (p>0.05)*** 

níveis plasmáticos de interferon 
gama (p>0.05)*** 

Nilsson et 
al. (2005) 

Pacientes 
Cirúrgicos 
Adultos 

Receptiva ECR Sangue nível plasmático de Cortisol 
(p<0.05)** 
nível de glicose p<0.05)** 
imunoglobulina A (p<0.05)** 

Camprupi 
(1999) 

Pacientes 
infantis com 
câncer 

Não descrita Estudo 
Controlado 

Saliva nível salivar de imunoglobulina 
A**** 

Suzuki et 
al. (2005) 

Pacientes com 
demência 

Não descrita Estudo 
Controlado 

Saliva e 
Sangue 

cromogranina salivar A (p<0.05)** 

imunoglobulina A (p<0.05)** 

Cai et al. 
(2001) 

Pacientes com 
Câncer 

Não descrita Estudo 
Controlado 

Sangue subconjuntos de linfócitos 
T(p>0.05)*** 
atividade antitumoral das células 
killer(p>0.05)*** 

Rider et al. 
(1985) 

Pacientes 
Normais 
Adultos 

Receptiva Estudo Antes e 
Depois 

Urina corticosteroides urinários (p<0.05)** 
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* Ensaio Controlado Randomizado 

** Sucesso estatisticamente significativo para o tratamento musicoterapêutico em relação à 
situação controle 

*** Resultado não significativo estatisticamente 
**** Significância estatística não descrita 

 

DISCUSSÃO 

 

Os artigos encontrados na revisão mostram a importância da musicoterapia para 

modificar aspectos imunológicos no ser humano. Ao reunir os 8 estudos, 18 desfechos 

foram analisados (considerando os desfechos em comum). Dentre estes, três não foram 

significativos, e um não teve o seu resultado de significância descrito. O estudo de Cai et 

al. (2001) foi o único que não alcançou significância estatística em nenhum desfecho. Isto 

pode ser explicado pela especificidade dos aspectos analisados. A minoria dos estudos 

utilizou intervenções ativas. Boa parte das práticas de musicoterapia é ativa, e dessa forma, 

a presente revisão traz poucas informações sobre a importância das intervenções ativas 

para o tema. 

Apenas um estudo da revisão foi realizado com crianças. Neste sentido, acredita-se 

que a musicoterapia em aspectos imunológicos pode ser mais explorada no contexto 

pediátrico. Uma das populações pediátricas que precisam ser estudadas são as crianças 

com autismo. Existem evidências que estes sujeitos apresentam alterações imunológicas, e 

a musicoterapia poderia colaborar para amenizar estas alterações. 

Um número pequeno de artigos foi encontrado sobre o tema da revisão. As 

possíveis explicações para esta constatação se devem ao interesse restrito de boa parte dos 

musicoterapeutas pelo tema, e a falta de contato dos musicoterapeutas com assuntos 

relacionados ao sistema imune. As duas justificativas podem estar relacionadas com a falta 

de contato dos profissionais da musicoterapia com pesquisadores do campo da imunologia. 

Esta falta de contato dificulta o estabelecimento de propostas de pesquisa que justifiquem a 

importância da musicoterapia para além de modificações comportamentais. 

Os pesquisadores que investigam a música na medicina possuem um número de 

publicações muito superior em relação aos estudos de musicoterapia sobre os aspectos 

imunológicos (cerca de 50 publicações). Esse fato mostra uma constatação interessante. Os 

musicoterapeutas que são os profissionais com maior domínio das ferramentas musicais 

são aqueles com o menor número de publicação sobre o tema da revisão. Isso dificulta a 

difusão da musicoterapia na área da saúde. Neste sentido, cada vez mais profissionais “não 
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musicoterapeutas” estarão assumindo um espaço que também deveria ser ocupado pela 

musicoterapia. 

A musicoterapia aplicada à imunologia está ainda no seu estágio inicial de 

desenvolvimento. As evidências das pesquisas sobre música aplicada ao sistema imune 

evidenciam um possível caminho de sucesso para a musicoterapia neste campo. Contudo, 

serão necessários estudos com um rigor metrológico adequado para confirmar tal hipótese, 

Apenas dessa maneira será possível verificar se a musicoterapia deve ser considerada uma 

intervenção importante para a melhora de aspectos imunológicos. Recomenda-se que as 

pesquisas futuras utilizem o padrão-ouro dos delineamentos: o estudo controlado 

randomizado. 
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MUSICOTERAPIA, A PRÁTICA CLÍNICA VISTA SOB A ÓTICA DA 

NEUROCIÊNCIA 
 

Nydia Cabral Coutinho do Rêgo Monteiro1

 

 

 

RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho é expor a minha experiência profissional na prática clínica com 
pacientes neurológicos, mais especificamente com Transtorno Invasivo do 
Desenvolvimento (TID), encaminhados por neuropediatras ao longo de doze anos de 
atuação profissional. Além disso, explicar procedimentos usuais na musicoterapia com esta 
clientela, a eficácia na interação e os objetivos alcançados, segundo as particularidades 
cerebrais já comprovadas. Com isso, pode se tornar mais clara e objetiva para os 
profissionais de saúde, a atuação da musicoterapia. 
Entende-se que as pesquisas científicas comprovadas do funcionamento do cérebro e a 
música são referências substanciais para explicar nossa prática. Em trabalhos anteriores 
sobre o cérebro do músico como referencial nas práticas musicoterápicas, já pude iniciar a 
discussão, que será direcionada neste momento para uma clientela específica de pacientes 
neurológicos. Utilizando a experiência clínica com diversos pacientes com TID, será 
explicado com a linguagem neurocientífica a eficácia da musicoterapia. A análise de 
situações clínicas, registros variados, depoimentos de profissionais médicos da área da 
neurologia, outros profissionais da área de saúde, clientes e familiares envolvidos 
ilustrarão a abordagem. A base científica norteadora deste trabalho é: Altenmüller (2009), 
Austin (2009), Bigand (2009), Bruscia (2000), Camargos (2002), Barcellos (2004), Levitin 
(2007), Oberman (2008), Peretz (2008), Ramachandran (2008), Sacks (2007), Schlaug 
(2007), Sinclair (2001), Schartzmann ( 2000), Watson (2007),  Zatorre (2009). 
 
Palavras-chave: Musicoterapia; Transtorno Invasivo do Desenvolvimento; Neurociência. 
 
 

INTRODUÇÃO  

 

O objetivo deste trabalho é expor a minha experiência profissional na prática clínica 

com pacientes com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID), encaminhados por 

neuropediatras, ao longo de doze anos de atuação profissional. Na prática clínica pude 

atender, individualmente, vinte e uma crianças encaminhadas ao meu consultório para 
                                                           
1 Especialista em Musicoterapia (Conservatório Brasileiro de Música, 1998); Musicoterapeuta do CEIR 
(Centro de Reabilitação Física); da Rede Feminina de Combate ao Câncer-Hospital; Consultório com 
clientela neurológica; Co-autora do projeto de Especialização em Musicoterapia pela UFPI. Presidente da 
Associação de Musicoterapia do Piauí. Homenageada pela Ordem dos Músicos por Mérito profissional 
(2009). E-mail-nydiadoregomonteiro@yahoo.com.br. 
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tratamento. Houve necessidade de buscar informações científicas e aprofundar 

conhecimentos, através de cursos, congressos, palestras e pesquisas bibliográficas 

constantemente, para uma melhor abordagem com esta clientela. As pesquisas científicas 

na área neurocientífica, para esta profissional, mostraram ser as mais eficientes e seguras 

para fundamentar a prática clínica musicoterapêutica com esta clientela. 

 

TRANSTORNO INVASIVO DO DESENVOLVIMENTO 

 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, também chamado de Transtorno 

Global do Desenvolvimento, grupo de transtornos caracterizados por alterações 

qualitativas das interações sociais recíprocas e modalidades de comunicação, e por um 

repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo (CAMARGOS JR, 

2001). É uma categoria que engloba cinco transtornos caracterizados por atraso simultâneo 

no desenvolvimento de funções básicas, incluindo socialização e comunicação. Os 

transtornos invasivos do desenvolvimento são: Autismo, Síndrome de Rett, Transtorno 

Desintegrativo da Infância, Síndrome de Asperger e Autismo Atípico. Em nosso trabalho 

enfocaremos específicamente o Autismo e Asperger, que é a nossa clientela atendida. As 

anormalidades costumam se tornar aparentes antes da idade de três anos.  

 

O CÉREBRO DO AUTISTA 
 

Segundo Zilbovicius et al. (2006), desde  a década de oitenta, foram publicados 

cerca de 200 estudos sobre o tema; e as principais estruturas cerebrais relacionadas ao 

autismo incluem: o Cerebelo (atividades motoras, equilíbrio e a coordenação), a Amígdala 

(comportamento social e emocional), o Hipocampo (memória), Corpo Caloso 

(comunicação entre os dois hemisférios) e o Giro do Cíngulo (área de integração entre 

informação visual e sistema límbico). Em pesquisas recentes desta autora com ressonâncias 

magnéticas de cérebros autísticos, destaca-se: anomalias do lobo temporal bilateralmente 

nos sulcos temporais (percepção de estímulos sociais essenciais). Em outros estudos da 

referida cientista com a Universidade de Montreal (ZILBOVICIUS, 2004), revelam que 

nos autistas as mesmas regiões cerebrais são ativadas, tanto para vozes humanas e outros 

sons. Na Philadelfia, o cientista Ashtari (2009) descobriu que há uma redução de matéria 

cinzenta (processamento da informação) na região da amígdala direita, que explicava a 
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profunda inaptidão social. Quanto ao processamento do som pode se destacar 

informações importantes: há um atraso médio de 11 milissegundos (11/100 de segundos) 

no processamento do som e da linguagem no cérebro desta clientela (ROBERTS, 2010). 

Vários estudos também já comprovaram que a conexão entre os neurônios no cérebro 

autista pode também vir acompanhada de barulho ou ruído, como a estática de um rádio. 

Há, então, um processamento de baixa ordem ou fraca coerência central, ou seja, por isso 

tem dificuldade para escolher entre duas fontes de informação, porque geralmente causa 

uma “sobrecarga” ou “hiperestimulação” (SINCLAIR, 2001). Quanto ao processamento 

do olhar: em 2009, Dalton e Davidson, perceberam uma superativação do giro órbito-

frontal e da amígdala quando o autista olhava os olhos de pessoas, mesmo por um breve 

período de tempo. Quanto ao processamento do outro: os neurônios-espelho são 

multisensoriais que integram as áreas: auditiva, sensorial, motora  (além da área de Broca), 

e envolve-se na percepção da linguagem. Há deficits na integração sensorial nestas 

crianças em tarefas de compreensão do discurso audiovisual. (RAMACHANDRAM, 

2007). Em pesquisa americana nas Universidades de Harvard, Cambridge, Boston e outros 

(SNYDER et al., 2006), detetou-se diminuição de substâncias cinzentas em áreas 

pertencentes aos neurônios-espelho, responsáveis pelo comportamento empático, em 

crianças com o diagnóstico de autista. Quanto as estereotipias: Candiani (2007), ao fazer 

revisão sistemática de neuroimagens de espectro autístico (1966/2003), também ressalta 

que 10 estudos detetaram que os Gânglios Basais (responsáveis por comportamentos 

estereotipados e rituais) mostraram aumento do Caudato, nesta clientela. 

 

O CÉREBRO DO MÚSICO 

 

“Os estudos dos cérebros dos famosos músicos com modernas técnicas de imagem 

cerebral permitem estudar detalhes anatômicos nos cérebros de humanos vivos” 

(ALTENMÜLLER et al., 2001). Áreas variadas como: temporal, corpo caloso, área motora 

e cerebelo, diferem em sua estrutura e tamanho, no cérebro dos músicos. Nesta pesquisa, 

um maior volume de substância cinzenta em músicos foi detetada na rede que incluía: 

áreas motoras, sensório-motoras, gânglios basais e cerebelo bilateralmente. Assim, 

segundo Altenmüller e outros pesquisadores envolvidos, o cérebro do músico pode 

constituir um modelo perfeito para estudar a neuroplasticidade nos domínios auditivo e 

motor, inclusive para melhor estimular o cérebro de um portador de TID. 
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A MÚSICA NO CÉREBRO 

 

Quadro 1 - O cérebro e os principais centros de processamento musical. 

 

CÉREBRO PROCESSAMENTO MUSICAL 

Córtex pré-frontal Criação de expectativas; violação e satisfação das expectativas. 
Planejamento do tocar, cantar. 

Córtex pré-motor Movimento, bater o pé, dançar e tocar um instrumento. 

Córtex sensorial Reação tátil a tocar um instrumento. 

Córtex auditivo As primeiras etapas da audição de sons, a percepção e a análise 
de tons. 

Córtex visual Leitura de música, observação dos movimentos de um 
executante (incluindo os do próprio). 

Corpo caloso Liga os hemisférios: esquerdo e direito. 

Núcleo 
accumbens 

Reações emocionais à música. 

Amígdala Reações emocionais à música. 

Hipocampo Memória para a música, experiências e contextos musicais. 

Gânglios Basais Órgão de sucessão-geração-modelação do ritmo, do andamento 
e métrica (Wich, Levitin e Sacks). 

Cerebelo Movimentos, como o bater do pé, dançar e tocar um 
instrumento. Também envolvido nas reações emocionais à 
música. 

 
Fonte: adaptado de Levitin, 2007. p. 276-277 (MONTEIRO, 2009). 
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Quadro 2 - Cérebro do Músico: referência musicoterápica. 

 

Cérebro Músicos *Autista 

Córtex pré-frontal  Alteração 

Córtex pré-motor Aumentado  

Córtex sensorial Aumentado Alteração 

Córtex auditivo Aumentado  

Córtex visual   

Corpo caloso Aumentado Atrofiado 

Núcleo accumbens Aumentado Atrofiado 

Amígdala  Pouco Desenvolvido 

Hipocampo  Redução Neuronal 

Gânglios basais Aumentado Alteração 

Cerebelo Aumentado Alteração 
 
Fonte: Monteiro, 2009. 

 

A PRÁTICA CLÍNICA COM TID  

 

Do ano de 1998 até 2010, foram realizados 21 atendimentos individuais em meu 

consultório ou em domicílio, com crianças encaminhadas por neuropediatras, da cidade 

de Teresina-PI, com diagnóstico em aberto ou já diagnosticado com o espectro autista. 

Destas: 1 criança com 1 ano de idade, 8 com 2 anos, 3 com 3 anos, 3 com 4 anos, 2 com 5 

anos, 1 com 8 anos, 1 com 10 anos, e 2 com 14 anos. O tempo de atendimento variou 

entre um dia de orientação aos pais à onze anos de atendimento a um mesmo paciente. 

 

Objetivos em Comum: 
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• Autismo - Abrir canais de comunicação, organizar percepção e interação com o 

meio, estimular comunicação, verbalização e aceitação na mudança de rotina, 

diminuir estereotipias. 

• Asperger - Diminuir ritmo, trabalhar verbalização, diálogo, comunicação, 

aceitação de limites, entendimento das regras sociais e das características dos 

neurotípicos. Sondar possibilidades de inclusão escolar, social, através da 

música ou outros. 

 

Características em comum a todos - Hipersensibilidade a sons (volume), atração por som 

e música, não entendimento simbolismo. 

 

Características em comum a quase todos - Ausência de contato visual. 

 

Entrevista e Testificação Cuidadosas – Em alguns casos a testificação foi realizada no 

ambiente de origem da criança (em domicílio). 

 

Talento Musical detetado e encaminhado ensino – Três crianças com Asperger. 

 

O que foi conseguido mais rápido - Contato visual (média: quatro sessões). 

 

Características cerebrais respeitadas e potenciais ampliados por ações da 

musicoterapeuta - volume fraco empregado na voz da musicoterapeuta inicialmente, 

andamento mais lento ao verbalizar ações, depois demonstração visual, nunca ao mesmo 

tempo. Ter músicas demarcadoras da sessão como: boas vindas, arrumação da sala, 

preparação para o término e para a despedida. Provocar respostas musicais, verbais ou 

ativas, aguardando um tempo maior de resposta. (Técnica Provocativa - Barcellos). 

Utilizar: células rítmicas, desenho melódico ou músicas (Iso - Benenzon) para recriar e 

situar contexto terapêutico momentâneo, ritmo cerebral e corporal da criança para iniciar 

interação (ISO - Altshuller) e aumentá-la, gravuras de personagens de fixação-preferências 

(vê o mundo através de detalhes), coladas ou superpostas a instrumentos musicais do 

setting (geralmente os que tinham maior dificuldade de aproximação), simplificar ambiente 

e diminuir quantidade de instrumentos musicais, ir aumentando e variando gradativamente, 

exagerar depois variedades de intensidades sonoras e expressões faciais (orientar pais), 
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traduzir o mundo do neurotípico verbalmente. Valorizar progressos de interação com o 

meio (sempre atualizando informações de seu dia a dia). Aumentar momentos de 

verbalização gradativamente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Todos os procedimentos na prática clínica em Musicoterapia podem ser 

embasados e explicados pela neurociência cada vez mais, com o advento e aumento das 

pesquisas que utilizam a neuroimagem funcional. Principalmente, quando se utiliza como 

modelo, o cérebro do músico e as comprovações científicas do cérebro do portador do 

espectro autístico. A música consegue, comprovadamente, estimular todas as áreas 

cerebrais. Recentemente, Austin (2009), em sua pesquisa com crianças autistas e de 

grupo-controle, demonstra que autistas (95%) após sessões de musicoterapia tiveram 

maior número de respostas verbal e gestual. Estes dados apoiam a teoria de que a 

musicoterapia para crianças autistas aumenta respostas. Acrescento baseada em minha 

prática, que quanto mais cedo a criança com este diagnóstico for submetida a sessões de 

musicoterapia, melhor é o prognóstico de possibilidades de desenvolvimento 

neuropsicomotor mais próximo do cérebro neurotípico, ou mais adaptada ao meio social 

atual. O cuidado científico no início, com as informações sobre o cérebro com TID, 

ajudaram-me a estabelecer o vínculo terapêutico mais rápido, conhecer melhor meu 

cliente, e conquistar os objetivos terapêuticos estabelecidos inicialmente.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALTENMÜLLER, E. Acordes na cabeça. Especial Mente, Cérebro e Arte, São Paulo, 
n.17, p.67-71, dez. 2008. 
 
______. Medicine, Music and the mind. Neurology of musical performance.Hannover-
Royal College of Phisicians, 2008. Disponível em:<www.immm.umt-
hannover.de/en/institute/people/eckartq-altenmuller>. Acesso em 12/04/2009. 
 
ALTENMÜLLER, E. et al. Á flor da pele. Especial Mente, Cérebro e Arte, São Paulo, 
n.17, p.78-82, dez.2008. 
 
ALTENMÜLLER, E.; MUNTE, T.; JANCKE, L. The Musicians brain as a model of 
neuroplaticity.In: Nature Neuroscience, 3, 473-478, 2002. 
 

http://www.immm.umt-hannover.de/en/institute/people/eckartq-altenmuller�
http://www.immm.umt-hannover.de/en/institute/people/eckartq-altenmuller�


Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

138 

AUSTIN, R. Growing Through music: How music therapy increases development in 
people with autism. Estados Unidos, 2009. Disponível em: 
<http://www.education.uncc.edu/cmste/rebekah_austin.pdf>. Acesso:17/07/2009 
 
BARCELLOS, L.R.M. Sobre a Técnica Provocativa Musical em Musicoterapia. In: XIII 
Simpósio Brasileiro de Musicoterapia, XI Forum Paranaense de Musicoterapia e IX 
Encontro nacional de Pesquisa em Musicoterapia, Curitiba. Anais... Organização AMT-PR. 
Curitiba: Griffin, 2009. p.103-109. 
 
BIGAND, E. The time course of emotional response to music. In: NEW YORK 
ACADEMY OF SCIENCES. Anais eletrônico… - Disponível em:                           
<www.u-bourgogne.fr/LEAD/people/bigand.html>. Acesso em 14/04/2009 
______. Ouvido Afinado. Especial Mente, Cérebro e Arte, São Paulo n.17, p.72-77, dez. 
2008.  
 
BRUSCIA, K. Definindo Musicoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 2000.  
 
CAMARGOS JR.,W. Transtornos invasivos do desenvolvimento: 3º milênio. Brasília: 
Ministério da Justiça, AMES, ABRA, 2002. 
 
DAPRETTOM, D., LACOBONI, M. et al. Understanding emotions in others: mirror 
neuron dysfunction in children with autism spectrum disorders. In: Nature Neuroscience, 
vol 9 - 28-30, jan. 2006. 
 
FIELDS, D. Substância branca. Mente e Cérebro, São Paulo, n.188,  p.60-67, 2008. 
 
FRITZ et al. Universal Recognition of three basic emotions in music. Current Biology. 
Disponível em: <www.brams.umontreal.ca/plab/people/peretz>. Acesso: 15/04/2009. 
 
HADJIKHANI, N. et al. Anatomical differences in the mirror neuron system and social 
cognition network in autism cerebral cortex. Nature Neuroscience. 16, 1276-1282, 2006. 
 
HOPPEN, C., STOJANOVIS, H. A ciência da genialidade. Mente e Cérebro, São Paulo, 
n.189, p.32-41, 2009. 
 
LEVITIN, D. Uma paixão humana - o seu cérebro e a música. Portugal: Editorial 
Bizâncio, 2007. 
 
MONTEIRO, N. C. C. R. O cérebro do músico como referencial nas práticas 
musicoterapêuticas do século XXI. In: XIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
MUSICOTERAPIA, XI; FÓRUM PARANAENSE DE MUSICOTERAPIA E 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM MUSICOTERAPIA, IX. Curitiba. Anais... 
Curitiba: Griffin, 2009. 301-306. 
 
NITRINI, R.; BACHESCHI, L.. A Neurologia que todo Médico deve Saber. 3. ed. São 
Paulo: Maltese, 1995. 
 

http://www.education.uncc.edu/cmste/rebekah_austin.pdf�
http://www.u-bourgogne.fr/LEAD/people/bigand.html�
http://www.brams.umontreal.ca/plab/people/peretz�


Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

139 

OBERMAN, L.; RAMACHANDRAN, V. Preliminary evidence for déficits in 
multisensory integration in autism spectrum disorders: The mirror neuron hypothesis  
social . Neuroscience, 3, 348-353,2008. 
 
PERETZ, I.; COLTHEART, M. Modularity of music processing. Neurosciense, 6, 688-
691, 2003. 
 
PERETZ, I.; ZATORRE, R. Brain organization for music processing. Annual Rev. 
Psychol, 56,89-114, 2003. 
 
ROBERTS, T. Atraso no processamento do som. Isaude, São Paulo. Jan 2010. Disponível: 
<http//:www.isaude.net/PT-BR/url/29> . Acesso: 20/03/2010 
 
SACKS, O. Alucinações Musicais: relatos sobre a música e o cérebro. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007. 
 
SCHLAUG, G. et al. Musical Training Slapes strutural brain development. Neurosciense, 
29, 3019-3025, 2009. 
 
SINCLAIR, J. Don’t morn for us. In: Our voice. Autism network Internacional, 1997, 1:3 
 
______. Is cure a goal. Disponível: <http//:www.jimsinclair.org/>. Acesso:15/03/2010. 
 
______. A visão do autista por um autista. Fortaleza, 2001. Palestra proferida no 
Congresso Internacional de Autismo. 
 
VIEILLARD, S. O som das emoções. Especial Mente, Cérebro e Arte. Ano XVI, n.17. 
São Paulo, n.17,p. 58-65, dez.2008. 
 
WICHT, H. Marionetes cerebrais. Mente e Cérebro, São Paulo, v.196, p.70-73, 2009. 
 
ZATORRE, RJ et al .Moving on time: brain network for auditory-motor syncronization is 
modulated by rhythm complexity and musical training. In: Journal of Cognitive 
Neuroscience, 20, 226-239. Disponível em: <www.zlab.mcgill.ca/home.html>. Acesso 
em: 14 /04/2009 
 
ZILBOVICIUS, M. et al. Autismo: neuroimagem. Revista Brasileira de Psiquiatria. São 
Paulo. 28, S21-28. 2006. 
 
ZILBOVICIUS, M.; GERVAIS,H.; BELIN,P. et al. Abnormalcortical voice processing in 
autism. Nature neuroscience, 7, 801-802, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zlab.mcgill.ca/home.html%3e.%20Acesso%20em:%2014%20/04/2009�
http://www.zlab.mcgill.ca/home.html%3e.%20Acesso%20em:%2014%20/04/2009�


Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

 

140 

MUSICOTERAPIA E CIÊNCIAS COGNITIVAS: 

possíveis relações entre os processos de pensamento e  

os processos musicais 
 

Clara Márcia de Freitas Piazzetta1

 

 

 

RESUMO 

 
Como a Musicoterapia é uma prática artística inserida no domínio da saúde fazem-se 
necessários entendimentos sobre o alcance da experiência musical no ser humano. 
Musicoterapia neste trabalho envolve musicalidade e contexto, e deste modo se está em 
contato com ambientes inerentemente complexos: as experiências humanas e as 
experiências musicais, ou também, como apresenta Smeijsters (1999), os processos 
musicais e os processos psíquicos. Os sentidos da experiência musicoterapêutica para o 
cliente/paciente emergem inevitavelmente desses domínios processuais. Para o 
musicoterapeuta, a escuta destes sentidos e consequente construção do processo 
terapêutico necessita de embasamentos teóricos que integrem esses campos da música e da 
mente. As possibilidades de integração música e mente, na musicoterapia, são muito 
significativas, pois constroem bases científicas de sustentação para o uso clínico da música. 
Alguns trabalhos envolvem campos de representações tanto na semiótica como na 
semiologia e desenvolvem estudos considerando pensamentos sobre analogias e metáforas 
para falar de uma coisa pela outra. Seus fundamentos envolvem os campos da Teoria da 
Música, Filosofia da Música, Musicologia, Etnomusicologia e Psicologia Sócio-histórica. 
O foco do presente estudo são as construções embasadas na Teoria da Música que se 
aproximam do campo das Ciências Cognitivas da mente corporificada, por abrirem 
verticalmente alguns entendimentos teóricos na Musicoterapia. Esses conhecimentos da 
Teoria da Música e Musicologia embasam-se em estágios pré-verbais das experiências de 
escuta e execução musical que estão na base das ações sonoro-musicais / sensório-motoras 
e da fala no âmbito da comunicação. Uma abordagem cognitiva corporificada não 
considera o âmbito da representação. Não existe algo na vida das pessoas que possa ser 
representado na música. Quando o corpo e as experiências vividas são admitidos como 
formadores de sentidos mais que as reflexões verbais destas experiências, significar-
fazendo é importante para musicoterapia. As possíveis relações estabelecidas nessa rede 
complexa de processos musicais e de pensamento, descritos em publicações científicas, são 
o objeto dessa pesquisa. O objetivo geral: estudar as relações entre os processos de 
pensamento e os processos musicais presentes na literatura específica com fundamentos na 
Ciência Cognitiva da Mente Corporificada descrita na Teoria da Metáfora de Lakoff e 
Johnson. E específicos: estudar o trabalho filosófico de Zuckerkandl que integra homem e 

                                                           
1 Mestre em Música/Musicoterapia UFG (2006);Graduada em Musicoterapia FAP-PR (1988); Docente do 
Colegiado de Musicoterapia – Faculdade de Artes do Paraná, integrante dos grupos de Pesquisa 
NEPIM/FAP-CNPq  e NEPAM/UFG-CNPq; Musicoterapeuta clínica. 
E-mail: musicoterapia.atendimento@gmail.com.  
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música com bases não positivistas; o uso da Teoria da Metáfora aplicada à Música e à 
Musicoterapia. Como metodologia desenvolve-se uma Pesquisa Bibliográfica. As reflexões 
a partir das obras de Zuckerkandl (Filosofia da Música), Aigen (Musicoterapia Músico-
Centrada) e Lakoff e Johnson (Teoria da Metáfora) apresentam possibilidades de relações 
entre os processos. Os resultados parciais apontam para os aspectos musicais presentes e 
geradores do sentido musical. A mente humana é capaz de escutar uma sequencia de sons 
como música à medida que esta sequencia tem sentido musical ao ouvinte. Segundo 
Nogueira (2009), esse sentido musical é pré-verbal. O fator da música ser capaz de 
produzir este fenômeno é descrito por Zuckerkandl como: 'qualidades dinâmicas da nota'. 
Qual o papel dessas 'qualidades dinâmicas da nota' na construção de uma sequencia de 
notas como música? A continuidade dos estudos levará a hipóteses para essa e outras 
questões. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia; Teoria das Metáforas; Qualidades Dinâmicas da Nota; 
Percepção Musical. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Como a Musicoterapia é uma prática artística inserida no domínio da saúde fazem-

se necessários entendimentos sobre o alcance da experiência musical no ser humano. Ao se 

entender a ação da Musicoterapia enquanto musicalidade e contexto, os ambientes com os 

quais se está em contato são inerentemente complexos: como apresenta Smeijsters (1999), 

os processos musicais e os processos psíquicos; para Barcellos (2009), as experiências de 

vida revividas e narradas com as experiências musicais; e segundo Aigen (2005), a vida em 

ação nas experiências musicais. 

Deste modo, alguns trabalhos envolvem campos de representações tanto na 

semiótica como na semiologia e desenvolvem estudos considerando pensamentos sobre 

analogias e metáforas para falar de uma coisa pela outra. Existem também estudos no 

campo da neurociência que focam em música e cérebro (Musicoterapia Neurológica), e 

estudos embasados nas ciências cognitivas que abordam os processos mentais inerentes às 

experiências musicais, publicados nos Anais dos Simpósios de Cognição e Arte Musical. 

Os embasamentos teóricos destes estudos envolvem os campos da Teoria da Música, 

Filosofia, Musicologia, Etnomusicologia e Psicologia Sócio-Histórica. 

Os entendimentos das relações entre homem e música, e também, música e mente, 

na Musicoterapia são muito significativas, pois, segundo Aigen (2005) constroem bases 

científicas de sustentação para o uso clínico da música. 
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O foco de interesse do presente estudo se faz pela Musicoterapia Músico-centrada e 

aborda Música em Musicoterapia. Com isso, as construções embasadas na Teoria da 

Música que se aproximam do campo das Ciências Cognitivas da mente corporificada são 

significativas por abrirem verticalmente alguns entendimentos teóricos na Musicoterapia. 

Esses conhecimentos embasam-se em estágios pré-verbais das experiências de escuta e 

execução musical que estão na base das ações sonoro-musicais e da fala, no âmbito da 

comunicação. 

Uma ‘mente corporificada’ é a denominação dada pelas ciências cognitivas que 

atribuem valor cognitivo ao corpo. A mente não é a única responsável pelo entendimento e 

compreensão do que está ao seu redor. O corpo é o primeiro receptor e meio de relação 

com o que está em volta. Entender o campo da significação musical por uma abordagem 

cognitiva corporificada não acontece pela representação. Não existe algo na vida das 

pessoas que possa ser representado na música. Quando o corpo e as experiências vividas 

são admitidos como formadoras de sentidos mais que as reflexões verbais destas 

experiências, significar-fazendo é importante para a Musicoterapia. 

Assim, os entendimentos da experiência musical que consideram os processos de 

interação entre o meio e a mente, ou também o cérebro e a mente, não precisam ser 

ambientes distintos que se cruzam, mas sim, um campo único composto por algumas partes 

que comungam um funcionamento: mente, cérebro, interação e fazer musical. A dinâmica 

de funcionamento dessa complexidade de processos musicais e processos de pensamento 

descritos em publicações científicas são o objeto de estudos dessa pesquisa. Parte-se do 

pressuposto que processos musicais e processos mentais comungam estruturas de 

funcionamento e estabelecem relações não causais. 

No início das pesquisas realizadas por médicos e músicos (período do pós-guerra) 

no ambiente da terapêutica pela música, os resultados trouxeram a delimitação de 

abordagens e conceitos importantes para a Musicoterapia. O trabalho de Ira Altshuler sobre 

o ‘Princípio de Iso’ foi publicado por Podolsky em 1954 no livro Music Therapy. Este 

princípio básico da Musicoterapia considera importante o equilíbrio entre o tempo mental e 

o tempo musical do paciente. A busca por respostas partiam desta lógica de relações 

som/corpo humano. Com isso, muito se avançou no sentido de entendimentos dos efeitos 

psicofisiológicos da música. A abordagem GIM (Guided Imagery and Music) 

desenvolveu-se nos Estados Unidos a partir dos estudos de Helen Bonny – violinista. A 
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capacidade imagética do ser humano, os processos mentais envolvidos na geração de 

imagens são trabalhados com as experiências de escuta de obras musicais eruditas. 

Nos tempos atuais do entendimento da Musicoterapia os questionamentos se 

ampliam, pois não existe um determinismo no campo da música e seus sentidos. Os 

sentidos da experiência musicoterapêutica para o cliente/paciente emergem 

inevitavelmente de domínios processuais. Para o musicoterapeuta, a escuta e acolhimento 

destes sentidos e consequente construção do processo terapêutico necessita de 

embasamentos teóricos que integrem esses campos complexos, da música e da mente. 

Além dos entendimentos de uma natureza polissêmica da Música existe o campo de 

estudos e investigações da Ciência Cognitiva na Musicoterapia. A Musicoterapia Músico-

centrada tem por fundamentação essa visão e baseia-se na Filosofia da Música, na Teoria 

da Música e na Educação Musical, pois acreditam que existe algo na música que é 

entendido pelos ouvintes e permite a construção de sentidos. As bases conceituais 

importantes para a Musicoterapia e descritas nestes campos da Filosofia da Música, Teoria 

da Música e Ciências Cognitivas são objeto de estudo desta pesquisa bibliográfica com 

uma metodologia descritiva e reflexiva dos escritos de Victor Zuckerkandl (Filosofia da 

Música); Kenneth Aigen (Musicoterapia Músico-Centrada); Marcos Nogueira e Roger 

Scruton (Teoria da Metáfora aplicada à Teoria da Música). 

Os resultados deste estudo darão suporte para uma pesquisa de bases clínicas. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Estudar na Cognição Musical com bases na mente corporificada os processos de 

produção e escuta musical como fundamentação para o entendimento das possíveis 

relações entre os processos de pensamento e os processos musicais na Musicoterapia 

 

Objetivos Específicos 

Estudar o trabalho filosófico de Victor Zuckerkandl que considera o homo musicus 

por vir ao encontro do pensamento não positivista; estudar o uso da Teoria da Metáfora 

aplicada à Música; estudar o uso da Teoria da Metáfora aplicada à Musicoterapia. 
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RESULTADOS PARCIAIS 

 

Os estudos e pesquisas no campo da Cognição Musical estão organizados segundo 

a Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais em: I- a mente e a percepção 

musical; II- a mente e a produção musical; III- artes musicais, linguística, semiótica e 

cognição; IV- tecnologia, artes musicais e mente; V- o desenvolvimento paralelo da mente 

humana e das artes musicais; VI- artes musicais e cognição social. Na edição de 2010 

criaram-se Grupos de Estudos (GE)2

Os trabalhos apresentados por musicoterapeutas nos Simpósios de Cognição e 

Artes Musicais (SIMCAMs) inserem-se nessa organização e o trabalho do GE de 

‘Cognição, Música e Musicoterapia’ mostrou a diversidade de estudos realizados por esses 

profissionais nesse campo. As categorias propostas foram: I - Estruturas sonoro-musicais e 

funcionamento cerebral, II – Música e dinâmica de pensamento, III - Vivência dos 

parâmetros e elementos sonoro-musicais (ritmo, intensidade, duração, timbre, altura, 

melodia e harmonia) e IV – Música e interação social.  Deste modo o espectro segue de 

interesses por Música e Cérebro até Música e suas funções sociais. 

 a partir das áreas de conhecimentos envolvidas com a 

cognição musical. Nessa primeira organização os GEs foram: Cognição e Ensino e 

Aprendizagem Musicais; Cognição, Música e Musicoterapia; Criação Musical e Cognição; 

Música e Sistemas dinâmicos. 

Após esse meta estudo sobre Musicoterapia e Cognição Musical realizado para esse 

GE3

No campo da Musicoterapia, os resultados das investigações sobre cérebro e música 

são somados aos elementos do contexto de cada processo. Por essa razão, o campo das 

significações musicais e mesmo os sentidos da experiência para cada pessoa são muito 

importantes. A experiência musical na musicoterapia é em suma uma experiência estética. 

, foram destacados aqueles com bases na mente corporificada, por considerarem os 

aspectos relacionais homem músicas por bases não positivistas, ou seja, distinto dos 

estudos dentro de causas e efeitos da música sobre o cérebro. Do mesmo modo, foram 

destacados os trabalhos produzidos em outros núcleos envolvendo na Teoria da Música a 

estética, mais especificamente, estudos sobre a semântica musical nessa base 

neurocientífica da mente corporificada. 

                                                           
2 A apresentação dos GEs de Cognição Musical está disponível no site da Associação Brasileira de Artes e 
Cognição Musical: http://www.abcogmus.org/portal/?q=inicio. 
3Os estudos do GE de Cognição, Música e Musicoterapia foram realizados em parceria com as 
musicoterapeutas: Noemi Ansay, Rosemyriam Cunha, Shirlene Moreira, Tereza Alcantara e Thelma Alvares. 

http://www.abcogmus.org/portal/?q=inicio�
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Tsiris (2008), no texto, ‘Aesthetic Experience and Transformation in Music 

Therapy the critical essay’, publicado no Voices, traz o pensamento de Kenneth Aigen 

(1995) sobre música em musicoterapia e o valor da estética nessa área: “Música na 

musicoterapia não é usada apenas como um meio para um fim que poderia ser abordado 

através de caminhos alternativos. A música é um meio, o qual é o foco da relação 

terapêutica e não está separado dos seus objetivos clínicos” (AIGEN apud TSIRIS, 2008, 

p.4). Assim as qualidades estéticas são aspectos essenciais dos valores clínicos da música. 

O ser humano precisa da arte, e significa sua existência nessa forma de construção. 

A Música em Musicoterapia não pode ser separada de seu aspecto artístico, construtivo e 

transformador, e o ambiente clínico tem interesse nos processos criativos e não nos 

produtos alcançados. 
Esta premissa denota uma visão da música como um processo, como uma 
experiência de momento para momento que fornece ao cliente oportunidades para 
descobrir, experimentar e transformar vários aspectos de seu self e de seu self em 
relação com o ambiente e outras pessoas em torno dele. (TSIRIS, 2008, p.4) 

 

Estar com o foco no processo artístico e não no produto artístico delimita as 

experiências musicais para a Musicoterapia. Nesse ponto, os estudos sobre uma Semântica 

Musical parecem pertinentes. 

Assim, Nogueira (2007, p.336) traz a hipótese “de que existe uma organização pré-

conceptual exibida por uma estrutura musical [de modo que] somente podemos apreender 

o sentido da música por meio de um ato de entendimento musical, e não por ‘atribuição de 

valor’”. Assim, o entendimento musical não acontece a partir da atribuição de um conteúdo 

expressivo à música. “Necessitamos de uma teoria do entendimento musical antes de 

vermos o que a ‘expressão’, num dado, contexto, significa” (SCRUTON apud 

NOGUEIRA, 2007, p.336). 

Os primeiros estudos na literatura da Teoria da Música e da Filosofia da Música 

suscitaram a questão: o que existe na música que permite a construção de sentido? 

Segundo Nogueira (2007) os sons musicais são assim percebidos pela mente 

humana por fazerem sentido ao ouvinte. O pensamento de Zuckerkandl (1956) caminha na 

mesma direção: a música é real ao ouvinte por que os sons musicais têm um sentido 

musical que o ouvinte entende. 

O que aproxima estes pensamentos é o fato da Música existir enquanto percepção 

sonora apenas se a mente construir sentidos. Contudo o sentido a que Zuckerkandl se 
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refere é um sentido musical e Nogueira, se refere a um sentido construído na escuta por 

processos cognitivos da mente corporificada a partir de esquemas sensório-motores. 

O conceito de Zuckerkandl (1956) sobre a música diz que ela é uma força viva 

pertencente ao mundo exterior. A escuta humana de uma sequência de sons como música 

acontece à medida que esta sequência tem sentido ao ouvinte. O elemento musical capaz 

de produzir este fenômeno é descrito pelo autor como: ‘qualidades dinâmicas da nota’, a 

qualidade que advêm de uma nota no contexto de uma melodia como parte de um todo 

musical. Qual o papel dessas ‘qualidades dinâmicas da nota’ na construção de uma 

sequência de notas como música? 

Para Zuckerkandl (1956), ‘Música é para ser sentida e não pensada! E cada som 

usado em melodias agrega uma ‘qualidade dinâmica da nota musical’. Os estudos 

neurocientíficos das ciências cognitivas, contudo, demonstram que o ato de sentir tem 

correspondentes cognitivos. Todos os acontecimentos humanos, internos e externos, estão 

de alguma forma, relacionados com o funcionamento do cérebro e da mente. Isso também, 

não significa que agora, já é possível saber onde ocorre no cérebro cada uma das emoções. 

Os estudos se aproximam da função de determinadas partes do cérebro no processamento 

dos sentimentos, mas não se aproximam do sentimento em si. Estes continuam sendo algo 

sem representantes no mundo físico, assim como existe no ato de mover-se, ou mesmo dos 

olhos chorarem. O controle das lágrimas pode ser descrito, mas o que gerou seu 

funcionamento não. 

Na Música, também se mantém certos aspectos que compõem sua característica 

inefável, pois as qualidades dinâmicas das notas não apresentam correspondentes no meio 

físico. É possível se medir o cumprimento das ondas sonoras, mas não suas qualidades 

dinâmicas. Estas existem nas notas em relação ao contexto musical em que estão inseridas.  

Deste modo, as possíveis relações entre os processos musicais e os processos de 

pensamento envolvem estudos filosóficos musicais e neurocientíficos sobre música e 

cérebro. Assim é possível considerar que 

Música nesse contexto não é para ser apenas pensada, mas sobre tudo vivida, 
sentida, pois como pensa o pensamento precisa da experiência do sentir musical 
para se desenvolver mais plenamente. As qualidades dinâmicas da nota musical 
aproximadas desse ambiente de mente corporificada trazem mais estrutura para a 
construção do sentido na escuta musical. (PIAZZETTA, 2010, p.16) 

 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

147 

Também, ao se considerar as “qualidades dinâmicas da nota”, o entendimento da 

experiência musical como elemento essencial para o desenvolvimento humano integral é 

favorecido. 

O amplo espectro da Cognição musical ganha em profundidade quando se 

preservam as estruturas neurológicas, o funcionamento da mente e as estruturas musicais. 

Uma primeira hipótese traçada traz que as relações entre os processos de pensamento e os 

processos musicais são dinâmicos, e estabelecem relações dialógicas por 

complementaridades. 
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A CONTRIBUIÇÃO DAS IRMANDADES RELIGIOSAS PARA A RE-

CRIAÇÃO DA MUSICALIDADE AFRO-BRASILEIRA - sentidos e 

significados na prática comunitária da musicoterapia 
 

Maria da Conceição de Matos Peixoto1

 

 

 

RESUMO 

 
Este trabalho é uma proposta desenvolvida como revisão de literatura em Etnomusicologia 
para a conclusão de disciplina de pós-graduação em Musicoterapia da Universidade 
Federal de Goiás. Ele tem como objetivo investigar, sob a perspectiva de autores como 
José Jorge de Carvalho, Kazadi Wa Mukuna e Tiago de Oliveira Pinto, a função sócio-
cultural dos gêneros tradicionais de matriz africana. Estes gêneros musicais vinculam-se às 
práticas comunitárias em várias regiões brasileiras, tornando-se recurso para a manutenção 
da memória coletiva e para o sentido de pertencimento ao grupo. Historicamente 
configuram-se como instrumento de resistência à padronização colocada pela cultura 
dominante, cujo encontro com os novos elementos da cultura européia, permitiu a 
ressignificação de gêneros musicais ritualísticos em gêneros comunitários como a capoeira, 
a congada, o jongo e o samba de roda. Temos como primeiro desafio a análise de alguns 
aspectos responsáveis pelo encontro entre os gêneros musicais de origem européia e os 
gêneros musicais africanos de tradição oral através das Irmandades Religiosas no século 
XVIII e XIX. A partir dessa compreensão voltamos, no segundo momento, nossa atenção 
para a pluralidade de significados e sentidos em que a musicalidade afro-brasileira oferece 
ao contexto musicoterapêutico. Nessa direção, o encontro do musicoterapeuta com estes 
gêneros orais oferece a oportunidade de exercer intervenções psicossociais, através do 
método da re-criação, ora na clínica, na instituição, ora na comunidade, já que o ISO 
Cultural representa, em grande medida, as características sonoras individuais e grupais dos 
clientes. Portanto, até a data do X Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia, 
poderemos mostrar ao público alguns dados coletados durante a pesquisa. 
 
Palavras chaves: Gêneros Musicais; Irmandades; Etnomusicologia; Musicoterapia. 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Bacharel em Musicoterapia pela FAP, concluído em 1990. Musicoterapeuta no CAPS – Centro de Apoio 
Psicossocial. Mestranda em Musicoterapia – UFG. Membro da Diretoria da AGMT. E-mail: 
somdosafetos@gmail.com. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando nos referimos aos aspectos afro-brasileiros de nossa identidade cultural, é 

comum trazermos imagens e símbolos, construídos a partir de nossa representação social 

em relação ao trabalho do africano escravizado para a expansão econômica. Associada a 

esses elementos, temos a imagem do sincretismo religioso e das manifestações da cultura 

popular como maracatu, congada e samba. 

Para este trabalho, tomaremos como referência, os conceitos de José Jorge de 

Carvalho (2000) e Kazadi Wa Mukuna (2008), a fim de nos auxiliar na análise das diversas 

manifestações dos gêneros de tradição oral, presentes no território brasileiro. Estes gêneros 

musicais vinculam-se às práticas comunitárias em várias regiões brasileiras, com valores 

próprios, sumamente importantes na formação da música brasileira. 

Estamos nos referindo ao que Bruno Kiefer (2007) denomina de negro-escravo-

músico-erudito (ou semierudito). Tentaremos, assim, identificar alguns aspectos 

etnomusicais que contribuem para a formação da cultura musical brasileira.  

 

A EXPANSÃO DO POVO BANTO: ASPECTOS ÉTNICOMUSICAIS 

 

Em seu artigo O Desconforto da Musicologia, Nattiez (2005, p.14) aponta um novo 

desafio para a Etnomusicologia em relação às tradições orais da África, quando afirma: 

“Por longo tempo pensava-se ter resolvido o problema negando-se a existência e uma 

dimensão estética entre essas populações: apenas a funcionalidade explicaria as suas 

produções musicais. Esta é uma página virada hoje em dia”. 

Esse equívoco deve-se ao fato de que, até o fim do século XX, a idéia que o mundo 

possuía da África era de um continente unicamente de tráfico negreiro, destituído de 

qualquer diversidade cultural. Devido a isso, as diferenças étnicas, lingüísticas, religiosas e 

culturais foram desconsideradas pelo sistema escravagista, pressupondo-se uma 

homogeneidade que nunca existiu naquele continente. Contudo, foram trazidos para a 

América, africanos de muitos grupos étnicos, entre eles daomés, marris, ewes, haussá, 

nagôs, fulas, kanuris, mandingas, entre outros. Com estes grupos, chegam aqui uma longa  
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tradição de resistência e conflitos interétnicos (SERRANO; WALDMAN, 2008)2

Esta pluralidade cultural apresenta uma peculiaridade. Grande parte desses grupos 

étnicos ocupava o vale do rio Congo, formando um grupo de línguas e dialetos africanos, 

denominado como Banto. O povo banto forma a zona de interação cultural estendida pelos 

dois lados da fronteira Congo-Angola

.  

3

Por mais de três séculos o escravismo brasileiro foi eminentemente banto (LOPES, 

2008). O africano desembarcado foi dispersado por quase todo o território nacional, por 

causa dos vários ciclos econômicos que movimentaram o Brasil Colonial. 

. 

O contexto político-econômico evidência a diáspora, em território brasileiro, do 

povo banto; e enfatizam a contribuição do povo banto para a formação cultural brasileira. 

Entre as principais contribuições banto estão os gêneros musicais de tradição oral. 

Segundo José Jorge de Carvalho (2000) a importância estético-musical dos gêneros 

musicais de tradição oral não está restrita a um mero movimento de preservação cultural. 

Esse movimento “tem de ser entendido como algo além do simples conservadorismo, 

reação, fossilização da cultura, etc. Ele realmente atingiu questões estéticas da canção, tais 

como poesia, ritmo e melodia” (CARVALHO, 2000, p.7). 

Questões estético-musicais banto continuam exercendo influência em nosso 

cotidiano, seja na oralidade, seja na visão de mundo, seja na musicalidade. Tendo presente 

toda complexidade dos gêneros musicais afro-brasileiros4

A organização estética dos gêneros comunitários tradicionais varia de acordo com a 

interferência sofrida pela Igreja. Dependendo da região, eles apresentam um pouco mais ou 

, a tradição banto acolheu os 

novos elementos da cultura do colonizador, “mantendo sempre uma janela aberta para 

influenciar e ser influenciada por outros gêneros musicais” (CARVALHO, 2000, p.5). Esse 

movimento de hibridação favoreceu a passagem de um repertório estritamente ritual para 

os gêneros seculares denominados - gêneros comunitários. 

                                                           
2 A geografia do tráfico classificava os africanos pelos portos de desembarque, tornando-os conhecidos por 
termos como minas, angolas, benguela, Moçambique. Isso contribuiu para a ocultação da diversidade 
cultural, da qual muitos grupos étnicos foram vitimados com a diáspora e com ela, seus valores sócio-
culturais. 
3 O termo banto designa um nome genérico para um grande grupo de línguas e dialetos usados na Região do 
Congo que tem origem comum. Uma grande parcela dos africanos trazidos para o Brasil era Banto. Para 
saber mais, LOPES (2008). 
4 Para as questões aqui discutidas, optamos pelo uso do termo afro-brasileiro, cuja denominação é empregada 
para referir-se a tipos de produção cultural brasileira com importante influência africana ou a grupos de 
pessoas que reinvidicam a identidade africana. 
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um pouco menos de características da musicalidade européia, porque, quando chegam com 

o negro banto ao Brasil, trazem características de contato com a cultura portuguesa5

 

. 

O ENCONTRO ENTRE A MUSICALIDADE BANTO E A EUROPÉIA 

 

Na África, as práticas comunitárias dos gêneros musicais carregam valores mítico-

religiosos. São valores que incentivam a participação coletiva e proporcionam um forte 

senso de organização e sentido de pertencimento. 

A maioria desses gêneros musicais são cantados. A execução de um padrão rítmico 

com os tambores e a marimba forma a polirritmia e a polifonia (entre timbres e palmas). 

Interagindo com essa paisagem sonora, associa-se a performance dos jogos dançantes e do 

canto improvisado, articulados com as respostas do coro.  

Musicólogos dão testemunho de que, no início do século XVII, foram comuns, 

conjuntos instrumentais formados por africanos tocando charamela6

Sendo assim, todas as contribuições da musicalidade banto para a música brasileira 

já estavam nos gêneros tradicionais, mas foram pouco a pouco fazendo parte dos outros 

gêneros desenvolvidos hibridamente. 

. Vejamos o que diz 

Lange, no livro “História da Música Brasileira”, de Bruno Kiefer: “Era coisa normal, coisa 

de bom tom e sinal de distinção, ter negros choromeleiros no inventário duma casa de 

gente abastada. Os choromeleiros aparecem abundantemente citados nas procissões e actos 

públicos gerais de Villa Rica e Mariana” (LANGE apud KIEFER, 1977, p.15). 

O que nos chama a atenção é que no século XVIII encontraremos uma significativa 

produção musical, tendo como protagonista o negro-escravo-músico-erudito. 

 

MUSICALIDADE AFRO-BRASILEIRA NO BRASIL COLONIAL 

 

Recorremos a Budasz [s/d] para compreendermos como a musicalidade afro-

brasileira se manifestou no Brasil Colonial.  

O ciclo da cana-de-açúcar marca a entrada dos africanos no Brasil. Nesse período, a 

música cantada e tocada ao som da viola, sofria a censura de jesuítas como José de 
                                                           
5 Portugal colonizou alguns países africanos no século XV, mas somente no século XVI trouxe os primeiros 
africanos escravizados para o Brasil (SERRANO; WALDMAN, 2008). Por isso eram práticas comuns em 
Portugal e no Brasil as festas religiosas, acompanhadas pelos músicos de ganho, cujos repertórios faziam 
parte dos gêneros europeus do cortejo religioso, que é um gênero dramático, onde acontece uma narrativa. 
6 Charamela é um instrumento de sopro semelhante ao oboé e ao fagote. 
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Anchieta. Pouco a pouco, a população começa a ocupar as vilas fundadas durante o 

primeiro século da colonização, e as autoridades seculares e religiosas passam a promover 

procissões e cortejos, acompanhados de repentistas e danças coreografadas, com a 

participação de índios e negros (BUDASZ, [s/d], p.16). 

Estas festas eram costumes trazidos da Europa, e o acompanhamento musical era 

feito com tambores, pandeiros, gaitas de fole, pífanos, cornetas e outros instrumentos 

trazidos de Portugal. Com o decorrer do tempo, os jesuítas ensinarão música a índios, 

negros e mulatos, para interpretarem as composições por eles preparadas. 

Segundo Budasz, era: 
o profissionalismo musical indicativo de baixa estatura social, isso talvez 
explicasse o porquê da quase inexistência de compositores brancos nas Minas 
Gerais do século XVIII (com exceção dos portugueses enviados com a expressa 
finalidade de servirem como mestres-de-capela), numa época em que, após a 
descoberta do ouro, multiplicavam-se os centros urbanos no interior da colônia, 
multiplicando-se também as oportunidades de trabalho de cantores, instrumentistas 
e compositores. (BUDASZ, [s/d], p.17) 

 

Com a chegada ao Brasil dos mestres-de-capela no auge do ciclo do ouro, a 

atividade musical era muito incentivada. Famílias européias chegavam e com elas suas 

práticas de entretenimento, pois o interesse musical não profissional era bastante comum 

entre a aristocracia e a burguesia abastada portuguesa. Mas isso não significava que a 

profissão de músico era valorizada. 

Com o fim do ciclo do ouro, a manutenção de escravos nas cidades, tornava-se cada 

vez mais dispendiosa. O escravo de ganho foi uma alternativa para enfrentamento da crise 

econômica dos senhores de escravos. Estes colocavam os escravos para aprender algum 

ofício “para que pudessem ganhar o seu sustento, trazendo ainda para casa alguns trocados, 

que contribuíam para a economia doméstica” (TINHORÃO, 1997, p.129). E assim, muitos 

deles, se tornavam músicos de ganho7

Tinhorão (1997, p.131-132) explica que acompanhados de instrumentos melódicos 

como a flauta e a rabeca, os músicos de ganho animavam as festas em meio à gritaria 

alegre dos arrematantes de prendas em benefício das irmandades. Os músicos escravos 

também estavam presentes nas procissões, em festas públicas realizadas na Quaresma e nas 

. 

                                                           
7 Segundo Clóvis Moura, os escravos de ganho criam um sistema de estratificação em que eles se distribuíam 
de acordo com as especificidades de seu trabalho. Havia escravos extrativistas e da mineração, mas também 
havia escravos domésticos, escravos ourives, ferreiros, mestres de oficinas; escravos pedreiros, carpinteiros, 
barbeiros, músicos; escravas prostitutas, cozinheiras, escravos reprodutores e muitos outros. (MOURA, 
1983). 
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solenidades oficiais quando tocavam as modinhas, lundus, fados, tiranas, habaneras e 

fandangos no ritmo de senzala. 

Entendemos, a partir do que foi dito, que as relações interpessoais estabelecidas nas 

festividades e nas ruas, favoreceram a formação entre os escravos de um modo de pensar e 

de procurar a solução para seus problemas. Possibilitavam também, a circulação em 

espaços urbanos e a preservação da memória cultural “expressa nos movimentos, nos 

ritmos, nas cores, nos ritos e, sobretudo, por meio da moralidade transmitida num plano 

conspirativo, invisivelmente instalado no interior da própria sociedade” (FERREIRA, 

2008, p.20). 

No século XVII a maioria dos gêneros musicais afro-brasileiros está ligada as 

irmandades religiosas. “Trata-se de um mundo simbólico de expressão basicamente 

oblíqua: uma coisa está acontecendo oficialmente, digamos, e outra muito distinta está 

acontecendo por trás da devoção supostamente católica” (CARVALHO, 2000, p.18). 

Por volta de 1800, os escravos músicos destacavam-se por seu talento na 

“imitação” instrumental e na “tradução cultural” da música européia8

Considerando que a metodologia utilizada para aprendizagem musical se deu 

provavelmente, através do modelo de relação mestre/discípulo, a música que os negros 

faziam neste período era formada graças a associação de músicos ligados a um mestre da 

sua condição, e por isso, capazes de produzir um novo estilo.  

.  

A pesquisadora Souza (2009, p.8) afirma que era muito comum durante o Brasil 

Colonial, o método para aprendizagem “de ouvido” das práticas musicais. Enquanto os 

músicos repetiam e memorizavam as peças musicais, eles acabavam afastando-se da 

proposta inicial das partituras, “abrindo-se para transformações que o imperativo da 

efemeridade sonora admite e propicia”. 

Apoiando-nos na autora acima, podemos inferir que entre folias e rezas católicas 

havia um conjunto de estratégias sociais que circulavam através do mundo negro no tempo 

da escravidão, com a intenção de transgredir as normas estabelecidas. Mais ainda: havia 

uma teimosa resistência, que ressignificava os seus valores culturais trazidos da África 

Banto.  

Com relação às características essenciais das culturas musicais africanas, Oliveira 

Pinto (2001, p.238) destacou vários critérios para a compreensão da musicalidade africana. 

                                                           
8 Estes dois momentos do encontro da música africana e a européia representam dois recursos do hibridismo 
muito comum na antiguidade. Para saber mais, pesquisar em BURKER (2008). 
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Dentre as mais evidentes, refere-se ao fato da música e movimento serem inseparáveis, e a 

presença de padrões rítmicos comuns dos instrumentos percussivos. 

Os tamborileiros, quase sempre estabelecem a polifonia variando sua sonoridade 

percussiva em intensidade e timbres. E quando se trata de ritmo, ela se constitui de temas 

(motivos), andamentos e polirritimia9

Acrescentamos outros elementos presentes nos gêneros musicais tradicionais no 

Brasil. Há uma trama de sons e ritmos que não são improvisados. Para cada motivo, existe 

um padrão ritmo a ser executado, o que é confirmado quando Nattiez (2005, p.14) afirma: 

“sabemos que as músicas da África Negra são tudo, menos improvisadas, e colocam em 

jogo uma sistematização que nada fica a dever às sutilezas da Ars Nova”. 

. Apesar dessa multiplicidade de elementos as 

tradições musicais africanas têm sido consideradas como desprovidas de complexidades. 

Outros dois etnomusicólogos que contribuíram para a análise dos elementos 

musicais banto em nossa musicalidade foram Kazadi Wa Mukuna (2006) e Kubik (apud 

OLIVEIRA PINTO, 2001), que identificaram no Brasil10

Oliveira Pinto enfatiza: 

 a presença de outros elementos a 

respeito da pulsação, acentuação melódica, utilização de timbres e etc. 

Um importante achado de Kubik no Brasil, foi, sem dúvida, a existência de padrões 
assimétricos, os chamados time-lkine-pattern de origem africana, que se preservam 
com notável força criativa e inovadora, e, simultaneamente, se mantêm no Brasil 
com grande estabilidade quanto a sua gestalt básica, mesmo que histórica e 
geograficamente distante de África. Um dos mais característicos destes time-line-
pattern é representado pela linha rítmica do samba, executado no tamborim em um 
conjunto carioca de pagode. (PINTO, 2001, p.240) 

 

Estes padrões rítmicos são encontrados na variedade de gêneros tradicionais afro-

brasileiros como o samba-de-roda, ou a congada. E também foram fundamentais para o 

surgimento de expressões artístico-musicais como o choro, o lundu e o samba de partido 

alto. 

Temos, nessa direção, como base teórica para esta investigação, que a música é um 

fenômeno cultural com significado social, “capaz de gerar estruturas que vão além dos seus 

aspectos meramente sonoros” (OLIVEIRA PINTO, 2001, p.227), por isso no decorrer do 

                                                           
9 Para a África Oriental e Meridional, a polifonia e a polirritmia evidentemente, apresentam conceitos 
diferentes em relação à música ocidental européia, e enquanto experiencial musical elas se popularizaram no 
Brasil através das bandas baianas de axé. 
10 Como musicólogos, Kazadi Wa Mukuna foi professor da USP e UERJ na década de 90 e Gerhard Kubik 
esteve no Brasil na década de 70, investigando aqui, a presença dos elementos musicais africanos. Para saber 
mais, pesquisar Oliveira Pinto (2001) e Kazadi Wa Mukuna (2006). 
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processo histórico da cultura afro-brasileira, homens e mulheres negras foram capazes de 

criar 

formas elaboradas de lidar com a vida, com corpo, assim como expressões 
musicais múltiplas. Construíram uma estética corporal que está impregnada na 
cultura do povo brasileiro. Por meio da resistência política, da religião, da arte, da 
música, da dança e da sensibilidade para com a ecologia, o negro produz, participa 
e vivencia a cultura afro-brasileira. (MUNANGA, p.139) 

 

E é nesse espaço, que as irmandades religiosas tiveram fundamental importância 

para a sobrevivência das tradições africanas do povo banto até os dias atuais. 

 

AS IRMANDADES RELIGIOSAS E O PODER SIMBÓLICO 

 

A devoção religiosa em irmandades era uma prática existente em Portugal. Por ter 

sido levada pelos missionários para a região do Congo, muito antes dos africanos chegarem 

ao nosso território, os africanos já apresentavam familiaridade com esse modelo de 

organização - o que facilitou a adesão da população afro-brasileira.  

As irmandades estavam presentes em todo o território brasileiro, e como confrarias 

de culto afro-brasileiro, se organizavam em torno da devoção religiosa a um santo católico. 

Na perspectiva de Bourdier (2003), torna-se evidente que foi para resistir à discriminação, 

na qual sua condição de descendentes africanos os colocou, que os negros-escravos-

músico-erudito trataram de se reunir nas irmandades, criando um novo campo de produção 

simbólica11

Dessa maneira, as irmandades religiosas representavam um elo importante, através 

do qual os músicos escravizados podiam expressar as suas necessidades de pertencimento 

cultural, defesa e proteção, os seus desejos de liberdade e de solidariedade humana.  

, de modo que harmonizavam a sua musicalidade banto com a música erudita 

européia, da melhor forma possível. 

As ordens leigas foram fundamentais no século XIX para o desenvolvimento da 

atividade musical, e para a atividade sócio-cultural de assistência às famílias negras e de 

solidariedade através da compra de alforrias de irmãos ainda submetidos à escravidão. 

A respeito dos objetivos das irmandades religiosas, o pesquisador Harry Crowl nos 

esclarece, dizendo que eram: 

                                                           
11 Para o sociólogo francês Pierrer Bourdier o Campo de Produção Simbólica é um espaço invisível onde o 
encontro entre pessoas com uma cosmovisão diferente, consegue provocar recíprocas transformações. 
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distribuídas por etnias, ou seja, homens brancos, pardos ou negros. O Estado 
colonial incentivada a rivalidade entre essas agremiações, que cuidavam de desde a 
construção da igreja até a contratação de artistas para a realização da decoração 
interna, talha, escultura e pintura, assim como, a contratação de músicos para a 
criação e interpretação da música que deveria ser usada nas cerimônias. A maior 
parte dos músicos e artistas na região era “parda”, ou seja, de sangue mestiço de 
brancos e negros. (CROWL, 2007, p.27) 

 

E, como a maioria dos músicos e artistas - em geral - eram afro-brasileiros, fica 

evidente que um número representativo de músicos do século XVIII estava filiado às 

irmandades. 

Formadas, seja de homens pretos, seja de homens pardos e/ou mulatos, é assim que 

encontraremos compositores e músicos como Ignácio Parreiras Neves, Francisco Gomes 

da Rocha, Florêncio José Ferreira Coutinho, José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, 

Marcos Coelho Neto e Manuel Dias de Oliveira. 

No século XVIII, esses músicos eram encontrados nas principais cidades 

brasileiras. E para eles, era muito importante fazerem parte das irmandades. 

Recorremos também, a João José Reis do Departamento de História da UFBA, para 

ressaltarmos a importância de uma associação deste tipo, naquele período histórico: 
A irmandade representava um espaço de relativa autonomia negra, no qual seus 
membros – em torno das festas, assembléias, eleições, funerais, missas e da 
assistência mútua – construíam identidades sociais significativas, no interior de um 
mundo às vezes sufocante e sempre incerto. A irmandade era uma espécie de 
família ritual, em que africanos desenraizados de suas terras viviam e morriam 
solidariamente. Idealizadas pelos brancos como um mecanismo de domesticação 
do espírito africano, através da africanização da religião dos senhores, elas vieram 
a constituir um instrumento de identidade e solidariedade coletivas. (REIS, 1996, 
p.4)  

 

Também é importante destacar que - no interior das irmandades, circulavam 

discursos e práticas político-raciais, configurando estratégias abolicionistas. 

Pretendemos com isso, tornar evidente que, ao mesmo tempo em que os músicos de 

ganho vivenciavam as tensões dentro das irmandades religiosas, eram contratados para 

prestar serviço à aristocracia da sociedade colonial. 

Conclui Reis: 
O surpreendente é constatar quão bem eles se adaptaram e, a partir daí, criaram 
micro-estruturas de poder, conceberam estratégias de alianças, estabeleceram 
regras de sociabilidade, abriram canas de negociação e ativaram formas de 
resistência. (REIS, 1996, p.5) 
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Isso nos faz pressupor, que durante as festas promovidas pelas irmandades havia 

muita tensão, também por causa das disputas de poder e dos conflitos ideológicos entre 

elas, uma vez que existia: 
[...] um ambiente pontilhado de discursos, falados e escritos, de afirmação negra. E 
discursos radicais, sobre quebra da ordem escravocrata, participação no poder, 
acesso à cidadania e até expressões de uma espécie de metafísica popular que 
contemplava a igualdade entre as raças diante do Criador. (CASTAGNA, 2000, 
p.20) 

 

É provável que as irmandades tenham estabelecido compromisso religioso com 

algumas cerimônias do ano litúrgico, enquanto os músicos de ganho praticavam alguns 

“abusos litúrgicos”, transferindo composições do estilo antigo para outras ocasiões não-

litúrgicas, ou realizando transmutações instrumentais. Temos para essa afirmação, o 

importante trabalho sobre o estilo antigo, de onde Castagna afirma: 
A quase totalidade das composições preservadas nos acervos paulistas e mineiros, 
entretanto não utiliza todos os recursos técnicos observados nas composições 
italianas ou ibéricas em estilo antigo, parecendo ser o resultado de uma seleção de 
determinadas obras ou técnicas de composição (...). É possível supor, portanto, que 
o repertório em estilo antigo, composto ou transferido para São Paulo e Minas 
Gerais, foi submetido a uma certa “filtragem” técnica, segundo a qual, somente 
foram mantidas em repertórios as obras que poderiam ser totalmente 
compreendidas e executadas pelos conjuntos aos quais as cópias foram destinadas. 
(CASTAGNA, 2000, p.25) 

 

O estilo antigo correspondia às composições para o gênero cerimonial, e seu 

objetivo era fomentar a devoção do povo. Com acentos rítmico-harmônicos, ligando a frase 

à voz condutora, melodias em terças e sextas e a presença restrita de instrumentos 

musicais, tornava-o o principal estilo didático, na teoria musical e no ensino da música. 

Submetido às normas litúrgicas da Igreja Católica, desde a composição até a execução o 

estilo antigo era muito utilizado nas cerimônias oficiais e o estilo moderno estava 

associado aos gêneros não litúrgicos. (CASTAGNA, 2000). 

O fenômeno da co-existência das modalidades de estilo antigo e de estilo moderno 

no Brasil faz-nos pensar que esse “afrouxamento” permitia, também, a convivência com 

outros estilos musicais, diferentes daqueles oficialmente declarados pela Coroa Portuguesa 

- entre eles, os estilos musicais descritos por Tinhorão, como ritmos de senzala. 

(TINHORÃO, 1997). 

Partindo do pressuposto, que as irmandades religiosas não recebiam o apoio 

eclesiástico, essa condição acabou favorecendo as irmandades dos homens pretos pardos 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

158 

para a manutenção de valores estético-religiosos, presentes na religiosidade e na atividade 

musical afro-brasileira, possibilitando inclusive transgressões às normas canônicas, até que 

mais tarde, a Igreja finalmente aceitasse como prática religiosa popular, as suas 

manifestações de fé. 

Cabe-nos ressaltar ainda, que os negros viviam em um contexto social onde era 

indispensável ser católico, mesmo sendo escravo, para se viver no Brasil. Por isso, as 

irmandades dos homens pretos e pardos conseguiam com grande habilidade, freqüentar os 

ritos católicos, e manter – discretamente - seus costumes. 

Interessante observarmos que os mesmos músicos que tocavam nas festas populares 

das irmandades, também tocavam nos encontros entre amigos e familiares, no comércio, na 

barbearia, onde a rabeca se encontrava com o tambor, o violão com o pandeiro e a 

marimba com a trompa. 

Em suas festas, esclarece Reis, as irmandades tinham características definidas: 
Uma das principais atividades das irmandades era a promoção da vida lúdica, ou 
estabelecer o “estado de folia” de seus membros e da comunidade negra em geral. 
(...). Nessas cerimônias, carregadas de emoções mais do que de devoção cristã, os 
africanos reviviam simbolicamente suas antigas tradições culturais e consolidavam 
na prática novas identidades étnicas. (REIS, 1996, p.15) 

 

Foi, portanto, o sistema escravocrata, que ao desestabilizar os diversos elementos 

culturais e estéticos africanos, forçaram a criação de novos comportamentos musicais e 

estéticos, por meio das irmandades religiosas, evidenciando a qualidade de campo de 

produção simbólica, no sentido bourdierniano do termo. 

Como parte da contextualização dos fatos musicais da época estudada, podemos 

inferir que, o processo de ressignificação da música européia pelos músicos de ganho, 

pertencentes às irmandades, foi responsável pelos inúmeros cruzamentos de gêneros 

musicais no Brasil.  

Também trazemos como proposta, mais investigações sobre este tema, pelos 

musicoterapeutas, o caráter lúdico dos gêneros musicais afro-brasileiros, que possibilitam a 

experiência musical coletiva do método da re-criação. Através dele, a comunidade tem a 

possibilidade de estabelecer a inter-relação com outros sujeitos, e com suas representações 

sociais, a respeito da musicalidade afro-brasileira. 

De acordo com Bruscia (2000, p.126) a experiência musical por meio da re-criação, 

inclui “atividades musicais estruturadas e jogos, em que o cliente apresenta 

comportamentos ou desempenha papéis que foram especificamente definidos”. Também 
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faz parte neste método, a experiência de executar, reproduzir, transformar e interpretar, 

tornando os gêneros tradicionais afro-brasileiros um espaço de criatividade comunitária. 

Por meio da experiência musical dos gêneros tradicionais de origem banto, 

podemos desencadear muitos temas relacionados com a comunidade. Desde 

ancestralidade, o idoso, a mulher, saúde coletiva e outros.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A musicalidade banto do negro-escravo-músico-erudito em contato com a cultura 

européia vai alterando seus costumes. Da mesma forma, a música erudita produzida no 

Brasil também sofre influência. Os negros-músicos trazem para o gênero erudito sua 

musicalidade banto, e a sociedade aristocrática deixa-se contaminar pelo ritmo de senzala. 

Esse movimento aconteceu porque os gêneros musicais circulavam de um campo de 

produção simbólica para outro, modificando-se, como acontecem nos dias atuais.  

Na história da música afro-brasileira, escalas e ritmos foram adaptados, 

instrumentos foram combinados de novas maneiras; o que era culto tornou-se popular; os 

rituais sagrados se misturaram às práticas sociais, e instrumentos musicais harmônicos 

começaram a ser utilizados na execução nos cortejos religiosos. E assim essas misturas e 

cruzamentos criaram novas formas do fazer musical sob as práticas musicais banto. 

Quanto aos elementos da musicalidade negro-africana, os musicoterapeutas 

reconhecem sua necessidade, enquanto recurso para a expressão musical na prática clínica 

cotidiana. Podemos pensar, a partir destas considerações, que é possível, por meio da 

musicalidade afro-brasileira de origem banto, sermos capazes de re-criar maneiras de estar 

no mundo. Por isso, não precisamos abrir mão dos sentidos e significados da musicalidade 

banto, construídos tradicionalmente. 

Entendemos que o conhecimento da pluralidade de significados e sentidos, 

presentes na musicalidade brasileira, oferece à Musicoterapia recursos para a intervenção, 

capazes de auxiliar para a ressignificação da memória cultural, e do sentido de 

pertencimento comunitário. 
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A CONSTRUÇÃO MUSICOTERAPÊUTICA INTEGRADA: uma 

proposta epistemológica e interventiva em musicoterapia na educação 
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RESUMO 

 
Integrando a tese de doutoramento em Educação (PPGE-FE/UFG), estruturamos uma 
proposta epistemológica e interventiva à aplicabilidade da musicoterapia no contexto 
escolar, denominando-a como Construção Musicoterapêutica Integrada (NASCIMENTO, 
2010). Os objetivos da investigação realizada centraram-se na identificação e modificação 
das dificuldades de aprendizagem manifestadas dentro do contexto escolar de tempo 
integral, considerando os multifatores interinfluentes à configuração desses quadros. O 
delineamento metodológico configurou-se como uma pesquisa mista, de campo, tipo 
estudo de caso. A investigação sustentou-se na pesquisa-ação integral ou PAI (MORIN, 
2004) e na fenomenologia merleau-pontiana (MERLEAU-PONTY, 1999). A PAI centra-se 
no processo metodológico constituído por uma espiral concêntrica, em permanente revisão 
da problemática e do delineamento investigativo, objetivando a mudança nos discursos e 
nas percepções dos atores a partir da implicação entre todos os envolvidos (participantes e 
pesquisadores), favorecendo práticas coletivas. À apreensão dos dados optamos pela 
descrição fenomenológica merleau-pontiana (REZENDE, 1990), propondo-nos a conhecer 
o fenômeno (DA) a partir de suas manifestações no e pelo contexto em que se inserem. A 
metodologia constituiu-se de alguns elementos essenciais à configuração da Construção 
Musicoterapêutica Integrada: 1) partindo de eixos norteadores à proposição das ações e/ou 
intervenções musicoterapêuticas, efetivamos diversas ações dentro do contexto escolar; 2) 
as ações musicoterapêuticas eram influenciadas tanto pelas circunstancialidades do espaço-
tempo escolar quanto a partir dos dados apreendidos pela escuta musicoterapêutica sobre 
as condutas psico-musicais dos sujeitos (NASCIMENTO, 1999); 3) na apreensão dos 
dados utilizamos diversos instrumentos que subsidiaram as análises musicoterapêuticas do 
Grupo de Pesquisa em Musicoterapia na Educação (EMAC/UFG), com vistas a perceber e 
identificar os multifatores; 4) a partir da análise efetivava-se a reestruturação das ações, 
tanto metodológicas quanto interventivas, configurando a circularidade metodológica 
presente nas PAI’s. O fator que possibilitou a conexão de todas as ações realizadas foi a 
escuta musicoterapêutica, onde se fez necessário ouvir-ver os fenômenos apreendidos a 
partir da atitude fenomenológica merleau-pontiana, constantemente apreendendo as 
significações pelos discursos dos próprios sujeitos. Obtivemos como resultado uma 
atuação musicoterapêutica multidirecional dentro do espaço escolar, compreendendo os 
diversos discursos proferidos, cada qual em seus locus, como fontes de informações sobre 

                                                           
1 Doutoranda em Educação (PPGE-FE/UFG). Mestre em Música (2003). Especialista em Musicoterapia 
(1999). Professora e coordenadora dos estágios supervisionados do Curso de Musicoterapia- EMAC/UFG. 
Experiência musicoterápica no ensino especial e na educação regular. Coordenadora do Grupo de Estudo e 
Pesquisas Musicoterapia na Educação- EMAC/UFG. Endereço para correspondência: Rua MB-04, qd. 06, lt. 
11. Residencial Morada do Bosque, CEP: 74690-221, Goiânia-Goiás. Fone: (62) 81865023; (62) 9603 2774. 
E-mail: srochakanda@hotmail.com. 

mailto:srochakanda@hotmail.com�
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as dificuldades de aprendizagem, evidenciando as subjetividades e formas perceptivas de 
cada sujeito da comunidade escolar. Com as ações musicoterapêuticas possibilitamos a 
modificação e compreensão de alguns aspectos que influenciavam, consideravelmente, ao 
aparecimento, minimização ou manutenção das dificuldades de aprendizagem. Ao 
musicoterapeuta, percebemos como condição sine qua non ter uma escuta ampliada e 
diferenciada dentro do espaço escolar, não somente escutando sons e músicas, mas sendo 
capaz de ouvir-ver os silêncios e sons ambientais, os conteúdos proferidos e as entonações 
dos discursos, as representações sociais e as expressões corporais dos sujeitos, o "homem e 
o mundo" (MERLEAU-PONTY, 1999). Concluímos que com a Construção 
Musicoterapêutica Integrada as ações musicoterapêuticas dentro do espaço escolar de 
tempo integral, essencialmente multidirecionais, favorecem possíveis transformações nos 
multifatores interinfluentes aos casos de dificuldades de aprendizagem, proporcionando 
mudanças nas percepções, nos discursos e nos espaços-tempos de aprendizagem, tanto da 
comunidade intra-escolar como extra-escolar. 
 
Palavras-chave: Construção Musicoterapêutica Integrada; Pesquisa-ação Integral; 
Educação. 
 
 

A partir da verificação da insuficiência de literatura sobre a aplicabilidade da 

musicoterapia na educação aos indivíduos normativos, com intervenções dentro do espaço 

escolar, identificamos a existência de uma lacuna nas investigações musicoterápicas. A 

maioria das pesquisas quando relacionadas à educação ou aprendizagem  se referem aos 

casos de alunos que apresentam  deficiências, sendo as práticas e investigações efetivadas 

dentro de instituições especializadas ou no contexto clínico. 

Integrando a pesquisa de doutoramento em Educação (NASCIMENTO, 2006), 

estruturamos uma proposta epistemológica e interventiva à aplicabilidade da musicoterapia 

no contexto escolar, investigando as dificuldades de aprendizagem a partir da mediação da 

musicoterapia. Os objetivos da investigação realizada centraram-se na identificação e 

modificação das dificuldades de aprendizagem manifestadas dentro do contexto escolar de 

tempo integral, considerando os multifatores interinfluentes à configuração desses quadros. 

A complexidade do fenômeno investigado, as dificuldades de aprendizagem no 

contexto escolar de tempo integral (Eeti), exigiu um método investigativo tão dinâmico 

quanto a realidade escolar e as manifestações dos sujeitos, levando à proposição de uma 

atuação multidirecional. O delineamento metodológico configurou-se como uma pesquisa 

mista, de campo, tipo estudo de caso, fundamentando a investigação na pesquisa-ação 

integral ou PAI (MORIN, 2004) e na fenomenologia merleau-pontiana (MERLEAU-

PONTY, 1999). 
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A PAI centra-se no processo metodológico constituído por uma espiral concêntrica, 

em permanente revisão da problemática e do delineamento investigativo, objetivando a 

mudança nos discursos e nas percepções dos atores a partir da implicação entre todos os 

envolvidos (participantes e pesquisadores), favorecendo práticas coletivas. Para Morin 

(2004), a pesquisa-ação integral  integra diversas disciplinas na busca pela solução de 

problemas, favorecendo a interdisciplinaridade. Segundo o autor, “o paradigma que a 

orienta mostra que o conhecimento não se opõe aos problemas de ação e se enriquecem 

graças a um constante movimento de vai e vem” (MORIN, 2004, p.75). A utilização de 

métodos qualitativos e a fundamentação teórica, que são reintroduzidas no processo de 

pesquisa, contando com bastante criatividade à busca de soluções tangenciadas pela 

compreensão e atitude de compartilhar dos achados, levará à configuração da “espiral de 

comunicação ativa”. 

Optando pela descrição fenomenológica merleau-pontiana (REZENDE, 1990), 

propondo-nos a conhecer o fenômeno (DA) a partir de suas manifestações, no locus em 

que se encontravam  inseridas. Desta forma, sustentarmo-nos no método fenomenológico 

existencial com vistas à recolha e compreensão dos sentidos dados, ou melhor, os 

discursos expressos2

Pensar numa pesquisa-ação integral sustentada no método fenomenológico-

existencial é compreender  que o fenômeno a ser investigado (as DA) deva ser  apreendido  

em sua múltipla e  mútua constituição, tal qual a compreensão realizada por Merleau-Ponty 

(1975) sobre as relações entre consciência e natureza, homem e mundo, saindo das 

explicações do pensamento causal. Sendo assim, sustentamos que se torna inviável separar 

aquele que percebe (o sujeito) do que é percebido (as situações), sendo estas 

influenciadoras no primeiro. 

 sobre e junto às dificuldades de aprendizagem num contexto escolar 

de tempo integral, apreendendo os sentidos desse fenômeno a partir de sua “facticidade” 

(MERLEAU-PONTY, 1999). 

Configurando uma forma diferenciada de aplicabilidade da musicoterapia no 

contexto educacional, denominamos a proposta desenvolvida como Construção 

Musicoterapêutica Integrada (NASCIMENTO, 2010). Justificamos a utilização dessa 

terminologia com o propósito de diferenciar a prática efetivada das práticas 

                                                           
2 Compreenderemos como discursos  as diversas expressões dos sujeitos  do contexto escolar de tempo 
integral, sejam verbais (manifestadas através da fala, representações, percepções), quanto não-verbais (desde 
expressões faciais, movimentações corporais, entonações das falas, registros escritos etc) bem como culturais 
(objetos culturais do contexto). 
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musicoterapêuticas existentes no âmbito da educação especial e do contexto clínico 

relacionadas a aprendizagem. Consideramos algumas especificidades da prática realizada à 

estruturação da terminologia acima: 

- entendendo por construção a “ação de reunir diferentes elementos formando um 

todo” (HOUAISS, 2009, p.184), tendo a musicoterapia como mediadora nas ações, 

percebemos que as ações realizadas durante a pesquisa-ação integral proporcionaram a 

composição da aplicabilidade da musicoterapia no contexto escolar de tempo integral, 

integrando-se em sua dinâmica e reunindo diversos sujeitos à realização e vivenciação das 

ações. 

- foi efetivada através de uma pesquisa-ação integral, proporcionando 

respectivamente reflexão e produção de conhecimento. 

- apresentou como objetivo propor ações musicoterapêuticas com grupo de alunos 

proporcionando identificar e/ou perceber uma analogia entre as condutas psico-musicais e 

as condutas de aprendizagem. 

- as ações não foram estruturadas a priori, mas estabelecidas no continuum das 

manifestações apresentadas pelos sujeitos, que ao serem analisadas  reprogramavam-se os 

objetivos e, consequentemente, novas ações, configurando a circularidade das ações 

musicoterapêuticas. A partir das expressões dos sujeitos, se fez necessário propor ações no 

contexto escolar como um todo, possiblitando a transformação dos aspectos que 

influenciavam os casos de DA (dificuldade de aprendizagem). 

- atuou terapêuticamente dentro do espaço escolar, no locus dos sujeitos, 

apreendendo a significação de suas expressões a partir dos próprios sujeitos  e propondo 

novas experiências a partir de suas particularidades. 

- as ações musicoterapêuticas constituiram-se de experiências musicais (BRUSCIA, 

2000), interativas (BARCELLOS, 1994), associadas ou não a outros meios expressivos 

(desenho, dança, histórias etc). 

- sustentou-se na apreensão de dados sobre os alunos através de diversas fontes de 

informações à compreensão das condutas de aprendizagem. 

- a escuta musicoterapêutica norteou todas as ações dos pesquisadores, tanto à 

coleta dos dados quanto na proposição das ações  e nas discussões coletivas sustentadas na 

redução fenomenológica.  

- as respostas dos sujeitos frente as ações musicoterapêuticas não se deram apenas 

ligadas aos acontecimentos dentro do setting. Nosso olhar atento buscou perceber as 
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reações dos sujeitos em diferenciados espaços e tempos do contexto escolar, desde 

mudanças verificadas nas interações da sala de aula, perpassando pela modificação na 

dinâmica interacional nos sujeitos da escola até chegarmos às mudanças dos discursos 

(quer verbal quanto não verbal) dos diversos sujeitos. 

- atuou na perspectiva de integrar interdisciplinarmente diversas profissionais e 

áreas do conhecimento na compreensão e resolutividade dos problemas encontrados. As 

ações interdisciplinares eram permeadas pela aquisição e trocas de conhecimentos entre os 

sujeitos e pesquisadores3

A partir dessas premissas, propomos a utilização da terminologia Construção 

Musicoterapêutica Integrada definindo-a como: a proposição e desenvolvimento de 

experiências musicais, a partir da escuta musicoterapêutica sustentada na redução 

fenomenológica-existencial e da interlocução com os sujeitos da comunidade escolar, 

como ações orientadas ou efetivadas pelo musicoterapeuta, dentro do contexto escolar, 

com vistas ao auxílio de mudanças quer nas percepções, representações e ações dos 

indivíduos, quanto junto aos multifatores interinfluentes que impedem ou dificultam o 

processo ensino-aprendizagem e a formação integral do ser humano.  

. 

Nosso trilhar metodológico não foi traçado a priori e nem construído linearmente, 

mas efetivando-se através de um movimento circular-espiral: ora concêntrico, indo nas 

especificidades das dificuldades de aprendizagem dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem; ora centrífugo, indo às extremidades e fronteiras ou campos que 

(inter)influenciavam a dinâmica e (re)ações dos sujeitos/alunos, isto é, os professores, a 

escola, os demais atores da comunidade escolar, os pais, os demais alunos, constituindo-se 

como fatores circundantes; ora centrípeto, partindo das extremidades e fronteiras que 

influenciam os alunos  voltando às especificidades da sala de aula e seus atores. A partir 

desse movimento, configurado no continuum das ações realizadas, foi-nos possível 

conhecer os diversos multifatores interinfluentes que estivessem presentes na constituição 

das dificuldades de aprendizagem. 

Consonantes com Barbier (2002), o problema, em pesquisa-ação, nasce num 

contexto conformado por um grupo em crise, no qual o papel do pesquisador “consiste em 

ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais ligados ao problema, por 

                                                           
3 Os pesquisadores que participaram da pesquisa compunham o Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Musicoterapia na Educação, vinculado ao NEPAM (EMAC/UFG). 
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uma tomada de consciência dos atores do problema numa ação coletiva (p.54)”, em que as 

ações surgirão dos fatos observados.  

Um fator sustentado por Morin (2004) e que achamos de fundamental importância à 

proposição e execução das ações na PAI  é posto da seguinte forma: 

uma ação que ultrapassa as possibilidades de realização dos atores desanimará mais 
que estimulará. Nesse sentido, é importante que ela esteja ligada ao vivido das 
pessoas ou as suas experiências. Alíás, certo nível de organização parece 
importante para os atores. Parece uma verdade de senso comum o fato de que o 
campo de ação deva corresponder às capacidades dos participantes. (...) Na medida 
das capacidades ou das responsabilidades dos atores pesquisadores, trata-se-á de 
planejar ações, indicando suas possibilidades de realização com base na reflexão 
sobre as circunstâncias que as favorecem (op.cit., p.86). 

 

Com muita propriedade Morin (2004) afirma que devemos respeitar o rítmo das 

atividades vivenciadas pelas pessoas e a complexidade da sua realidade. A pesquisa-ação 

integral, objetivando a mudança do contexto e das ações dos sujeitos, enfoca com maior 

relevância a implicação dos sujeitos e do pesquisador em seus locus, numa perspectiva 

auto e heteroformadora, onde a mudança nas ações sobrevirá da mudança das percepções 

dos sujeitos e de seus discursos. 

As ações musicoterapêuticas propostas e efetivadas na pesquisa emergiram, assim, 

da observação atentiva das ações e reações dos atores do contexto escolar. A metodologia 

constituiu-se de alguns elementos essenciais à configuração da Construção 

Musicoterapêutica Integrada: 

a) partindo de eixos norteadores à proposição das ações e/ou intervenções 

musicoterapêuticas, efetivamos diversas ações dentro do contexto escolar, configurando a 

atuação multidirecional. 

b) as ações musicoterapêuticas4

                                                           
4 Sustentamos uma diferenciação do termo ações musicoterapêuticas e “intervenções musicoterápicas” 
(BARCELLOS, 1992), visto que esta última se constitui das ações efetivadas pelo musicoterapeuta num 
processo terapêutico, dentro do setting; aquelas se referem às diversas ações que propomos a partir da escuta 
musicoterapêutica. 

 eram influenciadas tanto pelas 

circunstancialidades do espaço-tempo escolar quanto a partir dos dados apreendidos pela 

escuta musicoterapêutica sobre as condutas psico-musicais (NASCIMENTO, 1999) dos 

sujeitos. As diversas ações contemplaram os seguintes sujeitos em seus locus de ação: 

encontros musicoterapêuticos com os alunos; encontros musicoterapêuticos com a 

professora regente da sala de aula pesquisada; ações interdisciplinares musicoterapêuticas 

com o coletivo da escola;  ações complementares musicoterapêuticas com diversos atores 
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da comunidade intra-escolar. 

c) na apreensão dos dados utilizamos diversas técnicas (observação não-

participante, entrevista aberta, conversação espontânea etc), sendo apreendidos através de 

registros escritos audiogravações, videogravações ou fotos, que subsidiaram as análises 

musicoterapêuticas através da triangulação dos dados, com vistas a perceber e identificar 

os multifatores. 

d) os registros eram utilizados nas análises musicoterapêuticas buscando perceber 

e identificar os fatores presentes nas expressões dos sujeitos, priorizando o discurso 

fenomenológico (REZENDE, 1990). 

e) a partir da escuta musicoterapêutica, buscando aportes teóricos à análise 

musicoterapêutica, foram estruturadas diversas ações  objetivando propocionar mudanças 

intra e inter-relacionais, tanto nas condutas quanto nos discursos verbais dos diversos 

atores da comunidade escolar, configurando a circularidade metodológica presente na PAI. 

As ações propostas às intervenções, desta forma, não se configuraram como “qualquer 

ação”, mas ações advindas das percepções dos sujeitos, quer do pesquisador quanto dos 

demais atores presentes na dinâmica escolar. Como consideramos que todas as ações 

propostas dentro do contexto escolar eram interventivas, com vistas às mudanças. 

Percebemos que expandimos a leitura musicoterápica para além da sala e do grupo de 

alunos, abarcando as condutas e transformações (ou não) advindas de todos os sujeitos. 

O fator que possibilitou a conexão de todas as ações realizadas foi a escuta 

musicoterapêutica, onde se fez necessário ouvir-ver os fenômenos apreendidos a partir da 

atitude fenomenológica merleau-pontiana, constantemente apreendendo as significações 

pelos discursos dos próprios sujeitos. Sustentamos como ponto fundamental  a efetivação 

de uma constante redução fenomenológica, como sustentada por Merleau-Ponty (1999), 

sendo impossível de ser alcançada enquanto fim e fazendo-se necessário continuar 

permanentemente realizando a redução. Ao utlizarmos a fenomenologia existencial de 

Merleau-Ponty, importa mais apreender as diferenciadas significações dadas as 

dificuldades de aprendizagem pelos diversos sujeitos da comunidade intra e extra-escolar 

da escola de tempo integral. 

Para Rezende (1990, p.17) “a preocupação da fenomenologia é dizer em que 

sentido há sentido, e mesmo em que sentidos há sentidos. Mais ainda, nos fazer perceber 

que há sempre mais sentido além de tudo aquilo que podemos dizer”. Continua, afirmando 

que 
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a fenomenologia prefere uma dialética plurilinear ou polissêmica e continua 
afirmando a ambigüidade do fenômeno que nunca se reduz a um só de seus 
aspectos, nem a um só tipo de relações semânticas no interior da estrutura. A 
conseqüência é que acabaremos falando também de uma ética da ambigüidade e de 
uma ambigüidade radical da ação. A fenomenologia recusa o dogmatismo em todas 
as suas formas: no nível da consciência perceptiva, da consciência cognitiva, da 
consciência prática (REZENDE, p.20). 

 

Porém, se diferenciando da atitude fenomenológica, a escuta musicoterápica conta 

com a presença de um elemento fundamental no momento do encontro com os 

participantes durante as ações musicoterapêuticas: uma escuta musical clínica. O 

musicoterapeuta, com uma escuta desprovida de preconceitos no que se refere à estética 

musical, desenvolverá a “capacidade de vibrar em comum com seu cliente, compreender 

aquilo que deseja expressar, ir ao seu encontro e ajudá-lo a dar forma a esta expressão” 

(COSTA, 1999, p.38). 

Obtivemos como resultado uma atuação musicoterapêutica multidirecional dentro 

do espaço escolar, compreendendo os diversos discursos proferidos, cada qual em seus 

locus, como fontes de informações sobre as dificuldades de aprendizagem, evidenciando as 

subjetividades e formas perceptivas de cada sujeito da comunidade escolar. Com as ações 

musicoterapêuticas, possibilitamos a modificação e compreensão de alguns aspectos que 

influenciavam, consideravelmente, ao aparecimento, minimização ou manutenção das 

dificuldades de aprendizagem.  

Ao musicoterapeuta, percebemos como condição sine qua non ter uma escuta 

ampliada e diferenciada dentro do espaço escolar, não somente escutando sons e músicas, 

mas sendo capaz de ouvir-ver os silêncios e sons ambientais, os conteúdos proferidos e as 

entonações dos discursos, as representações sociais e as expressões corporais dos sujeitos, 

o “homem e o mundo” (MERLEAU-PONTY, 1999). 

Concluímos que com a Construção Musicoterapêutica Integrada as ações 

musicoterapêuticas dentro do espaço escolar de tempo integral, essencialmente 

multidirecionais, favorecem possíveis transformações nos multifatores interinfluentes aos 

casos de dificuldades de aprendizagem, proporcionando mudanças nas percepções, nos 

discursos e nos espaços-tempos de aprendizagem, tanto da comunidade intra-escolar como 

extra-escolar. 
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HÁ SENTIDO EM FALAR DE SIGNFICAÇÃO NA MÚSICA? 
 

Carine Ávila5

 

 

 

RESUMO 

 

O músico austríaco, Zuckerkandl, se propõe a analisar a música pela música, 
constantemente retomando os elementos fundamentais desta arte, seu sistema e sua 
dinâmica. Contudo, não desconsidera as disciplinas que se articulam com a música; apenas 
acredita que seus objetos de estudo não partem da música, mas de aspectos externos a ela. 
Mesmo que o objetivo imediato da música permita variações, ajustando-se às situações 
exigidas, como servir de apoio a alguma finalidade religiosa, social, ou cinematográfica, há 
algo que se mostra comum em todos estes contextos. Partindo disso, o autor retoma 
conceitos primordiais da relação do homem com a música, defendendo a idéia de que, em 
sua origem, a arte não existe enquanto algo externo, algo a ser admirado. No passado, 
homem e arte se fundem, coexistem. O desenvolvimento da fala, porém, promoveu a 
distinção entre sujeito e coisas, gerando segregação quando antes era unidade. Sendo a 
música elemento constitutivo da espécie humana, sua possível função é possibilitar ao 
homem o abandono de seus limites, um alargamento do Ser, um retorno à posição de 
totalidade com as coisas que o cercam, não suplantando a linguagem, a razão, o logos, mas 
agindo de forma complementar. Este artigo apresenta traços de um ensaio filosófico, 
porém sem seu rigor estrutural. A tese colocada por Zuckerkandl de que a música constitui 
todo ser humano é colocada em diálogo com os filósofos Nietzsche e Susanne Langer. 
Nietzsche, por seu pensamento sobre a música e a existência humana, e Langer, pelo 
estudo sobre simbologia e sobre a linguagem da arte. Para Nietzsche, analisando a tragédia 
grega, na música está a dinâmica criadora, não conceitualmente compreensível, como no 
caráter apolíneo, mas misticamente perceptível, na música dionisíaca. São nestes 
momentos de embriaguez, de perda das noções de individuação, das formas e aparências 
do mundo, que o homem se reintegra à natureza, retoma a consciência e o prazer de sua 
existência. Langer fortalece essa idéia, porém num outro caminho. Estudiosa da lógica, ela 
discute a lógica simbólica nas artes; em música, conceituando objeto e símbolo, concluindo 
que o objetivo da música não é – como muitos afirmam – a catarse. Não é atingir o 
sentimento em si, mas tornar possível seu conhecimento. Não é explicar, mas possibilitar o 
contato. É a apreensão do conteúdo antes mesmo da articulação de seus elementos. E, 
como para ela, é da natureza humana o pensamento simbólico, na mesma proporção que a 
linguagem consegue delimitar e especificar de forma impossível para a arte em geral, a 
música é um instrumento para ter acesso a lugares que a linguagem não consegue alcançar. 
 
Palavras-chave: Música; Significação; Totalidade; Existência. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar sobre o que é da constituição do ser humano é necessário para criar a 

identidade de atuação do profissional, seja ele musicoterapeuta, professor, músico, 

pesquisador, cientista. 

Assim, abordaremos uma idéia de Victor Zuckerkandl de que faz parte desta 

constituição a música: o homem é um ser musical. A partir dessa idéia, discutiremos com 

os filósofos Nietzsche e Langer buscando traçar evidências sobre o significado da música 

em sua própria existência na vida humana. Os três pensadores, separados pela 

temporalidade, se unem na abordagem da significação maior da música. 

 

MÚSICA E SER HUMANO 

 

Na introdução do segundo volume da obra Som e Símbolo, Homem, o Músico, 

Zuckerkandl aponta o caminho que seguirá em seus estudos sobre a natureza da música e 

sua relação com o mundo e com o ser humano. Cita a opinião de Nietzsche sobre a 

situação de Sócrates, antes de sua morte, quando este confessa a importância da música e 

se volta para ela, compondo um hino a Apolo. Nietzsche observa aí um reconhecimento da 

limitação do pensamento lógico-científico. Em seu livro O Nascimento da Tragédia, o 

filósofo põe em questão o papel da arte como algo complementar ao pensamento racional, 

a música como complemento da linguagem no que tange a totalidade das coisas. 

Zuckerkandl diz: 
O Logos é alimentado e feito mais vívido com o recurso do Mito. E a voz no sonho 
é uma voz de advertência: mesmo quando Logos e Mito trabalham lado a lado, as 
palavras não são suficientes. Para dar elocução à totalidade das coisas, para ser ela 
própria inteira, as notas são necessárias, e o canto. [...] Sem dúvida a música, a 
canção, sofreu o mais extraordinário desenvolvimento entre Sócrates e Nietzsche, 
mas uma coisa não mudou. A música ainda é, exatamente como sempre tem sido, o 
outro poder, o qual, junto com a linguagem, define plenamente o homem enquanto 
um ser espiritual. (ZUCKERKANDL, 199-, p.4). 

 

Zuckerkandl não afirma isso apenas baseado no texto do filósofo. Este é apenas um 

“interlúdio”. Para chegar a esta conclusão, ele põe em debate o conceito de MUSICALIDADE. 

Dois conceitos de musicalidade são tratados e o autor sente a necessidade de 

explicitar a definição dada pelo senso comum para evitar possíveis confusões. 
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Frequentemente, musicalidade “se refere a um dom especial que leva os indivíduos 

a um íntimo relacionamento com a música.” (ZUCKERKANDL, 199-, p.6). É a habilidade 

específica, e de poucos, não apenas no compor, mas também no executar e no apreciar. É 

baseada em comparação de quem tem ou não tais habilidades. Há uma hierarquização entre 

as pessoas, de acordo com o grau de conhecimento e polidez no trato com a obra musical. 

Há uma fragmentação do fazer musical – compositor, obra, executante, ouvinte – que 

revela uma confrontação constante. Isto está cristalizado no mundo ocidental, e 

acompanhou o desenvolvimento da ciência “especialista”. Neste caso, a musicalidade 

contrasta com o negativo, a saber, a falta de musicalidade. Implica num julgamento de 

valor. Torna a música um objeto de posse, que pertence a uma elite, a um grupo de 

pessoas. Zuckerkandl cita Géza Révésa, em seu livro Introdução à Psicologia da Música, 

no qual elenca algumas características de uma pessoa musical. Dentre elas: capacidade de 

transferir suas experiências musicais para o contexto no qual a obra é contemplada; 

profundo conhecimento das formas, estrutura e movimento da obra; possuidora de sentido 

de estilo e pensamento musical organizado, requintado e desenvolvido; aprecia tão 

profundamente a obra que é como se fosse agente de criação da obra. Em contrapartida, 

aqueles não-musicais não conseguem compreender a estrutura da composição, nem avaliá-

la em termos estéticos; nunca alcançam o projeto como um todo. Evidente é que neste caso 

há graus de musicalidade, vinculados ao nível de profundidade de conhecimento e 

relacionamento com a música.  

Zuckerkandl traz outro conceito à tona – regressa ao conceito primário, dando a 

todos os homens a característica da musicalidade. Definindo assim, a musicalidade é um 

dos elementos constitutivos do ser humano: “o homem é um animal musical, isto é, um ser 

predisposto à música e com necessidade de música, um ser que para sua plena realização 

precisa expressar-se em notas musicais e deve produzir música para si mesmo e para o 

mundo.” (ZUCKERKANDL, 199-, p.6). O caráter comparativo presente na primeira 

definição dá lugar ao que é atributo do homem, não há exceções, favorecendo a plenitude 

de sua humanidade. O que há de valor na música, não está presente nas grandes obras ou 

nos grandes compositores, mas na relação cotidiana dela com o homem. A música pura e 

simples está ligada às pessoas e não a uma específica fase da história. Situar a música, ou 

sua origem, em determinado ponto histórico, é impossível. Isto porque não há qualquer 

tipo de sociedade na qual não tenha música. Havendo fala, há canto. “Se não podemos 

separar homem, tempo e música em nosso pensamento, então é impossível pensar no 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

173 

primórdio da música; em outras palavras, o primórdio da música está situado no campo do 

mito.” (ZUCKERKANDL, 199-, p.9). O autor conta a origem da música como uma lenda, 

é um dom de deus para a humanidade, “O dom divino veio do lado interno; ele abriu o 

coração do homem e desselou seus lábios [...]. No começo, a música veio do homem, não 

para ele – ou, melhor, também para ele mas como repercussão.” (ZUCKERKANDL, 199-, 

p.9). 

Tomemos o exemplo do canto. Não o canto estruturado segundo as normas vigentes 

da polifonia, mas o cantado em uníssono, a uma voz, como o gregoriano. Não era 

executado para apresentações, para o outro, nem para si. Refletia uma postura diante do 

mundo, do divino. Não há cantores e ouvintes, todos são um. Diz o autor: “Somente no 

mais óbvio sentido físico os sons vêm ter aos ouvidos a partir do lado de fora deles. A 

verdadeira fonte está dentro dos ouvintes. As melodias são suas orações, e os cantores 

servem somente para vocalizá-las, transmutando-as em som.” (ZUCKERKANDL, 199-, 

p.10). Não é uma performance, não há sujeito e objeto. Música e homem coexistem. 

Este sentido de unidade com o mundo e com os homens pode ser observado na 

música folclórica – e entenda-se folclore como um conjunto de tradições e costumes que 

sofre alterações com o passar do tempo, seguindo a dinâmica da sociedade; é uma prática 

natural e constante de atualização, revelada em sua flexibilidade. Alcançando várias 

gerações, esta música é transmitida oralmente e carrega em si uma vivacidade que lhe 

permite ser adequada, nunca se mostrando acabada – como uma composição musical. A 

flexibilidade presente é reflexo da própria vida e é necessária para sua manutenção. A 

música e os que cantam e a tocam possuem uma relação de circularidade, na qual a cada 

execução ela é recriada sem perder sua identidade. A música só existe caso haja o fazer. O 

ser transita com o fazer. Sua presença no grupo traça a unidade e similaridade entre seus 

membros. Mesmo que haja um solo, este faz parte de um todo, não excluindo nenhuma de 

suas partes. Diferente do conceito do senso comum, a musicalidade sob esta perspectiva 

não confronta partes, não há hierarquização do saber e da capacidade técnica. A música e 

sua produção fazem parte da própria atividade; em seu próprio ambiente, não é um mero 

acompanhamento de uma dança, não possui partituras, não há compositor, não há cantores 

ou músicos. Não existem estes níveis de atuação. É uma ação do grupo, revelando sua 

dinâmica. Sofrerá alterações de acordo com as situações e épocas, mas não perderá a 

essência que a identifica. Se comparada a outras músicas, não há julgamento de valor, e 
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sim, diferenças de graus. O que fornece o título de “música”, segundo Zuckerkandl (199-, 

p.11), é o fato de conter “todos os elementos que compõem a natureza da música”. 

Podemos pensar, neste momento, que retornar a esta música seria um retrocesso, 

considerando, principalmente o nível de criatividade e expansão que o homem tem 

alcançado na música. Mas este julgamento traria limites a possíveis experiências, e a 

música primitiva só seria considerada menor se registrada e fechada, isolando a 

possibilidade de atualização. Contudo, Zuckerkandl (199-, p.11) acredita que o retorno a 

essas “humildes regiões podem trazer à tona achados valiosos, e em tempos de crise estes 

podem nos atrair para um efêmero retorno à natureza”. 

Assim, a música folclórica carrega em si as características da natureza da música. 

Músicas folclóricas não são feitas por um povo, ou nação, ou época; mas, sim por homens, 

e de forma natural – e é neste instante que ela se revela. Deste modo, torna-se impossível 

pensar na existência do homem com a ausência de música. Zuckerkandl fortalece o vínculo 

do conceito de musicalidade com os primórdios: 

Não que primeiro ele era um homem, o qual no curso do tempo adquiriu a música 
para tornar sua vida mais atraente por aliviar a tensão do trabalho ou preencher seu 
tempo de lazer; mais precisamente, homem e música estão tão profundamente 
entrelaçados desde os primórdios que um não existe sem o outro. 
(ZUCKERKANDL, p.12). 

 

No pensamento ocidentalizado, a música é reduzida a um fenômeno, gerando 

fragmentação, e como consequência: 

a. Isolamos a música do mundo da realidade do cotidiano; 
b. A expressão “arte dos sons” gera segregação se comparada às outras artes; 
c. Escolhem-se compositor, executante e ouvinte – há privilégios entre os 

indivíduos; 
d. Música se torna um campo de estudo especializado; 
e. Torna-se possível se pensar num mundo sem música. 

 
Música não é obra do acaso, mas uma necessidade humana. Participa de sua 

totalidade. Zuckerkandl nos conduz ao mundo oriental. Este ainda consegue perceber e 

manter o equilíbrio do universo. Não é entender a música comparando-a com outras áreas 

de conhecimento, procurando similaridades ou distinções, para então identificá-la. Mas é 

buscar sua significação na ação, no lugar da música no todo.  

A música não é um acidente na vida do ser humano. Estar ou não presente não é 

insignificante. Ela possui uma força de vida que provoca e traz à luz a conexão que há 
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entre os homens, e entre homens e as coisas. Para uma plena humanidade, a música é 

necessária. Em sua ausência, há um desequilíbrio no sistema, uma debilidade.  

No mais alto desenvolvimento racional da música, as pessoas se separam, se 

individualizam. A “experiência” musical é colocada como um objeto a ser descoberto, ou 

meramente apreciado. 

Por isso, o problema sobre a natureza da música em Zuckerkandl respeitará e 

seguirá os preceitos da fase primordial, e não da fase culminante da música. Ele considera 

a fase culminante da música, o período de desenvolvimento da polifonia, quando se 

explorou amplamente as possibilidades dos elementos musicais, inserindo a simultaneidade 

das notas e não apenas sucessivamente. Este fascínio do homem em entender e dominar 

tais conhecimentos sobre esta estrutura, o fez tomar uma atitude de observador. Neste 

momento, a música deixou de ser música, e o homem passou a ser indivíduo. Contudo ele 

é levado a se prender neste ideal de perfeição no qual o domínio sobre si e sobre o mundo 

deve ser total. 

Dando continuidade ao estudo, Zuckerkandl continua levantando questões. Sendo a 

música transformada em objeto de usos específicos – como trilha sonora de um filme, ou 

num sepultamento, ou no canto dos trabalhadores ou dos escravos – por que as pessoas 

cantam? O que há de comum entre estas finalidades? 

Relembrando o conceito de homo musicus,  

... (a música é) um atributo essencial da espécie humana. [...] o homem é um 
animal musical, isto é, um ser predisposto à música e com necessidade de música, 
um ser que para sua plena realização precisa expressar-se em notas musicais e deve 
produzir música para si mesmo e para o mundo. (ZUCKERKANDL, 199-, p. 6) 

 

E analisando os usos que faz da música, o autor propõe a idéia de que a função da 

música é possibilitar ao homem o abandono de seus limites. Não como um apego ao auto-

abandono – o que revela uma atitude em relação a si próprio, mesmo que seja para o 

abandono de si (o “eu” permanece central); mas busca de um “alargamento, uma 

intensificação do ser, uma quebra das barreiras separando o ser das coisas, sujeito do 

objeto, agente da ação, contemplador daquilo que é contemplado: é uma transcendência 

desta separação, sua transformação em uma unicidade.” (ZUCKERKANDL, 199-, p.17). 

Neste momento, em uma curta frase, Zuckerkandl evidencia a autonomia do ser 

humano diante desta possibilidade: “Deste modo, música é apropriada, é útil, onde o auto-

abandono é pretendido ou requerido.” (ZUCKERKANDL, 199-, p.18). O homem é o agente 

desta ação, deste processo. Ele põe em funcionamento ou não o veículo que pode colocá-lo 
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num nível de experiência com o mundo, vivido em gerações anteriores, em outras nações, 

entre outros povos. Ao tocar, ao cantar, o indivíduo expõe sua interioridade, seu “eu”. Ele 

se dirige ao “outro”, seja ele um ser humano, um objeto, um pensamento, um sentimento. 

Na música, pode estar ao mesmo tempo, no sujeito e no objeto – reuni-los e vivenciar a 

unidade. 

Daí, supostamente o papel mediador das notas quando atuando num sistema. 

Mesmo sendo uma canção, pois a linguagem aí assume outro papel. Ao falar palavras, a 

distância entre quem fala e as coisas das quais estas palavras se referem é permanente. Ao 

cantar, as palavras veiculadas pelas notas tornam-se pontes que re-ligam o “ser” e o 

“outro”. Não é uma confrontação entre sujeito e objeto, mas um permear, um transpassar e 

alcançar algo além. 

Zuckerkandl discorre sobre a fala: 

O falar palavras pressupõe “o outro”, a pessoa ou pessoas a quem estas são 
endereçadas; o um falando e o um para quem é falado estão voltados um para o 
outro; a palavra sai de um para o outro, criando uma situação na qual os dois estão 
encarando um ao outro como indivíduos distintos e separados. Onde quer que 
exista fala, há o “ele-não-eu” de um lado e sua contraparte, um “eu-não-ele”, em 
outra. Isto porque a palavra não é a natural expressão do grupo. [...] se 
adicionarmos notas às palavras, resulta em transformar o sem sentido em algo que 
se explica por si, é razoável supor que cantar é a expressão natural e apropriada do 
grupo, da união dos indivíduos dentro do grupo. Se este é o caso, podemos supor 
que as notas – cantadas – essencialmente expressam não o indivíduo, mas o grupo, 
mais precisamente, o indivíduo na medida em que ele é um membro do grupo, 
ainda mais precisamente, o indivíduo na medida em que sua relação com os outros 
não é um “encará-los”, mas uma unicidade. (ZUCKERKANDL, 199-, p.20-21) 

 

Mas se a simples presença da melodia pode promover a situação de união, e a 

palavra expressa, a situação de “encarar o outro”, por que, desde o princípio, há o uso de 

palavras neste processo de re-experiência? 

Conclui Zuckerkandl que aqueles que usam palavras associadas a melodias querem, 

além de estar com o grupo, estar também com as coisas. Com a canção, o ser humano é 

posto em contato com o mundo das coisas, apesar de não haver referências diretas ao 

objeto, como no uso da palavra falada. Esta, ao contrário, aponta uma distância entre o 

falante e o objeto. É outra relação e se assemelha parcialmente ao uso da linguagem em 

poemas. 

O cantor que usa palavras quer mais do que somente estar com o grupo; ele 
também quer estar com coisas, aquelas coisas às quais as palavras do poema se 
referem.[...] Tão logo as palavras do poema restem silenciosas dentro de mim 
mesmo,o que elas pretendem dizer não é ‘algo outro’, uma coisa ‘do lado de fora’ 
de mim mesmo; eu posso pronunciá-las, projetá-las para fora de mim, a fim de 
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transformar o que elas dizem em uma ‘coisa’ outra do que eu mesmo, encontrada 
do lado de fora. Somente então podem as notas satisfazer sua proposta: remover a 
barreira entre pessoa e coisa, e limpar o caminho que pode ser chamado de a 
participação interior do cantor na qual ele canta – para uma participação ativa, uma 
experiência de um tipo especial, uma experiência espiritual. [...] O cantor 
permanece o que ele é, mas seu ser é dilatado, seu alcance vital é estendido: ser o 
que ele pode ser agora, sem perder sua identidade, ser com o que ele não é. 
(ZUCKERKANDL, 199-, p.21-22). 

 

Esta identificação com o outro não deve ser confundida com uma mera simpatia. 

Não é uma ação imediata, por exemplo, se identificar com alguém, absorver a dor alheia 

com a intenção de extingui-la no outro. Mas, se uma canção que carrega a temática do 

sofrimento, ela possibilita uma re-experiência, não de uma dor específica, em determinado 

contexto, mas uma dor ativa, desprendida de qualquer situação. 

Amplia-se, então, o sentido da música proposto por Zuckerkandl. Para o homem, é 

um abandono de seus limites, um alargamento de seu ser, unido à noção de possibilidade 

de re-experiência. 

Com o uso da palavra na canção, este processo ocorre numa dimensão, numa 

“nova” dimensão. O autor trata como um novo significado: 
um novo significado é revelado pela passagem para a dimensão mais alta, onde 
elementos antes distintos e separados formam um todo unificado sem perder suas 
identidades como elementos da ordem inferior. Na verdade, sua clareza é 
reafirmada. Uma linha reta não faz somente juntar dois pontos; ela também os 
mantém separados para sempre.[...] Somente em uma dimensão entendida como 
mais elevada podem os elementos de uma dimensão inferior ser unificador; sua 
unificação pressupõe a realidade ou possibilidade da dimensão mais elevada. Outra 
vez, a unificação tendo sido efetuada, a dimensão mais elevada é criada, o 
potencial tornou-se atualizado. [...] cantar atualiza uma nova dimensão da palavra e 
de seu significado. (ZUCKERKANDL, 199-, p.34) 

 

É a profundidade existencial que transparece através da profundidade espacial. 

Pensando nisto, podemos fazer uma tentativa de diálogo com Nietzsche, em seu livro O 

nascimento da tragédia. 

Enquanto Zuckerkandl diz:  

A concepção de musicalidade como uma característica essencial do homem [...] 
postula a realidade de uma dimensão adicional, de uma profundidade além da 
profundidade espacial, uma profundidade existencial no exato sentido da palavra 
emprestada da geometria, e uma concepção de como um ser que vive nesta 
dimensão, um ser que seria incompleto sem ela. (ZUCKERKANDL, 199-, p.37), 

 

Nietzsche parece ser mais vívido quanto à necessidade da música, porém, mais 

crítico em relação ao seu uso. Mesmo que, ao nascer, o ser humano esteja destinado à 
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queda, à ruína, à morte, há momentos em que é tomado por um mal-estar provocado por 

um excesso de vida, uma inquietação diante das diversas formas de existência. Isto o 

impele a “entrar na vida”. Diz ele:  
... nós somos trespassados pelo espinho raivante desses tormentos, onde quer que 
nos tenhamos tornado um só, por assim, dizer, com esse incomensurável 
arquiprazer na existência e onde quer que pressintamos, em êxtase dionisíaco, a 
indestrutibilidade e a perenidade deste prazer. Apesar do medo e da compaixão, 
somos os ditosos viventes, não como indivíduos, porém como o uno vivente, com 
cujo gozo procriador estamos fundidos. (NIETZSCHE, 2007, p. 100) 

 

Para o filósofo, é também visceral a necessidade de coesão, de retorno ao todo. 

Analisando a tragédia grega, percebe a “luta do espírito da música”, a força que a música 

possui de “fazer nascer de si novamente o mito” (NIETZSCHE, 2007, p.102). Diferente de 

Zuckerkandl, que equilibra o saber fornecido pela ciência e o fornecido pela música, tendo-

os como complementares, Nietzsche diz ser a ciência uma deturpadora da música, 

transformando-a num instrumento de reprodução. Assim, a 
música não mais exprimia o ser interno, a vontade mesma, mas só reproduzia a 
aparência de modo insuficiente, em uma imitação mediada por conceitos: música 
interiormente degenerada da qual se apartavam as naturezas verdadeiramente 
musicais [...] a música foi convertida, de forma hedionda, em retrato imitativo da 
aparência [...] e com isso viu-se totalmente despojada de sua força criadora de 
mitos. (NIETZSCHE, 2007, p.102) 

 

Porém, na música está esta dinâmica criadora. Não conceitualmente compreensível, 

como no caráter apolíneo, mas misticamente perceptível, como na música dionisíaca. São 

nestes momentos de embriaguez, de perda das noções de individuação, das formas e 

aparências do mundo, que o homem se reintegra à natureza, retoma a consciência e o 

prazer de sua existência. 

Zuckerkandl (1963, p.38) acredita ter vários caminhos para atingir tais níveis de 

existência, porém, diz ele, a música “provê o meio mais curto, o menos árduo, talvez ainda 

o solvente mais natural das fronteiras artificiais entre o ser o os outros, assim como a 

linguagem é mais apta e útil para expressar todo tipo de distinção e diferença entre eles. 

Porque o homem pode ascender à ‘nova dimensão’, ele pode apropriadamente ser chamado 

de ‘musical’.” 

Já num caminho mais racional – para não dizer menos dionisíaco – Langer, em seu 

livro Filosofia em Nova Chave, retoma o conceito de “significado” no sentido lógico da 

palavra. 
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Tendo ela estudos realizados na área da Estética, fala com propriedade de uma 

lógica simbólica presente nas artes, em geral, as caracterizando:  

Compõem-se de muitos itens separáveis, facilmente produzidos e facilmente 
combinados em grande variedade de modos; em si, não representam nenhum papel 
prático importante capaz de lhes eclipsar a função semântica; são prontamente 
distinguidas, lembradas e repetidas; e finalmente, têm notável tendência para 
modificar mutuamente os caracteres em combinação, como fazem as palavras, 
todas servindo a cada uma como contexto. (LANGER, 2004, p.226-227) 

 

Para ela, a arte possui uma lógica aberta, distinta da lógica dos símbolos discursivos 

da linguagem – que por sua vez possui “termos separáveis com conotações fixas e regras 

sintáticas para derivar conotações complexas sem qualquer perda para os elementos 

constituintes” (LANGER, 2004, p.230).  

Mesmo existindo semelhanças entre as estruturas simbólicas da música e as 

estruturas da mente humana, principalmente no que tange às emoções, o objetivo da 

música nada tem a ver com a catarse dos sentimentos. O fato de a arte propiciar esta 

catarse, não significa que seu objetivo seja este. A catarse responde a leis naturais e não 

artísticas. O objetivo da arte não é provocar emoções, mas dar a sua “idéia”. Ela diz: 
O fato é que podemos usar música para descarregar nossas experiências subjetivas 
e restaurar nosso equilíbrio pessoal, mas esta não é sua função primária. [...] Se a 
música tem qualquer significação, é semântica, não sintomática. Seu “significado” 
é evidentemente não o de um estímulo para provocar emoções, não o de um sinal 
para anunciá-las; se tem um conteúdo emocional, ela o “tem” no mesmo sentido 
que a linguagem “tem” seu conteúdo conceitual – simbolicamente. Não é 
comumente derivada de afetos nem tencionada para eles; mas cabe dizer, com 
certas reservas, que é a respeito deles. (LANGER, 2004, p.217) 

 

O processo de apreensão deste “simbólico” Langer baseia no conceito de “distância 

psíquica” apresentado por Edward Bullough6

Mas... a distância não implica uma relação impessoal, puramente interessada de 
modo intelectual... Ao contrário, descreve uma relação pessoal, com freqüência 
muito colorida emocionalmente, mas de um caráter peculiar. Sua peculiaridade 

. Para ele, esta distância é necessária na 

medida em que relaciona símbolo - que permite a concepção do objeto - e signo, que nos 

encaminha ao que ele significa. Não nos permite explicar o conteúdo da arte, mas nos 

possibilita concebê-los. A filósofa entende que a música possui uma lógica que nos 

aproxima, não do sentimento em si, mas de seu conhecimento. É proposta uma relação 

pessoal com música, mas de forma única, pois o sentimento não é vivido, mas, sim, 

apreendido. Cita Bullough (2004, p.222): 

                                                           
6 Bullough, “Psychical Distance”, p. 91. 
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reside no fato de que o caráter pessoal da relação foi, por assim dizer, filtrado. Foi 
liberto da natureza prática e concreta de sua atração. 

 

Langer (2004, p.222) complementa: “A ‘Distância Psíquica’ é simplesmente a 

experiência de apreender através de um símbolo aquilo que antes não foi articulado”. 

O fato da música não utilizar a mesma terminologia da linguagem possibilita que 

conceitos não-científicos sejam mostrados. 

Outra diferença da música é sua significação volátil, ou seja, não possui uma 

conotação de origem, não é um símbolo que diz respeito a uma única coisa. 

O atributo da música reside na rede de relações presente nela, em suas articulações: 

“pois a música (...), embora seja claramente uma forma simbólica, é um símbolo não-

consumado. A articulação é sua vida, mas não a asserção” (LANGER, 2004, p.238). O 

significado da música está em sua “forma significante”. Isto possibilita que ela abarque 

contradições em si. Enquanto as palavras buscam particularizar e revelar conteúdos; a 

música, por sua vez, consegue alcançar o que é mais obscuro na rede da expressividade, 

“porque lhe é permitido ter (...) um jogo transiente de conteúdos” (LANGER, 2004, p.241). 

Mesmo afirmando isso, Langer considera um grande esforço para “nossas mentes literais 

apreender a idéia de que algo possa ser conhecido que não possa ser denominado.” 

(LANGER, 2004, p.231). 

Desta forma, a filósofa deixa evidente que não se deve fazer confusão entre objeto e 

símbolo. E, como para ela é da natureza humana o pensamento simbólico, na mesma 

proporção que a linguagem consegue delimitar e especificar de forma impossível para a 

arte em geral, a música é um instrumento para ter acesso a lugares que a linguagem não 

consegue alcançar. 

 

CONCLUSÃO 

 

É gritante a distinção entre os caminhos percorridos por cada autor. Zuckerkandl 

acredita que sua fidelidade ao tema está no isolamento dos elementos da música de todos 

os outros que não pertencem a sua natureza, assim, percorre uma análise formal, mas não 

como fim e sim, como meio para chegar ao alargamento do ser. Nietsche fala do momento 

de profunda crise existencial do ser humano necessário à busca do prazer da vida, 

ampliando seu ser. Langer, por sua vez, não aborda fatores relacionais ao mundo interno 

ou externo do homem, nem utiliza a estrutura musical – ela inclusive critica os formalistas, 
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que para ignorar quaisquer interpretações psicológicas, recorreram aos dados formais puros 

da música, excluindo prematuramente qualquer envolvimento subjetivo. 

Porém, no limite, podemos com reservas afirmar que Langer também defende a 

idéia de Zuckerkandl e Nietsche sobre o significado da música ser a ampliação do ser, 

porém ela trata como alcançar o Indizível. Parece ser uma nova dimensão, uma dimensão 

que ultrapassa a linguagem e o pensamento literal. Ultrapassa o mundo concreto. É uma re-

ligação com o seu próprio ser, com o outro e com as coisas do mundo; relação essa que 

permite ao homem fazer uma releitura da vida, possibilitando uma atuação mais consciente 

e efetiva diante das situações experienciadas. Em último grau, há uma relação entre a 

estrutura simbólica da música e a estrutura da vida humana, pois é uma relação intrínseca, 

uma relação de co-existência. 
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RESUMO 

 
Apesar da evolução das avaliações em musicoterapia, existe uma carência de investigações 
sobre o potencial das inferências que podem ser atribuídas aos escores destas avaliações. 
Não há, portanto, uma preocupação com elementos de validade. Esta falta de estudo 
justifica as críticas dos defensores das avaliações qualitativas e dos profissionais de outras 
disciplinas. Acredita-se que a primeira iniciativa para solucionar esta deficiência seja um 
adequado esclarecimento sobre processos de validação. Dessa forma, o presente artigo 
apresenta uma revisão sobre fundamentos de validade direcionada especificamente para os 
profissionais do campo musicoterapêutico. Ao saber que um instrumento de avaliação tem 
diversas evidências de validade para os fins no qual ele será aplicado, o musicoterapeuta 
terá mais confiança e segurança na hora avaliar um paciente. 
 
Palavras-chave: Validade; Evidências; Musicoterapia. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Apesar da evolução dos instrumentos quantitativos de avaliação em musicoterapia, 

existe uma carência de investigações sobre o potencial das inferências que podem ser 

atribuídas aos escores destas avaliações (SABATELLA, 2004). Não há, portanto, uma 

preocupação com fundamentos de validade. O conceito de validade pode ser compreendido 

como o grau em que todas as evidências acumuladas corroboram a interpretação pretendida 

dos escores de um teste para os fins propostos (AERA; APA; NCME, 1999). A falta de 

                                                           
1 Musicoterapeuta graduado (Faculdades EST, 2007) e doutorando no programa de Saúde da Criança e do 
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estudo sobre as evidências de validade nos instrumentos quantitativos é uma das principais 

justificativas para as críticas dos profissionais de outras disciplinas (EDWARDS, 2005). 

Acredita-se que o primeiro passo para a valorização das avaliações seja um 

conhecimento sobre as evidências de validade atribuídas a cada teste, inventário ou escala. 

Este artigo vai apresentar uma visão geral sobre fundamentos de validade em voga nos 

últimos dez anos, juntamente com artigos de musicoterapia existentes sobre evidências de 

validade. Por último, será apresentada a síntese de um projeto de pesquisa em andamento 

que ilustra e exemplifica todas as discussões a respeito de validade. 

 

MÉTODO 

 

Como guia para a elaboração desta revisão foi utilizado a declaração “Standard for 

Educational and Psychological Testing” publicada em conjunto pela American Education 

Research Association, American Psychological Association e National Council on 

Measurement in Education (1999) para os aspectos relacionados a fundamentos de 

validade, além do quinto capítulo do livro Essentials of Psychological Testing de Susana 

Urbina (2004), específico sobre validade. As buscas de publicações sobre validade em 

musicoterapia foram o guia de pesquisa “Music therapy research: quantitative and 

qualitative perspectives” (WHEELER, 2005), as publicações indexadas do portal 

MEDLINE e os periódicos da disciplina indexados e na língua inglesa através do banco de 

dados de musicoterapia da Temple University (Nova York, E.U.A). Os periódicos 

pesquisados foram: Journal of Music Therapy (de 1964 até o presente), Nordic Journal of 

Music Therapy (de 1992 até o presente), British Journal of Music Therapy (de 1987 até o 

presente), Music Therapy: Journal of The American Association of Music Therapy (de 

1981 até 1996), Music Therapy Perspectives (de 1982 até o presente), Australian Journal 

of Music Therapy (de 1990 até o presente), Canadian Journal of Music Therapy (de 1993 

até o presente) e Annual Journal of the New Zealand Society for Music Therapy (1994 até 

o presente). Mesmo sabendo da importância de analisar outras publicações de 

Musicoterapia para buscar literatura sobre validade, optou-se por uma busca sistematizada 

em um número reduzido de bases de dados. 
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FUNDAMENTOS DE VALIDADE PARA A MUSICOTERAPIA 

 

Definições de Constructo e as Novas Tendências sobre Validade 

 

Segundo Urbina (2004), constructo é qualquer coisa criada pela mente humana que 

não seja diretamente observável. Os constructos são abstrações que podem se referir a 

conceitos, ideias, entidades teóricas, hipóteses ou invenções. O termo pode ser usado para 

designar traços, processos, reservas de conhecimento ou características, assim como para 

designar as inferências que podem ser feitas a partir dos escores de testes. 

Tradicionalmente, pensava-se que o constructo representava apenas parte da validação, já 

que eram necessárias a validação de conteúdo e a validade de critério (que serão discutidas 

mais adiante). No entanto, essa visão tripartida sobre validade foi sendo contestada e uma 

visão mais ampla da concepção de constructo foi estabelecida Embretson e propôs uma 

divisão entre dois elementos da pesquisa de validação de constructos: a representação de 

constructo e o intervalo nomotético. 

A representação de constructo busca os aspectos teóricos que embasam o 

desempenho de uma tarefa. Ela busca ainda identificar, primariamente, diferenças nas 

tarefas de um teste. 

O intervalo nomotético é uma rede de relações de um teste com outras medidas de 

força, frequência, e padrão de relações significativas entre os escores do teste e outras 

medidas (de mesmo traço ou de traços distintos, por exemplo). Para estudar essa rede de 

relações são necessários dados sobre diferenças individuais e variabilidade entre os 

testandos. 

Além do entendimento da validade como um estudo de constructo é possível 

afirmar também que o processo de validação é a soma das diferentes evidências de 

validade coletadas sobre um teste, a partir de diversos estudos. Cada estudo de validação 

pretende responder uma pergunta sobre a utilização do teste. Desta forma, um teste não 

pode ser interpretado como validado ou não validado, já que representa um processo 

contínuo. As evidências de validade são agrupadas em três categorias de evidências: 

aspectos relacionados ao conteúdo, elementos de convergência e divergência e aspectos 

relacionados ao critério. Um estudo de validação não precisa necessariamente estudar os 

três tipos de evidência em um mesmo teste, pois conforme a natureza do instrumento e as 

perguntas que os usuários querem responder com o seu uso algumas modalidades de 
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evidências se adaptarão melhor do que outras. Os estudos de musicoterapia sobre estes 

tipos de evidências de validação são poucos. Na sua maioria, eles estão presentes nas 

publicações do JMT. A seguir, serão apresentadas as definições para cada tipo de evidência 

e a sua respectiva aplicação no campo musicoterapêutico. 

 

1. Evidências de validade relacionadas ao conteúdo 

Diversos testes coletam informações sobre comportamentos que podem estar 

relacionadas diretamente às inferências que pretendemos realizar pelos seus escores. Esta 

modalidade de evidência é entendida segundo a relevância e a representatividade do 

conteúdo do teste e dos processos de resposta às tarefas (URBINA, 2004). Essas avaliações 

utilizadas nos contextos ocupacional, educacional e neuropsicológico têm como 

característica o estabelecimento de critérios de desempenho ou padrões de proficiência 

bem definidos que demonstram a capacidade de um indivíduo para realizar determinada 

função ou atividade. 

A validação dos testes baseados no conteúdo mostra-se mais simples, muitas vezes, 

pela clara definição dos seus objetivos, pelos argumentos lógicos para a interpretação dos 

escores e pelas relações demonstráveis entre conteúdo do teste e o constructo que este 

pretende representar. Os criadores de teste devem respaldar suas afirmações de validade 

relacionada ao conteúdo de escores em manuais, livros técnicos e outras fontes de 

documentação confirmatória para testes. Ainda, é necessária uma descrição dos 

procedimentos sistemáticos usados para garantir a relevância e a representatividade destes 

para os domínios alvo do teste. 

 

2. Evidências de validade sobre padrões de convergência e divergência 

A natureza de alguns constructos impede um processo de validação restrito ao 

conteúdo. Constatações de validade sobre depressão, musicalidade e inteligência 

emocional dificilmente são obtidas pela relação direta entre escores obtidos e as inferências 

desejadas pelos avaliadores, por exemplo, (URBINA, 2004). As formas utilizadas para 

estudar constructos mais complexos buscam similaridades e distinções nas avaliações de 

testandos em um mesmo teste ou em testes diferentes e ainda, pela avaliação de diferentes 

testandos para um mesmo teste ou em testes diferentes. Os padrões de convergência e 

divergência podem ser estudados, por exemplo, pela correlação entre testes e subtestes; 
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pelas evidências de fidedignidade e por resultados experimentais, A correlação é uma das 

principais formas de mostrar similaridades e diferenciações entre os escores de testes 

segundo diferentes padrões de referência. Dentre as medidas de correlação, a correlação de 

Pearson é uma das mais utilizadas. As correlações servem para mostrar tanto a validade 

convergente quanto a validade discriminante. A validade convergente ocorre quando duas 

medidas se correlacionam entre si de forma acentuada, tanto de forma direta quanto de 

forma inversa, mostrando evidências de semelhança ou identidade dos constructos 

avaliados. A validade discriminante acontece quando duas medidas apresentam correlações 

baixas entre medidas que devem diferir. 

As medidas de fidedignidade demonstram informações sobre a precisão e acurácia 

dos testes, além de evidências de validade sobre possíveis padrões de convergência entre 

os escores do teste. As estatísticas mais utilizadas como fonte de fidedignidade são: o alfa 

de Crombach, as avaliações teste-reteste, o índice Cohen’s Kappa e o índice de correlação 

intraclasse. 

As evidências de validade podem ser estudadas por fontes indiretas derivadas de 

estudos experimentais. Diferentes testes são comparados em medições antes e depois ou 

através de mensurações comparando grupos experimentais e grupos controle. A 

desvantagem dessa forma de validação é que ela necessita de mais tempo de 

acompanhamento para avaliar os pacientes em diferentes etapas do experimento. 

 

3. Evidências de validade baseadas em critérios 

Ainda que o aprofundamento teórico sobre conteúdo e o estudo das relações de 

convergência e divergência sejam essenciais para a compreensão do constructo em relação 

aos escores de um teste, muitas vezes é preciso ir além destas condições (URBINA, 2004). 

É necessário atribuir sentido a estes escores segundo classificações diagnósticas, 

avaliações de comportamento, escores em outros testes relevantes, afiliação a grupos 

contrastados, índices de desempenho e índices de realização acadêmica, por exemplo. Esse 

sentido interpretado como um padrão no qual um julgamento ou decisão pode ser baseado, 

ou uma marca ou traço característico pode ser definido como critério. As medidas de 

critério podem ser dicotômicas (músico ou não músico, por exemplo), politômicas 

(deficiência mental leve, deficiência mental moderada, deficiência mental grave e 

deficiência mental profunda, por exemplo) ou contínuas (notas escolares ou número de 
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acertos em uma tarefa, por exemplo). Alguns critérios podem ser avaliados no momento da 

testagem; outros, entretanto, evoluem com o tempo. 

De maneira geral existem duas perguntas que as decisões de critério pretendem 

responder: “qual é o status atual da pessoa?”  ou  “ qual seria o status dessa pessoa no 

futuro?”. A determinação de um desempenho ou classificação atual é nomeada de 

validação concorrente, enquanto a determinação ou classificação baseada em uma 

condição futura é intitulada de validação preditiva. A validação concorrente pode ser 

obtida, por exemplo, através das correlações entre os escores do teste em estudo com 

escores de outros testes relevantes relacionados ao assunto estudado. A validação preditiva 

pode ser estudada mediante o uso das técnicas de regressão, que analisam a possibilidade 

um comportamento ou condição vir a acontecer (variáveis dependentes) segundo dados 

obtidos no presente como os escores de um teste (variável independente). 

 

CONCLUSÕES 

 

As técnicas de validação não devem ser entendidas como ferramentas complexas 

que distanciam o musicoterapeuta do seu papel como clínico. Ao saber que um instrumento 

de avaliação tem diversas evidências de validade para os fins no qual ele será aplicado, o 

musicoterapeuta terá mais confiança e segurança na hora de avaliar um paciente.  A falta 

de discussão sobre o tema validação em musicoterapia é um incentivo para que os 

musicoterapeutas se apropriem desta temática cada vez mais. 
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RESUMO 

 
Diversos sentimentos mobilizam as parturientes: ansiedade, medo, questionamentos sobre 
o parto, a saúde do bebê ao nascer, as mudanças que ocorrerão com a chegada da criança, a 
preocupação até mesmo com os outros filhos que ficaram com o pai, vizinhos ou parentes. 
Tudo isso pode interferir nas fases pré, peri e pós-natal. Humanizar o parto é prestar um 
atendimento focado às necessidades da mulher. Este trabalho trata-se de um projeto de 
pesquisa em andamento, visando à finalização do curso de graduação em Musicoterapia na 
Universidade Federal de Goiás. Propõe-se investigar os efeitos da utilização da 
musicoterapia durante o pré-parto humanizado, visando contribuir para o conforto da mãe 
antes do nascimento e proporcionar segurança neste momento. Os objetivos específicos 
são: observar alterações no estado de ansiedade materna nos atendimentos de 
Musicoterapia no trabalho de parto; verificar a contribuição da Musicoterapia no momento 
do pré-parto e gerar bibliografia nas áreas de Musicoterapia e Parto Humanizado. Será 
realizada uma pesquisa quantitativa e terá dois grupos de gestantes atendidas em uma 
maternidade pública municipal: grupo experimental (GE) e grupo controle (GC). O GE 
receberá atendimento musicoterápico, além dos procedimentos usuais da instituição. O GC 
passará apenas pelo procedimento padrão. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia; Parto Humanizado; Sistema Público de Saúde. 
 

ABSTRACT 
 

Several feelings mobilize mothers: anxiety, fear, questions about childbirth, the baby's 
health at birth, the changes that will occur with the arrival of the child, even the 
preoccupation with the other sons who stayed with his father, neighbors or relatives. All 
                                                           
1 Discente do Curso de Musicoterapia da UFG - Universidade Federal de Goiás. Participante do NEPAM - 
Núcleo de Musicoterapia (CNPq). Email: sara.sousa64@yahoo.com. 
2 Doutora em Ciências da Saúde, Mestre em Música, Especialista em Musicoterapia em Educação Especial e 
em Saúde Mental, Professora e Pesquisadora do Curso de Musicoterapia e do Mestrado em Música da UFG. 
Líder do NEPAM - Núcleo de Musicoterapia (CNPq). Ex-Coordenadora do Curso, dos Estágios e do 
Laboratório de Musicoterapia da UFG. Email: mtclaudiazanini@gmail.com. 
3 Médico ginecologista e obstetra da Maternidade Nascer Cidadão e Clínica Humani. 
4 Discente do Curso de Musicoterapia da Universidade Federal de Goiás. 
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this can interfere in the pre, peri and postnatal periods. Humanize childbirth is to provide 
services focused to the needs of women. This work comes from a research project in 
progress, aimed at completing the undergraduate program in music therapy at the Federal 
University of Goiás. It is proposed to investigate the effects of the use of music therapy 
during the antepartum humanized in order to contribute to the comfort the mother before 
birth and to provide security at the moment. The specific objectives are: to observe 
changes in the state of maternal anxiety during the sessions of music therapy during labor 
and verify the contribution of music therapy at the time of calving and produce literature in 
the areas of Music Therapy and Humanizing Delivery. There will be a quantitative 
research and will have two groups of pregnant women in a municipal public hospital: 
experimental group (EG) and control group (CG). EG will receive music therapy care, 
besides the usual procedures of the institution. The CG will become only the standard 
procedure. 
 
Keywords: Music Therapy; Humanized Birth; Public Health System. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é uma pesquisa aplicada, trata-se da utilização da música e/ou 

seus elementos (som, ritmo, melodia, harmonia) com gestantes que irão passar pelo 

procedimento do parto humanizado. 

Diversos sentimentos mobilizam as parturientes: ansiedade, medo, questionamentos 

sobre o parto se será bem sucedido, a saúde do bebê ao nascer, as mudanças que ocorrerão 

com a chegada da criança, preocupação até mesmo com os outros filhos que ficaram com o 

pai, vizinhos ou parentes. Tudo isso pode interferir nas fases pré, peri e pós-natal. 

Esta pesquisa propõe investigar os efeitos da utilização da musicoterapia durante o 

pré-parto humanizado, visando contribuir para o conforto da mãe antes do nascimento e 

proporcionar a segurança, tornando assim mais agradável, durante todo o período. 

A musicoterapia é definida pela World Federation Music Therapy como sendo: 
a utilização da música e/ou seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia) 
por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou grupo, num processo 
para facilitar e promover a comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, 
expressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, no sentido de 
alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. A 
musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e/ou restabelecer funções do 
indivíduo para que ele/ela possa alcançar uma melhor integração intra e/ou 
interpessoal e, conseqüentemente, uma melhor qualidade de vida pela 
prevenção, reabilitação ou tratamento. (Revista Brasileira de Musicoterapia, 
1996, p.4) 
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Tendo em vista o levantamento bibliográfico preliminar, pôde-se detectar que há 

um desenvolvimento muito grande do estudo da saúde materno-infantil, mas a literatura de 

musicoterapia sobre o assunto ainda é restrita. 

Diversos autores trazem importantes pontos a serem observados nesta relação mãe-

bebê. Bento (2009, p.115) afirma que: 
Na última fase da gravidez, a gestante pode voltar a experimentar sensações 
confusas, conflitos internos e medos mais intensos. A proximidade do parto e a 
chegada do bebê são os motivos principais para que sua ansiedade aumente e seus 
medos fiquem aflorados. Se, por um lado, a mãe está feliz e cheia de expectativas 
quanto a estar, finalmente, com seu filho nos braços, por outro se sente insegura em 
relação ao parto, tem medo de sentir dor ou que haja alguma complicação; 
preocupa-se com a recuperação pós-parto e pode ficar apreensiva com tantas 
responsabilidades que chegam junto com o bebê. 

 
Delabary (2001) buscou em sua pesquisa uma compreensão para os sentimentos 

vivenciados por gestantes num processo musicoterápico e o fortalecimento do vínculo 

mãe/bebê. Ela evidencia a importância dos elementos sonoros, em que as gestantes 

experimentam em grupo vivências com instrumentos, cantos, audições e movimentos 

corporais. 

Federico (2009) desenvolve um trabalho denominado Musicoterapia Focal 

Obstétrica (MTFO), que surge a partir de sua experiência clínica. “A musicoterapia focal é 

um espaço terapêutico onde se coloca em jogo todas as dimensões em funcionamento do 

ser humano melhorando a sua qualidade de vida.” A brevidade do tratamento, é 

considerada o período de busca do bebê. 

A partir desses aspectos, pretendo realizar este estudo para auxiliar o 

musicoterapeuta na aplicação da Musicoterapia junto à gestante já no trabalho de parto, 

visando contribuir para a atuação de outros profissionais como médicos e terapeutas que 

trabalham com esta clientela. 

 

METODOLOGIA 

 

Para realizar esta pesquisa utilizaremos a abordagem quantitativa. A mesma trata-se 

de um estudo com gestantes que tenham dado entrada na maternidade já em trabalho de 

parto, com contrações uterinas. Serão formados dois grupos: grupo experimental (GE) e 

grupo controle (GC). O GE receberá atendimento musicoterápico, além dos procedimentos 

usuais da instituição. O GC passará apenas pelo procedimento padrão. Ao final da pesquisa 

os dois grupos serão comparados.  
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Os atendimentos musicoterápicos serão realizados em uma sala do ambulatório na 

Maternidade Nascer Cidadão, uma instituição pública municipal. 

Serão incluídas no estudo gestantes que apresentarem as seguintes características: 

• Faixa etária entre 18 – 35 anos; 

• Ser primigesta5

• Ser submetida ao trabalho de parto; 

;  

• Pré-natal de baixo risco; 

• Que dêem entrada na maternidade já em trabalho de parto; 

• Que consentirem em participar da pesquisa através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para a coleta de dados da pesquisa participarão 30 gestantes, sendo 15 para o grupo 

experimental e 15 para o grupo controle. Esta amostra será aleatória simples, pois é 

escolhida por meio de sorteio ou de qualquer outra forma aleatória. 

Todos os médicos que participam dos plantões da Maternidade Nascer Cidadão 

serão informados da pesquisa, e qualquer médico que seja do hospital poderá encaminhar 

para a pesquisa, as pacientes por ele atendidas que se enquadrarem no perfil delineado pelo 

projeto. Este encaminhamento será feito na última consulta do pré-natal, momento em que 

a pesquisadora convidará a gestante para participar do estudo, e depois, apresentará o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para sua assinatura. 

 

Entrevista e Ficha Musicoterápica 

 

Conforme Barcellos (1999), a entrevista inicial tem como principal objetivo - obter 

dados do paciente que não são encontrados no prontuário; e a ficha musicoterápica tem 

como objetivo - coletar dados da “história sonora” do indivíduo. 

A Entrevista e o preenchimento da ficha musicoterápica serão realizados somente 

com as gestantes do GE.  

Instrumentos para a Coleta de Dados Quantitativos 

 

a) Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE–E) 

 

                                                           
5 Designação da mulher que engravidou pela primeira vez. Geralmente é mais difícil, doloroso e traz mais 
ansiedade. 
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Desenvolvido por Spielberger (1970) na Universidade de Vanderbilt, traduzido e 

adaptado para o Brasil por Biaggio (1979), o IDATE é uma escala de auto-relato que 

depende da reflexão consciente do sujeito no processo da avaliação do seu estado de 

ansiedade assim como, de características de sua personalidade. Ansiedade-Estado refere-se 

a um estado emocional transitório, caracterizado por sentimentos subjetivos de tensão que 

podem variar de intensidade de acordo com o contexto. Este instrumento é composto por 

vinte questões e será aplicado pela autora do projeto e/ou pela pesquisadora colaboradora 

que será previamente treinada pela autora do projeto. 

O inventário será aplicado nos dois grupos. O GE responderá o IDATE-E antes e 

depois do atendimento de Musicoterapia à gestante. O GC apenas uma vez, logo depois em 

que a gestante receber o diagnóstico de trabalho de parto. 

 

b) Nota do teste de APGAR 

 

O Teste de APGAR é um método de avaliação sistemática do recém-nascido, 

realizado após o parto. Avalia as condições fisiológicas e a capacidade de resposta do bebê, 

tendo a finalidade de identificar aqueles que necessitam de reanimação ou cuidados 

especiais (BEHRMAN, 1994).  

Os dados referentes ao Teste APGAR dos recém-nascidos serão verificados nos 

prontuários, após o nascimento dos bebês das gestantes dos grupos GE e GC. 

 

c) Necessidade de Analgesia 

 

O principal objetivo da analgesia no trabalho de parto é o alívio da dor sem que 

cessem as contrações necessárias para o nascimento da criança, ou seja, o que diferencia o 

trabalho de parto com analgesia e o sem analgesia é o alívio da dor. 

A utilização ou não de analgesia no momento do parto será verificada nos dados do 

prontuário ou até mesmo com a própria mãe.  

 

d) Questionário de Experiência e Satisfação com o Parto (QESP) 

 

Destinado a avaliar a experiência e satisfação com o parto (preocupações, 

sentimentos, relaxamento, cuidados e condições disponíveis, dor, satisfação e confirmação 
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de expectativas prévias, como bem suporte por parte de significativos durante o parto), este 

questionário foi proposto por Costa, Figueredo e Pacheco (2004). 

Para esta pesquisa serão utilizados apenas alguns itens do referido questionário que 

englobam os dados. O QESP será aplicado nos GC e GE após os partos. 

É composto por trinta e três questões, e será aplicado pela autora do projeto e/ou 

pela pesquisadora colaboradora, que será previamente treinada pela autora do projeto.  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Após o encaminhamento das pacientes para a pesquisa, as mesmas serão 

convidadas a participar do estudo por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Individualmente, nesse momento, cada participante terá uma 

explanação, realizada pela autora do projeto, sobre os atendimentos de Musicoterapia e a 

metodologia da pesquisa. Possíveis riscos e benefícios decorrentes de sua participação 

serão esclarecidos. O TCLE deverá ser assinado pelo sujeito da pesquisa e pela 

pesquisadora responsável, em duas vias de igual teor, ficando - uma de posse do 

pesquisador e outra do sujeito. Ao final deste encontro, será feito um sorteio para definir a 

participação da paciente no GE ou no GC. 

 

Sorteio 

 

Para o sorteio será utilizado envelope pardo, que deverá ter 15 papéis escritos 

“Grupo Experimental” e 15 escritos “Grupo Controle”, totalizando as 30 pacientes. Esses 

papéis estarão dentro do envelope, e cada paciente deverá tirar o seu papel. Caso, alguma 

paciente seja excluída do estudo, será feita nova inserção de paciente, a partir da ordem em 

que as gestantes forem sendo encaminhadas pelo quadro de obstetras da instituição, 

seguindo aleatoriamente, uma paciente para o GE e a seguinte para o GC. 

 

Grupo Experimental 

 

As pacientes alocadas no grupo de musicoterapia receberão um atendimento, após o 

diagnóstico de trabalho de parto, sendo de forma individual. O atendimento terá duração de 
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45 minutos, podendo se estender por mais 10 minutos, dependendo da necessidade da 

paciente.  

 

Grupo Controle 

 

Os pacientes alocados no grupo controle, ou seja, sem atendimento musicoterápico, 

somente responderão a escala de avaliação IDATE-E e consulta ao prontuário das mesmas. 

 

Realização dos Atendimentos Musicoterapêuticos 

 

O atendimento de musicoterapia será realizado pela pesquisadora Sara Marques 

Melo Sousa, atuando como musicoterapeuta e uma colaboradora, atuando como co-

musicoterapeuta. As duas se encontram em formação acadêmica e serão supervisionadas 

pela orientadora e pesquisadora responsável Claudia Regina de Oliveira Zanini. 

 

Programa de Atendimento e Processo Musicoterapêutico 

 

Os atendimentos musicoterápicos serão realizados com 15 pacientes, que estarão 

alocadas no grupo de musicoterapia (GE). 

Os atendimentos serão baseados no conceito de musicoterapia focal na gravidez, 

proposto pelo musicoterapeuta argentino Gabriel Federico.  

Federico (2009) definiu três áreas principais sobre as quais trabalha: “o vínculo 

com a criança que vai nascer”, “o bem-estar da futura mamãe” e “o próprio bebê em 

gestação”. Cada área destas tem importantes pontos a serem trabalhados. 

Nesta pesquisa, serão abordadas “O bem-estar da futura mamãe”, que temos em 

conta suas sensações, emoções, fantasias, ansiedades, medos, ilusões, características 

obstétricas de sua gestação, o que a permitirá viver esta etapa com menos angústias e 

ansiedades. 

Será feito o procedimento de Relaxamento Através do Movimento (RAM), 

considerando a preferência musical da paciente. “É uma técnica que permite conseguir o 

relaxamento, tanto mental como corporal, através do movimento, da escuta e da entonação 

mental de obras musicais. Busca-se o relaxamento profundo, uma vez que este estado 

favorece a visualização de imagens e a criatividade” (FEDERICO, 2009). 
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Em seguida, a Canção de Boas Vindas (CB), onde a gestante poderá oferecer 

canções para o bebê que está para chegar com músicas gravadas ou cantadas. 

Esta canção de boas vindas não é somente uma canção, é um conceito. Reduz o 

nível de ansiedade, permitindo a participação ativa da mãe nas esferas mentais e 

espirituais, e facilita os processos vinculares da família, afirma Federico (2009). 

 

Análise dos Dados Quantitativos 

 

Para elaboração do banco de dados e análise estatística, será utilizado o programa 

do SPSS 18.0 - Statistical Package of Social Science. Será realizada a análise descritiva da 

amostra, e os GE e GC serão comparados, usando testes paramétricos ou não paramétricos, 

de acordo com a natureza e distribuição das variáveis estudadas.  

 

BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

O período de gestação e os momentos que antecedem o nascimento são de 

indiscutível importância nas vidas de mãe e bebê, podendo deixar inúmeras memórias e/ou 

marcas positivas ou negativas. 

Acreditamos que esta pesquisa possa contribuir para a melhor qualidade de vida do 

sujeito participante, e esperamos que os resultados, venham acrescentar dados, que 

contribuam para o corpo prático e teórico da musicoterapia, e de áreas correlatas. 

 

REFERÊNCIAS 
 
BARCELLOS, Lia Rejane Mendes. Cadernos de Musicoterapia 4: etapas do processo 
musicoterápico ou para uma metodologia de musicoterapia. Rio de Janeiro: Enelivros, 
1999. 
 
BEHRMAN, Richard E. Nelson. Tratado de Pediatria. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1994. 
 
BENTO, José. Parabéns! Você está grávida: orientações para uma gravidez perfeita. 
São Paulo: Alaúde Editorial, 2009. 
 
BIAGGIO, Ângela M. B. Ansiedade, raiva e depressão na concepção de C. D. Spielberger/ 
Anxiety, anger and depression according to the concept of C.D. Spielberger.  Rev. 
Psiquiatria Clínica. São Paulo, v. 25, n. 6, p. 291-93, nov.-dez. 1998. 
 



Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

198 

COSTA, R.; FIGUEIREDO, B.; PACHECO, A. et al. Questionário de Experiência e 
Satisfação com o Parto (QESP). Psic., Saúde & Doenças. [online]. nov. 2004, vol.5, no.2 
[citado 03 Abril 2010], p.159-187. Disponível na World Wide Web: 
<http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645008620040002
00003&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 1645-0086. Acesso em: 30/04/2010. 
 
DELABARY, Ana Maria Loureiro de Souza. Musicoterapia com Gestantes: espaço 
para a construção e ampliações do ser. 2001. 121f. Dissertação (Mestrado em 
Musicoterapia) – Faculdade de Educação. Pontifica Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, 2001. 
 
FEDERICO, Gabriel. Musicoterapia pré-natal. In: MUSICOTERAPIA: DESAFIOS E 
TENDÊNCIAS NO SÉCULO XXII. 2009, Curitiba. Anais do XII Simpósio Brasileiro de 
Musicoterapia, XI Fórum Paranaense de Musicoterapia e IX Encontro Nacional de 
Pesquisa em Musicoterapia. Curitiba: Griffin, 2009. p. 344-357. 
 
FIALHO, F.; SOUZA, S. C.; OTANI, N. TCC: Métodos e Técnicas. Florianópolis: 
Visual Books, 2007. 
 
LEITE, Érida Maria Diniz. Dicionário Digital de Termos Médicos 2007. PDAMED. 
Natal. 2007. Disponível em: 
 <http://www.pdamed.com.br/diciomed/pdamed_0001_13659.php>. Acesso em 
08/04/2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdamed.com.br/diciomed/pdamed_0001_13659.php�


Anais do X ENPEMT – Encontro de Pesquisa em Musicoterapia, Salvador-BA-BR, out. 2010 

 

199 

MORTE E ESPIRITUALIDADE NA VELHICE 
 

Roberta Soares de Barros Florencio1

Flávia de Barros Nogueira

 
2

 

 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho visa relacionar, através de estudos teóricos, os conceitos de morte e 
espiritualidade na velhice e, a partir destas relações, apresentar propostas 
musicoterapêuticas no âmbito intra e interpessoal. A pesquisa realizada é de natureza 
bibliográfica, na qual as fontes de estudo são textos relacionados com a teoria do 
desenvolvimento de Erik Erikson (1902-1994), e as recentes pesquisas e estudos no campo 
da tanatologia (CASSORLA, 1998; KÜBLER-ROSS, 2005) e musicoterapia 
(BARCELLOS, 1996; SOUZA, 2006; ZANINI, 2002). Em sua teoria do desenvolvimento, 
Erikson (1982) fala das crises vivenciadas ao longo o ciclo vital, e cita o medo da morte 
como a última crise vivenciada pelo ser humano. Nesse contexto, o sujeito idoso – que 
vivencia a finitude – enfrenta seu último conflito: integridade versus desespero. Segundo o 
autor, quando o sujeito sente-se realizado com a vida que construiu, elabora a própria 
existência positivamente e experimenta a sensação de dever cumprido. Por outro lado, a 
pessoa pode refletir sobre a vida e fazer um balanço negativo, sente-se desesperançada e 
elabora a morte como aterrorizante (BRAGA, 2010). A morte iminente traz a sensação de 
que nada mais pode ser realizado, e a pessoa mergulha em melancolia e tristeza por sua 
velhice (RABELO, 2008). Silva (2007) vê na espiritualidade o caminho possível para a 
aceitação e a conscientização das limitações, mas também dos potenciais. Assim, o 
indivíduo que vivencia a espiritualidade é capaz de enxergar além de si, percebe-se na 
“família humana”, ou seja, conscientiza-se de que o existir transcende a matéria (corpo) e a 
linha do tempo, a qual delimita o nascimento e a morte (SILVA, 2007).  Ao utilizar-se dos 
atributos polissêmicos da música, a musicoterapia promove a abertura de novos caminhos, 
ampliando os horizontes expressivos do paciente permitindo-o atingir assim, um novo 
patamar de integridade, integração e inteireza. (BARCELLOS 1996). A música, portanto, 
possibilita ao indivíduo aprofundar-se em medos, anseios e desejos. A percepção de si traz 
tanto experiências prazerosas como dolorosas e, muitas vezes, difíceis de elaborar. Por 
meio de técnicas e recursos da Musicoterapia é possível ir além de atividades recreativas 
(para animar e alegrar), e alcançar o campo da produção musical como expressão do 
humano que desafia e supera os seus medos, sonorizando a vida no seu processo cíclico. 
Assim como na vida temos momentos de tensão e repouso, perguntas e respostas, conflitos 
e resoluções, vêem-se nas estruturas musicais certas semelhanças a padrões dinâmicos da 

                                                           
1 Musicoterapeuta graduada pela Faculdade Est São Leopoldo (2008), pós graduanda em Psicopedagogia pela 
Gama Filho; Musicoterapeuta clínica na APAE Tatuí, atendimento autistas; Musicoterapeuta empresarial na  
Fundação Ipanema Iperó e no  Projeto Primeiro Aprendiz em Tatuí; artigos publicados na área do estresse, 
estruturas musicais e esquizofrenia. Contato: robeflor@gmail.com 
2 Graduanda do 7º semestre do curso de Musicoterapia na Faculdade Paulista de Artes. Iniciou os estudos 
musicais no Conservatório Musical Dr. Carlos de Campos, Tatuí, SP. Professora de piano, canto e 
musicalização na cidade de Osasco. Contato: flasbn@gmail.com. 
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experiência humana. Ao produzir e escutar a música da vida convoca-se a espiritualidade 
na sua função de gerar a sabedoria para viver a finitude, aceitando os limites da vida, ao 
mesmo tempo em que o existir ganha um sentido de pertença a uma história mais ampla, 
mantendo assim o senso de integridade.  
 
Palavras chave: Envelhecimento; Morte; Espiritualidade; Musicoterapia. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento, neste trabalho, é compreendido como um fenômeno natural do 

desenvolvimento, o qual pressupõe processo de crescimento, aprendizagem, maturidade e 

aprimoramento humano. 

Na sociedade globalizada, o questionamento de valores, a descartabilidade de 

objetos, pessoas e relações, tem dificultado a adaptação de muitas pessoas, tornando o 

viver e o envelhecer uma experiência difícil (BERTINELLI, 2008, p.178). A sociedade 

estigmatiza negativamente a imagem do velho. Ser velho é ser gasto, inútil, ultrapassado. 

Exalta-se a juventude e negligencia-se a velhice. A não aceitação da velhice pode gerar 

sentimentos de melancolia e tristeza, e leva ao pressuposto de que envelhecer significa 

entrar na fase na qual só resta a espera pela morte. 

Como, então, o indivíduo pode viver essa etapa com dignidade e integridade ao 

deparar com o desconhecido, com a incerteza e, finalmente, aproximar-se do fim da 

existência? 

Segundo Erikson, viver com integridade é aceitar o curso natural da vida como algo 

único. A espiritualidade, na visão do autor (ERIKSON, 1982, p.106), é o caminho para a 

superação, é ir além, independentemente do universo e tempo. 

A Musicoterapia, ao utilizar-se da música e de seus atributos polissêmicos, é capaz 

de evocar e convocar a espiritualidade do indivíduo, possibilitando o alcance de um plano 

elevado de integridade: 
A natureza polissêmica da música repousa nesta quase infinita possibilidade de 
abrir caminhos e ampliar os horizontes de expressão do paciente, possibilitando 
assim alcançar um novo patamar de integridade, integração e inteireza, isto é, de 
saúde. (BARCELLOS, 1996) 

 

Neste trabalho pretende-se, de maneira breve, conceitualizar o processo de 

envelhecimento e as relações entre espiritualidade e morte, assim como apresentar o 

potencial terapêutico da música e as possíveis intervenções Musicoterapêuticas.  
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O ENVELHECIMENTO 

 

Um novo paradigma acerca do idoso tem mobilizado novas pesquisas e trabalhos 

relacionados ao envelhecimento. Profissionais de diversas áreas entendem que é no 

trabalho multiprofissional o contexto no qual as práticas interdisciplinares atuam e 

colaboram para novo modelo de atenção ao idoso.  

Segundo ARAÚJO (2004), desenvolvimento e envelhecimento são conceitos tidos 

por muitos como antagônicos. A velhice é uma fase vista como não desenvolvimento, 

opondo-se à ideia de que o desenvolvimento é fenômeno que dura toda a vida 

(SCHWANKE, 2008, p.12), ou seja, o indivíduo está em constante desenvolvimento e 

evolução.  

A Organização Mundial de Saúde - OMS define velhice como "prolongamento e 

término de um processo representado por um conjunto de modificações fisiomórficas e 

psicológicas ininterruptas à ação do tempo sobre as pessoas." (OMS, 2000 apud WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2005) 

Não se pode negar, portanto, que a velhice é etapa na qual ocorrem mudanças 

significativas que alteram o cotidiano do sujeito: 
[...] fatores genéticos e fisiológicos do processo de envelhecimento resultam em 
redução na capacidade funcional, perda de massa muscular, perda de massa óssea, 
diminuição da capacidade aeróbica além das doenças crônico - degenerativas. 
(MASORO, 1998 apud CASTRO PINTO, 2006) 

 

No envelhecimento, porém, as perdas comumente se tornam mais marcantes, não 

apenas no âmbito biológico, mas especialmente a perda da ‘ilusão’ do ser imortal que traz 

à consciência a realidade da morte iminente: 
[...] perdemos, não só pela morte, mas também por abandonar e ser abandonado, 
por mudar e deixar coisas para trás e seguir nosso caminho. E nossas perdas 
incluem não apenas separações e partidas do que amamos, mas também a perda 
consciente ou inconsciente de sonhos românticos, expectativas impossíveis, ilusões 
de liberdade e poder, ilusões de esperança – e a perda de nosso próprio eu jovem, o 
eu que se julgava para sempre imune às rugas, invulnerável e imortal. (VIORST, 
2004, p. 14) 

 

MORTE E VELHICE 

Estudos sobre a morte, embora mais presentes na área da saúde, não se limitam a 

um determinado campo do saber, sua ocorrência se dá em todas as esferas de atividade 

humana.  
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Sob o ponto e vista organicista, a morte pode ser vista como um processo natural e 

inevitável, porém, este entendimento puramente biológico não parece ser suficiente para o 

ser humano (RABELO, 2006). 

Vários autores têm dedicado atenção ao tema morte, entre eles a psiquiatra Klüber-

Ross (1926-2004), pioneira nos estudos sobre a morte, área denominada tanatologia. Para a 

autora, o morrer possui cinco estágios: a negação, a ira, a barganha, a depressão e a 

aceitação. Conhecer e compreender essas fases, segundo a autora, possibilita ao indivíduo 

preparar-se melhor no enfrentamento da própria morte ou de um ente querido (KLÜBER-

ROSS, 2005).  

Para o psicanalista Cassorla (1998), o medo da morte se constitui no fato mais 

assustador da vida, certamente o maior deles frente ao qual não se tem controle, previsão e 

qualquer compreensão.  

Erik Erikson (1982), em sua teoria do desenvolvimento, fala das crises em cada 

fase da existência humana, e cita o medo da morte como a última crise vivenciada pelo ser 

humano. 

As crises descritas por Erikson compreendem uma sequência de oito estágios, do 

nascimento à velhice, e cada estágio envolve a superação de um conflito. O último estágio 

Desespero X Integridade é a fase na qual o indivíduo reflete sobre suas realizações. Essa 

etapa pode ser vivenciada de duas formas: a pessoa pode entrar em desespero ao ver a 

morte se aproximando, e assim surgir um sentimento de que o tempo acabou e nada mais 

pode ser realizado, estagnando-se diante da iminente morte; ou a experiência pode ser 

positiva, o indivíduo vivencia o sentimento de dever cumprido, experimenta o sentimento 

de dignidade e integridade, e divide sua experiência e sabedoria, sem abandonar planos 

nem se estagnar na inatividade (ERIKSON, 1982). 

 

ESPIRITUALIDADE 

 

A palavra espiritualidade vem da raiz latina spiritus que significa sopro, aquilo que 

anima que dá a vida (ELKINS, 1998, p.34).  

O conceito de espiritualidade está baseado na crença da existência de duas 

dimensões: material e imaterial. A realidade material é tudo aquilo que os sentidos podem 

perceber, é a realidade tangível. A realidade imaterial não é palpável, não pode ser 

percebida pelos cinco sentidos, mas nem por isso é menos importante. “É nessa dimensão 
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(espiritual) que ancoramos nossa vida e encontramos os valores e significados mais 

profundos” (MAGALHÃES, 2009). 

Entende-se o sujeito como ser: físico, mental, social, cultural, ambiental e 

espiritual. Quando esses níveis encontram-se fragmentados, é porque não há equilíbrio 

com cada ciclo do desenvolvimento humano, ou seja, o sujeito não se encontra integrado 

(SILVA, 2009). Ao longo do processo de desenvolvimento, o sujeito deve, num ‘exercício’ 

contínuo, aprender a adaptar-se de acordo com as circunstâncias, expandir-se rumo à 

inteireza e assim, gerar sentido e significação à existência. 

Magalhães (2009) trata da espiritualidade como a dimensão que traz à tona a 

consciência de humanidade e seu lugar no universo, assim como impulsiona o indivíduo a 

seguir em frente. 
A Espiritualidade é uma das dimensões que compõem o ser humano, que o 
conscientiza, sobre sua condição atual, sobre a maneira com a qual está inserido no 
universo de relações e que o faz seguir em frente. (MAGALHÃES, 2009) 

 

Para Silva (2007), a espiritualidade é o caminho que permite ao indivíduo incluir-se 

na grande família humana, transcendendo assim, o “eu” individual:  

Se o ser humano aceita chegar à velhice considerando-a como uma etapa em que se 
pode crescer até transcender o próprio “eu”, poderá estender o seu ser muito além 
do “eu” individual até a inclusão de toda família humana, que é uma parte daquela 
“rede ecológica” conectada com as outras partes do universo da qual nós somos 
responsáveis. (SILVA, 2007) 

 

Segundo Erikson, para que se vivencie a morte num plano espiritual, é necessário 

que o indivíduo veja a si mesmo como alguém que partilha uma identidade existencial 

com toda a humanidade (ERIKSON et al., 1986 apud NERI, 2003, p.91). A morte, a 

partir desta perspectiva, apresenta-se como uma recompensa final, representa a 

transcendência que leva a plenitude: 

[...] precisamos descobrir a liberdade e ir além dos limites impostos a nós pelo 
nosso mundo e buscar a plenitude. No início, nós somos aquilo que recebemos. No 
meio da vida, quando finalmente aprendemos a ser independentes, aprendemos que 
para completar a nossa vida, somos chamados a dar aos outros, de modo que, ao 
deixar este mundo, possamos ser aquilo que demos. A morte, desta perspectiva, 
pode se transformar no nosso presente final. (ERIKSON, 1982, p.106) 
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DA POTÊNCIA DA MÚSICA À MUSICOTERAPIA 

 

“A música dá os meios para experimentarmos relações muito mais profundas do 

que as encontradas por nós no cotidiano” (JOURDAIN, 1998). 

Segundo Langer (2004), a música possui a capacidade única de expressar os mais 

variados sentimentos, tornando-a uma ferramenta potente de motivação, transformação e 

autoconhecimento.  
"O que a música expressa é eterno, infinito e ideal, ela não expressa a paixão, o 
amor ou o anelo de um dado indivíduo em uma dada ocasião, mas a paixão, o amor 
ou o anelo em si, e apresentando-o naquela variedade ilimitada de motivações, que 
é a característica exclusiva e particular da música, alheia e inexprimível para 
qualquer outra linguagem". (LANGER, 2004, p.221) 

 

A música, portanto, é uma avenida de autoexpressão, possibilita ao indivíduo 

aprofundar-se em medos, anseios e desejos. A percepção de si traz tanto experiências 

prazerosas como dolorosas e, muitas vezes, difíceis de elaborar.  

Short (1995) afirma que a música, como recurso terapêutico, pode ser usada de 

diversas maneiras, seja na evocação de memórias, ou na expressão de sentimentos e 

pensamentos mais profundos. A música, em sua estrutura, oferece possibilidades 

terapêuticas importantes, atuando como facilitadora na integração do indivíduo que 

vivencia o envelhecimento, possibilitando reunir passado, presente e futuro (ZANINI, 

2002). 

Para Willems (1969) a melodia sempre será o elemento mais característico da 

música e em determinadas culturas é o elemento central. Para o autor, melodia é a sucessão 

temporal de sons e silêncios e, psicologicamente ela é absolutamente conectada a nossa 

consciência afetiva. Seu princípio fundamental é a mudança de entonação ascendente e 

descendente dos sons sucessivos e, esta organização pode produzir um resultado musical 

compreensível e incompreensível, de prazer e desprazer, de tensão e relaxamento, atribuído 

a consonância e a dissonância (WILLEMS, 1969, p.21). 

A noção de consonância e dissonância dá a impressão de relações próximas e 

distantes. A consonância é a relação mais próxima e simples com o som fundamental, e a 

dissonância a relação mais afastada e complexa. "O que é hoje é distante, amanhã pode ser 

próximo; é apenas uma questão de capacidade de aproximar-se” (SCHOENBERG, 2001, 

p.59). 
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Já o ritmo, parte essencial da estrutura musical, organiza, dá ordem ao tempo, dota 

de energia e impulsiona a música para frente. É elemento inato e encontrado a todo o 

momento: no andar, na respiração, na pulsação, nos movimentos mais sutis. 

O ritmo é ação, é forma de movimento, é repetição de movimentos descontínuos, 

equilibrados e proporcionais, é movimento belo. Exprime energia vital por meio de 

acentuações e de alternâncias entre tempos fortes e fracos. O ritmo musical é, assim, 

elemento de relação entre duração e intensidade, dotado de impulso e de energia. 

Para Gaston (1968, p.17), o ritmo constitui o elemento mais potente e dinâmico da 

música: “É o ritmo que faz mover a engrenagem, sem ele não existe periodicidade”. 

Gaston defende que o ritmo é o componente fundamental da Música que influencia 

o comportamento humano. Para Jordan (1998), o ritmo organiza a concepção de 

sentimento e organiza a existência física num projeto biológico.  

Ao utilizar-se da estrutura musical, o musicoterapeuta dispõe de inúmeras 

intervenções, seja em experiências de audição, re-criação, improvisação ou composição 

musical (BRUSCIA, 2000). 

Barcellos cita a improvisação como importante recurso de elaboração e 

autoconhecimento: 
A improvisação proporciona uma série de experiências inter e intrapessoais. 
Através da experimentação e organização do material sonoro o paciente entra em 
contato com pensamentos, sentimentos, lembranças e emoções que podem ser 
partilhados com o musicoterapeuta, e, de alguma forma, elaborados. 
(BARCELLOS, 1996) 

 

No XIII Simpósio de Musicoterapia, a autora apresentou a Técnica Provocativa 

Musical - que consiste na execução de trecho sonoro, rítmico, melódico ou harmônico, 

uma música ou letra de canção que se apresenta incompleta (BARCELLOS, 2009). Nessa 

técnica, Barcellos apresenta um trecho musical incompleto que convoca o paciente a 

completá-la, desafiando-o a uma resolução. 

O trecho rítmico, melódico ou harmônico é compreendido como uma narrativa, 

uma idéia e, exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos reais ou 

imaginários que o indivíduo é convidado a finalizar, seja numa cadência conclusiva 3 ou 

suspensiva4

                                                           
3 As cadências conclusivas são aquelas que terminam no acorde de tônica. Cadência perfeita (V-I), imperfeita 
(V – I6) e plagal (IV –I). 

 (SCHOENBERG, 1993, p. 59-60).  

4 As cadências suspensivas  são aquelas que não finalizam no acorde de tônica. Cadência à dominante (ii-V), 
frigia (em modo menor VI-V), de engano ou deceptiva (V-vi).  
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O processo musicoterapêutico, ao utilizar-se das estruturas musicais, potencializa a 

descoberta de significados além das percepções sensoriais. A música, com sua natureza 

universal, desperta a espiritualidade e gera sabedoria para que o indivíduo idoso possa 

vivenciar, de maneira serena e íntegra, essa última etapa da vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Não há como modificar o tempo, nem modificar o passado. Pode-se, porém, 

reorganizar o presente, fazer com que acontecimentos vividos sejam ressignificados e, 

assim, impulsionar ações futuras. 

Da mesma maneira, não há como voltar no tempo e vivenciar uma situação 

novamente. Na música, como na vida, sempre existe a possibilidade da repetição, da 

releitura, de um novo arranjo. 

Esses aspectos fazem da música uma potência que transcende o tempo e, apesar da 

sua finitude, deixa um legado que é atemporal. 

O indivíduo que compreende seu papel no universo, que percebe na existência algo 

que pode ser legado a gerações futuras, é capaz de elaborar a velhice e a morte com 

integridade. 

Com a morte, fecha-se um ciclo, finalmente, depois de tensões e resoluções, 

síncopes e contratempos, cadências e silêncios, a música da vida encerra-se. Ela, porém, 

deixa seu legado e continua a soar nos corações e mentes, espalhando mensagens e 

influenciando as gerações futuras. 
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RODA DE TAMBORES NA MUSICOTERAPIA COMO 

PROCEDIMENTO E TÉCNICA 
 

Paulo Roberto Suzuki1

 

 

 

RESUMO 

 
Roda de Tambores (RT) é uma prática em grupo, onde pessoas, sem distinção de raça, 
credo, ou classe social, tocam tambores e outros instrumentos musicais de percussão, com 
o propósito comum de fazer música juntos, momentânea e espontaneamente; não é exigido 
dos participantes qualquer conhecimento musical prévio, tampouco saber tocar 
instrumentos musicais.  
Arthur Hull em "Drum Circle Spirit - Facilitating Human Potential Through Rhythm" 
(1988), diz que "uma roda de tambores é um grupo integralmente participativo 
compartilhando experiências rítmicas e musicais; essas experiências resultam em 
harmonia, camaradagem e sentimentos de bem estar entre os participantes". RT não é 
prática de conjunto; não há ensaios; o objetivo não é a performance por isso, não existe 
platéia - todos participam. Christine Stevens, musicoterapeuta e facilitadora de RT, em 
"The Art and Heart of Drum Circles" (2003), classifica esta prática como sendo uma forma 
de RMM (Recreational Music Making) - podendo ser entendida como uma forma de 
aprendizagem musical não estruturada que ocorre em ambientes não-estressantes. Neste 
caso, o termo "recreação", provém do latim "recreatio", que por sua vez, deriva do 
vocábulo "recreare", cujo sentido é de: reproduzir, restabelecer ou recuperar; e no caso das 
RTs, está no contexto de: restabelecer as energias, a saúde, a motivação.  
Friedman em "The Healing Power of the Drum" (2000) relata diversos casos que reforçam 
os benefícios terapêuticos e clínicos da roda de tambores e batuque em patologias, 
síndromes e distúrbios, tais como: alzheimer, câncer, esclerose múltipla, mal de Parkinson, 
problemas da fala, AVC, reabilitação psiquiátrica, alívio do estresse, déficit de atenção, 
síndrome de Down, síndrome de Williams, dentre outros. Na área social, as RTs se fazem 
presentes em programas que atendem: adolescentes em situação de risco, prisioneiros e 
detentos, aposentados, veteranos de guerra e outros. 
O neurologista Barry Bittman (e outros), em "Composite Effects of Group Drumming 
Music Therapy" (2001), verificou alterações em nível biológico proporcionadas pelo uso 
terapêutico de RT, em procotolo específico, resultando em melhoria de índices 
imunológicos, uma vez observados: aumento das taxas de "dehydroepiandrosterone-to-

                                                           
1 Especialista em Musicoterapia pelo Centro Universitário UniFMU (2008, SP), Cursou Musicoterapia na 
Faculdade Paulista de Artes (2002~2006, SP); graduado em Computação pela Universidade Mackenzie 
(1979, SP). Sócio-Diretor da EMIND Atividades Integrativas Ltda. Mais de 25 anos no ensino superior como 
professor, coordenador de cursos e departamentos; consultor em tecnologia da informação, telecomunicações 
e telefonia computadorizada; músico multi-instrumentista; facilitador de rodas de tambores (HealthRhythms 
e Village Music Circles). APEMESP #296, membro-voluntário da SWPS, Seattle World Percussion Society. 
Website: www.emind.info. Email: suzuki@pobox.com. 
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cortisol"; aumento da atividade das células NK e aumento de atividade das células 
exterminadoras linfócito-ativadas. 
A RT é apoiada por um "facilitador de rodas de tambores" que conhece as técnicas de 
facilitação ("cues") e com isso, ajuda e incentiva os participantes. As técnicas e 
procedimentos de RT constituem um sistema bem definido, incluindo: protocolos, 
comunicação com ênfase em linguagem corporal, repertório padronizado de sinais, uso de 
instrumentos musicais de percussão diferenciado e lúdico, dentre outros.  
A RT, como um sistema, por meio de suas técnicas e procedimentos, não deve ser 
confundida como sendo prática musicoterapêutica; contudo, quando apropriada 
adequadamente por um musicoterapeuta, pode se tornar uma ferramenta útil. Há muito que 
se discernir nesse sistema: a formação circular com os instrumentos musicais no centro nos 
remete ao “setting” fogueira de Benenzon; as diversas manobras de facilitação nos fazem 
parear com algumas das 64 técnicas de improvisação de Bruscia, dentre outros. Como não 
bastasse, o uso do tambor e formação circular no trabalho de grupo, nos remete a todo um 
"primitivo", ancestral e tribal - cenários de interesse da musicoterapia. 
 
Palavras-Chave: Roda de Tambores; Círculo de Tambores; Drum Circle; Ritmo; 
Musicoterapia. 
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CORES, SONS, SELF: 

uma proposta arteterapêutica para o “Projeto Incluir” da 

Associação Baiana de Pessoas com Deficiência 
 

Diana Santiago1

 

 

 

RESUMO 
 
A arteterapia pode beneficiar imensamente a criança, adolescente ou adulto com 
deficiência, contribuindo para sua adaptação à sociedade, já que os processos artísticos 
podem melhorar a sensação de bem-estar emocional do indivíduo, desenvolver habilidades 
cognitivas e facilitar as interações sociais. Além disso, o processo arteterapêutico e o 
conteúdo artístico dele resultante podem revelar problemas de foco de atenção, controle 
motor, memória, controle das emoções, organização, sequenciamento de idéias e 
capacidade de tomar decisões.  Apesar de suas deficiências muitas vezes não lhes 
permitirem uma reflexão sobre as experiências e as produções realizadas nas sessões de 
arteterapia, não os impedem de, a partir delas, descobrir novas maneiras de viver, 
possibilitadas pelas atividades lúdicas propostas e pela catarse delas resultante.  Este artigo 
apresenta uma intervenção em arteterapia realizada no “Projeto Incluir” da Associação 
Baiana de Pessoas com Deficiência, no primeiro semestre de 2010, como estágio para uma 
Especialização em Arteterapia no Instituto Junguiano da Bahia, sob supervisão da 
psicóloga e arteterapeuta Carla Maciel. O estágio foi realizado com quatro grupos de 
pessoas com deficiência no período compreendido entre março e junho de 2010, em 
encontros semanais de setenta e cinco minutos. Os grupos atendiam a crianças e adultos 
cujas idades variavam entre 3 e 52 anos, com diagnósticos variados (retardo, autismo, 
paralisia cerebral, problemas neurológicos, esquizofrenia, síndrome de Down e epilepsia). 
O objetivo principal da proposta foi incentivar a capacidade de autodeterminação do 
indivíduo com deficiência por meio da estimulação física, social e sensorial. Para isso, 
foram utilizadas atividades de desenho, colagem, pintura, expressão corporal e música, a 
depender do objetivo da sessão. O referencial teórico fundamentou-se em Jung, Philippini, 
Urrutigaray e Malchiodi. Técnicas terapêuticas em música, apesar de terem sido utilizadas 
em todos os grupos, foram prioritárias no grupo com idade entre 3-6 anos, constituído por 
crianças portadoras de síndrome do espectro autista. Essas crianças revelaram prontidão 
para as atividades com música e movimento, fato comum entre os autistas. O artigo 
delineia o estágio e foca especificamente nas intervenções com a utilização de música, 
fundamentadas em Bruscia, Cypret, Hurt-Thaut, Phipps e Watson. 
 
Palavras-chave: Arteterapia; Pessoas com Deficiência, Técnicas Terapêuticas em Música. 
                                                           
1 Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Performance Musical e Psicologia da UFBA. Professor Adjunto 
IV. Escola de Música da UFBA. Doutorado em Música (2002, UFBA); Mestrado em Música (1988, Eastman 
School of Music, EUA); Graduação em Instrumento (1984, UFBA). Professor Adjunto IV/ UFBA. 
Pesquisador do CNPq. Tesoureira da ANPPOM (1991-1995); Segundo-Secretário da ABEM (1993-1995); 
Vice-Presidente da Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais (2006-2010). Membro efetivo da 
European Society for the Cognitive Sciences of Music. Contato: disant@ufba.br. 
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A arteterapia pode beneficiar imensamente a criança, adolescente ou adulto com 

deficiência, contribuindo para sua adaptação à sociedade, já que os processos artísticos 

podem melhorar a sensação de bem-estar emocional do indivíduo, desenvolver habilidades 

cognitivas e facilitar as interações sociais. Além disso, o processo arteterapêutico e o 

conteúdo artístico dele resultante podem revelar problemas de foco de atenção, controle 

motor, memória, controle das emoções, organização, sequenciamento de idéias e 

capacidade de tomar decisões. Apesar de suas deficiências não lhes permitirem uma 

reflexão sobre as experiências e as produções realizadas nas sessões de arteterapia, não os 

impedem de, a partir delas, descobrir novas maneiras de viver, possibilitadas pelas 

atividades lúdicas propostas e pela catarse delas resultante. Este artigo apresenta uma 

intervenção em arteterapia realizada no “Projeto Incluir” da Associação Baiana de Pessoas 

com Deficiência, no primeiro semestre de 2010, como estágio para uma Especialização em 

Arteterapia no Instituto Junguiano da Bahia, sob supervisão da psicóloga e arteterapeuta 

Carla Maciel. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Associação Baiana de Pessoas com Deficiência – Projeto Incluir é uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que 

trabalha em prol da Inclusão Social de Pessoas com Deficiência. O Projeto foi criado em 

julho de 2002 por familiares e amigos de pessoas com deficiência e tem sua sede na Rua 

Galdino Magalhães, 33, Federação. 

Tem por missão institucional 

Promover a inclusão social de pessoas com deficiência, oferecendo serviços 
inovadores de habilitação profissional, inserção laboral supervisionada, recreação, 
desenvolvimento educacional, cultural e artístico continuado, através de oficinas 
produtivas e terapêuticas, feiras, cursos, seminários, campanhas educativas e 
tecnologia digital. 

 

Gerido de forma colegiada, pretende alcançar a inclusão social de pessoas com 

deficiência “com ênfase nos valores éticos de solidariedade, respeito, compreensão, 

amizade e valorização do ser humano” (PROJETO INCLUIR, 2007). 

Várias oficinas terapêuticas são oferecidas aos interessados, tais como: pintura em 

tecido, MDF, informática, serigrafia, customização de camisetas, educação física, dança, 

teatro, arte e música. Em 2010, além da arteterapia (oferecida pela primeira vez no Projeto 
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a partir do estágio aqui documentado), o atendimento musicoterápico foi também iniciado 

com a contratação de uma musicoterapeuta. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE ESTÁGIO 

 

Com este projeto de estágio, pretendeu-se trabalhar a assertividade, a criatividade, a 

capacidade de resolução de problemas, a flexibilidade, a auto-estima e a capacidade de 

tomar decisões dos integrantes dos grupos. 

O objetivo geral foi incentivar a capacidade de autodeterminação da criança, 

adolescente ou adulto com deficiência por meio da estimulação física, social e sensorial e, 

a partir de recomendações de Valladares (2008) e Watson (2007), foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

• Encorajar interações entre os membros do grupo e a arteterapeuta estagiária. 

• Criar oportunidades para a exteriorização de sentimentos, de tensões e angústias, 

permitindo a reorganização do mundo interno da criança, adolescente ou adulto 

com deficiência. 

• Preparar a criança, adolescente ou adulto com deficiência para eventos 

diferentes, por meios de desenhos, colagem e música. 

• Criar oportunidades para que a criança, adolescente ou adulto com deficiência 

inicie e conduza interações sociais. 

• Criar oportunidades para que a criança, adolescente ou adulto com deficiência 

faça escolhas. 

• Estimular a criança, adolescente ou adulto com deficiência a reencontrar a 

própria autonomia. 

• Estimular a imaginação e a criatividade da criança, adolescente ou adulto com 

deficiência. 

• Promover a socialização, o ajustamento e a integração da criança, adolescente ou 

adulto com deficiência com o ambiente. 

Para estabelecer o conteúdo programático, foram levados em consideração os 

seguintes conteúdos gerais: 
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• Técnicas para socialização, ajustamento e integração da criança, adolescente ou 

adulto com deficiência com o ambiente. 

• Técnicas para estimular a imaginação e a criatividade. 

• Atividades de desenho, colagem, pintura, expressão corporal e música que 

promovam a resolução de problemas, flexibilidade frente a diferentes situações e 

capacidade de tomar decisões. 

• Atividades de música e movimento que promovam o desenvolvimento 

psicomotor. 

• Autoconhecimento: vivendo minhas emoções para melhor gerenciá-las. 

O estágio foi realizado com quatro grupos de pessoas com deficiência no período 

compreendido entre março e junho de 2010, em encontros semanais de setenta e cinco 

minutos. Os Grupos 01 (G 01) e 02 (G 02) eram formados por adultos e eram atendidos no 

turno vespertino. Os grupos 03 (G 03) e 04 (G 04) compareciam no turno matutino, sendo 

constituídos, respectivamente, por crianças e adolescentes. As idades dos participantes 

variavam entre 3 e 52 anos, com diagnósticos variados (retardo, autismo, paralisia cerebral, 

problemas neurológicos, esquizofrenia, síndrome de Down e epilepsia). Dentre as 

deficiências encontradas, destacaram-se o retardo mental, a paralisia cerebral e o autismo. 

Durante a realização do estágio, além de consultas a obras da área da psiquiatria, 

procurei o apoio de fontes bibliográficas da arteterapia, musicoterapia e psicopedagogia. 

Essas fontes me forneceram subsídios para a atuação psicoterápica específica à população 

atendida, caracterizando a relação arteterapia – pessoas portadoras de deficiências, 

fornecendo exemplos de casos clínicos que me ajudaram a esclarecer a prática, sugerindo 

atividades e me inspirando a elaborar outras. 

Para atender aos objetivos propostos, foram utilizadas atividades de desenho, 

colagem, pintura, expressão corporal e música, a depender do objetivo da sessão. O 

referencial teórico fundamentou-se em Jung, Philippini, Urrutigaray e Malchiodi. Técnicas 

terapêuticas em música, apesar de terem sido utilizadas em todos os grupos, foram 

prioritárias no grupo com idade entre 3-6 anos, constituído por crianças portadoras de 

síndrome do espectro autista. Essas crianças revelaram prontidão para as atividades com 

música e movimento, fato comum entre os autistas. Este artigo delineia o estágio e foca em 

intervenções com a utilização de música. As intervenções com utilização de música 
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realizadas no estágio foram fundamentadas em Bruscia, Cypret, Hurt-Thaut, Phipps e 

Saville. 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS SESSÕES 

 

O período constituído pelas quatro semanas entre o início do estágio (03/03/2010) e 

o dia 31 de março caracterizou-se como a fase de estabelecimento de rapport entre os 

componentes dos grupos e a arteterapeuta-estagiária. A razão que me levou a esta assunção 

foi o fato de já ter, ao iniciar o estágio, uma viagem de trabalho marcada para a última 

semana de março e a constatação que esse período coincidia aproximadamente com aquele 

indicado por Watson (2007, p.23) para a avaliação inicial de um processo terapêutico. Em 

suas palavras, 

A duração de uma avaliação [inicial] pode variar, mas, uma regra geral para a 
avaliação de indivíduos com deficiência de aprendizado2

 

 varia entre quatro e oito 
sessões. Isso reflete o tempo que pode levar para que algumas pessoas se ajustem a 
um novo setting e um novo profissional.  

Ao retornar de minha viagem, encarei as sessões seguintes como uma nova etapa a 

ser percorrida, em que poderia aprofundar mais as propostas e intervenções. O período que 

se iniciou em 31 de março e se estendeu até 20 de maio de 2010 foi a fase de 

desenvolvimento das sessões, na qual, a partir do grau de confiança estabelecido entre os 

integrantes dos grupos e a arteterapeuta-estagiária, ocorreram as principais produções. O 

período que se iniciou em 26 de maio e se estendeu até 17 de junho de 2010 foi a fase de 

fechamento das sessões. Nesta fase iniciei o processo de recordar aos participantes dos 

grupos que estava chegando próximo do final de nossos encontros. O mesmo só não foi 

feito com as crianças, para não deixá-las ansiosas. Optei por valer-me das comemorações 

juninas como marco de encerramento, já que as datas coincidiam. 

Estabeleci para o estágio a proposta de formato de sessões em que uma atividade 

inicial era trazida para estimular o grupo e iniciar o trabalho (aquecimento), uma ou duas 

atividades principais eram trazidas como proposta do dia (exceto para o grupo das crianças, 

onde simplesmente deixava o ambiente preparado para recebê-las) e um breve fechamento 

era realizado ao final. Contudo, apesar de algumas tentativas, não pude seguir o padrão 
                                                           
2 Learning disability. Watson (2007, p.2) utiliza a seguinte definição de deficiência de aprendizado nesse seu 
livro: “Uma deficiência de aprendizado é um diagnóstico de dano intelectual ou deficit nas habilidades 
básicas cotidianas presente desde a infância.” Considera quatro tipos de deficiência de aprendizagem: leve, 
moderada, profunda e severa, e QI abaixo de 70. Trata, portanto, do retardo mental. 
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proposto por Liebmann (2003), que inclui uma discussão final com o grupo, devido às 

características dos atendidos. As atividades, portanto, foram não-estruturadas para o grupo 

das crianças e, geralmente, estruturadas para os outros três grupos (LIEBMANN, 1994). 

Apresento a seguir algumas intervenções com utilização de música, realizadas 

durante o estágio. 

 

EXEMPLO DE INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS COM MÚSICA 

 

Na terceira sessão do Grupo 02, a atividade do canto surgiu na própria sessão, 

devido à solicitação de um dos participantes por cantigas de roda. Como afirma Austin 

(1999, p.78), “cantar tem sido sempre a forma de se acessar profundamente o self. Quando 

cantamos, estamos intimamente conectados com a nossa respiração, nossos corpos e nossas 

vidas emocionais. Por estas razões, cantar pode ser uma experiência tanto poderosa como 

ameaçadora”. Nesta sessão, o canto conseguiu criar um ambiente grupal coeso, de alegria e 

tranquilidade, favorecendo a integração dos novos participantes do trabalho. 

Na terceira sessão do Grupo 03, quando eu repetia os passos que uma das crianças 

fazia, na mesma velocidade e intensidade, a técnica utilizada foi interação pelo 

movimento, que consiste em “utilizar música e movimento para fornecer a oportunidade 

de experimentar conceitos sociais e emocionais em uma modalidade não-verbal. Nesse 

nível de movimento, o foco é o cliente e sua relação com os outros. (HURT-THAUT, 

2009, p.505). 

Além disso, minha atuação funcionou como uma técnica de empatia descrita por 

Bruscia (1987, p.537): a da imitação, na qual 

O terapeuta ecoa ou reproduz a resposta do cliente, após a resposta ter sido 
apresentada. O terapeuta pode focar a imitação em qualquer som, ritmo, intervalo, 
melodia, movimento, expressão facial, verbalização, resposta lúdica, etc. oferecida 
pelo cliente. 

 

Dentre os objetivos pelos quais a imitação pode ser utilizada, ainda conforme 

Bruscia, considero que a técnica foi aqui utilizada para “demonstrar aceitação da doação do 

cliente” (BRUSCIA, 1987, p.538). 

A técnica que utilizei quando a mesma criança (autista) realizou movimentos 

repetitivos batendo um tubo de cola e, depois, um pincel na porta (peguei outro tubo de 

cola para interagir com ela), é ainda uma técnica de empatia, denominada de 

sincronização pelo autor. Consiste em “fazer o que o cliente faz, enquanto ele o faz, de 
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modo que as ações coincidam” (BRUSCIA, 1987, p. 538) e, dentre os objetivos por ele 

apresentados para a mesma, foi utilizado o de “demonstrar aceitação e identificação e 

desenvolver uma compreensão empática do cliente” (BRUSCIA, 1987, p. 539). 

Na segunda sessão do Grupo 04, um dos participantes solicitou continuamente para 

dançar. Resolvi adotar a idéia. Tentamos o rádio, mas não conseguimos boa sintonia. 

Coloquei um CD. Ficamos dançando e depois, por iniciativa de outro participante, 

cirandando. Emiti comandos para irem para frente e para trás, segundo a proposta de 

marchas para desenvolvimento rítmico e motor do educador musical Edgar Willems, o que 

apreciaram. Andávamos, marchando para a frente ou para trás, de uma a outra parede da 

sala; também girávamos em roda, sempre ao som do CD. Duplas foram formadas 

espontaneamente por iniciativa deles. Terminaram a sessão alegres e integrados. 

Willems (1979, p.43) afirmava que 

Os movimentos humanos não apenas geram ritmos, senão constituem um meio 
direto, útil e até indispensável na pedagogia para o desenvolvimento do instinto 
rítmico. Trata-se, repetimos, de dirigir-se às fontes primárias do ritmo, portanto, a 
suas manifestações pré-musicais, de ordem mais geral, mais comumente humana. 
Deve-se recorrer, sobretudo, à marcha, à corrida, ao salto, aos movimentos de 
braços e mãos (aos membros, em uma palavra, que expressam não somente o 
ritmo, mas também a vontade, tão necessária ao ritmo). Outros movimentos, como 
os que se fazem ao executar trabalhos manuais ou durante os jogos, a caça, a 
guerra, etc., têm inspirado ao pedagogo tanto quanto ao compositor. Agreguemos 
igualmente as emoções que, como movimentos anímicos, hão sido para os músicos 
fonte inesgotável de inspiração. 

 

A utilização de danças e marchas possibilita o desenvolvimento de habilidades 

rítmicas e motoras, o que atende aos pressupostos da arteterapia no seu aspecto 

desenvolvimentista, que aborda, dentre outras, as áreas da estimulação sensorial, da 

aquisição de habilidades e de adaptação (MALCHIODI et al., 2003, p.98). 

Há quatro pontos principais a explicar o valor da musicoterapia para autistas, 

segundo Brown (apud SAVILLE, 2007, p.35-6): 
1º. Estruturas musicais podem ser alinhadas com elementos de organização e 
criatividade necessários para o funcionamento do indivíduo no mundo; 
2º. Os elementos da música podem ser utilizados para auxiliar no desenvolvimento 
de relações sociais; 
3º. Sons musicais, alturas e ritmos podem ser interpretados pelo terapeuta como 
formas de comunicação emocional proposital; 
4º. Pois que a música está diretamente relacionada às emoções, pode fornecer 
acesso a uma larga diversidade de qualidades emocionais, com uma qualidade de 
conexão tão direta que pode ultrapassar o pensamento cognitivo e a linguagem. 

 

Saville (2007, p.37) ainda complementa: 
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Em Toigo (1992), os insights pessoais da Dra. Temple Gandin (uma autista) estão 
combinados com a prática atual da musicoterapia. Em seus escritos, Grandin 
refere-se à música e como é efetiva para os indivíduos com autismo, 
particularmente quando combinada com atividades de movimento. Três 
recomendações de tratamento básicas são sugeridas a partir das experiências de 
Grandin. Primeiro, deve haver um senso de estrutura, tanto na música quanto na 
sessão como um todo; segundo, a música improvisada deve refletir os movimentos 
físicos do cliente, alturas musicais ou qualidades emocionais em seus sons, para 
transmitir ‘aceitação e compreensão” da pessoa com autismo (1992:19). Grandin 
também advoga a teoria da integração sensorial (Ayres, 1979, apud Toigo 1992) e 
acredita que a música é eficaz em fornecer estimulação auditiva, proprioceptiva, 
tátil e vestibular apropriada para a pessoa autista. 

 

Algumas das sessões dos Grupos 03 e 04 demonstraram, na prática, aspectos da 

literatura: os elementos musicais como auxiliares no desenvolvimento das relações (caixa 

de Danoninho-I./piano-arteterapeuta estagiária); os sons, alturas ou ritmos como forma 

proposital de comunicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatei na prática vivida que muito pode ser feito em arteterapia sob o referencial 

teórico da psicologia junguiana. Os símbolos encontrados nas produções realizadas durante 

o estágio demonstram o potencial da arteterapia junguiana no atendimento a deficientes 

mentais, mesmo levando em conta que seu processo de individuação assume forma bem 

diferente do processo de individuação de um não-deficiente, já que, por exemplo, numa 

perspectiva junguiana do autismo, segundo Araújo (2009, p.97), 
(...) o desenvolvimento psicológico se dá em condições atípicas. As fases e as 
aquisições não ocorrem na seqüência esperada. As pessoas com autismo não 
passam pelas fases típicas da estruturação da consciência humana e parecem estar 
privadas da individuação. 

 

É a mesma autora quem complementa (p.99): 
Os autistas nasceram diferentes e vão desenvolver uma identidade diferente, talvez 
a identidade daquele a quem falta algo, possivelmente uma estruturação sob a 
constelação do arquétipo do Inválido, no sentido que Guggenbuhl-Craig (1983) 
considera ao discorrer sobre os limites da cura. 

 

A deficiência, contudo, não nos impede de encontrar a força criadora do 

inconsciente em ação. O simbolismo mostra-se presente e pode auxiliar terapeutas na 

melhoria da qualidade de vida do deficiente. 

Nas palavras de Lígia Diniz, 
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(...) podemos perceber como o processo de criação dissolve, coagula e transforma. 
E como a Arteterapia pode fornecer suportes adequados para que a energia psíquica 
torne os símbolos visíveis em criações diversas, favorecendo a estruturação e a 
expansão da personalidade. O renascimento simbólico se configura através da força 
curativa da arte onde a técnica não sobrepuja o vivencial, mas funciona como um 
veículo de resgate do Ser Criativo, mas fluido na expressão de sua subjetividade. 
(PHILIPPINI, 2009, p.9) 

 

Na prática, esse favorecimento da estruturação e expansão da personalidade pôde 

ser constatado. Face aos diversos suportes midiáticos oferecidos, várias elaborações 

puderam ser livremente construídas e, assim, a energia psíquica pôde fluir. Exemplo de 

como essa liberação de energia tomava formas outras, longe do ambiente terapêutico, pôde 

ser percebido no relato da mãe de uma das adolescentes atendidas. Essa mãe veio me 

informar espontaneamente que, após o início do grupo, sua filha estava procurando e 

utilizando-se de quebra-cabeças e outros jogos no lar, o que não fazia há algum tempo. 

A arteterapia, por acessar conteúdos pré-verbais, assume posição proeminente 

como facilitadora do processo de individuação: mesmo aqueles indivíduos que não podem 

se valer da linguagem são capazes de simbolizar, pois, como lembra Vargas (2008), o 

Homo Sapiens é Homo Symbolicum (CASSIRER, 1994). 

Finalmente, acredito que, enquanto terapeutas junguianos tratando da população 

dos deficientes, teremos que valorizar, além dos aspectos simbólicos, também aspectos que 

outras abordagens da arteterapia priorizam, já citados quando do relato de caso, tais como 

estimulação sensorial, aquisição de habilidades, e adaptação – áreas mais próprias da 

abordagem desenvolvimentista da arteterapia. Diferentemente dos doentes mentais, cuja 

criatividade por vezes é aumentada em decorrência da própria patologia (SPANIOL, 

2003), os deficientes podem apresentar problemas de origem orgânica ao nível da recepção 

dos estímulos, ao nível da organização motora ou ao nível dos automatismos, o que 

dificulta e às vezes anula sua capacidade simbólica. Contudo, a própria escolha dos 

materiais para atividades pertencentes a domínios cognitivos mais restritos e menos 

simbólicos, uma necessidade específica à população, estará revestida do valor atribuído por 

Urrutigaray (2008) à escolha dos materiais no processo de individuação. Lidar com os 

materiais, para indivíduos muitas vezes excluídos de qualquer participação na sociedade, é 

uma descoberta realizada no próprio ato. O terapeuta, pois, deve estar atento às nuanças do 

grupo e de cada indivíduo, de modo a contribuir com uma presença acolhedora e empática, 

capaz de facilitar o crescimento e favorecer o processo de individuação. 
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AS CORES DO SOM: 

relações entre cores e notas musicais para uma possível intervenção 

clínica com deficientes auditivos 
 

Igor Ortega Rodrigues1

 

 

 

RESUMO 

 
A correspondência entre os sons e as cores, referindo-se aos timbres ou às notas musicais, 
é a mais antiga forma de relacionamento audiovisual (CAZNOK, 2008). Diversos estudos 
revelam a grande proximidade na relação entre as artes visuais e a música, ou seja, 
podemos sentir um imenso prazer ou certo desconforto ao ouvir uma determinada peça 
musical e o mesmo também acontece ao observarmos uma obra de arte. Isso ocorre 
justamente por ambas as categorias existirem por meio de freqüências e através dos 
sentidos chegarem até nós. Existem obras que exigem do espectador uma total percepção, e 
o debate da união entre a audição e a visão é um fato presente na produção artística de 
várias maneiras. Nessas produções, além da participação da audição e da visão, também há 
a participação do tato, do olfato e até do paladar (CAZNOK, 2008). Através de uma 
investigação histórico-bibliográfica e de análise de repertório, tem-se a idéia de que o 
sentido da audição sempre esteve ligado ao sentido da visão, ou seja, na tradição da música 
ocidental, o ouvir, há muito tempo, sempre esteve conectado ao ver. Se baseando nesses 
estudos, Caznok (2008), afirma que as divisões atribuídas ao sentido da audição e ao 
sentido da visão são pensamentos teóricos, técnicos e analíticos alheios à concepção e à 
experiência artísticas. A audição e a visão são os sentidos que permitem ao homem realizar 
e perceber as cinco grandes Belas Artes: música, poesia, pintura, escultura e arquitetura. A 
música - sensação do tempo (temporalidade) - e a pintura - sensação do espaço 
(espacialidade) - nos dão a essência do mundo (LEINIG, 2008). A exibição audível de 
imagens de cor pode levar a diferentes maneiras de um ouvinte perceber uma peça musical 
(MARGOUNAKIS; POLITIS, 2006). Toda a abordagem se baseia em estudiosos das áreas 
da música, ciência e artes visuais e busca explorar essa relação entre notas musicais e 
cores, mostrando também alguns estudos que estabelecem as relações entre as freqüências 
dos sons e as das cores, incluindo o fenômeno da sinestesia. Trata-se de um trabalho que vê 
a música fora do padrão auditivo, além do sentido da audição que é usado pelo ser humano 
para se relacionar com a música e até mesmo pelo tato (vibração), como alguns trabalhos já 
realizados na área da vibroacústica. Aqui a música é vista também como imagem, 
especificamente notas musicais em cores (aqui não se trata do método GIM - Guided 
Imagery and Music de Helen Bonny). Dentro de um processo de musicoterapia, a relação 
entre terapeuta e paciente tem como objeto intermediário o(s) instrumento(s) musical(is). 
Um paciente com deficiência auditiva se relaciona sensorialmente com os instrumentos 
                                                           
1 Musicoterapeuta formado pela Faculdade Paulista de Artes (FPA – 2009), atua em uma clínica de idosos, é 
músico e professor de musicalização infantil em cinco colégios de São Paulo. Autor da monografia “As 
Cores do Som”. Atualmente desenvolve um software que relaciona notas musicais e cores. Contato: 
igorortega@msn.com. 
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dispostos na sessão musicoterapêutica, desenvolvendo assim, uma unidade acústica, visual 
e motora, a partir de um fazer lúdico, com a finalidade de compreender, detectar, 
identificar e discriminar o som destes instrumentos. Sendo assim, para essas pessoas, não é 
somente pelos aspectos sensório-táteis que se dá a intervenção de um determinado 
instrumento musical, mas também pelo visual e motor (BUGALHO FILHO, 2001). 
 
Palavras Chave: Deficiência Auditiva, Audiovisual e Sinestesia. 
 
 

CORRELAÇÕES ENTRE OS SENTIDOS DA VISÃO E DA AUDIÇÃO 

 

Para Caznok (2008, p.120) “[...] Os sentidos conseguem perceber desde o mais 

discreto estímulo até sua mais intensa manifestação”. 

“[...] Os dois sentidos considerados ‘nobres’, a visão e a audição, têm inúmeras 

possibilidades de cruzamentos sensoriais em virtude da percepção da intensidade e da 

claridade” (CAZNOK, 2008, p.121). 

A audição e a visão são os sentidos que permitem ao homem realizar e perceber as 

cinco grandes Belas Artes: música, poesia, pintura, escultura e arquitetura. A música - 

sensação do tempo (temporalidade) - e a pintura - sensação do espaço (espacialidade) - nos 

dão a essência do mundo (LEINIG, 2008). 

Caznok (2008, p.123) segue dizendo que “[...] para a psicofísica, há processos 

sensoriais e propriedades de estímulos que, quando controlados, podem provocar respostas 

que comprovam a multissensorialidade”. 

 

SINESTESIA 

 

Existem dois termos com a mesma fonética: Sinestesia e Cinestesia. 

Cinestesia é o “[...] sentido que permite ao ser a percepção dos movimentos 

musculares, peso e posição dos membros etc.” (MICHAELIS, 2007). 

Sinestesia é definida como a “Sensação secundária que acompanha uma percepção 

[...] Sensação em um lugar, devida a um estímulo em outro [...] Condição em que a 

impressão de um sentido é percebida como sensação de outro.” (MICHAELIS, 2007). 

Na sinestesia há uma mistura dos sentidos, por exemplo, quando uma pessoa diz ter 

visto o som e ouvido a cor. Para os músicos, a sinestesia pode se manifestar por uma 

sensação gustativa ou visual dos sons. Os sinestésicos têm a capacidade de descrever 

facilmente a propósito de uma determinada textura ou de um determinado aroma, a 
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melodia do sabor de uma determinada fruta e os diferentes sabores de letras (DURIE, 

2008). 

Segundo Muszkat, Correia e Campos (2000), a música acessa diretamente o sistema 

de percepções integradas que estão conectadas às áreas associativas de confluência 

cerebral, onde se realiza a união de várias sensações (gustação, olfato, visão e 

propriocepção), que em parceria com as percepções, admitem integrar as várias impressões 

sensoriais simultaneamente, como por exemplo, após ouvir uma determinada música, o 

indivíduo tem a lembrança de um cheiro ou de uma imagem. 

 

DIFERENTES RELAÇÕES ENTRE NOTAS MUSICAIS E CORES 

 

A correspondência entre os sons e as cores, referindo-se aos timbres ou às notas, é a 

mais antiga forma de relacionamento audiovisual (CAZNOK, 2008). 

A equivalência das notas da escala e das cores do prisma foi amplamente estudada 

de maneiras bastante contraditórias no passado e, igualmente, por compositores recentes ou 

contemporâneos (COTTE, 1988). 

O filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.), involuntariamente lançou o desafio 

"Música de Cor" em sua obra intitulada “De Sensu”. Tanto Aristóteles como Pitágoras 

(570-497 a.C.) iniciaram, consideravelmente, a correlação existente entre a escala musical 

e as cores (MARGOUNAKIS; POLITIS, 2006). 

No começo do século XV (fim da Idade Média), o tratado inglês “Distinctio inter 

colores musicales et Armorum Heroum”, estabelece relações das cores apenas com a 

duração das notas e não com os intervalos e com os timbres dos instrumentos (COTTE, 

1988). 

É somente a partir do século XVII, que as pesquisas que estudam a relação entre os 

sons e as cores tornam-se oficializadas dentro da ciência, pois antes os estudos se davam 

apenas no domínio da acústica musical com a predominação da visão pitagórica e platônica 

(CAZNOK, 2008). 

Entre as sete cores do espectro e a escala musical de sete notas, existem freqüências 

vibratórias comparáveis, de acordo com a teoria pitagórica das cores e da música 

(BASSANO, 1992). 

A exibição audível de imagens de cor pode levar a diferentes maneiras de um 

ouvinte perceber uma peça musical (MARGOUNAKIS; POLITIS, 2006). 
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Por exemplo, num processo de musicoterapia, a relação entre terapeuta e paciente 

tem como objeto intermediário o(s) instrumento(s) musical(is). Um paciente com 

deficiência auditiva se relaciona sensorialmente com os instrumentos dispostos na sessão 

musicoterapêutica, desenvolvendo assim, uma unidade acústica, visual e motora, a partir 

de um fazer lúdico, com a finalidade de compreender, detectar, identificar e discriminar o 

som destes instrumentos. Sendo assim, para essas pessoas, não é somente pelos aspectos 

sensório-táteis que se dá a intervenção de um determinado instrumento musical, mas 

também pelo visual e motor (BUGALHO FILHO, 2001). 

A restrição física não diminui a competência de perceber diferenças afetivas 

sugeridas pelo uso das cores estimuladas pelo som. A compreensão do método, música e 

arte pode instituir em um indivíduo qualquer, o despertar de novas ações.2

O psicólogo Havelock Ellis (1859-1939) foi um dos muitos estudiosos e 

pesquisadores que pensou na relação entre os sons musicais e as cores. Ele acreditava que 

tanto o som como as cores impressionam de um modo geral e distinto cada indivíduo (apud 

LEINIG, 2008). 

 

Vários pintores como Pollock (1912-1956), Klee (1879-1940), Mondrian (1872-

1944), Michaux (1899-1984) e o próprio Kandinsky (1866-1944), que será bastante 

abordado nesse trabalho, induziam seus gestos no momento de pintar através de ritmos 

musicais, portanto, o envolvimento das cores junto aos estímulos auditivos é muito claro 

nas obras desses pintores (FRANCISQUETTI; NASCIMENTO, 1997). 

Francisquetti e Nascimento (1997), baseadas na literatura de Duché, Boussat-Letard 

e Lauros, dizem que o ritmo leva a um gesto gráfico e a uma progressão por etapas, que a 

melodia leva a determinadas cores (escolha essa que pode estar ligada ao estado emocional 

do indivíduo) e que a música determina a forma das projeções e estimula o impulso motor. 

Dentro do período Renascentista (meados de 1400 à 1600), Leonardo da Vinci 

(1452-1519) foi instigado pela possibilidade de relacionar cor com altura (freqüência) 

(CAZNOK, 2008). 

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) foi um artista italiano renascentista muito 

admirado em Praga e pela corte na qual servia e o primeiro a pensar na relação das cores 

com as notas musicais. Ele ligava os sons graves com as cores claras e os sons agudos com 

as cores escuras (TORNITORE, 1987). 

                                                           
2 Ibidem, p. 34 
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Amigo de Da Vinci, o teórico e compositor italiano Gafurius (1451-1522) faz sua 

relação entre os modos gregos e os corpos celestes, na qual também estavam incluídas as 

cores (CAZNOK, 2008). 

Isaac Newton, em 1704, também fez a sua relação entre as cores do arco-íris com as 

notas musicais (temperamento - música ocidental), como mostra mais adiante, na figura 1. 

Um dos principais responsáveis na transição das idéias do Renascimento para o 

período Barroco, principalmente no que se remete à música, o matemático, filósofo, teórico 

musical, sábio e padre jesuíta francês Marin Mersenne (1588-1648), também realizou a 

correspondência entre música e cor (CAZNOK, 2008). 

Segundo Caznok (2008), Athanasius Kircher (1601-1680), padre jesuíta e professor 

de grego, línguas orientais, matemática, filosofia e um dos primeiros investigadores e 

divulgadores da civilização egípcia e da decifração dos hieróglifos. É o autor de Mursugia 

Universalis sive ars magna consoni et disoni (Musurgia Universal ou arte magna dos sons 

consonantes e dissonantes), em 1650, que traz os valores terapêuticos da música através de 

idéias pitagóricas e que também realizou uma concordância entre música e cor usando 

intervalo musical. 

Louis Bertrand Castel (1688-1757) era outro sacerdote jesuíta, físico, matemático e 

músico (amador). Representante do Iluminismo foi quem falou sobre a “música das cores”. 

Impulsionado pela teoria de Newton sobre as cores e pelo tratado de harmonia de Rameau 

(1683-1764), criou a “gama das cores”, deixando de lado as antigas teorias de relação das 

notas musicais com as cores baseadas na tradição e na teologia, como também a teoria de 

Mersenne (1588-1648), que propunha como o Padre Kircher (1602-1680), diversos 

trabalhos científicos tratando sobre a sinestesia, mas que evitou elaborar um sistema de 

correspondências dos sons e das cores (apud COTTE, 1988). 

Castel acreditava que tanto a música visível como a música audível não eram mais 

que a manifestação, tornada perceptível aos sentidos humanos, da harmonia cósmica, 

termo comum em relação ao qual constituem a relação de analogia e correspondência. Ele 

pretendia tornar o som visível, tornar acessível aos olhos o prazer proporcionado pelos 

ouvidos (apud RIBAS, 2007). 

No século XVIII, Castel construiu um instrumento conhecido como “O Cravo 

Ocular”, que consistia em “tocar cores”. Quando uma nota era pressionada, surgia a cor 

correspondente a nota tocada, através de uma janela que possibilitava a entrada da luz de 
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uma vela em seu vidro. Para isso, o jesuíta (1734) teve que relacionar as notas musicais 

com as cores como podemos analisar na figura 1. 

 

 
Figura 1 

Fonte: Collopy (2004) 
 

O russo e um dos maiores representantes da tradição orquestral russa, Rimsky-

Korsakov (1844-1908), relacionou as tonalidades e cores (CAZNOK, 2008). 

Segundo Caznok (2008), Alexander Scriabin (1872-1915), músico e compositor 

nascido na Rússia também realizou uma analogia das notas musicais com as cores, em 

1911, e idealizou uma equivalência entre os sons e as cores sem pretensões científicas, por 

ele mesmo ser sinestésico, partindo do ciclo das quintas, como demonstrou a Figura 1. 

Na Austrália, em 1912, Alexander Burnett Hector realizou a demonstração de seu 

órgão de cores projetado sobre o conceito das correspondências vibratórias (CAZNOK, 

2008). 

Em 1913, Schoenberg (1874-1951) idealizou o uso de projeção de cores em seu 

drama com música Die glückliche Hand (A Mão Afortunada).3

Thomas Wilfrid (1889-1968), cantor de origem holandesa e que viveu nos Estados 

Unidos, apresentou em 1922, em Nova York, o Clavilux. A idéia desse instrumento estava 

relacionada à parte rítmica da música.

 

4

Em 1925, no Festival Alemão de Música e Artes, em Kiel, e com composições de 

própria autoria, Alexander László (1895-1970), nascido na Hungria, arquitetou um piano 

 

                                                           
3 Ibidem, p. 48. 
4 Ibidem, p. 37. 
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colorido que projetava cores em uma tela. Escreveu um livro chamado Die Farblichtmusik 

(Música de Cores e Luz) e também concebeu uma espécie de notação colorida que era 

impressa sobre as pautas.5

Caznok (2008) segue dizendo que o compositor francês Carol-Bérard e que foi 

aluno de Albéniz (1860-1909), inseriu o termo Cromophonie inspirado pelo pintor e 

cientista Valère Bernard (1860-1936). Carol-Bérard imaginou e criou um globo colorido 

multifacetado que espalhava cores diferentes ao ser girado. Sua correspondência entre cor 

e música se aplicava ao encadeamento de acordes e climas importantes da obra. 

 

Realizando concertos em Londres e Lisboa, em 1934, Frederick Bentham (1911-

2001) realizou ensaios com um console de luz. Para ser usado em espetáculos de balé, no 

Royal Festival Hall de Londres, Bentham supervisionou a instalação de um console de 

cores, o qual ainda continua presente no local (CAZNOK, 2008). 

Kandinsky envolveu de certa forma, todos os elementos da música, mas a sua 

análise para a melodia merece uma atenção especial. Falando das possibilidades de 

construção na pintura, diz que as construções simples são melódicas e que as construções 

complexas são sinfônicas (apud SALLES, 2002). 

A tonalidade da música e das cores são espontaneamente bem mais fina, provocam 

vibrações na alma que as palavras não podem explicar. Kandinsky fala da convicção de 

Goethe (1749-1832) sobre o fato de a pintura e a música terem o próprio baixo contínuo (é 

o que mostra ao executante da música, a harmonia a ser tocada) e “[...] a tentativa de fazer 

com que as crianças musicalmente menos dotadas aprendam uma melodia com a ajuda das 

cores”, e também recorda Sacharyin-Unkovskij, inventor de uma metodologia utilizada 

pelo conservatório de S. Petesburgo, “[...] para transcrever a música das cores da natureza, 

para pintar os sons da natureza, para ver os sons cromaticamente e escutar musicalmente as 

cores” (IACOMELLI, 2006, p. 91). 

Iacomelli (2006) segue dizendo que nós mesmos podemos reconhecer o valor 

teórico e prático dessa rica consonância entre cores e sons, percepção essa que Goethe já 

fazia bem antigamente. Aristóteles (384-322 a.C.) já falava e pensava sobre a proximidade 

entre a esfera auditiva e a esfera visual, entre a harmonia musical e harmonia cromática das 

cores: “[...] como na música os acordes harmônicos são assinalados pelas proporções 

numéricas das notas, assim as cores mais agradáveis são determinadas pelas mais simples 

proporções das componentes claras e escuras”. Na antiga China, havia uma concordância 
                                                           
5 Ibidem, p. 39. 
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entre a escala pentatônica e cinco cores básicas, que juntas proporcionavam uma harmonia 

cromática. Kandinsky oferece uma variada gama de comparações, que unidas, nos 

possibilitam a desenvolver uma imagem com uma precisão maior de sentidos, tornando o 

paradigma mais claro. Qualquer melodia musical é capaz de ser expressa em termos 

gráficos, seja para fins comparativos, ou seja, para fins didáticos. Na música 

contemporânea, a notação musical foi levada às últimas conseqüências, onde a natureza de 

qualquer som era indicada na partitura. 

Schafer (1933) apresenta de forma bem lúdica a expressão gráfica de um som. 

Ele realiza várias experiências através da criatividade dos jovens alunos induzindo-

os a descobrirem novas maneiras para a escuta do som e da música. São apresentados 

graficamente, quase todos os seus exemplos sonoros. Já em nível simbólico, algumas 

notações possuem código próprio e indicam o modo específico de produzir esses sons. 

Por ser sinestésico, o compositor Olivier Messiaen (1908-1992) foi um dos 

principais, entre os compositores do século XX, a cultivar a correlação entre som e cor. 

Nascido na Rússia, Ivan Vishnogradsky foi um compositor que também associou as 

cores com as doze notas musicais, em 1970, relação essa que pode ser observada na figura 

2. Tendo essa relação como base, o russo realizou um projeto que consistia em uma cúpula 

hemisférica de 18m de diâmetro e contendo milhares de células geradas por luzes coloridas 

seguindo o som das notas musicais específicas. 

 

       C C#   D D#  E  F F# G  G#A A# B 

 
Figura 2 

Fonte: Collopy (2004) 

 

Outro artista que pensou na relação das cores com a música foi Strubin (1897-

1965), que pintou centenas de quadros com base em sua escala de cor-tom, convertendo 

nota por nota em cores. Strubin tinha tanta certeza da relação entre cores e notas musicais, 

que até se negou a vender uma obra de sua própria autoria sobre uma fuga de Bach (1685-

1750) do que ter que obedecer ao desejo de um cliente que queria alterar uma cor no 

quadro, pois para ele o problema não era alterar o quadro, mas sim alterar a fuga de Bach 

(GERSTNER apud COLLOPY, 2004). 
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Estudioso das cores e da cura por meio delas (cromoterapia), Theo Gimbel foi 

inspirado pela teoria de Goethe (1749-1832) sobre as cores e por Rudolf Steiner (1861-

1925) em relação ao desenvolvimento e aplicação destas (GIMBEL, 1987). 

Gimbel (1987) também relacionou sons e cores, afirmando que as escalas 

cromáticas e as escalas musicais são forças complementares e têm a possibilidade de cura. 

Utilizando-se da espinha do ser humano como um instrumento de diagnóstico, Gimbel 

determinava as cores e os sons favoráveis para a saúde. 

Ele também criou um instrumento intitulado O Compositor de Cores, para 

conseguir cores através da música, e a partir dela e do movimento, alcançar melhora ou até 

mesmo a cura do indivíduo. Essa idéia partiu do pensamento do próprio autor de que as 

cores são um meio muito sutil e suave, e assim, são capazes de promover harmonia e paz 

nas pessoas dispostas à sua influência (GIMBEL, 1987).  

Jorge Antunes (1942), verdadeiro representante e precursor da música 

eletroacústica no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro, é instrumentista, compositor, regente e 

doutor em estética da música pela Universidade de Sorbonne (Paris); é também presidente 

da Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica e membro vitalício da Academia 

Brasileira de Música. 

Antunes também realizou trabalho relacionando a música com as cores, fundando o 

Estúdio de Pesquisas Cromo-Musicais. Em 1965, Antunes iniciou pesquisas no âmbito da 

relação entre os sons e as cores, compondo uma série de trabalhos para orquestras, fitas 

magnéticas, luzes e nomeando-os de Cromoplastofonias, onde também usava os sentidos 

do olfato, do paladar e do tato (PINHEIRO, 2009). 

Um outro brasileiro que ligou música com as cores foi o Professor do 

Departamento de Artes da PUC-RJ, Celso Wilmer (1948). Com formação em Matemática, 

Comunicação Visual e Música, Wilmer desenvolveu um trabalho para facilitar o 

aprendizado da leitura musical (partitura). 

O trabalho de Wilmer é direcionado à pedagogia musical, ou seja, ao ensino de 

música e ao entendimento da leitura musical em frente a uma partitura. Ele nomeou seu 

trabalho de “Partituras de Arco-Íris” (PUC, 1989, p.3). 

A idéia desse estudo foi adequar a partitura tradicional, e assim oferecer uma fácil 

ligação do estudante com a simbologia musical já estabelecida, que para Wilmer é abstrata. 
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Com base nas teorias de aprendizagem (níveis de abstração) de Jean Piaget (1896-

1980), o trabalho de Wilmer procurou colocar a partitura musical, já existente, dentro da 

representação gráfica. 

A relação de notas musicais com as cores de Wilmer se dá melodicamente por 

intervalos de terça e não por intervalos de segunda. Dentro dessa modelagem harmônica, e 

utilizando a tonalidade de Dó Maior como exemplo, as relações de cores e notas seriam: 

 

Dó / Azul  Mi / Roxo  Sol / Magenta  Si / Vermelho  Ré / Laranja  Fá / Amarelo  Lá / 

Verde 

 
Sendo o Dó azul, o Mi roxo e o Sol magenta (rosa), o acorde de Dó Maior recebe a 

cor azul como tom-base. Na partitura de arco-íris, a cor da tonalidade da música é aplicada 

em um tom de cor claro por baixo do intervalo em que vigora o acorde, ou seja, nesse 

mesmo acorde de Dó Maior, a nota mais grave sendo o roxo, sobre fundo azul, indica o 

tom do baixo na terça do acorde (Mi em Dó). 

Esse modelo cromático adotado por Wilmer, aplica-se a todas as tonalidades e 

escalas (escala menor, harmônica, melódica, etc.). Sendo assim, são os graus da escala 

musical que recebem cor e não os tons musicais, como num processo de figura e fundo. 

Podemos observar como essa relação se dá, na Figura 6. 

 

 
Figura 6 

Fonte: PUC Ciência (1989, p.7) 
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RESUMO 

 
O processo de Seleção de Pessoal torna-se cada vez mais criterioso, visto que por meio 
deste são selecionados os futuros colaboradores de uma organização, os quais influenciam 
decisivamente no funcionamento da mesma. De acordo com Gramigna (2002), uma das 
pioneiras da área de Recursos Humanos no Brasil, as empresas que se anteciparem, 
implantando estratégias que atraiam, desenvolvam e retenham profissionais em potencial, 
terão maiores chances de enfrentar a concorrência e ganhar o mercado. Desta forma, 
acredita-se que a Musicoterapia pode contribuir na área de Recursos Humanos através da 
inovação, e humanização dos processos seletivos por meio de experiências musicais 
musicoterapêuticas. Esta pesquisa configura-se como requisito para a conclusão do Curso 
de Musicoterapia na Universidade Federal de Goiás (UFG), e será desenvolvida durante o 
ano de 2010. Em uma abordagem qualitativa, objetiva-se investigar como a Musicoterapia 
pode contribuir no desenvolvimento do Processo de Seleção de Pessoal. Mediante a 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, será realizada uma intervenção 
musicoterapêutica em grupo com os candidatos concorrentes a um cargo de estagiário de 
uma organização. Serão utilizados como instrumentos para a coleta de dados, um Protocolo 
de Observação e uma Ficha de Conhecimento, Atitudes e Habilidades, baseados nas 
competências exigidas para o cargo pretendido. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia; Seleção de Pessoal; Recursos Humanos. 
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ABSTRACT 

 
The process of selection of personnel becomes increasingly discerning, as selected by this 
are the future employees of an organization, which decisively influence the operation. 
According Gramigna (2006), a pioneer in the area of Human Resources in Brazil, 
companies anticipating, implementing strategies to attract, develop and retain professional 
potential, will have more chances to compete and win the market. Thus, it is believed that 
music therapy can contribute to the Human Resources through innovation, and 
humanization of the selective processes by means of musical experiences with music. This 
research appears as a requirement for the completion of the Music Therapy course at the 
Federal University of Goiás (UFG) and will be developed during the year 2010. In a 
qualitative approach, aimed at investigating how music therapy can contribute to the 
development of the Personnel Selection Process. Upon approval by the Ethics Committee 
in Research of UFG, will be held with music in an intervention group with the candidates 
competing to become an intern in an organization. Will be used as instruments for data 
collection and an Observation Protocol Form a Knowledge, Attitudes and Skills, based on 
skills required for the position you want. 
 
Keywords: Music therapy; Personnel Selection; Human Resources. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo abrange duas grandes áreas: Musicoterapia e Recursos Humanos, 

com intuito de investigar como a Musicoterapia, por meio de experiências musicais, pode 

contribuir no desenvolvimento do processo de seleção de pessoas em uma organização. 

O processo de seleção de pessoal busca, entre os candidatos recrutados, aqueles 

mais adequados aos cargos existentes na empresa, visando manter ou aumentar a eficácia e 

o desempenho do pessoal, bem como da organização (CHIAVENATO, 2004, p.29). 

Lobos (1979) define a seleção como o processo por meio do qual a empresa procura 

satisfazer suas necessidades de recursos humanos, escolhendo aqueles que melhor 

ocupariam determinado cargo na organização, com base em uma avaliação de suas 

características pessoais (conhecimentos, habilidades, etc.) e de suas motivações. 

A seleção de pessoas tem se tornado uma das áreas de maior importância para as 

organizações já que possibilita sua sobrevivência e expansão, ou seja, a qualidade da 

empresa está diretamente ligada à qualidade de suas seleções (SIMON FRANCO apud 

BOOG, 2002, p.21). Sabe-se, no entanto, que se faz necessário refletir sobre o perfil dos 

profissionais almejados e a partir daí decidir a forma mais adequada para selecioná-los. 

Gramigna (2006, p.12) pondera, que “as empresas que se anteciparem, implantando 
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estratégias que atraiam, desenvolvam e retenham profissionais em potencial, terão maiores 

chances de enfrentar a concorrência e ganhar o mercado”, o que evidencia o quanto tais 

processos devem ser revistos e aperfeiçoados para que se tenham resultados otimizados. 

Para a realização de um processo de seleção existem diferentes etapas visando à 

contratação do profissional mais habilitado ao cargo previsto. Em geral, segue-se por 

análise de currículo e entrevista inicial; preenchimento de formulários de proposta de 

emprego; referências históricas sobre o candidato; aplicação de testes e entrevista final. 

Para a avaliação do candidato têm sido utilizados diferentes instrumentos, como: 

entrevistas; provas de conhecimentos e capacidades; testes psicométricos; testes de 

personalidade; técnicas de simulação, etc., aplicados por profissionais da área de 

Administração, Recursos Humanos, e/ou Psicologia, a fim de identificar se o candidato 

concorrente ao cargo possui as competências exigidas para o desempenho otimizado das 

funções previstas. 

As competências, segundo Levy-Leboyer (apud GRAMIGNA 2002, p.15) são 

repertórios de comportamentos e capacitações, que algumas pessoas ou organizações 

dominam melhor que outras, fazendo-as eficazes em uma determinada situação. Tais 

competências podem ser baseadas em três dimensões – Knowledge, Know-How and 

Attitudes (conhecimento, habilidade e atitude), envolvendo além das questões técnicas, a 

cognição, necessária à execução de um determinado trabalho. A junção das três iniciais 

(CHA), em resumo, é o que se faz necessário para um bom desenvolvimento do trabalho e 

de sua função na empresa (DURAND, 1998; 1999 apud VIEIRA, 2002). 

Segundo World Federation of Music Therapy (apud BRUSCIA 2000, p.286): 
Musicoterapia é a utilização da música e/ou seus 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, mental, 
emocional, social e cognitiva) para desenvolver potenciais e desenvolver ou 
recuperar funções do indivíduo de forma que ele posso alcançar melhor integração 
intra e interpessoal e consequentemente uma melhor qualidade de vida. 

 

As principais experiências musicais musicoterapêuticas são: improvisação, re-

criação, composição e audição. Na experiência de improvisação, faz-se música tocando, 

cantando, criando uma melodia, um ritmo, uma canção de forma improvisada; na re-

criação, há a execução de músicas ou atividades musicais a partir de um modelo; na 

composição, escrevem-se canções, letras ou qualquer tipo de produção musical; e na 

audição ouve-se música e responde a essa experiência em diferentes modalidades 
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(BRUSCIA, 2000). 

Neste sentido, acredita-se que a inserção da Musicoterapia na seleção de pessoas 

pode contribuir na identificação das competências e habilidades dos candidatos, já que as 

experiências supracitadas promovem a projeção de conteúdos de forma espontânea e 

lúdica. A ação da música no ser humano é capaz de baixar níveis elevados de estresse, abrir 

canais de comunicação, diminuir o senso crítico e oportunizar a livre expressão, 

impulsionando a interação com o outro e desvelando a forma de “ser no mundo”. 

Desta maneira, o profissional musicoterapeuta trabalha, principalmente, com a 

comunicação musical que “ao contrário da comunicação verbal, não contém por si só 

possibilidades de contradição. A forma de expressão musical não é ambígua e não 

transmite nenhuma cilada de significado, o que a torna mais segura” (BARCELLOS, 1992, 

p 8-9). Assim, a integração do profissional musicoterapeuta na área organizacional pode 

favorecer uma seleção mais completa. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Perante essas ponderações, foi proposto como Trabalho de Conclusão de Curso, a 

inserção da Musicoterapia no desenvolvimento do processo de seleção de pessoas, a fim de 

investigar se a Musicoterapia pode contribuir, através de experiências musicais, em uma 

etapa do desenvolvimento do Processo de Seleção de Pessoas. 

Esta pesquisa configura-se como qualitativa, através de comparações, descrições e 

interpretações da compreensão dos fenômenos (LAVILLE, 1999). Será realizado um 

estudo de caso de um grupo, a fim de fornecer dados e elementos do contexto da seleção de 

candidatos em uma organização, e auxiliar na compreensão de fenômenos complexos. 

Após a aprovação do projeto do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, a pesquisadora e autora deste projeto iniciará a coleta de dados. A coleta 

de dados será realizada na Universidade Federal de Goiás, em uma seleção de estagiários 

destinada ao CEGEF – Centro de Gestão do Espaço Físico. 

Poderão participar como sujeitos da pesquisa, interessados em se candidatar a 

seleção de estagiários para o CEGEF-UFG; sujeitos maiores de 18 anos; sujeitos 

estudantes da Universidade Federal de Goiás e; sujeitos que estejam de acordo em assinar 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os sujeitos serão informados do edital de estágio não obrigatório através da 
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divulgação no site www.prograd.ufg.br, realizado pela PROGRAD – Pró-Reitoria de 

Graduação, a inscrição para a seleção será realizada no DAA. Os alunos inscritos para a 

seleção de estagiários destinados a um cargo no CEGEF-UFG passarão pelo processo de 

análise de currículos, realizado pelo gestor do órgão, e posteriormente, pela intervenção 

musicoterapêutica, de acordo com as datas estabelecidas no edital. 

Durante a intervenção musicoterapêutica estarão presentes - a pesquisadora autora, 

a musicoterapeuta colaboradora e o gestor do órgão (CEGEF). O gestor, assim como a 

musicoterapeuta colaboradora, terá como função observar e auxiliar na escolha final do 

candidato. O gestor também terá a função de avaliar, através da entrevista, a musicoterapia 

aplicada a este processo de seleção. A musicoterapeuta colaboradora terá a função de 

observar a intervenção musicoterapêutica e de entrevistar os candidatos e gestor após a 

intervenção musicoterapêutica. 

A seleção de candidatos se dará mediante algumas etapas: o recrutamento dos 

candidatos, análise de currículos realizada pelo gestor do órgão, intervenção 

musicoterapêutica, realizada pela pesquisadora autora deste projeto e caso o gestor ache 

necessário, entrevistas com os candidatos. 

O planejamento da intervenção musicoterapêutica será construído a partir do perfil 

dos candidatos, delimitado pelo gestor do CEGEF na reunião que antecederá a seleção de 

candidatos, de forma a definir o cargo e o perfil dos candidatos a serem selecionados, 

sendo preenchida a Ficha de Competências, que auxiliará na análise e na delimitação do 

Protocolo de Observação e para a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

A intervenção musicoterapêutica será realizada em um grupo de até 20 candidatos, 

com duração de aproximadamente uma hora e meia, em uma sala no CEGEF-UFG, 

utilizando experiências musicais musicoterapêuticas ativas, citadas por Bruscia – 

Improvisação, re-criação e composição - de forma que o candidato terá a “ação de fazer 

música” (COSTA, 1989), atuando diretivamente através das experiências musicais 

sugeridas pela pesquisadora autora. 

O papel da musicoterapeuta autora será planejar, realizar e contribuir com as 

análises das respostas referentes a intervenção musicoterapêutica. Colaborando com sua 

ferramenta principal, que é a música e seus elementos, a fim de coletar as habilidades e 

perfil dos candidatos. 

Após a intervenção musicoterapêutica, será aplicada entrevista (ver item 10) aos 
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candidatos, pela musicoterapeuta colaboradora. Durante esse momento, a partir da 

observação e análise do protocolo de observação, a pesquisadora atuante, e o gestor se 

reunirão a fim de discutir o processo de seleção, e o optar pelo candidato apto a assumir o 

cargo destinado. O gestor também será entrevistado pela musicoterapeuta colaboradora, ao 

final de todo o processo de seleção, para que possa ser deixada a sua impressão sobre a 

atuação da musicoterapia e resultados obtidos. 

Faz-se necessário ressaltar que as habilidades musicais dos candidatos não serão 

avaliadas, ou seja, o candidato que não tiver nenhum tipo de vivência com a música não 

será desprivilegiado em relação a um candidato músico. Serão avaliadas competências 

exigidas pelo cargo almejado, como flexibilidade, atitude, resiliência, liderança, etc. 

A análise e interpretação dos dados coletados serão de construção interativa de uma 

explicação, visto que a pesquisadora elaborará pouco a pouco uma explicação lógica do 

fenômeno e situação estudados, examinado as unidades de sentido, as inter-relações entre 

essas unidades e entre as categorias em que elas se encontram reunidas. Esta forma de 

análise é simultaneamente desenvolvida e verificada, ainda que em parte, em um vaivém 

entre reflexão, observação e interpretação, à medida que a análise progride (LAVILLE, 

1999). 

As análises dos candidatos serão construídas dentro da escuta e análise 

musicoterapêutica a partir de aspectos e respostas sonoro/musicais (sem ênfase em 

aspectos estéticos), verbais e não verbais. O cruzamento dos dados da pesquisa de campo 

será construído a partir da análise das respostas contidas no Protocolo de Observação, 

imagens registradas, entrevistas realizadas, embasadas nas referências coletadas. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

A partir do cruzamento de dados da pesquisa bibliográfica com a pesquisa de 

campo, espera-se compreender de que modo, e se a musicoterapia pode contribuir de forma 

efetiva e humanizada, através de experiências musicais musicoterapêuticas na etapa de 

Dinâmica de Grupo do processo de seleção de pessoas. É também de interesse desta 

pesquisadora contribuir para a construção bibliográfica e abertura de um novo campo de 

atuação dentro da Musicoterapia Organizacional. 

Nota-se ainda que, embora neste projeto de pesquisa o enfoque configure-se no 

processo de seleção de pessoas, após a seleção o candidato deve ter um acompanhamento 
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na organização, conhecido como as fases de desenvolvimento e treinamento de equipe, 

onde o musicoterapeuta poderá também contribuir, fazendo-se necessário a ampliação de 

pesquisas também neste campo. 

Os resultados desta pesquisa serão apresentados a uma banca na Universidade 

Federal de Goiás, em dezembro de 2010, e divulgados através de comunicações orais, 

artigos em anais de eventos e revistas. 
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um estudo de caso sobre as contribuições da linguagem musical no 

discurso e nos laços sociais de um paciente esquizofrênico 
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RESUMO 

 

O trabalho propõe a realização de uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo e cunho 
exploratório, propondo interfaces entre as áreas de Musicoterapia e Psicanálise. Será 
realizado um estudo de caso com um paciente esquizofrênico do Centro de Saúde - Parque 
Atheneu com o objetivo principal de investigar como a Musicoterapia, por meio da 
linguagem musical e dos instrumentos musicais, pode contribuir em seu discurso e laços 
sociais. O indivíduo esquizofrênico apresenta diversos sintomas, entre eles: dificuldades 
em seu discurso e o embotamento social. Dessa forma, justifica-se a relevância deste 
trabalho por pretender uma reflexão sobre a prática clínica musicoterapêutica 
fundamentada na teoria psicanalítica, a qual pode oferecer uma rica compreensão dos 
acontecimentos no setting musicoterapêutico. Acredita-se que a utilização da música e seus 
efeitos no desenvolvimento de um processo terapêutico com indivíduo esquizofrênico, 
podem possibilitar novos caminhos na construção de seus sentidos e significados. 
Pretende-se com este trabalho contribuir para a bibliografia da área de Musicoterapia e 
áreas correlatadas. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia; Psicanálise; Esquizofrenia.  
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em suas apresentações sobre a teoria psicanalítica, Freud (1976) apresenta os três 

tipos de psicopatologias: as neuroses, as psicoses e as perversões. De acordo com 

Dalgalarrondo (2008) as psicoses são apresentadas em quatro distinções: autismo, distúrbio 

bipolar, paranóia e esquizofrenia. Estas são distúrbios resultantes de conflitos entre o ego e 

realidade (mundo externo). O indivíduo esquizofrênico tende a mascarar a realidade 
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através do predomínio de uma fantasia onipotente em sua mente e em suas ações, visando 

destruir a realidade e a sua consciência para assim alcançar um estado que não se 

assemelha nem a vida e nem a morte (COSTA, 2006). 

Classificada em quatro tipos (paranóide, catatônica, hebefrênica e simples) a 

esquizofrenia é caracterizada essencialmente como um transtorno do pensamento. 

Apresenta-se inicialmente como fator de pré-disposição genética e como resultado de 

certas falhas de construção da personalidade decorrentes de um ambiente que não pôde ser 

suficientemente facilitador para ajudar o sujeito a atingir várias metas, tais como: 

integração, personalização e desenvolvimento das relações objetais 

(DALGALARRONDO, 2008; WINNICOTT, 1983). 

O indivíduo esquizofrênico tem em sua imagem corporal uma deficiência que gera 

uma dificuldade entre seus sentimentos e suas expressões. Sua postura corporal, a 

tonicidade muscular, olhares, a perda da espontaneidade gestual, da harmonia e da graça 

dos movimentos mostram rigidez e tensão (COSTA, 2009). Deutsch (1968 apud QUINET, 

2006) afirma que a relação emocional do indivíduo esquizofrênico com o mundo externo e 

com o seu próprio eu parece estar empobrecida ou ausente. 

Diante dos levantamentos sobre o tema, surgem questionamentos: “como certos 

conceitos psicanalíticos podem contribuir para a fundamentação da prática clínica 

musicoterapêutica?”; “como a musicoterapia pode trazer contribuições no tratamento de 

um indivíduo esquizofrênico?”. 

Dessa forma, o presente projeto de pesquisa objetiva investigar como a 

Musicoterapia, por meio da linguagem musical e dos instrumentos musicais, pode 

contribuir no discurso e nos laços sociais de um paciente esquizofrênico. 

De acordo com Barcellos (1982), 
a musicoterapia é a utilização da música e/ou seus elementos integrantes como 
objeto intermediário de uma relação terapêutica que permite o desenvolvimento de 
um processo terapêutico, mobilizando reações bio-psico-sociais no indivíduo com 
o propósito de minimizar seus problemas específicos e facilitar sua 
integração/reintegração no ambiente social normal. 

 

Costa (2009) descreve que o ritmo, a cadência, as entonações e inflexões da voz 

que acompanham a palavra, expressam papéis importantes na compreensão e interpretação 

das mensagens a serem transmitidas. A possibilidade de experimentar e explorar um 

instrumento musical, a voz, o corpo e/ou a própria música em Musicoterapia, 
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principalmente quanto aos aspectos não-verbais, oportuniza uma ampliação da capacidade 

de comunicação do cliente. 

O musicoterapeuta oferece através de diferentes recursos musicais uma ampliação 

das possibilidades expressivas do paciente, movendo-o das formas constantes e 

estereotipadas. O processo musicoterapêutico é um movimento espiralar com centro na 

música, que se constitui como um trinômio – ação/relação/comunicação interligado e 

percebido a partir da ação musical. O “prazer de ouvir” segundo Costa (2009), leva o 

esquizofrênico a ter a percepção de que existe algo exterior que propicia prazer – a música. 

O desejo de investigar sobre esse tema surgiu a partir de leituras sobre 

Musicoterapia e Psicanálise e também pela participação desta pesquisadora em um 

processo psicanalítico, iniciado antes mesmo de adentrar o Curso de Graduação em 

Musicoterapia. O trabalho a ser desenvolvido justifica-se pela importância do 

musicoterapeuta ter uma prática clínica fundamentada. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Investigar como a Musicoterapia, por meio da linguagem musical e dos 

instrumentos musicais, pode contribuir no discurso e nos laços sociais de um paciente 

esquizofrênico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar interfaces entre as áreas de Musicoterapia e Psicanálise, através de um 

estudo bibliográfico sobre os temas: linguagem musical, instrumentos musicais, 

esquizofrenia, psicose, discurso psicótico, laços sociais. 

2. Investigar, por meio de atendimentos musicoterapêuticos com um paciente 

esquizofrênico, a utilização dos instrumentos musicais como ponte para realidade; 

3. Averiguar como a linguagem musical e suas características específicas auxiliam 

no processo de comunicação e expressão do paciente esquizofrênico; 

4. Contribuir para a bibliografia da área de Musicoterapia e áreas correlatadas. 
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METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

O projeto caracteriza-se como uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, de 

cunho exploratório a ser realizada por meio de um estudo de caso.  Após a aprovação do 

projeto pela Secretaria Municipal de Saúde, na Comissão de Pesquisa da Escola de Música 

e Artes Cênicas (EMAC – UFG) e do Comitê de Ética, a coleta de dados será iniciada. 

Serão realizados por volta de doze atendimentos musicoterapêuticos com um paciente 

esquizofrênico, no Laboratório de Musicoterapia da EMAC-UFG, situado no Setor 

Universitário, com duração de aproximadamente 45 minutos. Espera-se neste período obter 

informações significativas para os objetivos traçados neste projeto. 

O sujeito da pesquisa foi eleito partindo de um primeiro contato com a 

pesquisadora autora, através da disciplina de Estágio Supervisionado I e II, ministradas no 

5ª e 6ª período da graduação. Os responsáveis deverão expressar aceitação que o sujeito 

participe da pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, em 

atendimento à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Serão realizadas observações e relatórios dos atendimentos musicoterapêuticos; 

Gravação em áudio e vídeo de todos os atendimentos realizados; Análises 

musicoterapêuticas dos atendimentos; Todos os atendimentos serão resgistrados em forma 

de relatórios descritivos e em forma de vídeo. Em seguida passarão por análises 

musicoterapêuticas mediante as contribuições da orientadora e responsável pela pesquisa, 

professora Fernanda Valentin, e também da professora co-orientadora Denisye Aleksandra 

Zacharias. 

 

RESULTADOS 

 

Tratando-se de um projeto de pesquisa, requisito para a conclusão do Curso de 

Bacharelado em Musicoterapia da Universidade Federal de Goiás, o mesmo apresenta-se 

em fase de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição. Por esse motivo 

ainda não se dispõe de resultados. 
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CONCLUSÃO / DISCUSSÃO 

 

Por este trabalho situar-se em fase inicial, não apresenta-se conclusões. Acredita-se, 

no entanto que, a riqueza e especificidade da Musicoterapia, a qual converge a utilização 

da música e seus efeitos no desenvolvimento de processos terapêuticos, pode possibilitar 

aos indivíduos esquizofrênicos novos caminhos na construção de seus sentidos e 

significados, principalmente no que tange a seus discursos e laços sociais. 
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TOCAR SEM TOCAR: 

o Theremin-MIDI e suas possibilidades na musicoterapia. 
 

Paulo Roberto Suzuki1

 

 

 

RESUMO 
 
O Theremin, inventado pelo russo Lev Sergeyevich Termen, em 1919, é considerado um 
dos primeiros instrumentos musicais eletrônicos. Foi lançado na Europa, mas foi nos 
Estados Unidos, nos anos 20 e 30 que o Theremin teve seu período glamoroso, culminando 
em apresentações no Carnegie Hall. Neste mesmo período, o Theremin ganhou espaço no 
cinema, na produção de efeitos especiais em filmes de ficção científica, com destaque para 
a obra de Robert Wise, "O dia em que a Terra parou", dentre outros. Mais tarde, nos anos 
60 e 70, o Theremin reaparece no Rock'N'Roll, inclusive no Brasil, em performances do 
grupo "Os Mutantes". Na atualidade, o Theremin é encontrado na música experimental. O 
grupo mineiro Pato Fu, inclui performances de Theremin na música "Eu"; no vídeo-clip do 
mesmo tema, a introdução, faz apologia a Lev Termen.  
O Theremin é um instrumento musical que se toca sem que seja necessário tocá-lo 
fisicamente. É constituído por um gabinete onde embarca circuitos eletrônicos; sobre o 
gabinete, são conectadas duas antenas: uma circular e outra telescópica. A antena 
telescópica emana um campo eletromagnético que quando alterado com a aproximação das 
mãos ou qualquer parte do corpo, gera uma sonoridade, proporcional e linear ao gesto 
realizado.  
O Theremin é originalmente mono-timbral e com o uso da tecnologia digital, podemos 
estender ainda mais suas facilidades tornando-o multi-timbral. Na área da execução, 
podemos ajustar a resolução do campo de toque, ou seja, gerar mais ou menos notas 
musicais com base em um mesmo deslocamento gestual; adicionalmente, programar 
escalas, tais como: cromática, diatônica, pentatônica, e outras, de tal forma que, um mesmo 
gesto produza distintas evoluções, dependendo da escala previamente especificada.  
A interface não-tátil e aérea do Theremin proporciona, potencialmente, possibilidades para 
a implementação de técnicas musicoterapêuticas onde as adaptações e órteses não dão 
conta.  Por conseguinte, valoriza o gesto; seja o gesto simples, meio pelo qual o ser 
humano se expressa usando seu corpo; gesto musical, movimentos corporais (físicos ou 
mentais) relacionados com a música (Wikipedia). Em alguns escritos, a musicoterapeuta 
Leomara Craveiro de Sá menciona: “gesto como produção de interação”, “gesto como 
produção de comunicação” e “gesto como índice”.  
A atuação da pesquisa científica em tecnologia musical para explorar novos caminhos e 
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e telefonia computadorizada; músico multi-instrumentista; facilitador de rodas de tambores (HealthRhythms 
e Village Music Circles). APEMESP #296, membro-voluntário da SWPS, Seattle World Percussion Society. 
Website: www.emind.info. Email: suzuki@pobox.com. 
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possibilidades, têm sido significativa como podemos constatar em: NIME (International 
Conference on “New Interfaces for Musical Expression”); International Conference on 
“Music Technology: Solutions to Challenges”; a “Da Vince Awards”, inovações em 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologia assistiva, premiou recentemente (2010) uma 
solução baseada em computador, software e conceitos de realidade aumentada, 
denominada “VMI” (Virtual Music Instrument) que permite acionar sons e música por 
meio de gestos. Encontramos empresas que desenvolvem dispositivos baseados em 
tecnologia musical, com destaque para a MIDIcreator e Soundbeam, ambas inglesas.  
O Theremin propõe questões epistemológicas desafiantes, pois coloca em “check” padrões 
convencionais, como, a relação do timbre com a fonte sonora. No Theremin MIDI, por 
exemplo, é possível, com o gesto, acionar notas de piano. A perspectiva analisada propõe o 
deslocamento da tatilidade para um campo mais subjetivo. O aspecto timbral é afetado, 
pois ocorre também o deslocamento da dependência com a fonte sonora. Abre-se aí, um 
campo para o gestual imaginativo, não tangível e invisível. O deslocamento da tatilidade 
para a subjetividade, proporciona um aumento nas possibilidades procedurais e pode 
enriquecer as abordagens musicoterapêuticas. Além de constatar um novo tipo de "fazer 
musical", demanda a necessidade de geração de novos parâmetros para balizar modelos de 
habilidade musical de pacientes. 
 
Palavras-Chave: Musicoterapia; Theremin; MIDI; Gestualidade; Tatilidade; Música 
Adaptativa; Tecnologia Musical; Tecnologia Assistiva; Acessibilidade. 
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ESTUDO E APLICAÇÃO DO PERFIL PSICOMUSICAL E 

PERSONALIDADE EM UNIVERSITÁRIOS: 
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RESUMO 

 
O presente projeto propõe a realização de uma pesquisa aplicada, por meio da investigação 
sobre o Estudo do Perfil Psicomusical e a Personalidade, desenvolvido por Verdeau-
Paillès. Percebendo a escassez de bibliografia sobre o referente assunto em língua 
portuguesa, surgiu o desejo de realizar uma pesquisa tendo como base o estudo supracitado 
adaptado ao contexto brasileiro, especificamente com estudantes universitários da 
Universidade Federal de Goiás. Tendo como base o método qualitativo, após a Aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, a fase de coleta de dados se realizará no 
Laboratório de Musicoterapia da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG com 20 jovens 
e adultos normativos vinculados a esta Universidade. A não utilização de métodos que 
possam trazer riscos a integridade psicofísica dos sujeitos, a participação de uma co-
terapeuta e a realização de supervisões periódicas foram medidas adotadas para a 
diminuição dos possíveis riscos aos sujeitos. Assim, acreditamos que essa pesquisa possa 
contribuir com o acervo bibliográfico na área da Musicoterapia, estimular novos estudos 
relacionados ao Perfil Psicomusical e Personalidade em Musicoterapia, e oportunizar uma 
nova visão do referido tema a partir da realidade brasileira no contexto da Universidade 
Federal de Goiás. 
 
Palavras-chaves: Perfil Psicomusical e Personalidade; Psicanálise; Musicoterapia. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto propõe a realização de uma pesquisa aplicada, por meio da 

investigação sobre o Estudo do Perfil Psicomusical e a Personalidade, desenvolvido por 

Verdeau-Paillès. 

                                                           
1 Estudante do sétimo período da graduação em Musicoterapia da Universidade Federal de Goiás. 
2 Graduada em Musicoterapia pela UFG (2006); Mestre em Música pela UFG (2010). Atualmente é 
professora substituta da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, na área 
Musicoterapia - Fundamentos e Aplicabilidades. Orientadora deste Estudo. 
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Após ser ministrado minicurso no 34º. Festival Nacional de Música da Escola de 

Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, pela musicoterapeuta Cristiane 

Amorosino em 2009, que tinha por título “Introdução ao Estudo do Perfil Psicomusical e a 

Personalidade segundo Verdeau Paillès”, percebeu-se pouca bibliografia sobre o referente 

assunto em língua portuguesa. 

O estudo sobre o Perfil Psicomusical e a Personalidade foi desenvolvido por 

Verdeau-Paillès e seus colaboradores na França. Inicialmente, o método foi utilizado com 

pacientes psiquiátricos, posteriormente, passou-se a utilizá-lo com adultos normativos 

(AMOROSINO, 2009a).  

O questionamento “por que nem todos os ouvintes vivenciam a mesma música da 

mesma forma, intensidade, vibração e envolvimento?” norteou a pesquisa da Dr. Verdeau 

Paillès. A partir deste momento, passou-se a ter por objetivo central “estudar de maneira 

profunda as reações do sujeito frente aos estímulos sonoros/musicais, proporcionando uma 

noção detalhada da receptividade musical deste sujeito e fornecendo indicações 

terapêuticas mais adequadas” (AMOROSINO, 2009a). 

O Estudo do Perfil Psicomusical e a Personalidade teve como modelo os Testes 

Projetivos TAT - Teste de Apercepção Temática- e RORSCHACH3

Na segunda etapa são utilizadas técnicas musicoterapêuticas, como a Audição 

musical, que consiste em empregar músicas ao vivo ou gravadas com o cliente (BRUSCIA, 

, advindos da 

psicologia, a proposta para testificação e Teste Projetivo Sonoro de Benenzon (1985), o 

Método de Alternância de Jacques Jost (apud AMOROSINO, 2009a). Este método é 

formado por uma bateria de testes que se divide em três etapas. A primeira consiste na 

Entrevista Verbal contendo os dados de identificação e histórico do sujeito (anamnese), a 

segunda o Teste de Audição Musical, e por último tem-se o Teste Ativo. A entrevista 

verbal (primeira etapa) tem como objetivo obter dados, que identifiquem o sujeito, sua 

receptividade musical, seu ponto de vista com relação à utilização da música no contexto 

terapêutico, seu histórico do ambiente sonoro, e sua cultura musical, isto é, as vivências 

sonoras passadas (intra-uterinas, do nascimento, infantis, etc.) e atuais. 

                                                           
3 TAT - um teste projetivo em que os “sujeitos são solicitados a interpretar e a explicar cenas ambíguas. A 
natureza de suas respostas é tomada como um indicador de ansiedades ocultas ou defesas inconscientes”. 
RORSCHACH - Teste projetivo baseado na teoria psicanalítica, que “consiste em apresentar aos sujeitos 
grandes padrões de borrões de tinta. Os sujeitos são solicitados a interpretá-los em termos de imagens que os 
borrões podem representar” (STRATTON; HAYES, 1998, p.233, 234). 
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2000) 4

A terceira etapa consiste na aplicação do Teste Ativo tendo como base a 

Testificação Musical de Benenzon (1985). Esta parte do teste divide-se em 

exploração/experimentação de objetos sonoros e audição de quatro trechos musicais 

(escolhidos pelo musicoterapeuta) com livre expressão. 

. Para Chaves et al. (1998, p.6) “esta técnica acessa ideias e pensamentos que 

servem para ser examinados e discutidos, e traz à tona sentimentos às vezes ignorados ou 

esquecidos que precisam ser expressados”. 

Após este momento o musicoterapeuta fará uma análise dos dados coletados, onde 

terá a visão voltada para encontrar os mecanismos de defesa5

Este estudo contribui para o diagnóstico dos clientes, auxiliando na obtenção de 

maiores resultados no processo musicoterapeutico. Assim tem-se a necessidade de maior 

conhecimento da personalidade do cliente, para que a musicoterapia seja como uma 

“fórmula de psicoterapia de inspiração analítica, de duração mais breve que a psicanálise 

clássica” (AMOROSINO, 2009b, p.9). 

 emergidos no momento da 

aplicação da bateria de testes. 

Esta bateria de testes dá indicações terapêuticas por meio do Perfil Psicomusical, 

auxiliando-nos com indícios de quais as técnicas musicoterapêuticas devem ser aplicadas 

ao cliente. 

Deste modo, “a Musicoterapia é um campo da medicina que estuda o complexo 

som-ser humano-som, para utilizar o movimento, o som e a música com o objetivo de abrir 

canais de comunicação no ser humano, para produzir efeitos terapêuticos” (AMOROSINO, 

apud 1993, BARANOW, 1999, p.7). 

Assim, acredita-se que essa pesquisa possa contribuir com o acervo bibliográfico na 

área da Musicoterapia, estimular novos estudos relacionados ao Perfil Psicomusical e 

Personalidade em Musicoterapia, e uma nova visão do referido tema a partir da realidade 

brasileira no contexto da Universidade Federal de Goiás.  

 

OBJETIVOS 

 

                                                           
4 Bruscia utiliza o termo “método”, porém como este é citado por Chaves, será utilizado o mesmo termo que 
a autora utiliza. 
5 “São processos subconscientes desenvolvidos pela personalidade, os quais possibilitam a mente 
desenvolver uma solução para conflitos, ansiedades, hostilidades, impulsos agressivos, ressentimentos e 
frustrações não solucionados ao nível da consciência” (STRATTON; HAYES, 1998, p.145). 
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Objetivo Geral: 

Realizar aplicação e levantamento bibliográfico do estudo elaborado por Verdeau 

Paillès e seus colaboradores, em estudantes universitários normativos que estejam 

ingressos na Universidade Federal de Goiás. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Realizar um levantamento bibliográfico das áreas contempladas no Estudo do 

Perfil Psicomusical e a Personalidade como: Música, Musicoterapia (enfatizando as 

técnicas de audição musical e improvisação musical), Terapias Expressivas e Psicanálise 

(mecanismos de defesa, estudo da personalidade). 

2. Identificar e quantificar os mecanismos de defesa emergidos durante a aplicação 

dos testes relacionados ao Perfil Psicomusical e a Personalidade. 

3. Realizar um levantamento sobre os resultados do teste nos indivíduos da 

pesquisa, visando ter breve panorama sobre a realidade acadêmica goianiense. 

4. Escrever trabalho monográfico sobre o referido tema já citado anteriormente. 

5. Apresentar o referido trabalho monográfico a uma banca examinadora para que 

haja aprovação da autora deste projeto, no curso de Musicoterapia da Universidade Federal 

de Goiás. 

 

METODOLOGIA 

 

1. Quanto ao tipo de pesquisa 

Esta pesquisa utilizará o método qualitativo com alguns instrumentos do método 

quantitativo. Segundo Minayo (2004, p.78):  
o método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 
interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 
artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. 

 

Ainda segundo essa autora, o método qualitativo tem por objetivo esclarecer e 

trazer visibilidade a dados e tendências que possam ser observadas, ou produzir modelos 

teóricos que tenham aplicabilidade na prática. 

Dentro do método qualitativo serão realizadas análises musicoterapeuticas onde se 

classificará e contabilizará os mecanismos de defesa surgidos na aplicação do teste. Essa 
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contabilização será feita em forma de gráficos, média dos mecanismos de defesa 

emergidos, empregando instrumentos do método quantitativo. 

 

2. Quanto à duração da pesquisa 

Esta pesquisa terá a duração de oito meses sendo que a coleta de dados será 

realizada nos meses de agosto, setembro e outubro. 

 

3. Quanto ao local da pesquisa 

Esta pesquisa será realizada no Laboratório de Musicoterapia da Escola de Música 

e Artes Cênicas (EMAC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), situado em frente à 

Praça Universitária, atrás do Museu Antropológico, Campus Colemar Costa e Silva, Setor 

Universitário. Composto por duas salas de atendimento (onde se realizam os atendimentos 

musicoterapeuticos), uma sala de observação, uma sala de estudos, uma sala apoio (onde 

estão todos os instrumentos musicais, colchonetes e materiais utilizados para os 

atendimentos musicoterapeuticos), secretaria e dois banheiros. São disponibilizados para 

os atendimentos diversos instrumentos musicais como gaita, flauta, afoxé, alfaia, violão, 

teclado, piano, colchonetes, aparelhos de som, etc. 

 

4. Quanto aos resultados da pesquisa 

Todos os resultados advindos desta pesquisa serão publicados, sendo estes 

favoráveis ou não. Este material será utilizado para divulgação em TCC, participação em 

eventos científicos e revistas de áreas relacionadas e correlacionada à Musicoterapia. 

 

5. Quanto aos sujeitos da pesquisa 

Teremos 10 pessoas como sujeitas desta pesquisa, sendo estes, adultos normativos. 

A escolha dos participantes será feita com base na OMS (Organização Mundial da Saúde). 

Definimos então como faixa etária para esta pesquisa, indivíduos que estão entre 18 e 30 

anos. 

 

6. Quanto aos critérios de inclusão 
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Serão encaminhados pelo SAUDAVELMENTE6

1. Adultos de ambos os sexos. 

, os indivíduos:  

2. Universitários que estejam cursando graduação na Universidade Federal de 

Goiás. 

3. Normativos, sendo assim, pessoas que não possuem necessidades especiais. 

4. Que tenham interesse e expressem aceitação em participar da pesquisa através 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, em atendimento à Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

7. Quanto aos critérios de exclusão 

Estarão excluídos desta pesquisa: 

1. Crianças, adolescentes e idosos. 

2. Pessoas com qualquer tipo de necessidades especiais. 

3. Estudantes de outras instituições de ensino. 

4. Sujeitos que forem selecionados, mas não desejarem participar da pesquisa, e 

aqueles que desejarem se retirar da mesma a qualquer momento. 

 

8. Quanto à participação do pesquisador-participante na pesquisa 

A pesquisadora/musicoterapeuta autora contará com a participação de uma aluna do 

curso de musicoterapia para atuar como co-terapeuta da pesquisa.  

 

9. Quanto à coleta de dados 

A coleta de dados será realizada por meio de: 

1. Registros escritos de cada sessão. 

2. Gravação /filmagem de cada sessão para possível análise musicoterapêutica. 

3. Este procedimento também contará com os recursos de fichamento como o 

preenchimento da ficha de identificação e do questionário verbal semi-estruturado (Anexo 

1) que será utilizado após a escolha do participante e aceitação do mesmo ao TCLE. 

 

 
                                                           
6 O Programa SAUDAVELMENTE contempla os estudantes (sendo estes da graduação, mestrado ou 
doutorado) e servidores técnico-administrativos da UFG com auxílio psicoterapêutico. 
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10. Quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Os sujeitos participantes desta pesquisa serão esclarecidos sobre todos os 

procedimentos metodológicos. Logo após será apresentado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), onde, se aceito o participante deverá assina-lo. Ficará a 

escolha do sujeito suspender sua participação nesta pesquisa quando desejar. 

Este documento constará de duas vias, sendo que uma ficará em posse do 

pesquisador responsável e a segunda via com o participante da pesquisa. 

 

11. Quanto aos benefícios 

Esta pesquisa trará benefícios ao campo da Musicoterapia, em especial 

Musicoterapia Analítica; proporcionar a possível criação de um novo programa do Perfil 

Psicomusical e a Personalidade tendo como participantes sujeitos brasileiros; iniciar o 

processo de validação deste estudo no Brasil. 

 

12. Quanto aos riscos 

Como esta pesquisa não tem como objetivo adotar nenhum procedimento que possa 

ser invasivo, intervenções medicamentosas, cirúrgicas ou quaisquer outras que possam 

trazer riscos à integridade psicofísica do participante, e utilizando de forma adequada os 

recursos sonoro-musicais, esta pesquisa não oferecerá riscos significativos aos 

participantes. Porém, como prevenção se o participante sentir necessidade de suporte 

psicoterápico, a terapêuta e pesquisadora se disponibiliza a oferecer atendimentos 

musicoterapêuticos para os participantes que desejarem. 

 

13. Quanto à coleta de dados 

Etapas da coleta de dados 

1. Convocação de sujeitos para a pesquisa por meio de cartazes, realização de 

palestras para esclarecimento sobre esta pesquisa visando à convocação de participantes 

para a pesquisa. 

2. Triagem dos sujeitos, que será realizada tendo como base os critérios de inclusão 

dos sujeitos. 

3. Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (Anexo 1) 

4. Aplicação da bateria de teste. 
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5. Análise de dados. 

6. Levantamento dos dados. 

7. Devolutiva. 

Instrumentos para coleta de dados. 

1. Entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos da pesquisa. 

2. Observação e relatórios das sessões onde ocorrerá a aplicação da bateria de 

testes. 

3. Gravações em áudio e/ou filmagens de todas as sessões musicoterapêuticas. 

4. Levantamento dos dados e estruturação dos resultados em forma de gráficos. 

5. Relatório de análise musicoterapêutica das sessões. 

 

14. Quanto à realização da bateria de testes 

Primeira Etapa - Anamnese e Ficha de Receptividade Musical. 

A anamnese consiste no preenchimento da ficha inicial. Posteriormente se dará o 

preenchimento da ficha de Receptividade Musical. Esta é uma ficha semi-estrutura 

contendo questões que objetivam fazer um estudo detalhado da receptividade do sujeito à 

música (entrevista verbal). Esta etapa se dará no primeiro contato do sujeito com a 

pesquisadora. 

Segunda Etapa - Teste de Audição Musical 

Consiste na aplicação de 10 trechos musicas onde a pesquisadora observará o 

comportamento do participante enquanto este escuta cada trecho musical. Amorosino 

(2009b, p.25) diz que esta parte do teste tem por objetivo abrir canais de comunicação e 

fazer com que o sujeito tome consciência das dificuldades afetivo-traumáticas. Afirma que 

os 10 extratos musicais são escolhidos “tendo o cuidado de se observar à apresentação e 

finalização de um tema, para que o pensamento da pessoa exposta ao estímulo apresente 

começo, meio e fim”. Logo após, a autora fará análise do comportamento do sujeito em 

relação à escuta de cada trecho musical. No momento da análise serão levantados os 

mecanismos de defesa citados por Verdeau Paillès. 

Estes mecanismos de defesas são definidos como “a operação pela qual o ego 

exclui da consciência os conteúdos indesejáveis”. (BLOCK; FURTADO; 

TASSITEIXEIRA, 1999; p.78) Os mecanismos mais encontrados e que foram listados por 
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Verdeau foram divididos em respostas simples (sensoriais olfativas e gustativas; 

cinestésicas; motoras; e sensoriais), e respostas complexas (imagens visuais elaboradas; 

impressões estéticas e julgamento de valores; respostas afetivas puras recordações; 

recordações; e banalidades). Esta parte acontecerá em no máximo dois encontros. 

Terceira etapa - Teste Ativo 

Nesta etapa tem-se por objetivo “proporcionar ao sujeito a oportunidade de 

expressão livre com os instrumentos musicais” (AMOROSINO, 2009b, p.27). 

Esta etapa divide-se em duas partes. Primeira parte: o participante terá um tempo 

determinado pelo musicoterapeuta que observará e anotará detalhes do comportamento 

deste sujeito. Este momento será dedicado a “exploração musical” do participante.  

Na segunda parte: o participante será convidado a escutar quatro trechos de músicas 

escolhidas pela autora sendo que esta escolha será pessoal e, portanto, individualizada. O 

participante se expressará como quiser utilizando os instrumentos musicais, papel e lápis 

de cores, gestos ou expressões corporais, o que sentir vontade. Este teste será realizado em 

um encontro. 

Quarta Etapa- Análise de Dados 

Neste momento se realizará a análise dos dados, levantamento dos resultados para 

contabilização dos mesmos utilizando gráficos, e após, a devolutiva. 

 

CRONOGRAMA 

1. Elaboração do Projeto de Pesquisa: Meses de novembro e dezembro de 2009, 

janeiro a maio de 2010. 

2. Apresentação do projeto à Comissão de Pesquisa da EMAC-UFG: Mês de junho 

de 2010. 

3. Apresentação ao Comitê de Pesquisa – UFG: Mês de agosto de 2010. 

4. Estudo bibliográfico: Meses de janeiro a agosto de 2010. 

5. Coleta de dados: Meses de agosto, setembro e outubro de 2010. 

6. Análise dos dados: Mês de outubro de 2010. 

7. Redação do trabalho de conclusão de curso: Meses de julho a novembro de 

2010. 

8. Defesa de monografia: Mês de dezembro de 2010. 
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ANEXO 1 - ROTEIRO DA ENTREVISTA VERBAL 

 

I - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome Completo:_________________________________________________________ 

Data de nascimento:_______________________________________________________ 

Local de Nascimento:______________________________________________________ 

Estado Civil:_____________________________________________________________ 

Número de filhos:_________________________________________________________ 

Profissão:_______________________________________________________________ 

Profissão do cônjugue:_____________________________________________________ 

Endereço e números de telefone:_____________________________________________ 

 

 

II - ESTUDO DA RECEPTIVIDADE MUSICAL. 

 -Perguntas relacionadas à receptividade a música em geral; 

 -Perguntas relacionadas à receptividade as variadas formas musicais; 

 -Perguntas relacionadas à receptividade aos vários tipos de instrumentos. 

 

III - O PONTO DE VISTA DO SUJEITO QUANTO À UTILIZAÇÃO DA MÚSICA 

NUM CONTEXTO E OBJETIVOS TERAPÊUTICOS. 

 

IV - AMBIENTE SONORO. 

 - Perguntas relacionadas aos antecedentes musicais familiares; 

 - Perguntas relacionadas aos antecedentes musicais pessoais; 

 - Perguntas relacionadas ao ambiente sonoro atual. 

 

V - A ENTREVISTA SOBRE A CULTURA MUSICAL. 

 

VI - ASSOCIAÇÕES COM OUTROS MODOS DE EXPRESSÃO. 
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A EXPERIÊNCIA MUSICAL DA CRIANÇA INTERNADA, ENQUANTO 

VIVÊNCIA MUSICO-PEDAGÓGICA, E SUAS INTERFACES COM 

ABORDAGEM HUMANISTA E MUSICOTERAPIA 
 

Bárbara Trelha Oliveira1

 

 

 

RESUMO 

 
A abordagem humanista pode ser um corpo teórico importante para compreensão do fazer 
musical da criança em situação de internamento médico. Na perspectiva humanista-
existencial, as manifestações do homem possuem um caráter próprio onde a 
intencionalidade da consciência se manifesta na forma de uma totalidade em movimento, 
aspecto criativo. O “homem aparece como pessoa atual e com abertura para algo outro, 
onde corpo e alma são indissociáveis (...); é a busca, criação, atribuição e comunicação do 
sentido; o homem desafiado no presente em relação ao sentido de sua vida” (AMATUZZI, 
2001, p.22). A criança em ambiente hospitalar passa por diversos procedimentos físicos e 
médicos, muitos deles ligados à dor. Nesse contexto, a ansiedade e a tensão da criança e de 
seus familiares, aparecem de várias formas. “Toda essa vivência constrói na criança 
processos psíquicos onde as sensações e a percepção do ambiente e contexto configuram 
experiências de consciência específicas” (OLIVEIRA, 2009). O trabalho vai discorrer 
acerca de observações feitas em atividades de educação musical, realizadas por alunos de 
graduação em Música pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, coordenados por uma 
musicoterapeuta, nas brinquedotecas de um hospital infantil em Curitiba. Foi observado um 
total de cinco aulas, ministradas semanalmente no período de março a junho deste ano. A 
coleta de informações sobre essa prática musical com as crianças se deu através de fichas 
de controle, onde foram relatadas as experiências de interação musical das crianças, 
materiais e recursos utilizados, bem como planos de aula e dados de identificação dos 
participantes. De acordo com registro em diário de campo e relatório de observações, 
destacaram-se como aspectos relevantes - a relação tempo x interação musical, a forma 
como a afetividade da criança e de seus familiares aparece positivamente e as 
possibilidades de significação do espaço hospitalar como espaço de aprendizado musical 
através de mecanismos lúdicos e sonoros. Toda essa prática, amparada na abordagem 
humanista, estabelece terrenos epistemológicos comuns com a musicoterapia, buscando 
nesta, subsídios que permeiam a prática do educador. Esse estabelecimento de relação pode 
ser exemplificado pela prática de uma observação mais criteriosa e dirigida por parte do 
educador, ou mesmo o uso do objeto integrador: “seringas transformadas em chocalhos”. 
Estes chocalhos acabaram por traçar um elo sonoro-gestual entre a criança, o familiar, a 
música e o professor. Utilizados ainda como um recurso pedagógico-musical, 
possibilitaram a ressignificação do “objeto médico”, transpondo-o para um universo 

                                                           
1 Musicoterapeuta graduada pela Faculdade de Artes do Paraná - FAP (2004); graduanda pela Universidade 
Federal do Paraná - UFPR em Música; professora na área de Educação Musical Infantil, regente de Coro 
Infantil com composições voltadas à criança. Atua como compositora de trilha para teatro e como professora 
de música na educação especial e hospital infantil. 
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sonoro-musical. A atividade, apesar de seu caráter lúdico-pedagógico-musical, ofereceu 
importantes reflexões sobre a experiência musical da criança internada e traçou pontos de 
encontro importantes para desenvolvimento das áreas de educação musical e 
musicoterapia. Em Musicoterapia na Humanização, Marly Chagas Pinto (2005) cita que “o 
uso de canções pode contribuir ao oferecer aos pacientes significados existenciais que os 
auxiliam e fortalecem, também servindo como instrumento para atitudes de enfrentamento 
em relação à doença”. 
 
Palavras-chave: Experiência Musical; Criança Hospitalizada; Musicalização. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O primeiro contato com a criança hospitalizada decorreu de uma situação não 

profissional, despertando o interesse de viabilizar atividades de musicalização nesse 

contexto. O que mais chamou atenção nesse primeiro contato foi como as crianças reagiam 

positivamente às visitações nas brinquedotecas2

O presente trabalho discorre sobre a vivência músico-pedagógicas, de crianças 

internadas num hospital infantil em Curitiba. As atividades de musicalização foram 

realizadas nas brinquedotecas do hospital. Desde março de 2009, o hospital oferece 

semanalmente atividades de musicalização, numa parceria do setor de voluntariado da 

instituição com o programa de musicalização infantil da UFPR. Foi utilizado para o 

presente artigo, o registro de cinco atividades de musicalização nas brinquedotecas do 

hospital, com duração aproximada de uma hora cada, no período de março a junho de 

2010. A faixa etária das crianças atendidas foi de zero a dezoito anos. Cada criança 

participou da atividade com um acompanhante. Em função da alta rotatividade dos 

pacientes, as atividades dificilmente são ministradas mais de uma vez para a mesma 

 do hospital, e com as visitas de voluntários 

e profissionais que traziam atividades recreativas e lúdicas. Segundo um artigo de Foltran e 

Paula (2008), “quando uma criança ou adolescente sofre uma internação hospitalar, há uma 

modificação no seu curso de desenvolvimento, (...) promovendo uma série de alterações na 

rotina e na vida da criança, do adolescente e dos seus familiares”. Desse modo, podemos 

entender que a assistência relativa à saúde, deve também ser pensada de forma global 

buscando não só a restauração desta, como a manutenção dos direitos da criança no seu 

acesso à educação e ao brincar, durante o período de internação. 

                                                           
2 A palavra brinquedoteca quer dizer lugar de brinquedo. “Teca” vem do sufixo grego theke, que significa 
caixa, cofre, lugar onde se guarda algo. No hospital é um local recreativo-sócio-educativo onde se brinca e se 
estimula a brincadeira. 
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criança, o que caracterizou um grupo diferente a cada encontro. Os dados coletados 

baseiam-se em fichas de controle. Essas fichas identificam a data, a duração da atividade, 

os dados gerais sobre a criança e sobre seu acompanhante, a cidade de origem, e a breve 

descrição dos tópicos da atividade realizada e a participação do paciente/acompanhante. 

Foi também utilizado o diário de campo do responsável pela supervisão geral das 

atividades musicais junto aos professores, de forma a contribuir para o detalhamento sobre 

o desenvolvimento da coleta de dados. 

Dentre as linhas filosófico-teóricas, buscou-se a perspectiva humanista-existencial, 

juntamente com as considerações conceituais da fenomenologia, para fundamentar o 

presente estudo. A pesquisa levantou dados gerais sobre as vivências músico-pedagógicas 

das crianças durante as atividades, suas manifestações musicais, sua interação musical e 

afetiva manifestada entre as crianças, seus acompanhantes e os instrumentos, na utilização 

destes com o grupo. Levantado também recursos lúdicos complementares e comentários 

verbais manifestados sobre a atividade no ambiente hospitalar. 

Esperamos com o trabalho, discorrer sobre a prática educativa na música nesse 

contexto, identificando nela, elementos teóricos das correntes ligadas ao humanismo, 

assinalando a musicoterapia como corpo teórico importante no fornecimento de subsídios 

para a prática do educador musical no contexto hospitalar. 
 

A PERSPECTIVA HUMANISTA-EXISTENCIAL 

 

O humanismo é um movimento amplo e pode ser entendido e descrito conforme 

contexto, aplicação. Muito embora tenha variações, é caracterizado como volta ao 

humano de maneira geral, contrapondo-se, assim como a renascença, ao 

“sobrenaturalismo medieval”3

 

. Em alguns momentos históricos foi considerado anti-

religioso tendo em vista que em determinados pontos da história fosse inconcebível 

contrapor-se a movimentos culturais ligados à igreja e à religião Católica. Ainda nesse 

prisma, anterior ao humanismo, questões como “a saúde do corpo e a maturidade 

psicológica não são importantes, a não ser como substrato mínimo para as virtudes que 

nos preparam para a vida eterna”(AMATUZZI, 2001 p.15). 

                                                           
3 Sobrenaturalismo medieval representava um desprezo pelo que era humano: somente importando aquisições 
de méritos para vida futura, eterna, após a morte. 
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Esse humanismo nasceu sob bandeira da revalorização do humano, o que 
significava na prática um retorno aos clássicos e à cultura pagã greco-romana. O 
que é humano tem valor em si mesmo, e não como mero suporte ao sobrenatural 
(...). O tempo, o que se constrói paulatinamente, o crescimento humano são 
importantes (o tempo, e não a eternidade, é onde se constroem as coisas, e estas 
coisas que construímos). O homem é corpo tanto quanto a alma, e é como um todo 
que ele tem que ser cuidado. Virtude é o desenvolvimento das potencialidades 
humanas, e não algo acrescentado de fora (AMATUZZI, 2001 p.16). 

 

Na filosofia, a questão relacionada ao humano, foi visto por diversas correntes. A 

existência e o seu uso na filosofia se relacionam diretamente com a essência e o fazer-se 

atual do ser no tempo. Para Nunes (2004, p.55), ainda em Kant, já havia um entendimento 

da existência como própria categoria da realidade, isto é, “o modelo pelo qual o nosso 

pensamento afirma que para cada intuição sensível dos fenômenos4

 

 situados no tempo, 

corresponda a algo realmente dado”. Assim, para Kant, a existência seria a simples posição 

dos objetos no tempo. Foi a partir do pensamento de Kant, que já procurava explicar a 

unidade da experiência, que surge como, segundo Bicudo e Martins (2006, p.15), “uma 

alternativa de buscar-se compreender o mundo, de modo diferente daquele comum às 

ciências naturais positivistas, sendo esse modo, oferecido pela fenomenologia”. 

1. Influências do Pensamento Fenomenológico na compreensão do Fazer 

Musical da Criança Hospitalizada 

 

Antes de abordar a compreensão do fazer musical da criança hospitalizada sob o 

olhar fenomenológico, é preciso localizar alguns conceitos básicos da fenomenologia, que 

permeiam indiretamente as questões abordadas nas correntes existencialistas e humanistas. 

A fenomenologia trata do que é percebido pela consciência, não separa sujeito e 

objeto, pois considera que já estão ontologicamente unidos, uma vez que o ser é sempre o 

‘ser-no-mundo’. Considera ainda que a ação do ser se mostre através dos atos 

intencionais5

                                                           
4 O fenômeno para a fenomenologia é o foco da observação e entendido como o que se manifesta em seus 
modos de aparecer, olhando-o em sua totalidade, de maneira direta, sem a intervenção de conceitos prévios 
que o definam e sem basear-se em um quadro teórico prévio que se enquadre nas explicações sobre o visto. 

, que visam manifestar as essências ou significações. Realizar a investigação 

das realizações feitas pela consciência exige que ‘se coloque entre parênteses’ a existência 

efetiva do mundo exterior, focando no que é sensorialmente percebido e como a 

5 Segundo a fenomenologia, toda consciência é consciência de alguma coisa. Assim sendo, a consciência não 
é uma substância, mas uma atividade constituída por atos (percepção, imaginação, especulação, volição, 
paixão etc.), com os quais visa algo. A estes chamam atos intencionais. 
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consciência processa e manifesta a percepção. A esse procedimento, chama-se de redução 

fenomenológica. Sobre a redução fenomenológica e a criança hospitalizada, Oliveira 

(2009) discorre em sua comunicação, no I Congresso Sul Brasileiro de Fenomenologia da 

UFPR, que a criança em ambiente hospitalar é submetida a diversos procedimentos físicos 

e médicos, muitos deles ligados à dor. Segundo sua descrição, toda essa vivência constrói 

na criança processos psíquicos, onde sensações e a percepção do ambiente e contexto 

configuram experiências de consciência específica. A redução fenomenológica, nesse 

contexto, propõe-se (ao colocar em suspenso toda realidade de procedimentos existentes de 

fato em torno da criança) analisar e privilegiar a experiência subjetiva da criança com a 

dor, partindo da sua realidade interna, dando ênfase na sua interação com a música 

(OLIVEIRA, 2009). 
 

2. Do existencialismo de Kierkegaard à psicologia humanista: da educação à 

experiência na criança hospitalizada 

 

A ideia de existência permeia alguns dos principais pensamentos da filosofia 

contemporânea6

Observa-se que durante as interações da criança com a atividade musical, a maior 

parte do seu envolvimento se dá quando é lançado mão, por parte do educador, de recursos 

lúdicos que instigam a imaginação e a fantasia na criança. Sobre a imaginação na criança, 

Bicudo e Martins (2006, p.39), falam, citando Kierkegaar, que: 

. Um dos autores que aborda essa questão é Kierkegaard. Nele, a ideia de 

liberdade começa a ganhar ênfase. Uma questão levantada por Kierkegaard, e que nos 

aproxima de reflexões acerca das atividades de musicalização para crianças internadas – é 

a imaginação. Segundo Bicudo e Martins (2006, p.39), a imaginação na linguagem do 

filósofo tem duas conotações: “a capacidade psicológica de produzir imagens, e a fantasia, 

que é um modo criador do homem”. 

A criança imaginativa é aquela que vive em contato imediato com o mundo, mas 
que também o transforma gradualmente por meio de sua participação nele. A 
imaginação na infância mantém-se em suspensão pela expectativa e identifica-se 
com a realidade à medida que a participação no mundo se produz. 

 

                                                           
6 A expressão “filosofia contemporânea” corresponde aos aspectos distintos de uma nova época; compreende 
os rumos da reflexão filosófica que começaram e surge ainda no século passado em torno de 1980, com o 
afluxo de novas correntes e tendências. 
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A psicologia humanista é uma corrente que aparece como uma espécie de reação ao 

behaviorismo e à psicanálise7

Segundo Bicudo e Martins (2006, p.101): 

, bem como uma opção frente à falta de aplicabilidade das 

teorias filosóficas. Diferente de uma teoria, a psicologia humanista apresenta-se no 

decorrer da história, como a presença de uma atitude humanista. Segundo Rogers (1987, 

p.37) a “ideia embrionária que germinou numa conferência sobre a teoria da psicologia 

humanística, resultou num artigo – ‘A tendência formativa’ (1978)”. Esse artigo teria sido 

o início das suas investigações sobre esse novo olhar para a prática clínica, distanciando 

das antigas teorias e modelos terapêuticos. Rogers (1987) foi quem concebeu o que 

chamamos de abordagem centrada na pessoa, empregando e ampliando seu uso também 

na educação. 

A educação humanizante procura enfocar o ato de conhecer e o de criar, que estão 
presentes em todas as realizações humanas (...), tenta facilitar a compreensão do 
educando sobre o significado do produto das criações humanas (...). Seu objetivo 
primeiro é a pessoa psicologicamente saudável, cuja constituição do EU seja 
estruturada de maneira que ele se abra a experiências de modo realista. 

 

Buscando interligar a questão experiencial comum às correntes humanistas-

existenciais, pode-se destacar trechos do livro “Ouvindo uma Criança”, onde Brazelton 

(1990, p.58) destaca que a criança é capaz de empregar à experiência de internação 

aspectos positivos, e que “grande parte do aprendizado da criança a respeito de si mesma 

se dá em situação de tensão, aprendendo a lidar com a dor, ficando num lugar estranho, (...) 

aprende que se sai bem sozinha, às vezes”. 

 

MUSICOTERAPIA NA HUMANIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA MÚSICA COMO 

RECURSO NO CUIDADO DURANTE HOSPITALIZAÇÃO 

 

A musicoterapia como ciência que, dentre outras coisas, estuda os possíveis efeitos 

e relações da música com o homem; é um campo teórico complexo que divide fronteiras 

com outras práticas que envolvem música e saúde. Foi segundo este prisma que dois 

trabalhos chamaram a atenção.O primeiro, um artigo da Revista Brasileira de Enfermagem 

que trata da música como recurso no cuidado à criança hospitalizada, e o segundo, 

“Musicoterapia na humanização: Uma proposta de trabalho em hospital oncológico”. Os 

                                                           
7 Tanto a psicanálise como o behaviorismo são fortes correntes da psicologia. Cada uma aborda a relação do 
sujeito com seu meio em sua formação estrutural e interventiva relacional de forma bem distinta. 
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trabalhos possuem pontos que se cruzam: A musicoterapia abordada como atividade de 

função humanizadora no hospital, e um artigo, baseado num estudo bibliográfico sobre 

utilização da música como um recurso terapêutico no espaço hospitalar, que evidenciou os 

benefícios da música para a criança hospitalizada, seus familiares e equipe de saúde. 

Segundo Pinto (2005, p.1307), “a musicoterapia, dada ao trabalho com música e 

suas características (...) pode ser importante aliada aos programas que pretendem um 

atendimento mais humano aos que passam por estressantes situações hospitalares”. Ainda 

ressalta que o uso das canções pode contribuir “ao oferecer aos pacientes significados 

existenciais que os auxiliam e fortalecem”, permitindo nestes, possibilidade de mudanças 

internas para o enfrentamento da doença. O artigo publicado na Revista Brasileira de 

Enfermagem, trás como repercussão das diversas intervenções musicais no ambiente 

hospitalar, benefícios ao ser humano, tanto fisológicos quanto psicológicos. 

Segundo Ferreira et al. (2006, p.692, grifo do original): 
Nesse contexto são visíveis os benefícios terapêuticos da música tanto para a 
criança como para o adulto. Através dela pode-se alcançar diferentes finalidades, 
como a de “aguçadora” de funções (função motora principalmente). Para alguns 
autores a interação musical proporciona um cuidado mais humanizado ao paciente, 
além de ser um recurso facilitador da comunicação. 

 

Ainda sobre esse estudo Ferreira et al. (2006, p.692) salientam que a “intervenção 

musical durante a assistência à criança hospitalizada, possibilita que esta verbalize seus 

estresses e ansiedades, e a partir daí desenvolva estratégias de enfrentamento para suas 

dificuldades”. 

 

DADOS OBSERVADOS DURANTE ATIVIDADE DE MUSICALIZAÇÃO 

 

1. Clientela atendida pelas atividades de musicalização 

 

Crianças e adolescentes internados de zero a dezoito anos para tratamento de saúde 

no hospital infantil, situado na cidade de Curitiba, desde abril de 2009, numa parceria do 

programa de Musicalização Infantil da UFPR8

As crianças atendidas no hospital realizam diversos procedimentos médicos 

ambulatoriais e em forma de internação hospitalar. As atividades dificilmente ocorrem em 

 e do setor de voluntariado do hospital. 

                                                           
8O Programa de Musicalização disponibiliza alunos do curso de licenciatura em Música para a realização das 
atividades, em caráter de atividades formativas complementares. Essas sempre ocorrem com a supervisão de 
uma educadora musical e musicoterapeuta, com experiência na área da saúde. 
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mais de um encontro com a mesma criança. Não participaram as crianças com restrições 

médicas que as impossibilite de sair do quarto ou em casos de isolamento (doença infecto-

contagiosa e outros casos). Toda criança é acompanhada de um (ou mais) acompanhante 

adulto durante todo o tempo da atividade. As crianças eram convidadas e a sua 

participação era espontânea, bem como o seu tempo de permanência na atividade. 

 

2. O espaço da brinquedoteca 

 

No hospital, a brinquedoteca é um espaço destinado a atividades livres de brincar 

com ou sem monitoramento de profissional. Sua mobília destaca-se dentro do ambiente 

hospitalar por ser bastante colorida e pelos brinquedos. Para a musicalização é 

disponibilizado colchonetes, cadeiras, aparelho de som e violão. Há também suportes para 

soro no teto de todo espaço. O espaço da brinquedoteca é uma sala sem portas, cuja entrada 

coincide com corredor de passagem e porta de dois elevadores. Com isto, a passagem de 

pessoas - tanto de pacientes quanto de funcionários e equipe médica - era constante. Outro 

fator interessante é que com a música acontecendo, pelo próprio som, as crianças e os 

familiares vinham participar atraídos pelo som que escapava nos corredores. 

 

3. Características e manifestações comportamentais observadas 

 

Em todas as atividades foi observado que as crianças vinham mais passivas, e sua 

interatividade só começava após um período variável entre 10 a 20 minutos. 

Nas crianças observou-se no início da atividade: apatia, ocasionalmente dor física, 

pouca movimentação corporal ou motora, pouca disposição para concentração ou 

interação, poucas manifestações verbais, stress, queixas acompanhadas ou não de 

irritabilidade, disponibilidade mais voltada para audição passiva, e atenção visual. Nos 

acompanhantes: um visível desgaste físico, stress emocional, uma afetividade mais 

distanciada (acompanhantes assumindo uma postura de “cuidadores”, auxiliando mais no 

monitoramento físico da criança), palidez, mal estar, sono, tensão e ansiedade. 
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4. Mudanças observadas com o decorrer da atividade 

 

As crianças passam a interagir musicalmente, cantando, solicitando canções, rindo, 

verbalizando desejos, aumentando significativamente a movimentação corporal e motora 

(em alguns casos, a ponto dos acompanhantes precisarem “segurar a criança” para que ela 

não perdesse ou prejudicasse o acesso9

“relaxaram” durante a atividade, bem como interesse sobre material musical utilizado em 

áudio, canções, cifras das canções, e interesse pela atividade de educação musical para 

criança após o internamento. 

). Foi observado um aumento na troca afetiva entre 

crianças e acompanhantes. Nos acompanhantes a comum verbalização ao término da 

atividade sobre como 

 

5. Observações registradas sobre a atividade 

 

No primeiro encontro uma das mães pede referência do CD utilizado justificando 

seu pedido: “[...] gostei muito da canção que fala da chuva (sic)”. Um paciente trouxe do 

quarto seu sapo de pelúcia, e permitiu que fosse usado durante a atividade, favorecendo seu 

interesse e participação. 

Na segunda atividade observada, um paciente que já tocava violão (dezesseis anos) 

mostra para o grupo uma canção de sua autoria verbalizando para o grupo antes de cantar, 

o significado que ela tinha com a sua história em relação à instituição e enfrentamentos, 

enfatizando a saúde conquistada. A frase do refrão “[...] estou livre, vôo livre. No quarto 

encontro durante audição e canto de uma canção de ninar, um bebê dormiu (sic)”. Neste 

mesmo encontro, uma enfermeira ao fim da atividade verbalizou: “Nossa dá vontade da 

gente participar da festa (sic)”. No quinto encontro, o grupo passou a ter uma participação 

maior após contação de história10, onde era convidado a interagir com “chocalhos-

seringas”11

                                                           
9 Acesso é o termo bastante utilizado no ambiente hospitalar. Diz respeito ao acesso venoso, ou seja, o local 
onde o cateter (um tubo plástico fino) é introduzido e fixado, possibilitando o constante acesso à veia do 
paciente para auxiliar medicação. Geralmente os pacientes ficam com os acessos e balões de soro 
constantemente, de forma que movimentos bruscos podem facilitar o desprendimento do cateter. 

 - induzidos pelo professsor, sempre que o personagem da história estava na 

eminência da morte, ou numa situação dramática ou de tensão. 

10 A história referida neste encontro é “O Barba Azul” de Charles Perraut. 
11 São seringas grandes que utilizamos (através de adaptação) como chocalhos. A haste é vedada e depois 
fixada, de forma facilitar a pega com as mãos. Dentro são colocadas miçangas coloridas. A seringa passa a 
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6. Dados gerais referentes a amostra selecionada 

 

Tabela 1 - Dados dos participantes encontrados nas fichas de controle 

Data da 

a 

atividade 

Número de 

participantes/ 

Crianças 

Acompanhantes Faixa etária Predominância 

do local de 

origem 

Duração 

da 

atividade 

Número de 

professores 

 

Turno da 

manhã 

 

*Até 20 

minutos de 

permanência 

Mais 

de 20 

min.  

 

Pais ou 

avós 

 

Outros 

De 

zero a 

seis 

De  

Zero a  

dezoito 

 

Paran

á 

interi

or 

 

Curit

ba e 

regiã

o  

 

Ou- 

tro 

  

Graduandos  

de Música 

UFPR 

05/05/10 4 6 7 3 5 5 5 5 0 60 min 2 

12/05/10 2 8 8 2 4 6 3 7 0 60 min. 2 

19/05/10 1 6 5 1 6 1 2 5 0 60 min. 1 

26/05/10 4 6 10 0 9 1 3 7 0 70 min. 1 

09/06/10        4    8     12     0   9    3   2  10  0  55 min.         2 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise de dados e revisão teórica estudada neste trabalho, pode-se 

demonstrar que muitas das observações e registros das atividades de musicalização com 

crianças hospitalizadas, exemplificam os tópicos abordados ao longo do trabalho e 

contribuem de forma ilustrativa na demonstração do quanto à atividade musical pode ser 

benéfica nos aspectos experienciais da criança internada. A possibilidade de vivência 

lúdica dentro do fazer musical pode ser geradora de canais de comunicação onde sua 

expressão ganha ênfase, onde os objetos e ambientes podem ser ressignificados, onde a 

criança pode experimentar, através da estimulação lúdica e sensorial, “ser” no seu tempo 

presente, desprendendo-se de suas ocasionais limitações. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
ter sonoridade e quando percutida junto ao corpo e nas mãos, tem bom efeito sonoro. Bastante utilizada pelas 
crianças para marcar o pulso das canções. 
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A MUSICOTERAPIA COMO UM ESPAÇO PARA ELABORAÇÃO DE 

LUTOS E FORTALECIMENTO DA RESILIÊNCIA 

 

Natália Elisa Magalhães1

 

 

 

RESUMO 

 
A transitoriedade da vida é inevitável: nascemos e um dia morreremos. A cada dia de nossa 
existência nos aproximamos mais de nossa morte e aprimoramos nossa capacidade de lidar 
com as nossas perdas e as alheias. O luto consiste em uma reação, um processo decorrente 
de uma perda significativa, seja ela de um objeto, pessoa, relacionamento ou emprego. Há 
diversos tipos de perdas que podem ocasionar o processo de luto, não sendo este um 
processo exclusivo da perda relacionada com a morte. Entretanto, lidar com a perda, 
independentemente de qual tipo seja, é extremamente complicado, pois nos coloca a 
refletir sobre nossa vida, sobre nossa condição humana e nos convida a reagir e a criar 
estratégias para a superação e seguir com a vida. Áries (2003) aponta que, a partir da 
segunda metade do século XIX, a realidade da morte passa a ser velada, escondida por 
metáforas, modificando conseqüentemente os rituais de luto. O luto era antes visto como 
um processo natural, do qual participava toda a comunidade da qual o enlutado fazia parte. 
O processo de luto era compartilhado pela comunidade e o enlutado encontrava o apoio e o 
espaço para seu luto entre os seus. Atualmente, Worden (1998) coloca que é no 
profissional de saúde mental que o enlutado procura auxílio, considerando-se que não há 
mais espaços para o diálogo sobre a perda, o que é de extrema importância para haver a 
elaboração da mesma: não há mais tempo e nem disponibilidade para viver o luto. Muitas 
vezes, a urgência em retomar a vida faz com que o processo do luto seja deixado de lado, 
negado e até esquecido. As experiências negativas vivenciadas num processo inacabado 
influenciam de maneira negativa o desenvolvimento de um indivíduo, podendo gerar desde 
a dificuldade de estabelecer novos laços afetivos até depressões ou outros quadros 
patológicos mais graves. O presente trabalho constitui-se em uma pesquisa qualitativa, 
bibliográfica, cuja base utilizada foi a de trabalhos de conclusão de graduações em 
Musicoterapia em instituições brasileiras e trabalhos publicados em anais de eventos 
científicos da área. O luto é conceituado e caracterizado a partir de leituras de John 
Bowlby, Sigmund Freud, Colin Parkes, William Worden e Lily Pincus. Busca-se encontrar 
possíveis respostas para o seguinte questionamento: de que maneira a Musicoterapia pode 
auxiliar na elaboração de lutos de modo a contribuir para o fortalecimento da resiliência de 
um indivíduo? Foram então traçados os seguintes objetivos: a) refletir sobre a importância 
da elaboração dos lutos decorrentes das perdas que o indivíduo sofre ao longo de sua 
existência e b) apontar para as possíveis intervenções da Musicoterapia no processo de luto 
em direção ao fortalecimento da resiliência do indivíduo. Como conclusão, o presente 

                                                           
1 Bacharel em Musicoterapia- Faculdades EST -2008. Mestranda em Teologia na mesma instituição-Bolsista 
CAPES-PROEX. Musicoterapeuta Clínica no Centro Musical Musisinos e na Clínica de Musicoterapia da 
Faculdades EST. Experiência clínica com enlutados, gerenciamento do stress, distúrbios de aprendizagem e 
reabilitação física. 
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trabalho aponta hipóteses para uma futura pesquisa, auxiliando na delimitação do campo 
de estudo do luto em Musicoterapia. 
 
Palavras-chave: Luto; Resiliência; Musicoterapia. 
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