
1	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

ISSN 2237-034X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANAIS DO XIII FÓRUM 
DA ASSOCIAÇÃO DE 
MUSICOTERAPIA DO 

PARANÁ 
 

 

  

 

 

 

 

VOLUME 13, 2011 

 



2	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

Associação de Musicoterapia do Paraná 

PERTENCE À UNIÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE MUSICOTERAPIA 

 

Magali Dias 
Presidente 

 

Camila S G Acosta Gonçalves 

Vice-Presidente 

 

Gabriela Maldonado                                                                                                                                      

Primeira Secretária                                                   

 

Iara Del Padre Iarema 

Segunda Secretária 

 

Evelize Monteiro Querino 

Primeira Tesoureira 

 

Jakeline Silvestre Fascina Vitor                         

Segunda Tesoureira 

 

Mariana Arruda 

Diagramação e organização 

 

Mari Suoheimo Nascimento 

Capa 

     



3	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

Comissão Editorial 

Ms. Mt. Noemi Ansay (FAP-PR), Esp. Mt. Mariana Arruda (FAP-PR), Mt. Camila S G 
Acosta Gonçalves (Concordia University-CAN) 

 

Conselho Editorial 

 

Dr. Mt. Marco Antônio Santos (UFF/RJ), Ms. Mt.  Leonardo Mendes Cunha (UFBA), 
Ms Mt. Gustavo Gattino (UFRGS), Ms. Mt. Juanita Eslava (Temple University-EUA), 
Ms. Mt. Clara Márcia Piazzetta (FAP-PR), Ms Mt. Laize Guazina (FAP-PR), Ms. Mt. 
Jônia Maria Dozza (FAP-PR), Dra. Mt. Claudia Zanini (UFG), Dra. Mt. Rosemyriam 
Cunha (FAP-PR), Dra. Mt. Cléo Monteiro França Correia (UNIFESP/FMU), Dr. Prof. 
Rolando O. Benenzon (Fundación Benenzon/Universidad de Salvador-ARG), Ms. Mt. 
Sheila Volpi (FAP-PR) 

 

 

Colaboradores 

 

Bárbara Virgínia Cardoso Farias; Mariangela Sposito; Thiago Pauluk; Maria Elizabete 
Schoenberger; Lucia Ines Cherubin; Nilza Merlim; Suelen Rosseto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

 
 
 
 

 
 

 
 

ANAIS DO XIII FÓRUM DA 
ASSOCIAÇÃO DE MUSICOTERAPIA 

DO PARANÁ 
 
 

Associação de Musicoterapia do Paraná (AMT-PR) 
 

    

 

ISSN 2237-034X  
 

 

 

 

 

 

BRASIL 

2011 



6	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

© 2011 ASSOCIAÇÃO DE MUSICOTERAPIA DO PARANÁ 

 

 

 

 

PERIDIOCIDADE ANUAL 

 

 
Os anais referentes ao Fórum Paranaense de Musicoterapia é uma publicação da 
Associação de Musicoterapia do Paraná. As opiniões expressadas nos artigos assinados 
são de inteira responsabilidade dos autores. Os artigos e documentos deste volume 
foram publicados com autorização de seus autores e representantes. 
 
 
 
 

Impresso na Freegraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação de Musicoterapia do Paraná 

Curitiba, Paraná, Brasil 

Telefone: (41) 9181-3851 

www.amtpr.com.br 

amt.parana@gmail.com 

 

 

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	/	Associação	de	
Musicoterapia	do	Paraná,	Comissão	Científica/AMT-PR	–	v.	13,	
(2011)-	.		Curitiba,	2011-.	

	

																		Anual	

	 				Resumo	em	português	e	inglês		 	

																		ISSN	2237-034X	

	

1. Musicoterapia	–	Periódicos.	I.	Faculdade	de	Artes	do	Paraná.	II.	
Mariana	Arruda.	III.	Rosemyriam	Cunha.	

																																																																																												CDD	615.837	

																																																																																												CDD	615.85154	18.	ed.	

	

	



7	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

Sumário 

 

Programação do Fórum.....................................................................................8 

Apresentação....................................................................................................11 

 

Conferências 

Biprodutos da performance musical em grupos................................................15                      

Profª Drª Rosemyriam Cunha 

 

Reformulación de algunos conceptos en el Modelo Benenzon…………………30 

Profº Drº Rolando Benenzon       

 

Artigos para sessões de comunicação Oral 

O ser musical.....................................................................................................42 

Mt. Magali Dias 

 

Estética na Musicoterapia e a Cognição Sensível.............................................55 

Ms. Clara Marcia Piazzetta 

 

O processo de composição de canções no contexto musicoterapêutico..........70 

Mt. Fabiano Portela, Ms. Noemi N. Ansay 

 
Fortalecimento de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade: uma 
experiência de Oficina de Musicoterapia na área de Proteção Social Básica...83 
Mt .Jakeline Silvestre Fascina Vitor, Mt. Rosangela Landgraf do Nascimento 
 
 
 
 
 
 
 
 



8	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

Pôsteres 
 
 
Programa Reiintegrar: relato de experiência transdisciplinar no Centro 
Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Xavier................................................96 
Franceli Aparecida Fernandes, Cecília Eliane Gagetti Duarte, Priscila Paola Mayer, Ana 
Cláudia S. de Almeida, Alessandra Pierin, Jacqueline Sanção Darin, Patricia Esther Cercal, Mt. 
Camila Siqueira Gouvêa Acosta Gonçalves 
 
Musicoterapia no serviço público Municipal de Ponta Grossa: abrindo novos 
horizontes........................................................................................................104 
Mt. Daniele Penha Antoniassi, Mt. Luciana Alves da Silva, Mt. Maria Terezinha Chociai 
 
 
Atualidades  
 
 
Ressonâncias do Congresso Mundial de Musicoterapia: Seul, 2011..............115 

Mt Ms. Gustavo Gattino 

 

Ações da categoria do profissional musicoterapeuta como resposta às 

demandas emergenciais do mundo do trabalho Projeto Dacum.....................118 

 

Musicoterapia no SUAS...................................................................................122 

Mt. Ms. Laize Guazina, Mt. Jakeline Silvestre Fascina Vitor, Mt. Camila S. G. Acosta 
Gonçalves, Mt. Rosangela Landgraf do Nascimento, Mt. Leonardo C. Mendes da 
Cunha 

 

AMT-PR na REATECH....................................................................................142 

Mt Ms Noemi N.Ansay, Mt. Magali Dias; Mt. Camila Acosta Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

 



9	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

 

Programação do 13º Fórum da Associação de Musicoterapia do Paraná 

     

Sexta-feira – 16 de setembro 

Curso Pré Fórum (manhã e tarde) 

Mt. Ms. Marcela Lichtensztejn (MT-BC, NRMT, LCAT) 

“Musicoterapia e Neurorreabilitação” 

 

Abertura do Fórum 

 

19:30  Palavras da Presidente da AMTPR 

Mt. Magali Dias 

Programação Musical: 

Mt. Lilian Ansay Silva /Elsy Ansay Silva 

 

19:45  Profº Drº Rolando Benenzon  

Conferência: “Ideias e reflexões para uma musicoterapia através da história e 

do desenvolvimento da AMT-PR” 

 

20:15 Profª Drª Rosemyriam Cunha 

Conferência: “História da Musicoterapia no Paraná” 

 

20:40 Entrega de homenagens 

 

21:00  Coquetel 

 

 
Sábado – 17 de setembro 
 
9:00 Profº Drº Rolando Benenzon 



10	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

Palestra: “Musicoterapia e a matriz vincular de comunicação não-verbal”  

 

10:15 Coffee break 

 

10:30 Profª Drª Rosemyriam Cunha 

Palestra: “Biprodutos da performance musical em grupos.” 

12:00 Almoço 

13:30 Apresentação Musical:  

Grupo Velhos Guris -  Mt. Claudimara Zanchetta 

Grupo de alunos Projeto Social Vila Sandra  
Lilian Ansay/Mt Gerson Cavalieri/ Elcy Ansay 
 

14:00  Mt Ms. Marcela Lichtensztejn (MT-BC, NRMT, LCAT)  
Palestra: “Musicalidade Clínica” 

15:00   Coffee break 
 
 
Apresentação de Trabalhos  

15:15  Mt. Magali Dias  

“O ser musical”.   

15:45  Mt Ms. Clara Marcia Piazzetta 

“Estética na Musicoterapia e a Cognição Sensível 

 
16:30 Apresentação de Pôsteres  
 
17:30  Drº Profº Rolando Benenzon 

“Uma sessão de musicoterapia didática: a ética da formação"  

 

21:00 Jantar por adesão 

 

 



11	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

 
 
Domingo – 18 de setembro 
 
9:00   Mesa redonda Musicoterapia no SUAS: Grupo de Trabalho 
“Musicoterapia no SUAS”, UBAM. 
  
10:30 Abertura da Votação do novo Estatuto e Código de Ética AMT-PR 
 
Apresentação de Trabalhos 
 
10:45 Fortalecimento de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade: 
uma experiência de Oficina de Musicoterapia na área de Proteção Social 
Básica. 
Mt . Jakeline Fascina Vitor Silvestre, Mt. Rosangela Landgraf do Nascimento 
 
12:00 Finalização da votação do Estatuto e Código de Ética AMT-PR 
 
13:30 Apresentação Musical:  Jazz Cigano Quinteto: Vinicius Araújo, Lucas 
Miranda, John Theo, Mateus Azevedo, Frederico Pedrosa. 

Apresentação de trabalhos 

14:00 O processo de composição de canções no contexto musicoterapêutico 

Mt. Fabiano Portela, Ms. Noemi N. Ansay 

14:30 Programa Reiintegrar: relato de experiência transdisciplinar no Centro 
Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Xavier 
 
Franceli Aparecida Fernandes, Cecília Eliane Gagetti Duarte, Priscila Paola Mayer, Ana 
Cláudia S. de Almeida, Alessandra Pierin, Jacqueline Sanção Darin, Patricia Esther Cercal, Mt. 
Camila Siqueira Gouvêa Acosta Gonçalves 
 
15:00 Coffee break 

15:15 Premiação de Melhor pôster e entrega dos certificados. 

15:30 Mt Ms Gustavo Gattino  
 “Ressonâncias do Mundial de Musicoterapia (WFMT)” 

16:10 Mt Ms Marcela Lichtensztejn  (MT-BC, NRMT, LCAT) 
“Musicoterapia Criativa: Abordagem Nordoff-Robbins”  

18:00 Encerramento 

 
 



12	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

Apresentação 

 

É com grande alegria que apresentamos os Anais do 13º Fórum da 

Associação de Musicoterapia do Paraná (AMT-PR). A publicação deste 

periódico é fruto do trabalho colaborativo de muitas pessoas: autores, 
pareceristas, conferencistas, comissão editorial e equipe da AMT-PR.  

 Neste ano a AMT-PR comemora 40 anos e temos muitos motivos para 

celebrar este momento especial com toda comunidade de musicoterapeutas do 
Paraná, Brasil e América do Sul. 

 A AMT-PR foi fundada no dia 11 de julho de 1971 através da iniciativa 

do Prof Drº Rolando Benenzon, na sala de projeção da Faculdade de Ciências 

Econômicas da Universidade Federal do Paraná, estavam presentes nesta 

solenidade cento e quarenta e duas pessoas entre elas a Professora Clotilde 

Leinig, Dr. Paulo de Tarso de Monte Serrat, Dr. Paulo Rogério Bittencourt, Dr. 
Ciro Pereira, Dr. Ismael Fabrício Zanardini entre outros. 

A partir de então a Associação foi presidida pela Profª Drª Clotilde 

Leining de (1972 a 1974), em seguida pela Mt Ivete Lima Santos (1974 a 

1978), Mt Clotild Leinig (1978 – 1981),  Mt Miguel Cieslinski (1981-1987), Mt. 

Maria José R. Pereira (1987-1989), Mt. Sheila Volpi (1989-1991), Mt. Anne 

Shirley Araújo (1991), Mt. Beatriz Agostini (1991-1993), Mt. Liziane Rodrigues 

(1993-1994), Mt. Sheila Volpi (1994-1995), Mt. Núria P. Machado (1995), Mt 

Fernando Oliveira (1995), Mt Josiele Gasparin (1995-1997), Mt.Kathlenn Muller 

(1997- 1998), Mt. Sheila Volpi (1998-2000) Mt. Clara Marcia Piazzetta (2000-

2002), Mt. Liziane Rodrigues (2002-2004), Mt. Aline Pietrobom (2004-2006), 
Mt. Claudimara Zanchetta (2006-2010) e atualmente a Mt. Magali Dias. 
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Esta edição dos Anais é comemorativa e recebeu seu registro de ISSN 

(versão papel) para uma futura indexação. Os Anais do 13º Fórum têm por 

objetivo registrar as produções científicas elaboradas para este evento. Desta 

forma, publicamos nesse volume o resumo das conferências dos 

musicoterapeutas Prof Drº Rolando Benenzon e da Profª Drª Rosemyriam 

Cunha, em seguida estão as publicações dos artigos e resumos de pôsteres. 

Na última seção contamos com textos que registram as atualidades da 

Musicoterapia elaborados pelos musicoterapeutas Profª Ms Laize Guazina e o 

Grupo de Trabalho “Musicoterapia no SUAS”, Ms Gustavo Gattino, Profª 

Eliamar Aparecida de Barros Fleury, Profª Eneida Soares Ribeiro, Profª Ms 

Lilian Engelmann Coelho, Profª Ms Noemi N. Ansay, Magali Dias e Camila 

Acosta Gonçalves.    

 No primeiro artigo, “Ser Musical”, a musicoterapeuta Magali Dias discute 

como a música pode proporcionar benefícios na vida dos seres humanos 

desde a mais tenra idade, abordando também a Musicoterapia no contexto 
educacional no ensino fundamental. 

 O segundo artigo, “Estética na Musicoterapia e a Cognição Sensível”, de 

Clara Marcia Piazzetta, apresenta uma reflexão sobre o campo da Música em 

Musicoterapia pelo viés da Estética. A autora propõe um diálogo com autores 

que apresentam a estética como manifestação artística e outros autores que a 

trazem pelas suas características estéticas (Filosofia da Arte). O debate desse 

artigo caminha na direção de uma terceira possibilidade: Estética como 
conhecimento sensível.   

No terceiro artigo, intitulado “O processo de composição de canções no 

contexto musicoterapêutico”, os autores Fabiano Portela e Noemi N. Ansay 

analisam o processo da composição de canções no contexto 

musicoterapêutico. O artigo pretende apresentar, através dos autores da 

Musicoterapia e da Música, os elementos e parâmetros musicais presentes na 
composição de canções e sua utilização no campo terapêutico. 
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 O quarto artigo, “Fortalecimento de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade: uma experiência de Oficina de Musicoterapia na 

área de Proteção Social Básica”, das autoras Jakeline Silvestre Fascina Vitor e 

Rosangela Landgraf do Nascimento, propõe uma análise sob o prisma da 

Musicoterapia Social, da experiência de Pessoas com Deficiência que 

frequentam a oficina de Musicoterapia ofertada no Centro Convivência Espaço 

Amigo Curitibano II. Os autores utilizados para essa análise foram Gilles 

Deleuze e Félix Guattari.  

 Quanto ao resumo dos pôsteres, o primeiro intitula-se “Programa 

Reiintegrar: relato de experiência transdisciplinar no Centro Hospitalar de 

Reabilitação Ana Carolina Xavier”, das autoras Franceli Aparecida Fernandes, 

Cecília Eliane Gagetti Duarte, Priscila Paola Mayer, Ana Cláudia S. de Almeida, 

Alessandra Pierin, Jacqueline Sanção Darin, Patricia Esther Cercal e Camila 

Siqueira Gouvêa Acosta Gonçalves.  Já o segundo pôster tem o título 

“Musicoterapia no serviço público Municipal de Ponta Grossa: abrindo novos 

horizontes”, das autoras Daniele Penha Antoniassi, Luciana Alves da Silva, 

Maria Terezinha Chociai. 

Como atualidades da Musicoterapia registramos o resumo da 

conferência do Mt. Ms Gustavo Gattino que relata as “Ressonâncias do 

Congresso Mundial de Musicoterapia em Seul, 2011”. 

Dando seguimento, o Grupo de Trabalho Musicoterapia no Sistema 

Único de Assistência Social / SUAS faz o registro do trabalho que culminou na 

inserção do profissional Musicoterapeuta na política pública de Assistência 

Social, o SUAS. 

Outro texto que marca as conquistas dos musicoterapeutas no último 

ano diz respeito à contratação realizada pela UBAM de profissionais 

especializados na metodologia DACUM (Develop A Curriculum), com o objetivo 

de formular a descrição do profissional Musicoterapeuta, suas atividades 

profissionais e competências. O texto foi escrito pelas musicoterapeutas 

professoras, Eliamar Aparecida de Barros Fleury e Ferreira (Goiás), Eneida 

Soares Ribeiro (Rio de Janeiro) e Lilian Engelmann Coelho (São Paulo).  
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Para finalizar, as musicoterapeutas Magali Dias, Camila Acosta 

Gonçalves e Noemi N. Ansay relatam a participação da AMT-PR na REATECH, 

maior feira brasileira e terceira do mundo em acessibilidades e tecnologias para 

pessoas com necessidades especiais. 

Finalizamos essa edição com grande contentamento, certos de que ela 

reflete um momento de conquistas e desafios na história da musicoterapia do 

Paraná e do Brasil. 

         

    

 Noemi N. Ansay 

Camila Acosta Gonçalves 

Mariana Arruda 

   Comissão Editorial da AMT-PR 

 

Magali Dias 

Presidente AMT-PR biênio 2010-12 
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Biprodutos da performance musical em grupos 

Rosemyriam Cunha1 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta a proposta de uma pesquisa multicultural e interdisciplinar, 
que pretende investigar os aspectos sociais, culturais, psicológicos e afetivos gerados 
pela atividade musical em grupo, aqui entendidos por “biprodutos” da prática musical 
coletiva. Objetiva-se realizar um estudo documental e empírico-exploratório, de caráter 
qualitativo, fundamentado em aportes da educação musical e da musicoterapia. Para a 
coleta dos dados está prevista a estratégia da investigação-ação que englobará a 
observação da performance musical e social dos grupos, as entrevistas e os grupos 
focais. A análise dos dados será feita a partir da análise de conteúdo das respostas, 
da classificação das  categorias e do cruzamento das informações. Após a realização 
da pesquisa no Canadá e sua replicação no Brasil, um estudo comparativo dos dados 
poderá reafirmar e dar consistência aos achados da investigação.     

Palavras-chave: Biprodutos da performance musical em grupos, música, educação e 
saúde, educação musical e musicoterapia. 

 

 ABSTRACT 

This work presents a research proposal focused on a multicultural and interdisciplinary 
project.  The study aims to investigate the social, cultural, psychological and affective 
experiences that occur when people gather to play music together, here denominated 
as by-products of group musical activities. The goal is to develop a documental, 
practical and exploratory qualitative study grounded on theoretical concepts from music 
education and music therapy theory. The investigation-action strategy is considered for 
data construction since it encompasses the observation of the musical and social 
group’s performance, the individual interviews and the focus groups interviews. Data 
analysis encompasses the content analysis, the category classification and the 
triangulation of the gathered information.  After the development of the research in 
Canada the same study is going to be done in Brazil searching for data commonalities 
and relationships. 

Key-words: By-products of collective making music; music, education and health; 
music education; music therapy. 

                                     

																																																													
1	Musicoterapeuta e Professora da Faculdade de Artes do Paraná, Doutora em Educação.  
Campo de atuação: musicoterapia comunitária, processos de grupo.	Contato: 
rose05@uol.com.br 
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1 INTRODUÇÃO  E JUSTIFICATIVA 
 

Com potencial inerentemente agregador e socializador, a música foi 

considerada a mais social das artes. A reunião de pessoas com o interesse de 

fruir ou executar música acompanha a história da humanidade. Das orquestras 

de câmara às bandas em shows a céu aberto, das salas de estar às garagens, 

pessoas se juntam com o objetivo comum de tocar, cantar, fazer música. 

Estes grupos, que têm na música seu elemento em comum, repetem 

uma prática milenar. Segundo Stehman (1964), os homens primitivos 

manifestavam-se sonoramente em rituais grupais. Na Grécia Antiga, 

sociedades como a pitagórica, escutavam o som dos corpos celestes e 

cantavam as harmonias das esferas. Coros e orquestras reúnem pessoas para 

a interpretação vocal e instrumental, desde a Idade Média até os dias de hoje.  

Na atualidade a formação de grupos musicais ultrapassou o âmbito da prática 

profissional ou pedagógica e atingiu as áreas da inserção social e promoção da 

saúde. A execução musical em grupo se estendeu dos teatros e salas de aula 

para ambientes empresariais, hospitalares, asilares e comunitários.  

No entanto, integrar um grupo musical significa mais do que tocar em 

conjunto. Fazer parte de um grupo musical significa participar de um todo 

maior. Parece existir um consenso de que a performance coletiva exerce, sobre 

as pessoas e suas relações, influências benéficas para além do aprendizado e 

do prazer estético. Grupos musicais praticam e geram experiências de ensino e 

aprendizado, de convívio e de conflito. A performance musical em grupos 

desperta emoções, estimula a criatividade, a tolerância, a disciplina, incrementa 

níveis de atenção e concentração, entre outras habilidades (PALHEIROS, 

2006; PAVLECEVIC, 2006; STIGE, 2002). A performance musical, segundo 

Sloboda (2007), engloba todos os tipos de comportamentos musicais 

manifestos, entre eles o canto espontâneo, a partilha coletiva de melodias em 

rituais religiosos ou em eventos populares, a execução formal preparada por 

experts, os ensaios para estudo ou lazer. 

Convíver com grupos, com a expressão de suas musicalidades, tem sido  
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uma constante na minha experiência profissional. A partir da década de 80 

(século XX), com o ingresso na carreira da docência na rede de municipal de 

ensino, mais tarde no ensino superior e como profissional musicoterapeuta, 

tenho privilegiado a vivência do fazer musical coletivo por perceber e valorizar 

as estratégias de desenvolvimento humano inerentes a essa prática.  

Ao participar de situações grupais de atividade musical, fossem elas de 

cunho pedagógico ou terapêutico, percebi que, em paralelo a apropriação de 

habilidades musicais, outro conjunto de fenômenos era gerado a partir do fazer 

musical. O evento que mais se destacou foi o estímulo às trocas sociais 

possibilitadas no decorrer dos encontros. Notou-se, porém, que aspectos 

cognitivos, afetivos e comportamentais também emergiam na medida em que 

os processos dos grupos se desenvolviam. Chamou a atenção o fato de que, 

na medida em que se fortaleciam os eventos secundários à ação musical, mais 

se aprofundava, entre os participantes, o interesse pelo aprendizado e prática, 

como também pela permanência e participação no grupo. Ou seja, a prática 

musical coletiva elevou os gradientes de promoção de saúde e 

desenvolvimento pessoal dos participantes. 

Foi com satisfação que me deparei, a partir do ano 2000, com uma 

produção científica cujos autores, ao abordar assuntos relativos à educação e à 

experiência musical, indicavam em suas proposições, a presença e os ganhos 

propiciados por fatores semelhantes aos que já  havia observado (ILARI, 2006; 

PALHEIROS, 2006; CUSTODERO, 2006; ZANINI, 2002). Nessa mesma 

direção, concluí o mestrado e o doutorado entre os anos 2001 e 2008, ocasião 

em que pude desenvolver pesquisas referentes ao fazer musical de um grupo 

de jovens e aos aspectos psicossociais envolvidos no cotidiano de mulheres 

idosas.  

Todos estes fatos levaram a construção do presente projeto que tem por 

objetivo pesquisar os “biprodutos” sócio-culturais e psico-afetivos que emergem 

da prática musical em grupo. Se a expressão da musicalidade é produto 

primordial do aprendizado e da execução musical em grupos, quais são os 

“biprodutos” dessa prática?  Entende-se por “biprodutos”, conforme  
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indica Alfano (2008), as manifestações sociais, cognitivas, emocionais e 

culturais que se desdobram da prática coletiva da música, secundando o fazer 

musical propriamente dito. A execução musical em conjunto propicia situações 

de intenso aprendizado. Diferentes formas de aprender música se abrem no 

engajamento mútuo do aprimoramento de um repertório coletivo de habilidades 

e capacidades musicais. Acredita-se que essa ação coletiva possibilita também 

a apropriação de saberes sociais, afetivo-emocionais e intelectuais, além dos 

musicais, que são estendidos para as situações da vida cotidiana. Para 

responder a esses questionamentos pretende-se construir conhecimentos que 

ressaltem as propriedades e especificidades da prática musical coletiva, como 

também contribuir com aportes teóricos e práticos que colaborem com a práxis 

dos profissionais envolvidos em atividades teóricas e práticas do fazer musical.  

Para os fins desta pesquisa serão considerados os conjuntos formados 

por pessoas que executam música sem interesse financeiro ou mercadológico, 

ou seja, os grupos musicais amadores. Entre eles poderão constar grupos que 

se expressam musicalmente por lazer, pelo gosto de estudar ou para trabalhar 

pautas de saúde física, social ou mental. Parte-se do pressuposto de que, 

independente do contexto e dos objetivos que determinam os processos da 

performance de grupos, a prática musical coletiva propicia a emersão de 

“biprodutos” que ampliam as possibilidades de aprendizado e de promoção 

humana.    

A performance musical em conjunto é uma atividade essencialmente 

humana. Quanto mais se possa trazer à consciência os potenciais 

educacionais e políticos inerentes a essa forma de vivenciar a música, mais os 

professores, musicoterapeutas e outros trabalhadores sociais poderão 

problematizar iniciativas didático-pedagógicas e direcionar sua ação para uma 

educação musical democrática e verdadeira (FREIRE, 2005a). Conhecer os 

“biprodutos” da execução coletiva da música é fator de importância para a 

promoção do aprendizado musical e da saúde global das pessoas. O assunto 

assume maior destaque, quando, nos dias atuais, se acentuam as discussões 
a respeito da lei 11.769 (publicado no Diário Oficial da União de 19/08/2008),  



21	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas e quando a 

musicoterapia se coloca como profissão reconhecida na Classificação 

Brasileira de Ocupação (CBO). Essa classificação está subordinada ao 

Ministério do Trabalho e Emprego e recebeu o código 2239-15. Esse 

conhecimento poderá conduzir diretrizes que auxiliem nas reflexões sobre o 

perfil do profissional que atuará no mercado como também elementos 
filosóficos e epistemológicos que orientem suas ações.  

O estudo da música, como evento cultural e social presente no contexto 

da vida diária das pessoas, interessou a antropologia, a sociologia, a 

psicologia, a musicoterapia, entre outros campos do saber. Aspectos e funções 

inerentes às atividades musicais instigam os estudos dos processos envolvidos 

no fazer musical. Frente tantas possibilidades, optou-se por desenvolver uma 

investigação sob a perspectiva de dois campos amplos de pensamento, o da 

saúde e o da educação, num diálogo entre a fundamentação teórica da 

educação musical e da musicoterapia. Os limites que separam ações de 

ensino-aprendizagem da terapêutica são tênues. Foge aos objetivos deste 

trabalho estabelecer fronteiras e demarcações entre disciplinas. Ao contrário, o 

pensamento interdisciplinar é o que vai permitir a abertura de novos 

conhecimentos.  

Para atingir os objetivos aqui propostos, pretende-se desenvolver um 

estudo comparativo de duas realidades sócio-culturais geograficamente 

distintas, a canadense e a brasileira. Segundo Ilari (2007), os fazeres musicais 

se processam de maneiras diversas, por meio de repertórios e práticas 

diferentes e específicos às “atividades cotidianas e funções psicossociais que 

os acompanham” (p. 36). Por esta ótica, o estudo multicultural se torna 

adequado e condizente com as perspectivas e os objetivos desta pesquisa. 

Mesmo porque, as concepções do fazer musical nas sociedades de origem 

européia se diferem das noções das práticas musicais do cotidiano dos países 

da América Latina, segundo a mesma autora. Essa premissa se relaciona aos 

níveis de expectativa direcionados às competências dos alunos e participantes 

dos grupos e também às diferenças entre os quesitos de formação, 
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valorização, autoestima e condições de trabalho dos profissionais. Acredita-se 

que as práticas musicais são marcadas por diversidade de ordem cultural, 

psicossocial e econômica. Por esta via de compreensão, um estudo que 

possibilite a comparação de um mesmo fenômeno entre duas culturas 

diferentes poderá acrescentar coerência a credibilidade à análise e aos 

resultados encontrados na investigação.      

Pretende-se que a primeira fase dos estudos seja desenvolvida em uma 

universidade do Canadá. De volta ao Brasil e a partir das orientações 

recebidas, a pesquisa será replicada nos ambientes de produção musical 

coletiva da cidade de Curitiba. Essas ações permitirão o estudo comparativo 

dos dados e a análise conclusiva da pesquisa. A produção científica brasileira e 

canadense que trata do tema aqui em discussão, tem apresentado pontos de 

convergência, porém, percebe-se que se inicia por lá, um direcionamento mais 

enfático ao assunto. Com a intenção de fornecer um panorama das formas de 

abordar as atividades musicais coletivas em ambas as sociedades, foram 

organizados em quadros, títulos e referências de trabalhos que estão 

disponibilizados a seguir. 

Título  Experiências com um grupo de crianças através da música: um estudo 

psicanalítico Experiências com um grupo de crianças através da música: um 

estudo psicanalítico 

Autor  CARVALHO, João Paulo 

Origem  Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

Curso/ano      Mestrado/Psicologia/2008  

Temática Uso da música como facilitadora das expressões emocionais. Trabalho 

preventivo no campo da Educação Infantil. Instrumentos de percussão utilizados 

para a realização de tarefa musical. A música foi facilitadora da técnica de 

psicodiagnóstico do grupo, facilitou a expressão dos sentimentos das crianças e 

ampliou capacidades de socialização. 
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   A busca da produção brasileira foi realizada em bibliotecas digitais de 

universidades que oferecem programas de pós-graduação. A partir da palavra-

chave “grupos musicais”, foram encontrados trabalhos de diferentes áreas de 

estudos, nas seguintes instituições: Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, (PUC/SP– www.sapientiapucsp.br), Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, (PUC/RGS-www.lume.ufrgs.br), Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, (PUC-Rio-www.dbd.puc-rio.br), Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP-www.libdigi.unicamp.br), Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas-www.bibliotecadigital.puc-

campinas.edu.br). Os títulos e temas encontrados foram organizados no 

Quadro 1. 

Título  Políticas e performances da diversidade etnográfica de um currículo musical 

intercultural em São Paulo 

Autor  MULLER, Paulo Ricardo  

Origem  Universidade Estadual de Campinas 

Curso/ano      Mestrado/Antropologia Social/2009 

Temática Análise da produção e consumo da “música do mundo” na cidade de São Paulo 

Título Compor e gravar música com adolescentes: uma pesquisa-ação na escola 

pública 

Autor SOUZA, Jussamara Vieira de 

Origem Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

Curso/ano Mestrado/Música/2007 

Temática Processos de composição musical vinculado a gravação de um CD com um 

grupo de 10 adolescentes. Os processos de composição, para além da 

estruturações musicais,  constituíram-se em um conjunto de interrelações sócio-

afetivas do grupo. Identidade individual e coletiva se fundiram e favoreceram 

feedback auditivo do grupo. 
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a partir da formação de uma rede de músicos e grupos musicais dedicados à 

prática de instrumentos e linguagens musicais de outras culturas. 

Acompanhamento da performance dos grupos explicitou a incorporação de 

“música do mundo” aos repertórios para o uso da noção de diversidade cultural 

como próprio do fazer musical.  

 

    Título Estudos dirigidos para grupos de trompete: fundamentos técnicos e 

interpretativos  

Autor BELTRAMI, Clovis Antonio 

Origem Universidade Estadual de Campinas  

Curso/ano Mestrado/Música/2008 

Temática Estudos clínicos e interpretativos visando prática da música de câmara para 

trompetes. O trabalho oferece subsídios para a reflexão teórica aprofundada em 

maior domínio técnico do conjunto melhor compreensão da obra e da 

interpretação estilística. 

 

Título Jovens de fanfarra: memórias e representações  

Autor PEDROSA,Stella Maria 

Origem Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  

Curso/ano Doutorado/Educação/2007 

Temática Estudo sobre a influência do espaço da fanfarra sobre seus integrantes. As 

fanfarras têm sobrevivido às mudanças culturais e se constituído num espaço 

de educação da juventude. 

 

Título  Comunicação e criação de subjetividades e territórios na favela: o poder do algo 

mais e da alegria 
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Autor  BITTENCOURT, Maria Augusta 

Origem  Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Curso/ano       Mestrado/Comunicação e Cultura/2002 

Temática Práticas culturais atreladas à execução coletiva da música podem atuar 

constituição da identidade de jovens na contemporaneidade. Evidenciou-se que 

saberes e experimentações desses alunos foram mais amplos. 

 

Título Velhos musicistas em ação: o efeito da música em suas vidas 

Autor NETO, Pedro Lodovici 

Origem Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Curso/ano Doutorado/Ciências Sociais-Antropologia/ 2009 

Temática Foco na natureza da prática musical, no que a torna possível e nos efeitos que 

se fazem sentir no cotidiano das pessoas idosas que dela fazem uso 

profissional, amador ou por lazer. Laços familiares emergiram como ponto 

central, além da atividade produtiva e do ofício como meio de vida. 

QUADRO 1. Pesquisas brasileiras sobre grupos de performance musical 

As informações contidas no Quadro 1 serão aprofundadas por outros 

critérios de seleção, no desenvolvimento da pesquisa. Por hora, este breve 

panorama indicou elementos fundamentais para a investigação. Pode-se 

perceber que os estudos aqui apresentados, tangenciam o tema dos 

“biprodutos” gerados pela prática coletiva da música. Nas pesquisas, fatores 

psicossociais emergiram na análise dos dados, porém, mesmo sendo um 

tópico recorrente, nenhuma investigação dedicada à análise profunda do 

fenômeno foi encontrada. No entanto, a execução musical em grupos aparece 

cada vez mais como um recurso ou estratégia para os profissionais das áreas 

da educação e da saúde, entre outras. 

Quanto à produção canadense, percebe-se que alguns autores começam 

a integrar a investigação dos “biprodutos” da atividade musical coletiva em 
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seus trabalhos. Em artigo sobre sua tese de doutorado, Alfano (2008), citou o 

termo “by-products” ao se referir aos achados de sua pesquisa. Assim se 

pronuncia o autor: “...learning about oneself and about the conditions of life of 

an older or younger person are possible by-products of programmes that bring 

generations together” (p.253). Os programas aos quais se refere o autor, são 

os de educação musical, de caráter intergeracional, com formação de bandas 

para a execução musical. A seguir apresenta-se, no Quadro 2, uma compilação 

dos artigos direcionados ao estudo da execução musical de grupos 

encontrados no Journal of Community Music, volume 1, número 2, de 2008. A 

opção por este fascículo do periódico se deu por ser o que contém o artigo de 

Cristopher Alfano.  

 

Título  Toward a definition of a community choir 

Autor  BELL,Cindy L.   

Origem  Hofstra University 

Temática Os cantores amadores que, ao se formarem, deixam o ambiente escolar, encontram 

nos coros comunitários a oportunidades da continuação da prática do canto coral. O 

estudo mostrou que a busca pela perfeição, em alguns desses conjuntos, tem 

marginalizado cantores amadores adultos. Destaca-se o papel fundamental do 

condutor do coro, que pode estabelecer um tom democrático ao grupo com fins de 

promover o aprendizado e a participação musical continuada.       

 

Título  Closing the gap: does music-making have to stop upon graduation?  

Autor  MANTIE, Roger; TUCKER, Lynn 

Origem  University of Toronto-Scarborough 

Temática O estudo explorou a percepção das pessoas que continuam musicalmente ativas 

após deixarem a escola de educação musical formal. São pessoas que não se 

enquadram como profissionais, mas que conservam a performance musical como 

lazer ou atividade secundária. Foram entrevistados membros de três orquestras com 
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o objetivo de conhecer suas percepções sobre os motivos da participação no fazer 

musical e as conexões que faziam entre a experiência musical escolar e a que 

vivenciavam no presente. 

 

Título  Practice, ritual and community music: doing as identity 

Autor  PHELAN, Helen 

Origem  University of Limerick 

Temática Em termos de música comunitária o fazer musical pode resultar em comportamentos 

implícitos como a inclusão e fortalecimento. Alguns conjuntos comunitários podem 

apresentar esses resultados via repertório, outros pelo modo da performance e 

outros ainda pela escolha dos participantes no que tange à idade, gênero, raça ou 

habilidades. A forma de conceber os grupos musicais agregam conceitos de poder e 

hegemonia e se desenvolvem no seio de constructos pós-modernos como 

feminismo, estudos pós-coloniais e de gênero. A teoria sugere que a prática musical 

em grupo é política e traz a possibilidade de influenciar contextos sócio-culturais. Ela 

é fortalecedora e libertária.    

 

Título  Intergenerational learning in a high school environment 

Autor  ALFANO, Christofer J. 

Origem  McGill Uniersity 

Temática O estudo investigou a dinâmica do aprendizado musical de um grupo de idosos que 

freqüentavam uma escola de ensino médio e tocavam junto com os alunos 

adolescentes. O programa oferecia o estudo de instrumentos de sopro e percussão 

por meio do qual possibilitava a participação em uma pequena orquestra que se 

apresentava no decorrer do ano letivo. O autor concluiu que uma vida ativa em 

aprendizagem continuada é fundamental para o bem estar das pessoas idosas e 

que as escolas estavam se tornando ambientes de convivência intergeracional. A 

proposta era de que idosos e adolescentes aprendessem juntos a trabalhar a 

execução musical. O autor explicou que, o aprender sobre si mesmo e a respeito 
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das condições de vida dos idosos e dos mais jovens, foram biprodutos do programa 

intergeracional de educação musical.     

 QUADRO 2 – ARTIGOS SOBRE GRUPOS MUSICIAS PUBLICADOS NO Journal of Community 

Music, volume 1, número 2, 2008 

Ilari (2007), afirmou que “não é possível pensarmos em práticas musicais 

completamente neutras” (p.36). A prática de mais de dez anos como mediadora 

ou participante de grupos musicais me propiciou vivências que só podem 

confirmar a assertiva citada. Situações de prática musical sejam como 

estratégia do campo da educação ou da saúde, são ações que se desdobram 

em atitudes e posturas que podem alicerçar novas aprendizagens e progresso 

humano. São os “biprodutos” da vivência da música que, via consciência, 

devem deixar o lugar de sub-produtos dessa prática para participar de uma 

educação humana crítica e libertadora. Educar é construir, é libertar o homem 

de determinismos para que faça suas escolhas e reconheça o papel da história 

e conheça sua dimensão individual. A educação é uma “práxis que implica na 

ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 

2005b, p. 77).   

Acredita-se esta pesquisa poderá colaborar com fundamentos que 

ampliem a qualidade da prática e da teoria de um leque de disciplinas e 

iniciativas multiprofissionais que incluem o fazer musical como estratégia de 

ação. Porém, o foco aqui se direciona para a saúde e a educação, numa 

interface entre a educação musical e a musicoterapia, disciplinas que se 

encontram em processo de mudanças e alterações iminentes. A educação 

musical, agora obrigatória nas escolas, porém, sem a exigência do profissional 

formado na área para estimular vivências das múltiplas formas culturais da 

expressão sonora e musical humana. A musicoterapia, ciência que está 

construindo seu arcabouço epistemológico e que lança no mercado de trabalho 

profissionais que atuam sobre a promoção e a reabilitação física, social e 

mental das pessoas. Conhecer os desdobramentos de objetivos e atitudes ao 

ensinar ou facilitar o fazer musical seria um caminho favorável para uma prática 

consciente. É mais seguro que se obtenha sucesso nas ações quando se sabe  
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por onde ir e onde se quer chegar. Esse conhecimento agrega eficiência e 

qualidade às práticas profissionais, melhora as interações humanas, sejam elas 

de ensino-aprendizagem ou de cuidados de saúde. 
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Reformulación de algunos conceptos en el Modelo Benenzon 

 

 Profº Drº Rolando Benenzon2 

 

El Modelo no es la formulación de una serie de técnicas o 

metodologías de aplicación, sino es una manera de mirar, sentir, percibir, o sea  
de interaccionar con el otro. 

Por eso defino el modelo como un camino sobre lo caminado y por 
caminar, caminando. 

Este camino está basado en la ética del vínculo, en un inter-somos. 

Donde el otro se convierte en el Yo–Otro y en el Nos–Otros. 

Para percibir y  sentir con el otro debemos dejar de lado la definición,  
la técnica y la observación. 

La definición es la solidificación de los conceptos, es una manera de 

poner en palabras ideas que quedan atrapadas, con la imposibilidad de 

modificarse a medida que el tiempo, la experiencia y la capacidad de 
adaptabilidad nos imponen. 

De-finir  no es más que poner un fin. 

La comunicación no–verbal, en una situación vincular terapéutica, es  

de tal sensibilidad que requiere una permanente revisión de la ética vincular 
entre un terapeuta y  un  otro. 

En el Modelo, la ética, se resume en los No-Out y los Co-Out. 

																																																													
2	Resumo	da	Conferência	apresentada	no	Evento	do	III	CIMNAT.	Disponível	em:	
<http://www.cimnat.com.br>	
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Entiendo cómo No-Out aquellos comportamientos terapéuticos 

tendenciosos que debemos abolir porque contradicen la ética del proceso  
vincular. 

En cambio los Co-Out son aquellos comportamientos terapéuticos  que 
se desarrollan en la interacción con el otro. 

Engloba actitudes que requieren el mayor de los esfuerzos  porque son 

los que exigen acompañar al otro en su recorrido existencial a fin de que pueda 

tener una mejor calidad de vida con independencia de cuales sean sus fines 
políticos, educativos, religiosos, culturales, sociales o científicos. 

Aquí se hallan los comportamientos éticos que están al servicio de la 
humanidad. 

La enumeración de las acciones que el terapeuta no debe realizar tiene 

como objetivo que este reflexione en cada momento acerca de sus propias 
pulsiones. 

Son actitudes negativas que transforman las energías de deseos 

originales en aquellas otras consolidadas en los paradigmas de Khunt y 

establecidos en el proceso cultural de nuestra civilización occidental.  

Algunos ejemplos de estas actitudes son: 

No: interpretar, intervenir, invadir, incitar, inducir, indagar, intrigar, 

inyectar, censurar, escrutar experimentar, excitar, etiquetar, estigmatizar, 
estetizar, estimular, prescribir, provocar, prejuzgar, seducir, sugerir. 

Somos criados, educados, entrenados y sometidos a todas estas 

acciones antedichas. Más aún son acciones que están bien consideradas y por 

lo tanto permiten clasificar a un individuo en función de pautas reconocidas 

tanto para su integración en la sociedad como para desarrollar cualquier tipo de 
actividad en el campo científico, político, religioso o educativo. 

En función de la experiencia vincular he agregado otros dos No-Out  
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que me parecen que merecen nuestro pensamiento. 

No suturar y No observar. 

 

NO SUTURAR 

 

La cicatriz consolida una vieja herida que continua rígidamente 
imponiendo su presencia. 

La cicatriz se produce cuando suturamos una herida. 

Metafóricamente una herida es la expresión de un conflicto, de un 
trauma, de un dolor. 

La sutura, la cierra, la cancela, la define, la estructura en una cicatriz 

que inmortaliza la antigua herida, impidiendo así su alternativa de resolución 
por el camino de la auto-organización. 

En el vínculo terapéutico hay una tendencia a suturar los conflictos, 

evitarlos, esfumarlos, negarlos, en función de mantener la nutrición narcisística 
del terapeuta. 

 La pregunta ética que nace es: cuál es el derecho que le asiste al 
terapeuta a suturar una herida del otro? 

 

NO OBSERVAR 

 

En este No-Out reflexionamos ayudados por la física cuántica. 

Veamos algunas ideas de la física cuántica: 
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La observación crea la realidad observada o sea una observación 
produce la propiedad observada. 

Las observaciones no solo perturban lo que se va a medir sino que lo 
producen. 

La teoría cuántica establece que los átomos y las moléculas no están 

en ninguna parte hasta que nuestra observación los crea allí donde los 
detectamos. 

Nuestra observación no solo crea la realidad actual, sino una historia 

congruente con esa realidad. Y agrega  que cualquier observación que aporte 

información colapsa el estado previo. 

Lo más difícil de aceptar quizá sea la implicación de que nuestra 

observación no solo crea una realidad presente, sino que también crea una 
pasado congruente con esa realidad. 

La observación en y de sí misma sin ninguna perturbación física puede 
afectar instantáneamente a un sistema físico remoto. 

“No puedes zarandear una flor sin perturbar una estrella” 

(Francis Thompson) 

Todas estas ideas nos hablan claramente que nuestra actitud 
terapéutica debe evitar la tendencia a la observación. 

Este No-Out pone crisis el monitoreo corporal del terapeuta en la 
relación vincular en el no-verbal. 

Sabemos que entre el paciente y el terapeuta se comparten 

intercambian y se re crean infinidad de energías. 

Estas energías de comunicación contenedoras de todo lo antedicho se 

dirigen hacia uno y hacia  el otro estableciendo un vínculo. 
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En este vínculo encontraremos el ISO en Interacción constituido por los 
rituales de la relación. 

Ambos cuerpos son monitores y mediadores de la relación con el otro. 

Profundicemos estos dos conceptos. 

Monitor y mediador. 

Veamos primero el significado de ambas palabras. 

Mediar: del latín mediare: llegar a la mitad. 

Estar una cosa entre otras. 

Hablando del tiempo, transcurrir. 

Ocurrir entre medias una cosa. 

Mediar con alguno o entre los contrarios. 

Mediado: que solo contiene  la mitad de su cabida que está a medio 
llenar. 

Monitor: del latín monitor. el que avisa advierte o amonesta. 

Existe un reptil llamado monitor, debe su nombre a la creencia vulgar 
de que con sus gritos avisa la presencia de los cocodrilos. 

Monitorio: que amonesta o avisa. 

Advertencia, amonestación. 

Ambas palabras parecerían no tener nada en común. 

Pero en la práctica clínica la relación que se instaura terapéuticamente 
nos lleva a formular una primera hipótesis de trabajo. 

El cuerpo del terapeuta es el verdadero monitor de la relación con el 
paciente y a su vez el mediador fundamental del vínculo entre ambos. 
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El cuerpo del paciente es el verdadero monitor de la relación con el 
terapeuta y el mediador más importante del vínculo entre ambos. 

El concepto es que ambas capacidades monitorear y mediar. Están 
ligadas en el sentido que para mediar primero hay que monitorear. 

Porque? 

Debemos monitorear en qué medida podemos dar y recibir. 

No se puede dar compulsivamente porque eso invade, sobreprotege y 
anula al otro. 

Tampoco se puede dar tan poco que el otro no pueda recibir y lo aísle y 

nosotros no podemos comprender lo que necesita el otro para poder compartir 
y acompañarlo. 

Es decir monitoreamos en la medida que nos acercamos a través de 
los mediadores que favorecen dicha comunicación. 

Surgen entonces las preguntas que trataremos de responder. 

¿A quién monitorear? 

¿Con que? 

¿Qué? 

¿Para qué? 

¿Cómo? 

Se monitorea el cuerpo del otro pero a su vez, también los mediadores. 

Pero también se monitorea el cuerpo propio. 

Es decir existe un monitoreo del afuera y uno del adentro. 

Esto significa que el terapeuta para monitorear debe disociarse. 
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Una parte de su cuerpo reconoce la propia historia corpóreo sonoro no 

verbal y a través de esa reconoce la historia corpóreo no verbal que expresa el 
paciente. 

El concepto es que se monitorea siempre en función de la referencia 
propia y personal. 

Si no existe este conocimiento interno no hay funcionamiento del 
monitor. 

¿Qué puede avisar un cuerpo sino reconoce lo que viene del otro, del 
afuera, con referencia a su adentro? 

Para reconocerlo tiene que impactar lo percibido en la unidad de 

percepción y de su propia memoria arcaica y no verbal. 

Porque a diferencia de una máquina que monitorea el cuerpo de un 

paciente que solo avisa de un aspecto parcial del cuerpo del paciente, sean los 

latidos del corazón o la respiración, el monitoreo vincular (que así lo 

llamaremos de ahora en adelante) monitorea o sea le avisa al cuerpo del 
terapeuta lo que el cuerpo del paciente expresa en su totalidad. 

En un vínculo no verbal se percibe la totalidad, solo así se reconoce el 

sistema comunicante. 

Debemos pensar en unidad y no en parcialidades. 

Esta es la diferencia que comenzamos a establecer con un 

pensamiento científico que desmenuza que diseca. 

Fragmentar lo percibido genera confusión y crea ilusiones y engaños. 

Einstein desde la ciencia ya había propuesto que para conseguir una 

descripción  coherente de un tubo del mundo  proponía ver el universo como un 
campo  unificado  e indivisible. 

Y esa debe ser la visión nuestra del otro como un cuerpo único  
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indivisible e irrepetible. 

Para eso hay que entrenarse en romper nuestras estructuras 

académicas de observar. 

El terapeuta no observa al otro, sino que Con-templa lo que Com-

parten y se Co-munican. 

El otro nos transmite su función esencial sin la necesidad que a partir 
de ello necesitemos imaginar que hay algo que lo provoca en particular. 

El pensamiento terapéutico debe ser creativo-artístico y ético. 

El no-verbal permite comunicar lo no pensado más que lo conceptual o 
lo concientizado. 

Mediar es solo llegar a la media. 

Para esto es importante tener en cuenta la distancia óptima que 
significa respetar el territorio del cuerpo del otro. 

Esa distancia óptima significa que hay límites y fronteras en un proceso 
vincular. 

Es el vaso de Pitágoras. 

Hasta una cierta medida  el vaso contiene todo el líquido, después de 
la cual el líquido se vierte hacia fuera en su totalidad.  

El terapeuta para poder monitorear debe anular los deseos que están 
implícitos en cada uno de los No-Out, de la ética que hemos establecido. 

Nuestra formación del siglo XXI es eminentemente intervencionista, 

estimulante. 

El mupsicoterapeuta en su afán de “Furor curandis” desea saber de 
antemano el diagnostico o sea estigmatizar, etiquetar al otro. 
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Requiere información previa sobre algunas ideas preconcebidas del 

paciente como por ejemplo: si es agresivo, está aislado, no habla, grita, en 
otras palabras, necesita prejuzgar. 

Necesita fijarse objetivos a alcanzar para preparar estrategias de 

intervención, estimulación, provocación, inducción, seducción, para cumplir 
esos objetivos en la forma más rápida y eficaz posible. 

Cumpliendo así las expectativas paradigmáticas del equipo de salud 

que espera determinados resultados estadísticos preconcebidos sobre el 
supuesto síndrome y modificación de síntomas previstos. 

Todo esto anula la capacidad de monitorear y de mediar. 

El Mupsicoterapeuta de esta manera se convierte solamente en un 

instrumento de transformación del paciente a gusto y deseo de la institución o 

del pigmalionismo del grupo científico y familiar, en vez de esperar y reconocer 
al otro. 

La diferencia substancial con el aparato de monitoreo es precisamente 

esa: el aparato de monitoreo va a monitorear ideas preconcebidas, en cambio 

el terapeuta no sabe lo que va a monitorear. 

El Mupsicoterapeuta va a intentar reconocer al otro como tal, inter 
actuar en la mediación. 

De esa forma mediará de acuerdo a ese reconocimiento. 

Por lo tanto es posible que sienta que el mediador en ese momento es 

la respiración, o es el agua que se mueve en la palangana o es el encendido 
del fuego en una vela. 

O es el acercarse o alejarse con el cuerpo para distinguir la distancia 
óptima para comunicar. 

Otras preguntas aparecen a medida que profundizamos. 

¿Con que monitoreamos: con la consciencia o con el inconsciente? 
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Modificando la pregunta: ¿Debo estar consciente para monitorear, y 
entonces el paciente en coma no podría monitorear la presencia del otro? 

Decíamos que el monitoreo es una unidad única de percepción, por lo 

tanto monitoreamos con la totalidad de nuestro cuerpo, sea este perteneciente 

al inconsciente, pre consciente o consciente, como describe Freud el aparato 
mental. 

Entonces recordemos que el paciente también monitorea la presencia 

del mupsicoterapeuta. 

El paciente monitorea la presencia y ausencia del otro, la invasión 

mayor o menor de su territorio. El olor determinado más intenso o menos 
intenso. 

Su olor a su vez medirá la distancia del otro en función de su propio 
cuerpo. 

El contacto piel a piel, o guante piel, o sudor piel, o temperatura piel, o 
tensión piel. 

La otra pregunta que surge es: ¿Se puede monitorear y mediar al 
mismo tiempo? 

La respuesta a esta pregunta es parte de la teoría de la comunicación. 

El monitorear es mediar. 

La presencia del otro es ya una mediación. 

Por eso es absurdo cuando me dicen que en el modelo Benenzon el 
mupsicoterapeuta no hace nada. 

No hacer nada es una de las acciones más difíciles de entrenarse para 
con el otro. 

No hacer nada es esperar, atender, escuchar, sentir, acoger, contener, 

percibir, admitir, tolerar con lo cual anula la observación. 
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Todo aquello que nunca o pocas veces encontró el otro en su devenir 
por la vida. 

Monitorear es crear un espacio y un tiempo para que el otro pueda a su 
vez monitorearme y mediar sus expresiones hacia mí. 

Siguiente pregunta: 

¿Cuánto se puede monitorear, o sea, la hiperestimulación o la invasión 
de unidades de percepción no pueden modificar la capacidad de monitoreo? 

Sin lugar a dudas que la invasión de estímulos perturba la capacidad 
de percepción y de expresión. 

Por eso preconizo el silencio, el vacío y la quietud como unidad de 
percepción fundamental de referencia. 

Porque el silencio me permite escuchar, el vacío me permite llenarlo y 
la quietud me permite observar el movimiento. 

Dime quien monitorea y te diré lo que monitorea. 

Ningún vínculo adquiere consistencia hasta que no somos 
inconscientes del mismo. 

La consciencia es solo una estructura al servicio del inconsciente. 

No existe experiencia vincular sin elección y no hay elección sin deseo 

y el deseo crea tensión y pulsión, y esto influencia. 

En el no verbal no existe separabilidad en el sentido de Einstein, sino 

simultaneidad y superposición. 

Einstein decía contradiciendo a Bohr que una partícula debería tener 
una realidad separada, independiente de las mediciones. 

Principio de incertidumbre de Heisenberg. 
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Dice que al mirar de que rendija sale un átomo lo golpeamos con 
fuerza suficiente parar desdibujar cualquier patrón de interferencia. 

Cuando al terapeuta algo le ha sido impactado, el terapeuta ha sentido 
al otro. 

Si pretendemos llegar a una asepsia total de la situación vincular, 

podríamos pensar que aún los protocolos estarían influenciando en dicho 
proceso. 

La posibilidad de no registrar ni con videos, ni audios, nos va liberando 

de la actitud de observación, y nos permite internarnos en la trans-temporalidad 

y trans-espacialidad. 

Llegaremos así a esa zona de nadie donde se produce el intercambio 
permanente. 

La observación es una defensa del yo del terapeuta diciendo yo estoy 
en un lugar diferente al tu–yo. 

Por eso resultan tan eficaces las primeras cuatro actitudes 
fundamentales del inicio de cada sesión impuestas  en el modelo. 

Esperar, atender, escuchar y percibir o acoger. 

Dejo como última posibilidad de reflexión las palabras de Ilya Prigogine: 

“Los desarrollos recientes de la termodinámica proponen por tanto un 

universo en el que el tiempo no es una ilusión ni disipación, sino creación”. 

 

 

 

 

 

 



44	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

O ser musical 
 

Magali Dias3 

 
 

RESUMO 
Este artigo foi escrito com o objetivo de iniciar o estudo de como a música dentro da 
escola poderia proporcionar benefícios na vida dos seres humanos, desde a sua mais 
tenra idade. Também foi a base das pesquisas que culminaram com o artigo publicado 
em 2009 na Revista nº 01 do NEPIM sobre a Música e a Musicoterapia na escola 
fundamental. 
 
Palavras-chaves: música, educação inicial, ser musical. 
 

ABSTRACT 

This article was written with the objective to start the study of how music inside schools 
could provide benefits in the lives of human beings since an early age. It was also the 
base of the researches which culminated in the article published on 2009 in NEPIM’s 
publish number 01, about music and music therapy in elementary school.  

Key- words: music, elementary school, musical being  

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo demonstrar que o ensino da música na 

idade pré-escolar é de grande importância para o desenvolvimento, 

aperfeiçoamento e integração das crianças, foram analisados os textos e 

materiais recolhidos em pesquisa anteriormente realizada para escrita de artigo 

exigido para a Pós Graduação em Educação Infantil e Práticas Pedagógicas, 

realizado no Centro Universitário Positivo (UNICENP); além de literatura 

recolhida e recomendada pelos professores do curso de Musicoterapia da 

Faculdade de Artes do Paraná, das disciplinas de Anatomofisiologia e 

																																																													
3 Musicoterapeuta graduada pela Faculdade de Artes do Paraná (2009), Pós 
Graduação em Educação e Saúde, UNIFAE (2009), em Praticas Pedagógicas, 
UNICENP (2005); especialista em Musicoterapia na Abordagem Plurimodal, ADIM 
(2010). Email: magali.mgldias.dias@gmail.com  
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Neurofisiologia, Psicologia do Desenvolvimento, Desenvolvimento do Senso 

Rítmico, Historia da Musica I, Antropologia e Metodologia do Trabalho 

Cientifico. Estas leituras serviram para estudar os benefícios do ensino da 

música desde muito cedo e os benefícios que a música proporciona na vida do 

individuo como um ser musical, que é. Bingand, em seu trabalho diz que: 

...”aprender a tocar um instrumento reorganiza diversas regiões cerebrais (as 

áreas motoras, corpo caloso e cerebelo), incluindo aquelas diretamente ligadas 

à percepção musical”. As diferenças parecem ainda mais significativas em 

pessoas que começaram a estudar musica desde muito cedo... (BINGAND, 

2005, p. 70) 

 
DESENVOLVIMENTO 
 

     A música é expressão artística mais antiga conhecida pelo Ser 

Humano. Ela é inerente á nossa essência. Nossa pulsação é compassada e 

rítmica, assim como nossa respiração, nosso caminhar, nossa fala, nossos 

movimentos. O canto é a forma mais comum de expressão entre os povos, 

mesmo que estes não tenham desenvolvido a escrita e utilizem somente 

instrumentos para marcar o ritmo (LEINIG, 2008). A música é um dos 

fenômenos mais intrigantes da humanidade. Nossa sensibilidade ao tempo, 

nossa tendência a ordenar informação auditiva e nossa habilidade em 

classificar e imitar padrões sonoros são características únicas dos seres 

humanos (STORR, 1993). Estas habilidades musicais são essenciais para o 

desenvolvimento da linguagem. A noção de que a capacidade lingüística 

humana esteja intimamente relacionada à habilidade humana de fazer música, 

de aprecia – lá, foi fervorosamente defendida no século XVII por pensadores do 

iluminismo europeu como Condillac4 e Rousseau5. Sendo assim, O Ser Musical 

neste trabalho será retratado como o próprio ser humano, ou mais 

especificamente a criança na fase inicial da sua educação formal, analisando 

seu desenvolvimento, suas necessidades, posturas, costumes e cultura, do 

																																																													
4 Rousseau, Ensaio sobre a origem da linguagem 
5 Condillac, Ensaio sobre a origem do conhecimento humano. 
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ponto de vista fisiológico, psicológico e histórico.  

 
O Homem canta por toda a parte, e assim experimenta a 
satisfação que traz consigo, de todas as formas de auto-
expressão. Ao cantar, também proporciona (sem o perceber), 
dados preciosos cuja utilização permite ao investigador da 
cultura, interpretar a expressão artística numa análise científica 
para que assim possa ampliar os conhecimentos e a 
compreensão da vida do homem. (LEINIG, p. 386, 2008) 

 
 
 De acordo com o parecer de vários autores na área, como a Professora 

Isis Tavares6, compreende-se que a educação musical deve fazer parte de um 

conjunto educativo ativo, e que só neste contexto favorecerá a síntese das 

diversas aquisições culturais desde a infância. Este componente artístico não 

só lhe dará a oportunidade de praticar música, como concorrerá para o 

desenvolvimento de todas as faculdades, harmonizando-as entre si, facultando 

o fortalecimento da personalidade. De acordo com Vieillard: “A arte musical é 

uma prática mais antiga que a agricultura e está profundamente arraigada na 

história: não existem comunidades humanas sem atividade musical.” 

(VIEILLARD, 2005 pg.56 a 77); então, a partir desta premissa podemos inferir 

que: como todo ser humano, a criança já possui a capacidade de apreender 

música inerente, arraigada, intuída no seu desenvolvimento cultural e social, 

basta despertar cultivar e desenvolver este conhecimento.  

Para uma contextualização teórica desta proposta vamos observar 

como o desenvolvimento físico e intelectual ocorre na criança, recorrendo os 

princípios observados pela pesquisadora e professora Elvira Souza Lima7, de 

como o desenvolvimento do cérebro é cultural, ocorrendo desde a concepção e 

desenvolvimento intrauterino até a aquisição de bagagem cultural adquirida e  

acumulada ao longo da vida. A carga genética e biológica somada à 

																																																													
6 Isis Tavares é coordenadora dos programas de formação de professores no Estado 
de Paraná e responsável pelo desenvolvimento dentro do IESDE do trabalho: 
Encaminhamentos metodológicos – Música, algumas considerações sobre o ensino da 
arte de 2000. 
7	 Elvira Souza Lima é doutora em Educação, pesquisadora e escritora das obras 
mencionadas nas referências bibliográficas como bases para a Fundamentação 
Teórica sobre o Desenvolvimento Infantil. 
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aprendizagem adquirida no decorrer do tempo faz de cada indivíduo um ser 

único e diferente de todos. 

    O ser humano possui um desenvolvimento integrado da parte 

biológica com o aprendizado e as emoções, que somados modulam a 

memória. O cérebro processa as palavras como imagens, a criança vai 

depender dos sentidos para desenvolver as imagens e formar a memória.  

Segundo Lima (2004) para se desenvolver adequadamente, a criança precisa 

de: tempo para seu amadurecimento biológico – não há como apressar o 

desenvolvimento das espécies; precisa de tempo para a prática constante a fim 

de atingir a perícia necessária para a execução dos movimentos, devendo o 

adulto, respeitarem o tempo infantil; não interferir ou fazer pela criança, mas 

ajudar, incentivar e motivar o desenvolvimento e desempenho delas.  

A criança precisa de espaço, lugar adequado, liberdade de movimento 

para se expressar, em segurança. As atividades físicas são essenciais e 

podem ocorrer em espaços: privados (casa), públicos (ruas, praças, parques), 

institucionais (escolas, creches), e naturais, ou seja, a própria natureza; que 

possibilitem a socialização da criança. Também se faz necessário o 

desenvolvimento da comunicação, meio pelo qual a criança se expressa nas 

diversas fases de desenvolvimento, movimentos repetitivos e imitação, gestos 

e maneirismos, imitação de sons até a fala propriamente dita; das práticas 

culturais: através de eventos, festas e celebrações. Além disso, participar das 

atividades coletivas possibilita o desenvolvimento da identidade cultural da 

criança na sociedade. As refeições, por sua vez, também, desenvolvem os 

sentidos que desenvolvem a memória, os cheiros, os sons e os sabores, que 

geralmente são ligados a diversas fases da vida infantil; devendo sempre se 

respeitar às aptidões individuais bem como as limitações individuais, ensinando 

a criança a apreender através do desenvolvimento da percepção, observação 

livre e dirigida e registro das mesmas.  

 

Fortes aliadas das crianças são: a imaginação e a fantasia. A partir da 

imaginação a criança correlaciona os fatos e interage com o mundo e o outro; 

acaba assim construindo os recursos necessários para ligar os fatos e 
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sentimentos. É através das atividades artísticas que desenvolvemos a 

imaginação, absorvemos nossa cultura e conhecimento humano e 

desenvolvemos nosso conhecimento científico. Através da Curiosidade e da 

Experimentação é que a criança passa por diversas etapas de 

desenvolvimento experimentando primeiro com o próprio corpo e os objetos 

que a cercam e em outra etapa, com as coisas que a rodeiam como: o ar, a 

água, os componentes externos e os ciclos da natureza. É principalmente 

através do brincar que a criança experimenta e apreende sua cultura, com os 

jogos, cantigas, faz de conta que são atividades universais, movimento, os 

ritmos através das cantigas de ninar, infantis, jogos de rimas, danças, tudo isso 

possibilita o desenvolvimento e amplia a experiência da criança. 

Reunindo os conceitos acima mencionados, de como a criança se 

desenvolve, como ela aprende e percebe os ensinamentos; do que ela precisa 

em termos de espaço físico e lúdico para este desenvolvimento apropriado, 

pode-se dizer que a Educação Musical é fundamental para as crianças. Deve 

constituir-se como: o ato de ensinar, alimentar e instruir, além de desenvolver 

atividades psicológicas, intelectuais e morais, através do conhecimento cultural, 

da obra criada através do tempo pelas sociedades, assegurando a todos o 

direito de ter acesso ao mesmo. A Educação Musical poderá e deverá ser 

transmitida pela cultura geral, pelo folclore e pela própria música; esta como 

sendo uma das primeiras manifestações de artes da humanidade; através do 

repertório musical e social, de determinada comunidade ou sociedade a fim de 

que esta criança se desenvolva e se aproprie destes conhecimentos, costumes 

e obras culturais acumuladas através dos tempos.  

A afirmação acima esta reforçada por vários autores analisados sobre 

os quais discorremos a seguir. De acordo com Francine Best, autora do livro 

“Por uma Pedagogia do Despertar”, existem dois tipos de despertar nas 

crianças: seu próprio despertar, de seus pensamentos, suas possibilidades de 

compreensão e de conceituação, seu poder de criação, curiosidade perceptiva 

e intelectual; e despertar para o mundo, para o meio que a atrai, influencia, e 

sobre o qual deverá ser levada a agir através do estudo dos meios e do 

aprender a aprender. (BEST, F., p.18) 
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E no mesmo livro ao se referir especificamente à música a autora 

ressalta: 

Permitir, por meio da produção de sons, de cores e formas, que 
a criança sinta o seu poder criador e sua aptidão para produzir 
determinadas obras, dar-lhes a conhecer os objetos culturais de 
que esta rodeada eis a finalidade das atividades artísticas, que 
são o despertar para o mundo (mundo das percepções, dos 
objetos culturais), como também das atividades de descoberta e 
de conhecimento do meio, embora segundo modalidades 
diferentes. (BEST, p.19,1981) 

 

Já para Edgar Willems, autor de “As Bases Psicológicas da Educação 

Musical”, e “Necessidades da Educação Musical”, encontramos vários relatos e 

citações que afirmam importância da educação musical: 

[...] a música é a expressão do que mais profundo existe no ser 
humano [...]. A Educação musical deve fazer parte de um 
conjunto educativo ativo, só neste contexto favorecerá a síntese 
das diversas aquisições culturais da criança. Este componente 
artístico não só lhe dará oportunidade de praticar música, 
concorrerá para o desenvolvimento de todas as faculdades e 
harmonizando-as entre si facilitará o fortalecimento da 
personalidade [...]. A criança já possui o domínio musical 
interiorizado, basta despertar, cultivar e desenvolver [...]. Pode-
se ensinar á escutar, apreciar e praticar. Seriam ideais, que a 
música estivesse intimamente ligada aos demais trabalhos 
escolares: poema cantado ou decorado, texto livre ilustrado com 
ritmos instrumentais [...]. Nas crianças pequenas é imperativo 
que a iniciação musical seja integrada a todos os demais 
elementos da educação, como a poesia, a ginástica, a dança, a 
arte dramática, o cálculo, a linguagem, etc. (WILLEMS, p.178-
179). 

 

Mais além, Willems também descreve que cantar, é experimentar 

expressar-se por meio de instrumentos e manipulação do material sonoro. Que 

a música desperta a curiosidade e a atividade, favorece sua espontaneidade e 

expressão corporal: primeiro a criança adere ao trabalho, depois participa dele  

 

espontaneamente. No decorrer de sua obra, também, relata várias formas de 

cantigas e exercícios de audição e ritmo, baseados na obra de Carl Orff, 

compositor alemão, especialista em pedagogia musical – SCHULLWERK – que 
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relata o uso de instrumentos de percussão e sua associação com a palavra e o 

som. Orff afirma que cada aula deve encerrar um conceito, e que o professor 

esteja sempre disponível para auxiliar a criança, orientado para a pesquisa 

rítmica, melodia, harmonia, orquestração e noção de forma. Usando textos, 

cantos e danças populares, com improvisações. Não se esquecendo de que o 

corpo humano é também um instrumento musical, e que com ele podemos 

fazer vários sons como: palmas, bater dos pés, jogos rítmicos, etc., além dos 

sons da natureza com o apoio de canções conhecidas e clássicas e exercícios 

com a voz. Por abranger as áreas envolvidas no ensino da música, levando em 

conta toda a parte motora necessária e a integração dos pares, esta obra é 

uma das mais completas e de fácil acesso, até para os mais leigos na área.  

Em seu livro: A Música e a Ciência se Encontram, Leinig (2008) afirma 

que: “As músicas e os instrumentos folclóricos são de muita valia para a 

musicoterapia, devido à facilidade que têm em deixar o paciente, mais 

receptivo, principalmente quando se conhece a religião de onde ele provém, ou 

de onde seus pais tenham imigrado.” (LEINIG, p.380, 2008) 

Se formos analisar a formação básica da música brasileira, a partir 

destas premissas, veremos que ela nos remete ao século XVIII. Até então a 

criação de música folclórica era produzida de modo isolado pelas comunidades 

colonizadoras, entre elas os portugueses; e pelos negros e indígenas, sem ter 

um traço marcante de música brasileira em si (formação do ISO Universal). A 

partir daí, dos portugueses tomamos a língua materna, ritmos, instrumentos, 

composições melódicas, formas de cantar e textos poéticos, além do sistema 

harmônico estrutural de nossa música.  

Quanto à influência ameríndia verifica-se uma grande diversidade, 

devido a nossa vasta região e aos vários núcleos de colonização, que se 

estabeleceram em sua maioria nas regiões norte e nordeste. A música africana 

contribuiu com o contraponto, a costura, o alinhavo, do ponto de vista musical. 

Vemos como mais relevantes à quebra de quadratura, os instrumentos de 

percussão e a plasticidade rítmica natural de nossa música. Em seu último livro 

Leinig fala sobre o folclore e a aculturação do povo brasileiro: 
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Na época da catequese, havia no Brasil três civilizações 
arcaicas, contra as quais o catolicismo romano teve que lutar: 
portuguesa, ameríndia e africana. Entre os recursos que os 
jesuítas usavam para catequizar os índios e demais habitantes 
das terras brasileiras foram à música e o canto. Muitas das 
danças dos índios foram conservadas, porém com melodias 
católicas romanas. Pouco a pouco, a música, o canto e as 
danças tradicionais entre os selvagens, isto é, pertencentes ao 
folclore da nação indígena, foram se transformando, se 
cristalizando, dando-se aí, então, o fenômeno da aculturação. 
(LEINIG, p.388, 2008). 

 
 

Interligando os diversos ritmos e movimentos históricos em nosso País 

poderíamos facilmente demonstrar, aos nossos alunos, as interferências 

sociais e culturais das diversas etnias; desde a nossa colonização, invasões 

estrangeiras, guerras por posse de territórios, até as imigrações do século XVIII 

e XIX pelos europeus, o pós-guerra, etc. e de como tudo isto contribuiu para o 

desenvolvimento de nosso País, como nação, povo e sociedade, observando 

as diversas regiões e suas singularidades.   

Estudar música é estudar, também, história, costumes, fatos 

relacionados com o desenvolvimento racial, social e cultural de nosso País. 

Lembrando que somos um país com dimensões continentais e com 

colonização e costumes diversos, defendemos que todos os meios de 

expressão cultural devem ser respeitados, trabalhados e estudados, não 

devendo os mesmos ser sobrepostos uns aos outros e procurando minimizar 

as diferenças de costume ou sócios culturais, das diferentes áreas regionais de 

nosso do Brasil. 

Devemos lembrar sempre que o silêncio também deve ser valorizado, 

evitando ter a música como um pano de fundo constante para qualquer 

atividade. Além disso, o contato com a obra musical deverá ser 

complementado com informações sobre o contexto histórico de sua criação, a 

época, seu compositor, interprete etc.; integrar música e poesia, observando a 

produção musical de cada região, procurando resgatar e aproximar as crianças 

dos valores musicais de sua cultura. Também devemos assumir uma postura 

de disponibilidade em relação à música. Visto que a maioria dos professores 

não tem formação musical ele deve: sensibilizar-se em relação às questões 
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inerentes á música; reconhecer a música como linguagem cujo conhecimento 

constrói entender e respeitar como as crianças se expressa musicalmente em 

cada fase e a partir daí fornecer os meios necessários para o seu 

desenvolvimento; procurar ouvir o que dizem e cantam as crianças, seus 

gostos e o que está sendo produzido na indústria musical, sem se esquecer da 

música folclórica, erudita, popular e de outros povos e culturas (étnicas).  

 Estes conhecimentos da história, da formação social e cultural do 

povo brasileiro, os princípios e características dos sons e do silêncio podem ser 

transmitidos para a criança de forma agradável, e só tem a contribuir para a 

evolução e formação desta criança. 

A música é, antes de tudo, movimento, sons, silêncios e ruídos; 

tensão e relaxamento. Moraes (2001) em seu livro “O que é musica”, como 

desvendar o funcionamento da linguagem musical, seu poder de emocionar e 

seduzir – ou de expressar, como disse Schoenberg, “a natureza deste e de 

outros mundos”. 

Para muita gente, inclusive para quem fisiologicamente não pode 
ouvir – tudo pode ser música: o movimento mudo das 
constelações em contínua expansão, a escola que passa 
sabendo, um jogo, o pulsar cadenciado do coração seu ou 
alheio, um rito, um grito, o canto coletivo que dá mais força ao 
trabalho. E mais: uma confissão sincera ou não, uma viagem, 
uma aventura; o lazer e o fazer. E ainda: conversas, o estar 
atento àquele que domina o seu instrumento, o misturar-se às 
ondas do mar ou à multidão reunida na praça, o tentar 
compreender uma construção, o imaginar num átimo a agitação 
dos átomos. Isso tudo também pode ser música.(MORAES, p.7, 
2001) 

Assim, posso ver música nos poemas (concretas constelações 
de palavras?) de Haroldo de Campos, nas pinturas de Alfredo 
Volpi (bandeirinhas, janelas ou a cor na sua própria 
materialidade?), no teatro acido de Oswald de Andrade (onde 
não existe defasagem entre crítica da sociedade e crítica da 
linguagem) ou nas barrocas óperas assinadas por Glauber 
Rocha e etiquetadas por simples conforto de cinema. (MORAES, 
p.8, 2001). 

 

 Usar da ópera às canções populares, de Beethoven à Waldick 

Soriano, a professor pode ousar e usar de tudo, apresentando exemplos que 
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envolvam todos os gêneros musicais para achar as melhores soluções 

direcionadas a cada área do conhecimento. Isto é fundamental para 

professores e educadores que desejam trazer a criatividade e o prazer musical 

para a sala de aula, ampliando o horizonte de seus alunos e garantindo um 

aprendizado mais criativo e duradouro.  

[...] é bastante raro encontrar no mundo alguma pessoa que não 
aprecie algum som, seja ele originado da natureza, como o canto 
de um pássaro, seja ele produzido pelo ser humano, como uma 
canção qualquer... A partir dessa constatação, percebemos o 
valor que o som organizado por nós, seres humanos, pode 
alcançar quando desejamos por meio dele exprimir algo à outra 
pessoa... Muitas vezes é mais eficaz perpetuar um pensamento 
transmitindo-o verbalmente pelo canto que pela escrita no papel, 
no papiro, no pergaminho ou na pedra – a história da 
humanidade prova isto... A música, o som ordenado, assim 
como é uma linguagem universal também é uma linguagem por 
meio da qual uma ideia é mais bem difundida ao longo dos 
tempos. (FERREIRA, p.09, 2002). 

É um trabalho fundamentado em analogias e isso não 
compromete nem a composição musical nem as matérias a 
serem ensinadas; deste modo, mantém cada arte ou ciência em 
seu lugar de direito. (FERREIRA, p.12, 2002). 

 

Poderíamos discorrer sobre muitos outros autores como Schafer 

(1998), em “O Ouvido Pensante”, em cujo livro não se dirige só a professores 

de música, mas á todos aqueles que se interessa por ela, ou apenas queiram 

enriquecer o cenário em que vivem. Tomando como pressuposto a noção de 

paisagem sonora, a qual construiu a partir de suas próprias experiências, 

considerando uma gama imensa de alternativas e atividades sonoras, não 

necessariamente musicais. É um novo olhar para este universo que visa trazer 

as pessoas ditas leigas, para o convívio harmonioso com a música e os sons, 

através da apreciação sonora. Citaríamos ainda WISNIK (O som e o sentido) 

ou mesmo nosso mestre Rubem Alves em “A Musica e a Natureza”, onde ele 

relata de forma simples, alegre e poética como a música pode ser vista, sentida 

e ouvida na natureza, com toda a sabedoria e maestria do professor-escritor. 

Agora são os ipês cor-de-rosa. Depois virão os amarelos. Por 
fim, os brancos. Cada um dizendo a mesma coisa de forma 
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diferente. Variações sobre o mesmo tema, brincadeira musical 
que poderia ter sido composta por Vivaldi ou Mozart, se Deus 
não lhes tivesse tomado a dianteira. Sugiro uma pequena 
sinfonia em três partes. Primeiro Movimento, ”Ipê-Rosa”, 
andante tranquilo, como o coral de Bach que descreve as 
ovelhas pastando. Ouve-se o som rural do órgão. Segundo 
movimento, “Ipê-amarelo”, rondo vivace, em que os metais, 
trombones, trompas, tubas, pistões, cores parecidas com as do 
ipê amarelo, fazem soar a exuberância da vida. “Terceiro 
movimento, “Ipê-Branco”, moderato, em que os veludosos 
violoncelos falam de paz e esperança”. (ALVES, 2004) 

 

Como podemos observar neste levantamento bibliográfico, a música 

é de grande importância para qualquer idade e se faz necessária, se não 

essencial na fase inicial da vida, como forma de estabelecer laços emocionais, 

desenvolver atitudes e atividades de grupo, interação e integração, e tantas 

outras. Assim pode-se ver que o Ser Musical deve ser acompanhado desde 

sua concepção e tratado da forma mais natural que existe com a Música e suas 

características próprias. 

Para nós musicoterapeutas a música é a linguagem eleita, onde se 

pode criar um espaço potencial de acolhimento, o qual através da música, na 

música e das relações que surgem da experiência musical, possam liberar 

emoções, comunicação e abertura para eventuais Insight. (SHAPIRA, 

pg.66,2007). A música é portadora de histórias, de sentimentos e valores, pois 

ela vem de cada um de nós, de nossos pacientes/clientes/alunos, de forma a 

contar de cada um aquilo que somos, de onde viemos, como nos 

desenvolvemos, nos transformamos; durante certo tempo e espaço. Finalizo 

trazendo cinco funções mencionadas por SHAPIRA em seu livro, retiradas de 

um artigo de Coleen Purdon, intitulado “O papel da música em Musicoterapia 

Analítica – a música como portadora de histórias” 

 

1- A música como ponte, que estabelece conexões diversas a nível 

interpessoal e intrapessoal. 

2- A música como um lugar seguro, sendo parte da terapia. 

3- Música como portadora e relatora da história do 

paciente/cliente/aluno. 
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4- Música como resposta das necessidades humanas, visualizando 

os processos musicoterápicos. 

5- Música como sustentação do desenvolvimento da identidade. 

Sustentando, nutrindo e cuidando do desenvolvimento do sentido 

pessoal do EU, e estabelecendo demarcações e diferenças entre 

cada um dos participantes do dispositivo musicoterapêutico. 

(PURDON, apud SHAPIRA, p.75/76, 2007) 

Somos música e seres musicais em nossa essência! 
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Estética na Musicoterapia e a Cognição Sensível 
 
 

Clara Márcia de Freitas Piazzetta8 
 
 
 
RESUMO 
 
Este trabalho apresenta uma discussão dentro docampo da Música em Musicoterapia 
no viés da Estética. Dialoga com autores que a apresentam como manifestação 
artística e autores que a trazem pelas suas características estéticas (filosofia da Arte). 
O debate deste artigo caminha na direção de uma terceira possibilidade: Estética 
como conhecimento sensível.  Deste modo esperamos ampliar o entendimento da 
Estética e suas implicações para fundamentação do uso da música no campo da 
Saúde através de uma Estética da Percepção, uma cognição sensível. Por se tratar de 
um Fórum Paranaense priorizou-se como banco de dados as publicações científicas 
da Faculdade de Artes do Paraná. 
 
Palavras chave: Musicoterapia, Comunicação Estética, Conhecimento Sensível 
 

ABSTRACT 
 
This paper presents a discussion within the field of Music in Music Therapy in the 
Aesthetics bias. It proposes a dialogue with authors who present it as an artistic 
expression and authors who present it according to its aesthetic characteristics 
(philosophy of art). The discussion of this article walks towards a third possibility: 
Aesthetics as a sensitive knowledge. In this way, we hope to increase the 
understanding of Aesthetics and its implications for the rationale use of music in 
the Health field by means of an Aesthetics of Perception,  a sensitive cognition. Since it 
was a Paranaense Forum, the database of scientific publications of Faculdade de Artes 
do Paraná was prioritized. 
 
Key-words: Music Therapy, Aesthetics Communication, Sensitive knowledge 
  
 

INTRODUÇÃO 
  

Estudos e trabalhos que abordam o campo da Estética na Musicoterapia 

são recentes. As abordagens centradas na Música têm oferecido através do 

																																																													
8 Mestre em Música; musicoterapeuta; docente no Colegiado de Musicoterapia da 
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CNPq e NEPAM/UFG-CNPq. musicoterapia.atendimento@gmail.com  
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Voices: Word Fórum for Music Therapy9 mais reflexões nessa direção com 

questões que problematizam a visão da Estética por uma Filosofia da Arte, 

enquanto relacionada à beleza e destreza na performance musical do 

musicoterapeuta. Nas discussões desta temática nesse Fórum a Música é 

defendida como o meio o qual10 o processo terapêutico se dá.  

 O Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares de Musicoterapia – 

NEPIM/FAP, em sua publicação (2010) trás os temas da Arte e da Estética 

direta ou indiretamente em seu corpo de artigos. Os autores apresentam o 

tema considerando-o, por diferentes bases de pensamentos. Deste modo 

apontam tanto para uma filosofia da Arte como para a Estética relativista do 

impreciso e paradoxal. A Arte como manifestação da expressão humana é 

essencial ao homem e, a música é uma manifestação artística11 com 

significativo alcance no campo das emoções.  

 Na constituição transdisciplinar ou interdisciplinar do campo teórico da 

Musicoterapia os ambientes, Música, Arte e Ciência são apresentados como 

‘colunas’ disciplinares. Toda e qualquer discussão e definição em um elemento 

dessas colunas pode refletir no corpo teórico da musicoterapia como um todo.  

Alguns estudos no campo das Neurociências são mais presentes, inclusive, os 

que investigam Música e cérebro deixando mais evidente a integração entre 

Música e Ciência.  

Música e Arte por um rápido olhar pode parecer redundância uma vez 

que a música é também Arte. Contudo segundo Camargo (2009), a música 

pertence ao mundo dos sons, sendo assim o mundo dos sons é maior que o 

mundo da música. Na arte e estética pode-se considerar da mesma forma, ou 

seja: a arte está no campo da estética e assim, as expressões estéticas vão 

mais além que as manifestações artísticas. 

E na Musicoterapia pouco se aborda da relação entre Arte e Estética. 

Existem os autores que se detém na Estética e assim a música é o local onde o 

terapêutico acontece; existem autores que abordam o campo artístico e a 

																																																													
9 Fórum virtual de discussões: www.voices.no 
10  Grifo nosso 
11  Grifo nosso 
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música é vista como manifestação artística que expressa a interioridade 

humana, a Arte para ‘representar seu eu’. 

 Já é sabido por pesquisas que a Música na Musicoterapia não é a 

mesma música na Música12. O presente artigo, assim, trás o tema da Estética 

na Musicoterapia dialogando com as palavras de autores integrantes do 

NEPIM, as diferentes definições de Arte pelas distintas Estéticas, algumas 

vozes presentes no Voices e reflexões pessoais quanto se é possível uma 

terceira consideração. Algo que acolha o sensível e a experiência musical 

como o lugar onde os sentidos reais colocam os participantes em contato com 

a realidade como ela é e não como aquilo que se pode falar dela. Ou seja, uma 

experiência estética complementar ao exercício da lógica e da representação já 

defendida nessa literatura seja por uma filosofia da Arte seja por arte como 

expressão da interioridade humana.  

Com isso pretende-se trazer mais elementos na problematização dentro 

do fazer musical e suas contribuições nas fronteiras de nosso campo teórico. 

Começamos pela apresentação das relações entre Arte e Estética. 

 
 
Arte por diferentes Estéticas 
 
  

O pensamento ocidental tem por base as ideias presentes na Grécia 

antiga, de modo que, com a Arte não seria diferente. Ela vem sendo 

considerada uma atividade que tem lugar “junto às filosofias, ciências e às 

técnicas” (CAMARGO, 2009, p. 99). Nessa direção foi associada ao belo, ao 

rosto do bem e a expressão da verdade e à “normatizações éticas e à reflexões 

filosóficas” (grifo do autor, Ibid, p. 99).  Seguiu, portanto na direção do logos, da 

razão no exercício do raciocínio. 

 Por essa direção uma definição de Arte é fundamental, pois apenas 

deste modo pode-se estudar, entender e conhecer algo. Segundo Camargo 

(2009), diferentes estéticas geram contextos distintos de entendimento da Arte. 

																																																													
12 CRAVEIRO de SÁ, Leomara. A teia do Tempo e o autismo. Música em 
Musicoterapia. UFG Goiânia: 2003. 
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O autor apresenta de modo didático um quadro cronológico das definições de 

Arte e as bases estéticas dos conceitos para problematizar a Estética enquanto 

regras de normatização do que possa ser considerada Arte. 

 Assim, partindo do pensamento da antiguidade clássica e suas bases 

conceituais as reflexões sobre valores apresentam-se por aspectos intrínsecos 

e extrínsecos. Os intrínsecos estão presentes em: Teoria Mimética e teoria 

Essencialista, Teoria Reflexiva da Arte, Teorias Psicológicas da Arte, Teorias 

Formalistas, Teoria Crítica da Arte e Teoria Expressionista da Arte; Os valores 

extrínsecos estão presentes em: Teoria da Indefinibilidade da Arte, Teoria 

Institucional da Arte, Teoria Simbólica da Arte até a Anti-Teoria da Arte nos 

tempos atuais.  

Com essa recapitulação Camargo (2009) questiona: ‘para onde vai a 

estética?’ se ela não tem mais a função de normatização do fazer artístico. Na 

contemporaneidade “não pode mais prever o que seja arte e seus 

pressupostos canônicos caducaram diante da hiper-velocidade com que as 

situações emergem e submergem” (CAMARGO, 2009, p.111), não existe 

tempo de organizar uma norma, pois rapidamente outra manifestação artística 

se apresenta. 

Se pelo senso comum a estética ficou limitada a ser um manual de 

construção e explicação da arte, na contemporaneidade ela perde sua função. 

Mas pode-se ainda resignificar a Estética e, Camargo (2009) relembra as ideias 

de Alexandre Baumgarten (sec.XVIII) ao apresentar uma delimitação entre Arte 

e Estética. 

 
Caso Alexandre Baumgarten houvesse tido a oportunidade de 
desenvolver sua ‘estética’ no século XVIII, como um 
conhecimento autônomo (Cognitio sensitiva), certamente seria 
mais fácil entender que a estética deve ser vista como um 
campo de conhecimento, enquanto a arte trata-se evidentemente 
de uma prática produtiva (poesis) que se utiliza da criatividade 
do artista para gerar experiências e ou objetos estéticos 
(CAMARGO, 2009, p. 109). 

  

A Estética como campo de conhecimento e Arte como produção criativa. 

Isso pode fazer sentido no campo da Musicoterapia também, pois os autores 
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musicoterapeutas que fundamentam seus trabalhos na Estética destacam seu 

valor para o autoconhecimento. Assim, será que o fato do campo da Estética 

ter aparecido apenas recentemente na teoria da Musicoterapia tem relação 

com o senso comum que a coloca como um manual de como fazer arte? Se for 

assim, faz sentido ela estar aparecendo mais intensamente apenas, no tempo 

atual quando o campo da Arte parece ter abandonado o ‘manual’. As distintas 

manifestações sonoras e musicais presentes nos trabalhos de musicoterapia 

não precisam referir-se a ‘uma’ certa Estética, mas sim, podem ser o meio pelo 

qual o musicoterapeuta conhece seu cliente e suas potencialidades. 

 O entendimento ou interpretação das construções sonoro-musicais na 

musicoterapia aparece como representação de conteúdos internos ou como 

forma de conhecimento. Contudo é fato que as experiências estéticas têm uma 

característica particular: elas colocam as pessoas em contato com a realidade.  

“Talvez agora rendamo-nos aos fatos... estéticos, e deixemo-nos ao sabor da 

experiência, lócus privilegiado do corpo, de onde a mente recebe os dados do 

mundo, sem ter sobre ele o governo que imaginávamos ser possível realizar” 

(CAMARGO, 2009, p. 112). Isso é possível com experiências que mobilizem a 

percepção humana no aqui e agora, no sensibilizar, afetar, perturbar. O campo 

da Arte é repleto de possibilidades nessa direção e a música é distinta entre as 

Artes quanto à sua capacidade (poder) de alcançar as sensações e emoções 

humanas no aqui e agora, no contato com a realidade.     

 
 
Experiência Estética e a realidade 
 
  

Ao tentar definir Música alguns problemas aparecem. As variáveis são 

muitas e norteiam o campo da Psicologia da Música de modo que a Música 

nessa área é tida como aconceitual (SEKEFF, 2003). Bruscia (2000), contudo 

seguindo por pensamentos diferentes da Psicologia defende que a Música é 

uma instituição humana e como tal está diretamente construída “pela 

perspectiva de realidade do ser humano” (apud, SILVA, 2010, p.28). Segundo 
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Silva (2010) entender tempo e espaço na Música vem ao encontro da 

perspectiva da realidade. 

 Ao propor essa discussão sobre Musicoterapia: a música como espaço-

tempo relacional entre o sujeito e suas realidades, Silva (2010, p.34 - 35) traz 

três conceitos de Koellreuter quanto a uma estética relativista do impreciso e 

paradoxal. Os conceitos de Tempo-espaço em uma única dimensão, uma 

gestalt com presente, passado e futuro; dentro e fora; extra, aqui e acolá 

integrados. Isso contribui para o que de fato é conciso, ou seja, “a dimensão de 

uma existência no aqui e agora” que “garantem os estados presentacionais de 

ser e estar”; biograviton que trazido para o campo da música a considera como 

expressão de vida. “algo que provém da escolha de cada ser no momento 

presente em que ela acontece”; apercepção e arracionalidade: o primeiro 

refere-se a processos que permitem acrescentar mais elementos ao que já foi 

percebido. Arracionalidade busca ser uma visão integradora do que vem a ser 

racional e irracional com isso supera a visão mecanicista que polariza o que é 

razão e o que não é. 

 O autor complementa com a questão que a experiência musical na 

musicoterapia pode ser repensada a partir dessa ampliação da percepção e da 

compreensão que o homem tem sobre a música e sua realidade. Deste modo o 

encontro do ser humano com a música é um acontecimento onipresente nas 

distintas realidades da existência humana. O homem ao usar da arte o faz 

como representação de si com suas realidades circundantes e com visões 

transcedentais.   

Musica em Musicoterapia “pode constituir-se um espaço-tempo 

facilitador da compreensão da existência e de seus problemas (...) um 

intermezzo da relação terapêutica “(SILVA, 2010, p.37). A estética relativista de 

Koellreutter delimita seu pensamento artístico sobre música em Musicoterapia. 

A Estética como uma filosofia da Arte. 

Cunha et all.(2010) localizam o surgimento da Musicoterapia no sec. XX 

momento esse que “se aprofundava a dor individual e coletiva na observação 

da desapiedada realidade” (MAGNARI, apud  CUNHA  et. all. 2010, p.18), mais 

especificamente, após a segunda guerra mundial.  
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Esses autores ao discorrerem sobre ‘Homem, Música e Musicoterapia’ 

não tratam da estética e sim discutem essa relação na ação artística. Ao tratar 

da Música na musicoterapia destacam o aspecto da realidade, e da tomada de 

consciência de cada pessoa no fazer artístico. A ação musicoterapêutica é 

assim, transgressora e “tende a considerar a realidade da condição 

física”(CUNHA, 2010, p. 21), não fixa-se apenas nas possibilidades mas 

trabalha com a realidade da condição integral das pessoas. 

 
Na interação mediada pela música, o musicoterapeuta e os 
sujeitos participantes tornam-se sujeitos da ação. Essa prática 
se preocupa em trazer à consciência da pessoa a sua dimensão 
sonora a partir de interações mediadas pela linguagem musical. 
A manifestação musical do sujeito torna-se o principal elemento 
interpretativo de sua subjetividade. Implicados nessa troca, 
musicoterapeuta e participantes ampliam limites, progridem na 
expressão da musicalidade. A resposta musical da pessoa é 
reveladora de pautas identitárias, da dinâmica afetiva, do 
processo cognitivo e das possibilidades de movimentação e 
expressão corporal dos participantes (CUNHA et. all 2010, p. 21 
-22).   

  

O elemento humano considerado como parte de construção da 

expressão artística é a musicalidade e sua “expressão parece estar atrelada a 

fatos concretos”. A arte é uma manifestação forjada na cultura de modo que a 

dimensão da ação terapêutica da Música (manifestação artística) considerada 

como mediadora é composta por sonoridades. Essas sonoridades são como 

“elementos psicossociais e terapêuticos uma vez que possibilitam a expressão 

e interpretação da realidade interna de pessoas individuais e coletivas” (Ibid, 

2010, p. 11). 

Música como manifestação forjada na cultura desenvolve-se com a 

própria sociedade. Criações entoadas em uníssono no canto Gregoriano 

passam para coros com diferentes melodias e o contra ponto surgiu revelando 

diferentes possibilidades oferecidas pela música. Dentre as funções que lhe 

eram atribuídas estava a de tratar a saúde. Com influencias dos pensadores 

gregos os sons tinham uma função de remédios sonoros no alívio dos espíritos 

perturbados propiciavam o equilíbrio físico e emocional (CUNHA et. all, 2010).  
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A música dos séculos XVIII e XIX acompanha as transformações sociais, 

políticas e econômicas vividas. Apresenta-se a grandiosidade da música 

instrumental, a construção da harmonia, o virtuosismo e também alguns 

sentimentos como renuncia e liberdade estavam presentes nas diversas 

sonoridades de modo que, segundo Magnani (apud CUNHA et. all. 2010 p. 18), 

“a arte dos sons alimentou a humanidade de beleza”. No século XX não foi 

diferente,o homem trouxe para a expressão musical ‘ os matizes dos 

sentimentos que experimentava’ e também das diversidades sonoras. Os sons 

de fábricas, carros e natureza até então tidos como ruídos são integrados às 

músicas.  

Tanto Silva quanto Cunha, et all. trazem a realidade como parte da 

experiência na Musicoterapia olhando pelo viés da Música - Arte. Um destaque 

para o acontecimento estético segundo o pensamento de Baungartem olha a 

estética por ela mesma, ou seja, desvinculada de uma filosofia da Arte é uma 

cognição estética, um conhecimento sensível. (CAMARGO, 2010). Deste modo 

olha para os sons, suas organizações, quem os fez e como eles são recebidos 

inicialmente no corpo do ouvinte.  

 
Por uma Estética da Percepção 

 

Nessa direção a Estética não se relaciona apenas a formas e conteúdos 

das obras de arte. Camargo (2010, p.73) a apresenta como: “conhecimento 

sensível”, aquele que conhece pelos sentidos físicos”. O autor resgata, assim, 

discussões sobre um ‘discurso do corpo’. 

A cognição sensível está diretamente ligada à Estética, ao campo do 

sentir. O que ela faz? Está ligada aos órgãos dos sentidos humanos, contudo, 

não no aspecto de denominações, de explicações, mas sim, “na leitura externa 

de sua existência no mundo”, existência essa em relação com o meio, o 

contexto, “com as outras coisas particulares que habitam a vizinhança”. Uma 

maneira de se tentar explicar ou falar do inefável, do que se sente, antes que o 

pensamento lógico atribua a esse sentir uma explicação, “observando assim a 

ocorrência das causas e efeitos” (CAMARGO, 2010). 
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Em tempos atuais, com tantas conquistas tecnológicas e com tanta 

rapidez de comunicação o que se faz com essa capacidade humana? Para 

Camargo (2010, p. 73) “esse primeiro conhecimento, amortecido e amordaçado 

pela hegemonia do logos, precisa ser novamente ativado de vez que novas 

exigências comunicativas emergem com a mundialização da audiovisualidade 

e da tatilidade.” 

A estética, ou cognição sensível, produz qual conhecimento? Ela nos 

coloca diante da realidade, no aqui e agora. Camargo (2010) deixa claro que 

em sua pesquisa, sobre Estética, não a está considerando apenas no campo 

das Artes. Ele esclarece que não desconsidera a Arte, mas sim entende a 

relação entre ambas: “as artes estão para a estética, assim como a música 

está para o som”. Ou seja, nem toda estética é arte, mas toda arte está no 

domínio da estética (Camargo, 2010, p.75). Com isso a cognição estética é um 

campo de conhecimento que ‘processa suas informações a partir da percepção 

de sinais’ existentes no mundo real. Ela processa os Saberes. Para tanto, a 

sensibilidade adequada para construir tal conhecimento (estético) advém do 

treinamento da percepção humana e as manifestações artísticas são um 

ambiente muito favorável. 

As experiências estéticas, deste modo, favorecem a cognição sensível. 

Quando se sabe que se está diante de uma experiência estética? As 

manifestações artísticas, como já citadas são por excelência o lugar, mas qual 

a condição para a existência de tal experiência? O encontro, na ‘estese’, ou 

seja: “no evento que produz um encontro afetuoso entre a expressão 

espontânea de sinais estéticos que vão em direção da percepção dos sentidos 

físicos do corpo humano provocando sensações singulares no indivíduo”. 

Importante ressaltar que esse encontro, essa estese conta com a “inesperável 

emotividade da sensação do mundo, para além do conceito” (CAMARGO, 

2010, p 77). Com isso, ela produz todo o tipo de sensações humanas: “um 

susto, um orgasmo, um choque emocional, o gozo de um afeto, uma paixão 

irrefletida, o sabor de uma fruta, o perfume de uma flor, o peso de um corpo ou 

a percepção de calor, além da estese produzida pela experiência de uma obra 

de arte” (Ibid, p.79). 
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Enquanto sensações, as esteses, são acontecimentos epifânicos, rápidos 

e repentinos, que desaparecem rapidamente também. Nem por isso menos 

importante, pois a duração de tempo aqui é irrelevante e pode distorcer a 

percepção lógica do tempo que temos enquanto duração por mostrar-se 

intensa. Assim, é um acontecimento energicamente vivo e cada pessoa vive 

um encontro, uma epifania particular e própria. 

Os resultados de uma experiência estética não estão no âmbito da 

linguagem verbal, ou mesmo de linguagens construídas na cultura. Eles não 

podem ser interpretados, pois esse é o campo do pensamento lógico, de modo 

que “ou a linguagem rouba a existência real do momento estético, traduzindo-o 

num discurso em favor do logos, ou abafa o processo de estese com o tampão 

intelectual da conceituação. Toda interpretação, portanto, é uma traição à 

realidade dos fatos” (CAMARGO, 2011, p. 82). 

  Contudo, uma das funções da cognição é a comunicação. Assim o 

estese próprio da cognição estética “poderia ser chamado de mensagem de 

uma comunicação estética” (Ibid, p. 82). O que é comunicado nas experiências 

estéticas se dá no compartilhar dos momentos e essa comunicação por sinais 

estéticos resulta em conhecimentos afetivos individuais envolvendo pessoas, 

comunidades e seus corpos. Esse âmbito comunicacional “é a garantia de uma 

cognição sensível”(Ibid, p. 82) não importa o que é comunicado, mas o 

processo comunicacional que envolve pessoas no mundo. Cada uma tem 

sensações particulares com um mesmo evento estético e isso pode ser 

percebido, e assim, comunicado. 

Suas ideias levam assim à descrição de uma Estética da Percepção. 

Essa teria como foco a cognição sensível, ou seja, o campo do sentir e suas 

características de a) sensibilidade, b) inconcebível e c) insignificante, seus 

sinais estéticos com suas qualidades como: a) sensasionalidade, afetividade, 

emotividade, passionalidade, eroticidade e superficialidade; b) 

incompreensibilidade, intensividade, indefinibilidade, atemporalidade, 

diversidade e equivocidade; c) paradoxia, irregularidade, originalidade, 

inefabilidade, efemeridade e insensatez. Sob o olhar logocêntrico essas 

palavras trazem a ideia de coisas com ‘pouco valor’, contudo são essenciais à 
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compreensão do campo do sentir. As experiências estéticas e, advindas 

dessas, a cognição estética, acontece pela epifania, na surpresa, num 

arrebatar emocional no aqui e agora, de momentos. Aumentar sua 

continuidade não depende de controles da consciência, ou de uma vontade 

racional. “Ao atingir a sensibilidade do indivíduo, os sinais estéticos provocam a 

sensação de presença das coisas do mundo” (CAMARGO, 2010 b, p.17. n/p). 

A Estética da Percepção, deste modo, objetiva 
 

a constituição de um conhecimento estético do mundo, visando 
uma educação da sensibilidade a par com a tradicional 
educação racionalista não como oposição, mas como 
contraparte do conhecimento representacional (gramatical e 
matemático) e conteudístico (CAMARGO, 2010b, p. 17 n/p). 

 

A experiência estética sob uma Estética da Percepção se dá no aqui e 

agora e oferece um conhecimento estético do mundo. É uma manifestação 

corporal e assim, necessita do encontro desse corpo com a materialidade da 

experiência estética, num deixar ser, na supressão momentânea do logos. Uma 

cognição sensível, inclusive a musical envolve dar voz ao corpo.  

 
 
Estética na Musicoterapia numa Estética da Percepção 
 
  

 As abordagens que têm por base a Música propõem uma revisão do 

conceito de música de modo que ela não é tida como um objeto a ser 

manuseado, mas como uma forma de ser de cada pessoa (Musicing) 

(ELLIOTT, apud AIGEN, 2005). Nesse ambiente, o conceito de musicalidade 

diferencia-se de como ela é compreendida no senso comum (habilidade para a 

execução musical, ou, um dom especial) e amplia-se para o campo da 

percepção auditiva (uma forma de cognição). Como capacidade de percepção 

auditiva (sons e vibrações) é pela musicalidade que os aspectos relacionais 

entre os sons tem sentido para cada pessoa. É por essa via perceptiva que a 

matéria sonora (notas musicais) ‘afeta’ o corpo do ouvinte antes que seu 

pensamento lógico esteja em ação. É pela percepção corporal que o  
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pensamento constrói sua interpretação da realidade, assim, o que afeta o corpo 

do ouvinte torna real a experiência enquanto o pensamento lógico a ‘traduz’ em 

palavras. Como se trata de uma experiência estética toda forma de tradução  

traz consigo uma perda simplesmente por ser uma tradução. A linguagem 

musical tem correspondente na própria linguagem musical e traz em si, pela 

qualidade do ‘afeto’, o contato com a realidade de cada pessoa, com seu jeito 

de ser e estar no mundo. Ou seja, não se trata de música como linguagem, ou 

como forma de traduzir os sentimentos. 

Musicoterapia acontece com a música e na música como manifestação 

artística. Assim é fundamental que se considere as características estéticas de 

cada obra, e a experiência estética por ela proporcionada (Estética da 

Percepção), pois estas apresentam um valor clínico no processo em 

andamento. Música aqui é considerada uma ação humana e não um objeto a 

parte, a disposição para representar os sentimentos e expressões humanas.  

 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 signfica 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 artísticos alcançados. Como também 

pelas experiências estéticas vividas com a música o encontro de cada um com 

sua realidade é vivo e constante. Realidade antes de sua interpretação pelo 

pensamento lógico. 
 

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 
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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, como 

também na experiência estética torna as experiências de recriação musical um 

ambiente flexível e seguro. Ao acompanhar uma execução musical de 

recriação por parte do cliente, o musicoterapeuta deve conhecer a linguagem 

musical da canção e assim preservar as características estéticas da obra pois 

essas tem significativo ‘valor’ para a experiência de cada cliente de 

musicoterapia. A flexibilidade existe no momento em que se permite viver na 

música o que o cliente á na vida. 

 A importancia da estética na musicoterapia transcende os aspectos 

estruturais da obra (Arte) e alcançam a essência criativa e de criação humanas 

(Experiência Estética por uma Estética da Percepção). Torna-se assim 

elementos importantes para os objetivos não musicais devido o envolvimento 

ativo do cliente com a experiência musical (TSIRIS, 2008). De modo que, a 

fusão dos meios e as finalidades na experiência estética, segundo Aigen (apud, 

TSIRIS, 2008, p 4), favorecem o desenvolvimento “de um sentido geral da vida, 

uma vida com significado e finalidade” inerentes aos processos de auto 

conhecimento vivenciados nos processos clínicos. A possibilidade de fusão da 

estética com os acontecimentos da vida fundamenta o valor clìnico da música e 

está presente no pensamento Musico Centrado de Musicoterapia (AIGEN, 

2005).  

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A ideia de trazer esse tema para esse Fórum é de fomentar debates e 

discussões na direção da ampliação do conhecimento sobre o campo: Música 

em Musicoterapia. Falar de Arte, Estética e agora uma Estética da Percepção é 

aumentar o campo de entendimentos específicos para nosso campo teórico.  

Olhar o trabalho musicoterápico pelo viés da Estética da Percepção não 

é contraditório ao pensamento de estética e arte descritos nesse texto. Ao 



70	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

contrário objetiva mais uma possibilidade e aponta para um detalhe importante 

no campo da interação/comunicação na Musicoterapia. Existe no nosso campo 

teórico o entendimento da música como linguagem ‘não verbal’, contudo essa 

fundamentação advem de uma oposição à verbalidade. Para uma teoria da 

Musicoterapia é interessante considerar música em seu aspecto 

comunicacional como Comunicação Estética e acolhendo desse modo o 

conhecimento sensível, escutar a musicalidade nas ações das pessoas. 

Com esse artigo apresentamos algumas reflexões sobre o tema da 

Estética na dimensão maior de Música em Musicoterapia.  Também com os 

resultados da pesquisa clínica em andamento no Centro de Atendimentos e 

Estudos interdisciplinares em Musicoterapia CAEMT-FAP denominada: O 

estudos da musicalidade como  cognição estética na musicoterapia esperamos 

trazer de modo mais concreto e real a viabilidade das considerações aqui 

apresentadas. 
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O processo de composição de canções no contexto musicoterapêutico 

          

       Fabiano Portela13 

       Noemi Nascimento Ansay14  

 

RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o processo de composição de canções no 
contexto musicoterapêutico. Utilizando os pressupostos da pesquisa bibliográfica não 
sistemática e da abordagem qualitativa de pesquisa, procuramos desenvolver a 
temática deste trabalho a partir de fontes documentais encontradas em artigos e 
trabalhos de conclusão de curso. Foram pesquisados autores da Musicoterapia e da 
música para compreender os elementos e parâmetros musicais presentes na canção. 
O objetivo é despertar o fazer musical propondo um caminho para esta prática.  

Palavras chave: Musicoterapia; Composição; Canção. 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyse the process of songwriting with music in the music 
therapy context. Using assumptions from the literature and qualitative research, 
approach we develop the theme of this work from documentary sources found in 
articles and works of completion. Were surveyed authors of Music therapy and music 
to understand the musical elements and parameters included in the song. The goal to 
awaken the music making by proposing a way for this practice. 

Key Words: Music therapy; Composition; Song. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de composição de canções dentro da Musicoterapia pode 

servir de vital importância servindo como ferramenta para despertar a 

criatividade e fortalecer a relação entre cliente e terapeuta. A composição 

musical aparece quase sempre como algo difícil e aparentemente para poucos, 

porém, pode ser uma grande aliada do trabalho musicoterapêutico e junto com 

a canção, pode contribuir e direcionar uma atividade com o cliente indo de 
encontro com as suas emoções. 

Através deste trabalho e pesquisa, percebeu-se que a composição ainda 

é mais utilizada como coadjuvante no processo terapêutico e é justamente por 

isso que consideramos importante que este tema seja mais utilizado como foco 

de trabalho, pois a composição é um dos mais importantes meios de expressão 

musical e assim podemos considerá-la importante também sua utilização como 
frente no processo musicoterapêutico.  

Entendemos que existem várias formas de se trabalhar a composição 

dentro da Musicoterapia e este trabalho pretende enfatizar a composição aliada 

à canção, pois assim, o terapeuta pode através do trabalho de composição de 

canções, identificar aspectos importantes relacionados ao cliente no processo 
terapêutico. 

 

1.1 Revisão de Literatura 

 

Esse artigo utilizou os pressupostos da pesquisa bibliográfica não 

sistemática que, segundo Gil (2008, p.50) é “desenvolvida a partir de material 

já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Entretanto, durante pesquisa bibliográfica, constatamos que poucos trabalhos 

foram publicados relacionados ao tema. Dentro da literatura específica à 

Musicoterapia procurou-se enfatizar autores como Bruscia (2000), Nordoff-
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Robbins (1999), Shapira (2007), Millecco (2001) e Queiroz (2003) que 
contribuem para este entendimento.  Na literatura musical escolheu-se  

trabalhar com autores como Levitin (2010), Aharonián (2008) e Tatit (1997).   

Além disso, foram pesquisados cento e quarenta e sete trabalhos de 

Conclusão de Curso de Graduação do Curso de Bacharelado em 

Musicoterapia da Faculdade de Artes do Paraná, e não foi encontrado nenhum 

trabalho específico quanto ao processo de composição de canções em 

Musicoterapia. Na Revista Brasileira de Musicoterapia de 1996 a 2009 

encontramos apenas dois artigos relacionados à temática dessa pesquisa: 

Barcellos (1998) “Da “Re-Criação Musical à Composição” – um Caminho para a 

Expressão Individual de Meninos de Rua”; Dreher (2006) “A Canção: Um Canal 

de Expressão de Conteúdos Simbólicos e Arquétipos”.  

Barcellos (1998) no artigo: “Da “Re-Criação Musical à Composição” – um 

Caminho para a Expressão Individual de Meninos de Rua” relata a importância 

que a composição teve no processo com um grupo de meninos de ruas do Rio 

de Janeiro. No início dos encontros de Musicoterapia, a autora explica que se 

escutava, dançava e cantava as músicas trazidas pelos menores, quase 

sempre no ritmo de “funk” e “RAP”. Em um encontro, um menino falou uma 

frase que tinha referência com o grupo, e as musicoterapeutas imediatamente 

tiveram a ideia de transformar aquela frase em música. A primeira reação que 

surgiu nos meninos foi a de que eles não conseguiriam fazer, porém, através 

de estímulo e incentivo, foi surgindo uma pequena composição com a frase 

sugerida, que mesclou o “RAP” com o samba em uma tonalidade maior num 

compasso 2/4. Barcellos (1998) afirma que, a partir da técnica de composição, 

desenvolveu-se “a expressão de conflitos, desejos, pensamentos e até da 

opinião sobre o momento atual brasileiro, bem como, sobre a forma como o 
país trata as questões sociais.” (BARCELLOS, 1998, p. 63). 

No artigo publicado por Dreher (2006) “A Canção: Um Canal de 

Expressão de Conteúdos Simbólicos e Arquétipos”, a autora enfatiza a 

utilização da canção no processo musicoterapêutico, porém não exatamente 
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quanto à composição de canções que é o foco desse trabalho. Dreher (2006, 

p.133) define a canção como sendo carregada “de experiências humanas, 

vitais, pelas quais também se passa, vive e daqui provêm as associações, 
significados as quais ligam as pessoas diretamente, numa conexão atemporal”. 

Isto nos leva a compreensão de que a utilização das experiências 

musicais fornece diferentes possibilidades de se trabalhar com a canção dentro 

da Musicoterapia e justifica a escolha de delimitar a utilização da canção 

através da composição nesse trabalho. Dreher (2006) afirma: “É importante 

ressaltar que a canção pode ser utilizada dentro de todas as técnicas citadas 

anteriormente, mas cabe enfatizar que a canção não é o único canal de 

expressão na musicoterapia.” (DREHER, 2006, p. 137). 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O processo de composição de canção no contexto 
musicoterapêutico. 

 

Para Bruscia (2000) o terapeuta pode ajudar o cliente a escrever 

canções, peças instrumentais, criar vídeos musicais, ou seja, pode criar várias 

possibilidades de composição musical, criando o que ele chama de produto 

musical. É provável que o terapeuta precise tomar a frente com relação aos 

aspectos técnicos procurando adequar o tipo de composição de acordo com as 

possibilidades e experiências musicais do cliente. O autor propõe que em uma 

sessão o cliente pode criar uma melodia enquanto o terapeuta desenvolve uma 

harmonia para complementar a melodia; o cliente também pode compor a letra 

enquanto o terapeuta compõe a melodia e a harmonia para desenvolver uma 
canção com a letra composta pelo cliente. 

Bruscia (2000) nos apresenta o que segundo ele são os principais 
objetivos clínicos do processo de composição em Musicoterapia: 
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Desenvolver habilidades de planejamento e organização; 
Desenvolver habilidades para solucionar problemas de forma 
criativa; Promover a auto-responsabilidade; Desenvolver a 
habilidade de documentar e comunicar experiências internas; 
Promover a exploração de temas terapêuticos através das letras 
das canções; Desenvolver a habilidade de integrar e sintetizar 
partes em um todo. (BRUSCIA, 2000, p.128) 

 

Bruscia (2000) também indica cinco variações das possibilidades de 

trabalhar as experiências de composição em Musicoterapia: paródias de 

canções, escrever canções, composição instrumental, atividades de notação e 

colagens musicais. 

De acordo com a Musicoterapia Criativa proposta por Nordoff-Robins 

(1999), o enfoque musical está na improvisação e na composição que consiste 

no fazer música pelo paciente. É um enfoque mais ativo do que receptivo. Para 

este modelo “a música é um meio primário para motivar e influir no crescimento 

terapêutico do paciente, proporcionando estímulos para que se leve a cabo o 
processo de terapia.” (BRUSCIA, 1999, p.24).  

Mais do que escutar música, o modelo propõe fazer música, criar música 

pelo paciente. Escutar música pode ser clinicamente útil, mas fazer música 

desperta mais a atenção das crianças. Para esse modelo, a música é o ponto 

de partida para explorar e mover as experiências emocionais da criança, 

através da improvisação, da criação e do fazer musical. Não é simplesmente 

uma ferramenta, e sim o tratamento que estabelece a relação paciente-

terapeuta. Para esses autores, portanto, a música serve como terapia e tem um 

enfoque ativo. Assim, o propósito principal da improvisação do terapeuta é de 

estimular o paciente a fazer música. 

Shapira (2007) também afirma que, por trabalhar com a matéria prima 

da música, o musicoterapeuta deve conhecê-la extensivamente, porque é nela 

que desenrolam os processos musicoterapêuticos. Continua, dizendo que a 

música em musicoterapia não é a mesma música produzida para apreciação 
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em arte, seus objetivos são bem diferentes. A música é a matéria constituinte 

dos processos de interação e comunicação. É a “argamassa” dos processos 

psicodinâmicos. Na musicoterapia a música não é um fim, mas sim um meio, 

uma ferramenta para múltiplos usos, diferentemente da música produzida com 
fins puramente artísticos.  

Na abordagem Plurimodal existem quinze formas de trabalhar as 

canções, e uma delas chama-se criação onde o musicoterapeuta e o 

paciente/grupo compõem uma canção, que pode surgir a partir de uma base 

rítmica ou de uma linha melódica, ou surge pela modificação consciente da 

letra de uma canção já existente. Esse trabalho de composição fortalece a 

aliança de trabalho entre o paciente e o musicoterapeuta. 

Em uma prática musicoterapêutica pode desenvolver-se uma canção 

tirando pedaços significativos de outras canções. Essa atividade aproxima o 

grupo daquilo que ele é. Criar uma composição com pedaços de outras já 

existentes é uma demonstração das infinitas possibilidades que a 
Musicoterapia consegue realizar com a música.   

Millecco (2001) aponta que cantar é importante para o desenvolvimento 

humano, e essa é uma das ferramentas mais significativas da Musicoterapia. É 

necessário que o terapeuta saiba explorar esse recurso para um bom 

aproveitamento de suas atividades. A música, nesse sentido, tem o propósito 

de explorar as emoções dos pacientes. Trazendo informações sobre seu 

mundo interno, que surgem de maneira espontânea no ato de cantar e compor 
canções. 

Através das temáticas trazidas pelas músicas, ele busca compreender o 

ser. Por isso a música é uma ferramenta de que o musicoterapeuta dispõe. 

Nessas canções trazidas pelo cliente, quanto mais apreciado o cantor for, mais 
intimidade e abertura o cliente dá para a realização de um trabalho terapêutico. 

O canto por parte do terapeuta é o suporte para entrega por parte de 

seu cliente, assim facilita o processo de interação e o cliente pode retornar 

emocionalmente a fases primárias de sua vida. Além disso, ele também se 
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sente “protegido”, quer pela canção popular, quer pela folclórica, trazidas 
ambas pelo terapeuta. (MILLECCO, 2001, p. 93). 

Ferreira e Pereira (2006, p. 595) afirmam que através das composições 

de canções, o cliente pode expressar seus medos, vontades e anseios. A 

escolha do tema da canção e posterior seleção de um trecho musical que ficou 

mais significativo refletem exatamente o sentimento do paciente naquele 

momento circunstancial da sua vida. As autoras destacam a importância de 

fazer uma análise estrutural da composição, como a tonalidade escolhida, 

modo maior ou menor, os intervalos da melodia e as notas sugeridas. Assim é 

possível identificar vários aspectos relacionados ao sentimento individual e 

coletivo de um grupo diante da composição. Esse é um trabalho pouco 
realizado e bastante eficaz e diferenciado do musicoterapeuta.  

Em um trabalho sobre o uso da canção em um contexto de 

quimioterapia ambulatorial, Ferreira e Pereira (2006, p. 596) destacam que a 

composição musical é de grande importância para pacientes durante a 
administração medicamentosa, pois auxilia o paciente a “desfocalizar a atenção  

do tempo de duração da quimioterapia”. Assim os pacientes se ocupam de uma 

atividade prazerosa podendo aliviar um pouco a dor, e podem se sentir 

confiantes por estarem produzindo uma composição musical, o que facilita o 

processo de tratamento. Percebeu-se na prática, que a produção de uma 

composição musical partindo de trecho de canções é acolhedora e de fácil 

acesso ao grupo, confirmando mais uma vez o que é discutido no corpo teórico 
da Musicoterapia. 

A composição de canções pode reforçar a identidade sonora do indivíduo 

ou de um grupo sendo esse um dos objetivos da Musicoterapia. O “fazer 

música” proporciona uma maior interação entre terapeuta e cliente. Tratando-

se de um grupo, um participante mais tímido pode se sentir à vontade quando o 

objetivo for realizar uma composição em conjunto e isto é fundamental no 
processo musicoterapêutico.  
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É fundamental que o musicoterapeuta tenha conhecimentos bem 
consolidados na área musical, somente desta forma poderá interagir de forma 
adequada com seus clientes. Sá (2003) descreve exatamente isso, quando se 
refere aos problemas encontrados pelos musicoterapeutas durante o trabalho:  

  

Na prática das musicoterapias, um dos principais focos é 
a música. No entanto, ao se buscar a constituição de um 
corpo teórico para a área, a música apresenta-se como 
algo de difícil compreensão e domínio (controle). Na 
opinião de Trovesi (1999), a musicoterapia é vista com 
desconfiança pelas pessoas que desconhecem a sintaxe 
da música, porque lhes faltam elementos para 
compreender o que ocorre ao se utilizar a música como 
terapia. Porém, analisando por um outro ângulo: no 
decorrer de meus estudos, tenho percebido que as 
“falhas” atribuídas à musicoterapia são, na realidade, 
suas linhas de força. (SÁ, 2003, p.26) 

 

A autora também se preocupa com a concepção da música dentro da 

Musicoterapia. Ela considera que esse é um dos objetos de estudo mais 

importantes não só na área, como também de outros campos e que, no 

entanto, muitos terapeutas acabam por distorcer o papel da música na 

Musicoterapia, muitas vezes confundindo-a “com processos educacionais, 
lúdicos e/ou recreativos”. (SÁ, 2003, p.26). 

 

2.2 Elementos e parâmetros musicais presentes no processo de 
composição de canções.  

 

Uma das definições tradicionais de música diz que “música é a arte de 

combinar os sons”, mas para Aharonián (2008), a música não é simplesmente 

a organização do som. Ele diz que esta definição é incompleta, pois a música 
também é linguagem, potencial expressivo e seu objetivo é a comunicação.  

“Quando temos uma canção – linguagem verbal e musicalidade 

trabalhando pela expressão de um conteúdo – temos dois níveis de significado, 
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dois modos distintos de “carregar de significados” uma obra artística ou gesto 

musicoterápico”. (QUEIROZ, 2003, p. 83). O autor afirma que “O poder da 

canção vem da dupla realidade gerada pela linguagem verbal e pela música, 

realidade dupla que, ao final de contas, é uma só: objeto, sujeito e sua 

integração”. (QUEIROZ, 2003, p. 84). A canção, o cantar, “é unir-se às demais 

pessoas, ou coisas, de modo mais estreito e íntimo” (QUEIROZ, 2003, p.85). A 

canção surge como elemento unificador de um grupo. O autor enfatiza que a 

canção tem um tipo de união que é mais forte que a música instrumental, ele 

diz que: 

 
Na canção, a delimitação das palavras e a unicidade fluente das 
notas atuam juntas. Cantar é unir-se às demais pessoas, ou 
coisas, de modo mais estreito e íntimo do que executar música 
sem palavras. Cantar para meu filho ou para outra pessoa 
querida é dissolver as separações que existem, colocando-nos 
sob o mesmo campo de forças – com todas as perturbações ou 
encantos que isso possa trazer. (QUEIROZ, 2003, p.85)  

 

Desta forma no momento em que carregamos a canção de um 
significado emocional, estamos desenvolvendo estímulos e associações. 

Tatit (1997, p. 102) afirma que existe uma “interdependência entre a 
melodia e a letra da canção”, e continua dizendo que: 

 

[...] a configuração de um estado passional de solidão, 
esperança, frustração, ciúme, decepção, indiferença, etc., ou 
seja, de um estado interior, afetivo, compatibiliza-se com as 
tensões decorrentes da ampliação de freqüência e duração. 
Como se à tensão psíquica correspondesse uma tensão acústica 
e fisiológica de sustentação de uma vogal pelo intérprete. O 
prolongamento das durações torna a canção necessariamente 
mais lenta e adequada à introspecção. Afinal, a valorizações das 
vogais neutraliza parcialmente os estímulos somáticos 
produzidos pelos ataques das consoantes. O corpo pode 
permanecer em repouso, apenas com um leve compasso 
garantindo a continuidade musical. Todas as canções 
românticas possuem essas características próprias do processo 
de passionalização. (TATIT, 1997, p. 103) 

 

 O autor ressalta que a “presença da fala também repercute na letra da 

canção” e “que a melodia é também uma entoação linguística e que a canção 
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relata algo cujas circunstâncias são revividas a cada execução”. (TATIT, 1997, 
p. 103). 

 Lucas (2008) afirma que é comum acontecer uma junção entre poesia e 

canção, uma combinação entre melodia, texto e canto e, diz que Tatit (2007), 

em um bate-papo sobre a canção, abordou que o letrista de uma canção não 

tem a intenção de ser um poeta e sim de servir a melodia: o que é dito deve ser 

essencialmente melódico. A autora também cita que Tatit (2007), em seu livro 

“O cancionista – composições de canções no Brasil” escreve que “o compositor 
é um malabarista que procura equilibrar melodia no texto e texto na melodia”. 

Para Lucas (2008) existem duas concepções de análise da canção, uma 

que considera que as palavras são escolhidas acima de tudo para dar sentido 

ao som e outra que a canção tem o propósito de transmitir uma mensagem 

realista com começo, meio e fim bem definidos.  

Na primeira concepção mais do que dar significado para o texto, as 

palavras complementam o sentido melódico da canção, havendo um caminho 

prazeroso entre a palavra e a canção.  

         Na segunda concepção a canção tem o propósito de transmitir uma 

mensagem bem definida. Assim, não seria um poema e sim um relato, e a 

palavra colocada com significado e ritmo influenciaria na melodia e também 

nas escolhas do compositor.  

Lucas (2008) conclui que a canção é bem elaborada quando consegue 

preencher as duas concepções, ou seja, ter um significado e 

consequentemente ter uma preocupação com a melodia. 

Dentro dos aspectos essencialmente musicais toda composição utiliza 

os elementos e parâmetros musicais como: ritmo, melodia, harmonia, 

intensidade, altura, andamento, e métrica.  

 Uma composição musical pode ser simples ou complexa, no que se 

referem aos elementos musicais, tudo depende do contexto, da época, do 

estilo e também da intencionalidade de quem compõe.  

Compor uma canção envolve aspectos da subjetividade humana, suas 

emoções. Segundo Levitin (2010), a composição musical precisa ter algo 
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inesperado para não se tornar uma composição sem emoção, ou algo 

automático. Ele diz que os compositores procuram justamente colocar muita 

emoção nas músicas por saberem quais poderão ser as reações do ouvinte, 
como tremores, arrepios e lágrimas diante de uma composição musical. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Partindo da pesquisa de materiais publicados e de autores da 

Musicoterapia e da música que falam sobre a composição de canções, 

percebeu-se que esta pode ser uma forma prática bastante funcional em um 

contexto musicoterapêutico, pois percebemos que a composição fortalece o 
processo de criação e a aliança de trabalho entre o cliente e o terapeuta.  

 As canções participam da vida cotidiana da maior parte da população, 

elas recriam sentimentos, remetem a memórias pessoais, contém muitas vezes 

histórias de cada indivíduo que se identifica com determinada canção.  

Como proposta de trabalho, acreditamos que a composição de canções 

pode servir consideravelmente em um processo terapêutico. Inicialmente, 

pode-se utilizar os elementos musicais de uma forma mais simples utilizando 

acordes consonantes em progressões que sejam mais próximas daquilo que o 

cliente conhece musicalmente. Com relação a parte rítmica, também pode ser 

utilizado algo que primeiramente vai de encontro com a musicalidade do cliente 

pois assim facilita e encoraja o cliente em acreditar que é capaz de desenvolver 
este trabalho.  

O terapeuta pode sugerir como proposta inicial que a forma siga o 

conceito de pergunta e resposta, bastante utilizado na música popular, 

utilizando introdução, verso e refrão. Esta pode ser uma boa maneira de se 

começar uma relação terapêutica com o cliente, trazendo para a composição, 

elementos que sejam ligados a vivência musical do cliente. Futuramente a 

composição pode ser trabalhada com elementos musicais mais complexos 
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como acordes dissonantes, ritmos sincopados e com a forma contendo mais 
possibilidades podendo incluir pré-refrão e ponte de ligação entre as partes.  

O cliente pode participar tanto da letra se tratando de uma canção como 

também da parte musical. Mesmo que o cliente não contenha conhecimento 

musical, pode contribuir sugerindo acordes, auxiliando na seqüência da forma e 

dando sugestões daquilo que o terapeuta propõe. Mesmo que o cliente não 

saiba tocar um instrumento musical, com a ajuda do terapeuta ele pode 

contribuir tocando um instrumento como violão, piano, teclado, xilofone e 

outros, sendo papel do terapeuta simplificar o arranjo para que o cliente possa 

participar. Outra opção é trabalhar instrumentos de percussão onde o cliente 

pode junto com o terapeuta auxiliar no ritmo da composição. 

 Como vimos, a música é considerada a ferramenta mais importante da 

Musicoterapia. Assim concluímos este artigo com uma definição de música 
apresentada por Bruscia (2000, p. 111): 

 

A música é uma instituição humana na qual os indivíduos criam 
significação e beleza através do som, utilizando as artes da 
composição, da improvisação, da apresentação e da audição. A 
significação e a beleza derivam-se das relações intrínsecas 
criadas entre os próprios sons e das relações extrínsecas 
criadas entre os sons e outras formas de experiência humana. 
Como tal, a significação e a beleza podem ser encontradas na 
música propriamente dita (isto é, no objeto ou produto), no ato 
de criar ou experimentar a música (isto é, no processo), no 
músico (isto é, na pessoa) e no universo. 

 

Assim como a escolha musical reflete os conteúdos dos pacientes, a 

composição de canções pode refletir a experiência vivida dentro dos encontros 

musicoterapêuticos. As canções podem revelar os sentimentos de cada um, 

fortalecendo a relação cliente-terapeuta, contribuindo para uma melhor 
autoestima e qualidade de vida.  
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Fortalecimento de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade: 
uma experiência de Oficina de Musicoterapia na área de Proteção Social 

Básica. 

 

Rosangela Landgraf do Nascimento15 

Jakeline Fascina Vitor Silvestre 16 

RESUMO 

O presente trabalho analisa, sob o prisma da Musicoterapia Social, a experiência de 
Pessoas com Deficiência que frequentam a oficina de Musicoterapia ofertada no 
Centro de Convivência Espaço Amigo Curitibano II, equipamento da área de Proteção 
Social Básica da FAS (Fundação de Ação Social do Município de Curitiba). A 
Musicoterapia Social foi desenvolvida a partir da filosofia contemporânea de Gilles 
Deleuze e Félix Guattari. O foco desta oficina é a promoção da sociabilidade, o 
desenvolvimento do sentimento de pertencimento e visa proporcionar momentos de 
relaxamento e recreação por meio de vivência lúdico musical. 

Palavras chave: musicoterapia social, pessoa com deficiência, proteção social basica 

 
ABSTRACT  
From the point of view of Social Music Therapy the present work analyses the 
experience of disabled people who attend the workshop of Music Therapy offered at 
the Friends’ Convivial Space Centre II of Basic Social Protection Area of “FAS” (the city 
of Curitiba Social Action Foundation). Social Music Therapy was based on the 
contemporary philosophy of Gilles Deleuze and Félix Guattari. The focus of the 
workshop is to provide social participation, development of the sense of belonging, and 
to share relaxing and recreation moments by means playful music.    
 
Key Words: Social Music Therapy, Person with a disability, Basic Social Protection 
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Social na FAS (Curitiba-PR). Contato: rosangela_landgraf@yahoo.com.br. Endereço 
para acessar CV: http://lattes.cnpq.br/0678724535005846 

16 Graduada em Musicoterapia pela Faculdade de Artes do Paraná (2010), 
Especializanda em Gestão de Políticas Programas e Projetos Sociais (PUC – PR, 
2010 - 2011) Contato: jakefascina@hotmail.com.br. Endereço para acessar CV: 
http://lattes.cnpq.br/5019738462189508 
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O presente trabalho busca analisar algumas das contribuições das 

oficinas de Musicoterapia desenvolvida na área de Proteção Social Básica da 

Fundação de Ação Social17 - FAS que é a gestora e a articuladora da Política 

de Assistência Social em Curitiba. O público alvo da Instituição é a parcela da 

população do município em “situação de vulnerabilidade18”, que aqui é 
compreendida como: 

 

Nossa vulnerabilidade, diz Scheler, é inevitável (e provavelmente 
incurável) num tipo de sociedade em que a relativa igualdade de 
direitos políticos e outros e a igualdade social e formalmente 
reconhecida caminham de par com uma enorme diferenciação 
em termos genuínos de poder, posses e educação; uma 
sociedade em que todos “têm o direito” de se considerarem 
iguais a todos os outros, embora sendo, de fato, incapazes de se 
igualar a eles. Numa sociedade assim, a vulnerabilidade também 
é (ao menos potencialmente) universal [...] que estabelece a 
todos os membros um padrão de felicidade que a maioria desses 
“todos” é incapaz ou impedida de alcançar (BAUMAN, 2009 pág. 
38). 

 

A situação de vulnerabilidade é pensada como um conjunto de fatores 

que expõem as famílias a situação de risco social; portanto, é dever do Estado 

assegurar aos cidadãos, nos diversos segmentos: crianças, adolescentes, 

mulheres, idosos, pessoas com deficiência o exercício dos direitos. Sabe-se, 
																																																													
17 A Fundação de Ação Social - FAS é responsável pela gestão plena da Política 
Municipal de Assistência Social em Curitiba e atua de forma integrada com órgãos 
governamentais e instituições não governamentais que compõem a rede 
socioassistencial do município. A metodologia de atuação, tanto na área de proteção 
social básica como na especial, se espelha no Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS, tendo como foco de atenção prioritária a família e as condições de 
vulnerabilidade social em que se encontra (FAS, Curitiba 2010).  

18 É utilizado o termo em “situação de vulnerabilidade e risco social” porque não 
expressa uma lógica de pertencimento e sim de situação. 
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porém, que dentro desse modelo de sociedade capitalista existem inúmeras 

contradições que dificultam o acesso de seus cidadãos aos bens e serviços 
prestados e afiançados pelo Estado, levando a “situação de risco”. 

 

[...] “situação risco” pode ser pensada, tendo o ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) como base, como um conjunto de 
fatores que impediriam o exercício dos direitos em questão, do 
direito à vida até os direitos ao lazer, ao respeito, à liberdade. [...] 
O risco é normalmente, associado à desestruturação familiar 
(ausência de pai ou mãe – geralmente pai), a violência familiar, 
ao desemprego, ao acesso ao mundo do crime (e sua 
configuração como opção de trabalho), ao acesso às drogas e 
ao tráfico, sendo o risco associado à violência a principal 
preocupação de proponentes [de projetos sociais] e pais (HIKIJI, 
2006, p. 84). 

 

As oficinas de Musicoterapia direcionadas para Pessoas com 

Deficiência, no nível da Proteção Social Básica, são pensadas como um 

mecanismo lúdico de ação e inclusão social que permite aos sujeitos refletir 

sobre sua condição de vida e para, além disto, identificar novas possibilidades 

de superação das dificuldades por meio das experiências musicais. O Centro 

de Convivência para Pessoas com Deficiência/Espaço Amigo Curitibano 

(CCEAC) é uma das modalidades do Serviço de Proteção Social Básica, que 

se refere ao Serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família – PAIF, 
que é definido como: 

 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF 
consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, 
com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 
prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e 
usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de 
vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições 
das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo 
e proativo. O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de 
ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, 
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de modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas 
vivências às famílias usuárias do serviço (TIPIFICAÇÃO 
NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, 2009 pag. 
6). 

 

Dentro desta perspectiva de prestação de Serviço Socioassistencial 

entende-se que a potencialização das famílias é fundamental para o 

fortalecimento de vínculos e a convivência familiar e comunitária, pois são 

pessoas que não tiveram seus direitos violados, mas se encontram em 

“situação de vulnerabilidade e risco social”, em função disto, necessitam de 

uma intervenção que promova o protagonismo dos sujeitos através de uma 

rede de serviços que tenham como foco o acolhimento, a convivência, a 

socialização, bem como a integração ao mercado de trabalho, desde que seja 
possível, para que se previna a ruptura dos laços familiares.  

Desta forma, por meio da música e seus elementos, som, espaço e 

movimento, os sujeitos tem a possibilidade de construir um espaço de 

pertencimento, fortalecimento de vínculos e afetividade, desenvolvendo níveis 

importantes de sociabilidade. A música neste contexto é pensada como uma 
agenciadora de linhas de fuga onde: 

 

A música nunca deixou de fazer parte de suas linhas de fuga, 
como outras tantas “multiplicidades de transformação", mesmo 
revertendo seus próprios códigos, os que a estruturam ou a 
arborificam; por isto a forma musical, até em suas rupturas e 
proliferações, é comparável a erva daninha, um rizoma 
(DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 21). 

 

Por esta ótica a Musicoterapia é uma forma de intervenção que aciona 

um dispositivo de ação social, que fornece elementos da vida social destes 

sujeitos, que são uma expressão de suas necessidades nos espaços de 

convivência que funciona como um mecanismo de fuga, ou seja, uma 

possibilidade de saída para suas dificuldades. Desta forma, a experiência 
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musical é resultado de uma forma de intervenção social, onde se torna possível 

a valorização das potencialidades do sujeito, transformando o sentimento de 

isolamento e exclusão e promovendo cidadania, integração social, 

sociabilidade, auto-estima que acionam um mecanismo ampliado na rede 

social, é algo aberto, que tem força para articulação individual e coletiva da 

vida dos sujeitos. 

 A Musicoterapia Social fornece embasamentos para compreensão 

desta prática. Dentro desse contexto, os atendimentos são coletivos e visam a 

promoção da convivência e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. 

A expansão do campo de saber profissional da Musicoterapia se 
dá com novas populações e lugares institucionais [...] São 
populações e lugares que têm suas trajetórias traçadas nas 
redes sociais, nos projetos sociais,[ e no Sistema Único da 
Assistência Social] , nas camadas mais empobrecidas e 
tornadas subalternizadas da sociedade e que vivem, muitas 
vezes, entre diferentes violências (GUAZINA 2008, p.7). 

 

A prática da Musicoterapia neste contexto se dá em novos lugares e 

com novas populações, priorizando a universalização de acesso ao 

atendimento de suas necessidades, neste caso, são Pessoas com diferentes 

Deficiências, que se encontram à margem do mercado de trabalho. Esta forma 

de pensar a prática musicoterápica pode ser ampliada e pensada nos 

diferentes níveis de proteção social, abrangendo a todos os sujeitos que 
necessitem dos serviços da rede socioassistencial. 

 A Musicoterapia junto às Políticas Públicas Sociais deve funcionar como 

um mecanismo de enfrentamento das situações de vulnerabilidades e risco 

social, e também propiciar aos sujeitos atendidos condições para a 

problematização das questões sociais, entendendo-as como fruto de uma 

sociedade capitalista que cada vez mais contribui para as desigualdades 
sociais. 
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A subjetividade, produção coletiva, histórica e contextualizada no 
seu tempo e em sua cultura, traz, portanto, hoje, as marcas da 
ordem capitalista projetada tanto na “realidade” do mundo 
quanto na “realidade psíquica”. Essa ordem incide nos 
esquemas de conduta, ações, gestos, pensamento, sentido, 
sentimento, afeto, sensibilidade, comportamento. Relações 
sociais, relações sexuais e até mesmo nossos fantasmas 
imaginários são afetados por ela. A ordem capitalista se refere 
aos modos de expressão que passam não só pela linguagem, 
mas por diferentes níveis semióticos. Ela incide tanto nas 
montagens da percepção, da memorização, quanto na 
modelização das instâncias intra-subjetivas, fabricando a relação 
do homem com o mundo e consigo mesmo (GUATTARI; 
ROLNIK19, 1986, p. 42 apud PINTO, 2007, p. 45). 

 

Desta forma, a construção política e social de uma sociedade, faz parte 

de um processo histórico da população que são legitimados, tanto pelo Campo 

Social, quanto pela organização Econômica e Política do Estado. O 

Capitalismo foi uma consequência deste processo e que exerce influência 

significativa no processo de subjetivação dos sujeitos, ditando inclusive 

aspectos da vida moral das pessoas, incluindo e excluindo os sujeitos de 

acordo com a ideologia vigente que o legitima. O homem neste contexto é 

capaz de interferir e gerir este processo, porém seu desejo é capturado e ele é 

instigado a consumir elementos que estão a serviço do capital, tais como: 

saúde, beleza, nutrição e educação. 

Em função disso é de vital importância, conforme Pereira (2008), que as 

necessidades humanas passem a ser atendidas na perspectiva dos Direitos 

humanos. Uma vez que sejam Direitos, estão no texto da lei, havendo maiores 
possibilidades para que as necessidades humanas básicas sejam atendidas.  

O trabalho de oficina de Musicoterapia no espaço da FAS é um trabalho 

que se dá com as novas populações atendidas pela Rede socioassistencial. 

Todo e qualquer cidadão tem Direito de acessar esses serviços, pois a lógica 

																																																													
19 GUATTARI, F.; ROLNIK, S. Micropolítica, cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 1986, 
326 p. 
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de acesso dos atendimentos é a lógica do Direito. Nesta ótica é que se 

contextualiza a extensão dos serviços socioassistenciais a cidadãos de 

diferentes classes sociais, pois muitos dos usuários atendidos no Programa 

Amigo Curitibano são pessoas cujas famílias possuem médio e alto poder 
aquisitivo. 

O trabalho musicoterápico neste espaço é um trabalho social, que visa 

garantir direitos sociais, portanto é um trabalho aberto, ampliado que vai além 

dos atendimentos, pois permite um conhecimento e aprofundamento da 

situação social-histórica das pessoas. É uma atuação que caminha em forma 

de rizoma, é, portanto intermezzo, que caminha entre a arte e as relações 

sociais de forma criativa.  

Pensar a Musicoterapia nos diferentes níveis de Proteção Social é 

pensar em um tipo de experiência musical, que é desenvolvida a partir da 

cultura dessas populações, ou seja, é a música que faz parte de seu repertório 

sonoro, que permite a identificação individual e uma articulação com o 

repertório grupal, fortalecendo os vínculos de afetividade entre o grupo e 

valorizando as diferentes manifestações musicais, entendendo-as como 
legitimas do grupo a que pertence. 

Entende-se que as manifestações musicais, falam da vida dessas 

pessoas, expressam seus sentimentos e, embora a música tenha efeitos 

relaxantes e possa trazer estes benefícios, é necessário problematizar a 

utilização da música em Musicoterapia na área social para que esta funcione 

como um mecanismo de enfrentamento das situações de vulnerabilidade e 

risco. E, independentemente, do segmento que o sujeito faça parte, as 

experiências musicais irão contribuir para uma melhor qualidade de vida; pois, 

acima de tudo, são pessoas que têm a capacidade de desenvolver outras 

formas de relação com a vida, diferentes daquelas ditadas pela ordem 

econômica vigente. Com base nisto, a música é uma ferramenta 

problematizada que os sujeitos utilizam como possibilidade de alcance de 

outros patamares de sociabilidade. 
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O Centro de Convivência para Pessoas com Deficiência/Espaço Amigo 

Curitibano (CCEAC) é um espaço de inclusão e socialização, com instalações 

físicas e mobiliárias que atendem as normas de acessibilidade e equipe 

profissional habilitada para desempenhar atividades socioeducativas 

destinadas às pessoas com deficiência e seus familiares. As diretrizes do 

atendimento ofertado visam respeitar as diferenças e limitações, incentivar as 

potencialidades e oportunizar a igualdade de direitos das pessoas com 
deficiência.  

O Centro de Convivência Amigo Curitibano II, dentro da perspectiva 

exposta acima, oferece uma oficina de Musicoterapia que acontece não por 

intervenção terapêutica em sentido restrito, tal como pensado e realizado na 

área de saúde, mas por buscar uma mudança de contexto material e 

sociocultural, visando alterar as circunstâncias cotidianas da população 

assistida, proporcionando-lhes a entrada em dimensões do imaginário que 

apenas pode ser visitada por meio de experiências estéticas.   Elencamos 

como objetivos principais desta oficina, que é dirigida por uma 

musicoterapeuta, promover a sociabilidade e sentimento de pertencimento das 

pessoas com deficiência, estimular a convivência social, desenvolver a auto-

estima e possibilitar momentos de relaxamento e diversão por meio de vivência 
lúdico musical. 

A oficina de Musicoterapia atua de forma a ratificar a missão do CCEAC 

II, proporcionando aos conviventes um espaço de auto-expressão por meio da 

experiência estética, possibilitando a expressão de conteúdos que não podem 

ser manifestos em palavras.  Percebe-se que a experiência musical enriquece 

o cotidiano das pessoas com deficiências e possibilita a criação de um canal de 

expressão de seus sentimentos, emoções e pensamentos.  Por adentrar o 

universo do imaginário social, a oficina de Musicoterapia consolida-se na vida 

de cada convivente como meio de comunicar-se com o outro; trocas afetivas 

são realizadas no gesto de cantar e tocar junto, de vivenciar melodia e ritmo, 

recriando canções no contexto da história de vida dessas pessoas que no 
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grupo sentem-se acolhidas, à vontade e podem espontaneamente brincar sem 
incorrerem no risco de sofrerem algum tipo de rejeição ou de desqualificação. 

 Para explicitar a importância do Centro de Convivência na vida dessas 

pessoas serão apresentadas as experiências de dois conviventes. 

Primeiramente, veremos a experiência da chegada de José20 no grupo. A 

família de José entrou em contato com a instituição em fevereiro de 2010. José 

tem 61 anos e foi acometido por meningite aos 11 meses de vida o que afetou 
seu desenvolvimento e resultou num diagnóstico de deficiência intelectual leve. 

De acordo com os critérios utilizados pela FAS para avaliar o grau de 

inclusão social das Pessoas com Deficiência, o convivente José estava sendo 

atendido apenas no item que se refere à participação de programa de saúde. 

Ele não participava de nenhuma atividade além das que envolvesse encontros 

familiares até o momento de começar a frequentar o CCEAC II. José estava 

vivendo uma situação de perda, pois morava com os pais e perdeu os dois em 

um período seis meses. Quando veio para a entrevista havia dois meses que 

estava morando com uma irmã e duas sobrinhas. Mostrou-se desinteressado 

em participar tanto da oficina de Musicoterapia quanto de pintura, dizendo que 

não saberia nem pintar e nem queria tocar instrumento e cantar. No entanto, 

quando começou a frequentar as oficinas José desenvolveu um sentimento de 

pertencimento e integrou-se rapidamente com os outros conviventes e tem 

como “sagradas” as tardes de convivência com seus pares. 

O grupo que José passou a frequentar é muito heterogêneo, sendo 

composto de pessoas com diversas deficiências e com idades que vão desde 

18 anos até 61 anos: são quatro cadeirantes, sendo que dois tiveram paralisia 

cerebral tendo como sequela também deficiência intelectual e os outros dois, 

que são irmãos, são acometidos pela Ataxia de Friedrich21, doença 

																																																													
20		Os nomes utilizados são fictícios.  

21	 Enfermidade conhecida com o nome do médico Nicholas Friedrich que a descreveu em 
1860. Ataxia significa alteração na capacidade de coordenar movimento. A Ataxia de Friedrich 
produz lesões progressivas no sistema nervoso, ocasionando sintomas que oscilam entre 
debilidade muscular e problemas de fala, até cardiopatias fatais. 
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degenerativa de base genética. O grupo conta ainda com dois integrantes com 

Síndrome de Down, dois com Síndrome de Williams, e dois com deficiência 

intelectual leve. Portanto, exceto os irmãos com Ataxia de Friedrich os outros 
conviventes têm graus diferenciados de deficiência intelectual (DI).  

A maior parte dos conviventes é oriunda de famílias bem estruturadas 

com facilidade de acesso a bens de consumo e seus componentes têm acesso 

aos saberes disponibilizados pelo sistema de educação formal. É um público 

diferente do que é normalmente atendido pela FAS que tem na maioria de seus 

usuários a população de risco e vulnerabilidade social e acesso restrito a bens 

materiais e culturais. Portanto o repertório musical da maioria acabou por 

definir a Música Popular Brasileira como base do grupo. Alguns solicitam 

músicas tradicionais infantis, tais como: ‘Os Saltimbancos’ (álbum - Chico 

Buarque), ‘Sítio do Pica-Pau Amarelo’ (álbum) ou canções da Xuxa. Outras 

canções recorrentes são de cantores como: Roberto Carlos, Alceu Valença, 

Lulu Santos, entre outros. Com o desenvolvimento do processo musicoterápico 

o repertório sonoro passou por ampliações, sendo que em dado momento a 

musicoterapeuta apresentou a eles as Três cirandas (Casa de Farinha, Achei 
bom bonito e Cirandeiro) que se tornaram um sucesso no grupo.  

         A primeira demonstração de que José sentiu-se acolhido e a vontade no 

grupo foi em um passeio realizado ao Museu Oscar Niemayer (MON) para uma 

visita direcionada. Dentro do ônibus ele começou a cantar, em pé e para todos, 

músicas de seu repertório e sua vivência, trazendo para o grupo neste dia as 
canções ‘Primavera’ de (Tim Maia) e a tradicional brasileira ‘Alecrim Dourado’.  

        O fato de José trazer suas músicas em um passeio pode ser entendido 

como resultado da utilização da música como elemento que permeia diferentes 

momentos de convivência, pois o espaço musicoterápico se constrói com estes 

conviventes para além das fronteiras de tempo, ampliando os atendimentos 

para uma multiplicidade de espaços. Por conseguinte, eles naturalmente 

trazem as canções em vários momentos durante a semana, seja na oficina de 

Musicoterapia, seja nos passeios que são realizados e seja nos intervalos das 
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outras aulas ou durante o lanche que lhes é servido no meio do período das 
oficinas.  

Pertinente a esta forma de pensar o trabalho musicoterápico, é 
desenvolvida uma atuação em forma de rizoma, que está 
relacionado à expansão dos movimentos produzidos no setting. 
É uma clínica que está em movimento e, constantemente é 
inventada pelas relações que estabelece com a escuta 
musicoterápica. Desta maneira, diversos encontros são 
realizados com aspectos da história de vida de cada sujeito, com 
suas particularidades e diferenças (SILVESTRE, 2009, p.14).  

  

              Após alguns meses no grupo José passou a sentir como 

imprescindível sua vinda para o Centro de Convivência.  Ele se tornou um 

participante ativo nas oficinas de Musicoterapia, tocando os instrumentos de 

percussão disponibilizados para eles, cantando as canções que eram 

propostas pela musicoterapeuta ou pelos conviventes e muitas vezes por ele 

mesmo, dançando as músicas mais ritmadas com outros conviventes que 

também se sentem mobilizados pelo movimento e pela dança. Quando era feita 

a proposta de vivenciar as cirandas cantando e dançando todos demonstravam 

uma grande alegria. O dia da oficina de Musicoterapia é um dia em que eles 
saem mais aquecidos emocionalmente, muito abertos e vibrantes.   

          Outro exemplo importante e que ajuda a demonstrar o que foi acima dito 

é o que acontece com o convivente Carlos (Síndrome de Down, 44 anos), que 

é uma pessoa de difícil acesso e precisa ser conquistada. O relato dos pais 

dele, é que em casa ele fica o tempo todo em seu quarto, isolado, vendo DVDs 

e ouvindo música (‘Xuxa’, ‘Saltimbancos’, ‘Sítio do Pica Pau Amarelo’) e que 

raramente convive com os familiares nos encontros regulares como horários de 

almoço e jantar.  Nos dias em que ele frequenta as oficinas de Musicoterapia 

os pais percebem alterações em seu comportamento, pois ele fica mais tempo 
na companhia de sua família e até se alimenta juntamente com eles.  

         No Centro de Convivência avalia-se que a interação com os outros 

conviventes por meio das experiências musicais, improvisações e re-criações 
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principalmente, possibilita que Carlos altere sua forma de se colocar nas 

relações com as pessoas, ele se “aquece” e suas atitudes modificam-se. 

Quando chega para a oficina de Musicoterapia ele apresenta um 

distanciamento e no final percebe-se um sorriso em seu rosto e ele mais aberto 

e disposto a fazer trocas sociais. As experiências musicais vividas por Carlos 

mobilizam-no a ponto de alterar visivelmente seu estado emocional-afetivo, 

deixando-o alegre e disponível. A vida comunitária e social os potencializa e os 

vínculos estabelecidos, ainda que entre seus pares, é imprescindível para se 
contornar possíveis entradas em estados depressivos. 

As oficinas de Musicoterapia realizadas na área social têm contribuído 

para a efetivação das diretrizes e dos objetivos do programa destinado para as 

Pessoas com Deficiência no nível de Proteção Social Básica da FAS, em 

Curitiba.  Desta forma, aliando os diferentes campos de conhecimento, que 

compõem as Políticas Públicas Sociais espera-se que os diferentes olhares 

para questão social, tenham um enfoque ético-político em consonância com as 
demandas dos sujeitos. 

Com a inserção da Musicoterapia na Política Pública da Assistência 

Social22 o musicoterapeuta passou a fazer parte das equipes de referência do 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS), para atender a especificidade do 

serviço. Para tanto é necessário pensar esta prática dentro da política como um 

trabalho coletivo, grupal que vise a garantia de direitos. Desta forma é 

necessário maiores aprofundamentos acerca da Musicoterapia no SUAS, seja 

qual for o nível de Proteção é um trabalho voltado a superação das situações 

de vulnerabilidade e risco. Desta forma pretende-se com este trabalho trazer 

contribuições para área da Musicoterapia Social e incitar maiores 

aprofundamentos na área, o trabalho não se esgota aqui, mas pretende 

levantar a reflexão da inserção da Musicoterapia no nível Proteção Social 
Básica. 

																																																													
22 expressa pela  Resolução nº 17 do CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CNAS de 20 de junho de 2011 – DOU 21/06/2011, Seção I, Página 79 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier (CHR), 

localizado em Curitiba (PR) e inaugurado em 2008, é uma instituição de saúde 

pública especializada no atendimento de pacientes com lesão neurológica 

(traumatismo raque-medular, lesão encefálica adquirida, paralisia cerebral, 

espinha bífida, doenças neuromusculares) e doenças do aparelho locomotor 

(deformidades musculoesqueléticas congênitas complexas, amputações). 

Contando com uma equipe multidisciplinar, a instituição tem como 

objetivo promover a reabilitação dos pacientes que pode ser entendida como 

“um processo que diz respeito ao desenvolvimento humano e as capacidades 

adaptativas nas diferentes fases da vida. Abrange os aspectos funcionais, 

psíquicos, educacionais, sociais e profissionais”. (Brasil, Ministério da Saúde, 

2006). Em seu sentido último, a reabilitação visa à reintegração social da 

pessoa com deficiência. 
																																																													
23	Equipe do setor musico-psico-educacional do Hospital de Reabilitação Ana Carolina 
Moura Xavier	
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DESENVOLVIMENTO 
 

No modelo atual de atendimento do CHR, os pacientes realizam 

atendimentos individuais em caráter ambulatorial, com os diversos profissionais 

que compõem a equipe multidisciplinar: médicos, assistentes sociais, 

enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, musicoterapeuta, nutricionistas, 

psicólogos e terapeutas ocupacionais. 

Nesses atendimentos, os pacientes são assistidos em suas demandas 

especificas, quer seja na área motora, psíquica, cognitiva, funcional, médica ou 

educacional. 

Entretanto, a perspectiva da integração ou reintegração social proposta 

como objetivo último da reabilitação nos aponta a necessidade do exercício da 

cidadania que é realizado em ambientes públicos, como praças, teatros, 

museus, escolas, ou seja, diferentes contextos sociais, onde os pacientes 

podem encontrar uma série de dificuldades e barreiras a serem transpostas. 

Como então proporcionar aos pacientes, o exercício de cidadania dentro 

do contexto hospitalar? 

Foi partindo dessa pergunta que o setor Músico-Psico-Educacional, 

constituído por profissionais dos serviços de Musicoterapia e Psicologia, 

elaborou a proposta do Programa Piloto Reiintegrar – Reabilitar com Inclusão, 

que teve a sua primeira edição em abril/2011. 

O Programa Reiintegrar, Reabilitar com Inclusão, propõe-se a ser uma 

série de edições temáticas onde em cada edição as diversas terapias que 

integram o plano terapêutico do paciente são realizadas de forma lúdica e 

transdisciplinar.  

Entendendo o processo de reabilitação dentro do modelo  

biopsicossocial, tal como é a proposta da CIF (Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde), ao introduzirmos o caráter lúdico nas 

edições do Programa, visamos ressaltar a funcionalidade em detrimento da 

incapacidade. 
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A funcionalidade pode ser compreendida como o aspecto positivo onde 

estão envolvidos os componentes e funções de estruturas do corpo, atividades 

e participação social. Já a incapacidade é referida como resultado da interação 

entre a disfunção apresentada pelo individuo e as limitações de suas atividades 

e a restrição na participação social que por sua vez são influenciadas pelos 

fatores ambientais que podem ser facilitadores ou barreiras para realização de 

atividades e participação. (FARIAS e BUCHALLA, 2005). 

Assim, o lúdico, com suas características intrínsecas de prazer e 

espontaneidade, empresta às diversas atividades a leveza necessária para que 

os pacientes possam se desfocar de suas dificuldades e redescobrir as suas 

potencialidades. 

O trabalho transdisciplinar, por outro lado, ao unir várias práticas com 

objetivos em comum, propicia resultados para além daqueles obtidos 

simplesmente pela soma das diversas especialidades. 

Além disto, cada edição busca dedicar-se a um tema relevante aos 

contextos sociais e culturais dos pacientes como: cultura popular brasileira, 

família, dia da luta da pessoa com deficiência, etc, visando os seguintes 

objetivos: facilitar a integração dos pacientes ampliando laços sociais e redes 

de apoio; possibilitar a avaliação ecológica dos pacientes (avaliação em 

contextos mais próximos à realidade do paciente permitindo assim maior 

eficácia das intervenções); resgate da cultura e do sentimento de 

pertencimento à sociedade; possibilitar intervenções transdisciplinares e 

integrar a equipe multidisciplinar. 

As edições se realizam através de oficinas onde são propostas 

atividades aos pacientes que além dos objetivos gerais do programa também 

visam objetivos específicos de cada especialidade (aquisições motoras, 

cognitivas, sensoriais, funcionais, emocionais, de comunicação e expressão, 

sociais). 

 
A Primeira Edição do Programa Reiintegrar: Relato de Experiência 

A primeira edição do Programa Reiintegrar, dentro da temática 

“Celebração da Cultura Brasileira”, ocorreu no dia 07/04/2011. Neste dia todas 
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as terapias foram realizadas através de três oficinas: Oficina de “Bingo 

Musical”, “Gincana/Baile” e Oficina de “Confecção de Fantasias” (essa última 

para a pediatria). Todos os terapeutas acompanharam uma das oficinas ou 

promoveram suporte para as mesmas. Além disso, a edição contou com um 

lanche comunitário integrando terapeutas, familiares e pacientes e foi finalizada 

com uma apresentação cultural realizada por pacientes e funcionários do CHR. 

Comissões de Registro, Avaliação, Apoio, Decoração, Recepção, 

Divulgação, Preparação do Lanche e das oficinas propriamente ditas foram 

organizadas para que houvesse uma preparação assertiva do evento, do qual 

participaram pacientes que frequentam o CHR nesse e em outros dias da 

semana. 

Muitos pacientes trouxeram convidados além de seus acompanhantes 

que usualmente frequentam o CHR, alguns aproveitando para tirar fotos com a 

equipe do CHR. Foi também um momento em que pacientes que estavam em 

afastamento temporário do CHR ou mesmo em alta terapêutica estiveram 
presentes, resgatando ou refazendo laços com a instituição como um todo. 

 

RESULTADOS  

 

Para avaliar se os objetivos gerais do Programa Reiintegrar / Reabilitar 

com Inclusão foram alcançados, foram elaborados dois tipos de questionários, 

um voltado aos pacientes e o outro aos profissionais. 

No questionário respondido pelos pacientes, foi investigado: 1) Se a 

forma como foram realizadas as diversas terapias durante a edição do 

Programa foi agradável. 2) Se o evento proporcionou a integração entre os 
pacientes e dos mesmos com outros profissionais. 

Num universo de 95 questionários obtivemos: 100% dos pacientes 

gostaram da forma como foram realizadas as terapias; 92,6% integraram-se 

com outros pacientes e outros profissionais; 7,4% não se integraram com 
outros pacientes e profissionais. 
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Qualitativamente, muitos comentários dos pacientes e da equipe da 

instituição denotaram o efeito coesivo que a dinâmica demonstrou, sugerindo 

temas e atividades para a próxima edição do programa, prevista para o 
segundo semestre de 2011. 

 

O papel da Musicoterapia no Reiintegrar sob o viés da Humanização 

 

De acordo com a musicoterapeuta Adriana de Freitas PIMENTEL, a 

musicoterapia é um campo de conhecimento que já tem colaborado com a 

Saúde Pública no Brasil, seja por meio de parcerias e convênios entre 

equipamentos de saúde pública e instituições de ensino superior, seja por meio 

de pesquisas e produção de conhecimento que demonstram a efetividade da 

aplicação da musicoterapia no campo da saúde, em acordo com a Política 
Nacional de Humanização (2005). 

A mesma autora cita 10 objetivos da musicoterapia na PNH, dos quais 

todos podem também ser elencados no trabalho musicoterapêutico no Centro 

Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, e nove deles se fizeram 

presentes no Programa Reiintegrar – com exceção ao atendimento de 
funcionários. 

A atuação do musicoterapeuta na citada instituição está em equidade 

com outros profissionais da Saúde, em relação a contrato de trabalho, 

materiais e responsabilidades, sendo essa uma experiência institucional que 

está ligada unicamente ao usuário do SUS e aos seus trabalhadores, atuando 

na ambiência e com o conceito de clínica ampliada (MS), pelos vieses da inter 

e da transdisciplinariedade com profissionais de outras áreas, e não somente 

pela fundamentação interdisciplinar da formação do musicoterapeuta. 

Dessa maneira, por meio do Programa Reiintegrar, pode-se elencar ao 

menos mais um objetivo da atuação da musicoterapia no âmbito da Saúde 

Pública, qual seja: exercer ações inter e transdisciplinares em colaboração com 
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outros trabalhadores da instituição. Nesse caso, a atuação é de sujeito social 

para sujeito social, não sendo da ordem do atendimento de uma disciplina mas 

da co-participação para atendimentos transdisciplinares, nos quais os diálogos 

entre os sujeitos estão a serviço dos usuários, cuidadores e equipe 
institucional. 

Segundo PIMENTEL, “a Humanização acima de tudo é uma busca pela 

qualificação dos serviços de atenção ao cuidado à saúde, mas traz em seu 

termo, uma força e um potencial de crítica e ruptura com o compromisso 

mercadológico, com a normalização institucional que diga respeito somente à 
lógica tecno-burocrática e ao desempenho produtivo.” (p. 20, 2005) 

Em tese, espera-se que, com esse relato de experiência, colaborar com 

a produção de conhecimento na área da Saúde Pública e Humanização 

através dessa experiência institucional que segue em vigor e que envolve a 

Reabilitação e a Inclusão em consonância com a política de humanização em 

compromisso com a integração global dos sujeitos e sob o viés da inter e da 
transdisciplinariedade possíveis no fazer musicoterapêutico. 

 

CONCLUSÃO 

 

Desde a elaboração até a execução da primeira edição do Programa 

Reiintegrar, foi possível a utilização da música como elemento de mobilização 

e de coesão do público-alvo (usuários, familiares e equipe institucional), 

ocupando um papel importante tanto nas oficinas como na apresentação 
musical do evento. 

Pode-se dizer que a mediação da equipe do Setor Músico-Psico-

Educacional e a postura interdisciplinar de todos os profissionais envolvidos no 

processo contribuíram essencialmente para a ação transdisciplinar do projeto e 

a possibilidade de atingir paciente, seus acompanhantes e equipe da 
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instituição, tal como preconiza WAGNER em se tratando da atuação do 
musicoterapeuta e, nesse caso, do profissional de saúde nesse campo (2009). 

Tais ações estão de acordo com o conceito de clínica ampliada em 

contexto de humanização do Ministério da Saúde, contribuindo para a 

resolutividade e a autonomia de todos os atores desse processo do Reiintegrar 

e, consequentemente, para atendimentos com resolutividade e dentro do 

contexto dos atendidos como sujeitos que produzem saúde, ao invés de 
portarem tal ou qual patologia. 

A equipe do CHR pretende seguir com mais edições do Reiintegrar, uma 

vez em que os resultados foram satisfatórios e seus benefícios são 
constatados no dia-a-dia institucional. 

Palavras-chave: Reabilitação, Transdisciplinaridade, Contexto Hospitalar. 
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Musicoterapia no serviço público municipal de Ponta Grossa: abrindo 
novos horizontes 

 

Daniele Penha Antoniassi24 

Luciana Alves da Silva25 

Maria Terezinha Chociai26 

RESUMO 

Demonstrar-se-á através deste como tem sido a implantação da musicoterapia 
no município de Ponta Grossa, incluindo a visão dos pacientes, dos 
funcionários e das musicoterapeutas; relatar-se-á sobre os atendimentos e os 
projetos desenvolvidos. Em maio de 2010, a prefeitura promoveu concurso 
público para provimento de cargos incluindo musicoterapeutas. Existem no 
momento 2 locais que dispõem do atendimento de musicoterapia, o Prédio 
central da prefeitura e o CAPS AD. O trabalho da musicoterapia tem sido 
direcionado a dois agrupamentos, sendo que o primeiro visa a promoção da 
saúde do servidor e da comunidade (portadores de transtornos mentais e 
comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa) e psicopatologias 
exclusivamente aos servidores da prefeitura com, episódios depressivos, 
esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, e 
outros transtornos ansiosos. Já o segundo tem por objetivo a prevenção com a 
finalidade de promover a qualidade de vida através das práticas de exercícios 
físicos, dinâmicas de grupo e utilização da música e seus elementos, sendo 
realizado no ambiente de trabalho, o “momento bem estar”. A musicoterapia 
está se desenvolvendo em Ponta Grossa, ainda que com pequenos passos, e 
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vislumbra aceitação que leva à construção de objetivos que delinearão este 
processo. 

Palavras-chave: Musicoterapia –Organizacional – Psicopatologias 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se relatar o caminho que tem sido percorrido desde o 

ingresso das 3 (três) musicoterapeutas na Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa, bem como esta tem se instalado. Para tanto, explanar-se-á sobre os 
projetos aplicados e os tratamentos realizados. 

 

[...]Há duas orientações envolvendo as abordagens da saúde: na 
orientação que valoriza a patologia, a saúde é uma condição definida 
pela ausência de doença; na orientação que valoriza a saúde, ela é um 
continuum que inclui todos os graus de saúde. Indo mais além, a 
definição de saúde aqui proposta, é a de um processo para atingir o 
potencial máximo de integridade individual e ecológica do sujeito”. 
(BRUSCIA, 2000, p. 24) 

 

É importante notar que quase todos os pacientes são acompanhados 

por psiquiatras ou neurologistas e fazem tratamentos farmacológicos, em 
interação aos processos terapêuticos interdisciplinares. 

É comum a todos os procedimentos realizados o enfoque holístico, 

sendo que tanto as musicoterapeutas como os demais profissionais das 

respectivas equipes visam a saúde em sua totalidade. O fato não é negar a 

patologia, mas evitar a supervalorização da doença. Partindo desse 

pressuposto tem se delineado o processo musicoterápico, visando a saúde 

mental, a reintegração ao trabalho, a recuperação e a superação de 
dificuldades. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

O CAPS AD conta com médico psiquiatra, psicólogos, enfermeiros e 

auxiliares, terapeutas ocupacionais, assistente social e, desde agosto de 2010, 
com musicoterapeuta. 

Síndrome de dependência é o conjunto de fenômenos 

comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido 

consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo 

poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização 

persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade 

dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um 

aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência 
física. (CID 10). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, "droga é toda a substância 

que, introduzida em um organismo vivo, pode modificar uma ou mais de suas 

funções". O que caracteriza a dependência é a perda total ou parcial da 

capacidade de ser ou estar abstinente. Os processos de redução de danos e 

recuperação objetivados pela equipe residem no fator de que o paciente pode e 

deve ser responsável pelo seu tratamento e recuperação. 

O centro atende diariamente a comunidade, desenvolvendo ações 

terapêuticas com a finalidade de reabilitação psicossocial aos usuários de 

substâncias psicoativas, maiores de dezoito anos, e que aderem ao tratamento 
espontaneamente. 

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, nas modalidades: 

intensiva, semi-intensiva e não intensiva, sendo que a modalidade é definida de 

acordo com a necessidade e as possibilidades de cada paciente. 

A dinâmica de funcionamento é bem diferente, pois há uma grande 

inconstância entre os pacientes, muitos não frequentam com assiduidade, 
alguns recaem e não retornam. 
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O processo inicia-se com “o acolhimento”, que é uma entrevista inicial 

diferente de uma anamnese tradicional. O terapeuta que acolhe será referência 

para aquele paciente, e estará em constante contato, prestando-lhe 

atendimento individual ou grupal, com a finalidade de delinear seu plano 

terapêutico, esclarecer dúvidas, ou procurar alternativas para dificuldades 

intercorrentes. Os atendimentos são em sua maioria em grupo, e incluem 
oficinas e terapias. 

No início havia grande dificuldade em alavancar o trabalho 

musicoterapêutico, os pacientes se intimidavam com os processos usuais de 

avaliação. Através dos grupos de referência, interação social, da indicação das 

técnicas de referência, e de conversas e audições informais, formaram-se os 
grupos. 

Foi possível verificar que ainda que o dependente químico demonstre 

muitas vezes o desejo de “quebrar padrões e normas sociais”, em outras se 

encontra carregado de cobranças, medos e timidez, utilizando as drogas como 

meio ou subterfúgio para seus anseios. Partindo deste ponto, objetivou-se criar 

um espaço livre de julgamentos, para proporcionar momentos de entrega que 

ocorreriam no processo musicoterápico, fortalecendo vínculos entre os 
participantes. 

Ao iniciar-se um grupo, percebe-se o medo de se expor; tocar e cantar, 

para muitos, parece uma “inquisição”. Como estratégia de aproximação, tem se 

priorizado iniciar com audições, técnicas de relaxamento e para tanto também 

são utilizados exercícios de percepção corporal, respiração e atmosferas 

sonoras aleatórias. Com a evolução destes primeiros objetivos, partem para um 
processo ativo e vão se familiarizando com os instrumentos. 

Atualmente os grupos mais antigos já se expressam através de 

recriação e improvisação musical. Relatos dos pacientes demonstraram que 

dormem melhor nos dias subsequentes às sessões, e ainda percebem-se 

ganhos explícitos em aspectos sociais e familiares. Muitos pacientes 
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mencionam sentir prazer e desenvoltura semelhantes ao que sentem quando 
sob efeito de substâncias. 

Paralelamente aos atendimentos em grupo, a musicoterapeuta realiza 

junto ao maestro Adriano Sátiro (voluntário) uma oficina terapêutica de coral, 

que conta com a participação de terapeutas pacientes e funcionários. Os 

pacientes informam sentir-se muito bem durante as oficinas do coral (Coral 

AD’lírios). Percebe-se que a auto-estima e o asseio aumentaram, sendo que o 

coral já se apresentou a público, obtendo sucesso que estimulou o grupo a 

preparar-se para outras performances. Entre os objetivos deste trabalho 

encontra-se inserção social, melhora da auto-estima, benefícios físicos, 

mentais e emocionais trazidos pelo ato de cantar. 

No mês de outubro de 2010 a musicoterapeuta Daniele ao iniciar seu 

trabalho junto à Prefeitura, percebeu que embora a equipe interdisciplinar 

conhecesse a musicoterapia, sempre se expressavam buscando saber mais 

sobre o tema. Entretanto em nenhum momento as pessoas desacreditaram da 

importância do trabalho. Ao contrário, pediam para participar. Tal fator inspirou 

o projeto “Momento bem estar”, que objetiva a qualidade de vida do servidor, e 
já é possível notar a obtenção de resultados positivos. 

Ao iniciar os atendimentos era nítida a expectativa dos pacientes, que 

demonstravam curiosidade por não saber do que se tratava, mas no decorrer 

do processo a aceitação foi grande. Atualmente estão assíduos, estabelecendo 

o vínculo e externando o desejo de permanecer. Portanto, com relação à 

insegurança em relação ao novo, é possível afirmar que a acolhida ocorreu em 
todos os sentidos. 

No início de novembro a musicoterapeuta Maria Terezinha Chociai 

passou a integrar a equipe interdisciplinar da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa, foi bem acolhida e aceita por todos os profissionais, que embora 

demonstrassem pouco conhecimento sobre a musicoterapia, estavam 

extremamente dispostos conhecê-la melhor. Sua vivência na Prefeitura pode 

mostrar aos funcionários e demais que não há segredos para se incluir uma 
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pessoa com deficiência. Não necessitam grandes mudanças, apenas algumas 

adaptações. Ainda observa-se mais uma quebra de padrões e preconceitos, 

pois a mesma é a primeira pessoa com deficiência visual total, nesta Instituição 
Pública, a primeira musicoterapeuta cega do Paraná e a terceira do Brasil. 

Para que acontecessem os atendimentos, tiveram que adequar o 

espaço físico, aguardar a compra de instrumentos, e por fim a demanda de 

tempo que tais protocolos levam em uma instituição pública. 

Todos indicados para a musicoterapia através da equipe interdisciplinar 

do departamento de Saúde Ocupacional da Secretaria de Recursos Humanos, 

constituída por assistentes sociais, psicóloga, médicos do trabalho e 

musicoterapeutas, participam de um processo individual que dura 

aproximadamente 40 minutos, sendo que o principal diagnóstico era 

depressão. Os pacientes aceitaram com unanimidade o tratamento, e a prova 

disso é que são extremamente assíduos semanalmente. São atendidos os 

servidores que estão em processo de reabilitação e também os que se 

encontram afastados em auxílio doença, sendo que os mesmos são 

funcionários das seguintes secretarias: Secretaria de Recursos Humanos, da 
Saúde e da Educação. 

Inicialmente, a fim de delinear o processo, foi feita uma entrevista, para 

compor a história sonora do paciente e sua história de vida. Em um segundo 

momento foram preenchidas as fichas musicoterápicas, testificação musical e o 

contrato terapêutico. 

A estrutura dos atendimentos se dá por meio de aquecimento 

(acolhida, relaxamento, entre outras formas), desenvolvimento (técnicas 

empregadas para trabalhar os conteúdos e objetivos traçados) e fechamento 

(finalização musical/verbal, rápida retrospectiva do que foi vivenciado no 
encontro e despedida). 

São trabalhadas diversas técnicas com os pacientes, tais como: 

improvisação, composição, re-criação e audição (experiências receptivas), 
entre outras. 
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Percebe-se que os pacientes demonstram uma colaboração interativa, 

bem como uma aceitação no caso de intervenções que se julguem 

necessárias. Os objetivos mais pertinentes a serem trabalhados são: aumentar 

sua auto-estima, eliminar seu complexo de inferioridade, buscar tentativas de 

auto-conhecimento, resgatar o real valor da vida, trabalhar na conscientização 

em relação a auto-agressão/auto-punição, reforçar sua identidade, trabalhar o 

relaxamento muscular e alívio das tensões, angústias, ansiedade, nervosismo, 
entre outros estados emocionais. 

Os pacientes demonstram terem atingido algumas metas: uma 

participante relatou que há tempos não tinha mais vontade de cuidar de sua 

aparência física, mas que começou a valorizar sua fisionomia, principalmente 

para vir aos atendimentos musicoterápicos. Outra, inicialmente apresentava 

uma voz com intensidade bem fraca, atualmente percebe-se que já consegue 

se colocar com uma voz mais forte que anteriormente. Segundo relato de 

alguns, estão voltando a encontrar um sentido de vida, falam até em retornar 

aos estudos ou fazer outros cursos de aperfeiçoamento profissional. Alguns 

afirmam não pensar mais em atentar contra sua própria vida e que já se 
encontram um pouco mais calmos e tranquilos. 

Ao se fazer uma avaliação dos processos musicoterápicos, pode-se 

dizer que em pouco tempo já se conseguiu grandes avanços, pois com esta 

forma de tratamento os pacientes adquirem maior qualidade de vida e 

consequentemente melhor rendimento profissional, crescimento pessoal e 
significativa melhora em seus relacionamentos interpessoais. 

Observou-se alguns aspectos característicos das patologias 

psiquiátricas, como a inexpressividade e rigidez da fisionomia, ou sempre a 

face com sorriso. A maioria dos pacientes apresenta-se com uma torrente de 

palavras e com autonomia nas atividades de vida diária (A.V.D), além de 

apresentar-se sempre com suas vestes cuidadas. Quanto aos gestos, alguns 

demonstram atividade motora aumentada, devido à sua agitação e/ou 

ansiedade. O contato, a vinculação se estabeleceu com bastante facilidade, 
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devido a empatia com o terapeuta ou devido ser uma das características da 
patologia. 

O Projeto Bem-Estar é uma inovação, em que a Prefeitura passa a 

investir em formas de prevenção de saúde de seus funcionários, bem como na 

promoção de qualidade de vida. Com a inserção deste projeto, acredita-se que 

os servidores municipais se sentirão mais motivados e dispostos a trabalhar, 

pois passam a ser mais valorizados como pessoas em sua totalidade. 

A duração de cada ”Momento bem estar” é de apenas 15 minutos, 

assim não sobrecarrega nem cansa o funcionário e muito menos prejudica sua 
jornada de trabalho, por ser leve e de curta duração. 

Os grupos são compostos de no máximo 6 servidores, pois é realizada 

a interpretação dos comportamentos observados, assinalando-se algumas 

questões de forma genérica e sutil, servindo como feedback, visto que estes 

momentos não serão de carater terâpeutico, mas quando é percebida a 

necessidade de atendimento musicoterápico o funcionário é encaminhado para 

o processo individual. Os encontros acontecem diariamente em 2 (dois) 
horários distintos. 

O objetivo é promover adaptações fisiológicas e psíquicas, por meio de 

exercícios dirigidos que podem aliviar o estresse, diminuir o sedentarismo, as 

tensões acumuladas no trabalho e a fadiga visual, corporal e mental por meio 

das pausas para os exercícios; aumentar o ânimo para o trabalho e aumentar a 

integração social; promover a saúde e uma maior consciência corporal e 

melhorar o desempenho profissional. 

Para a instituição, a incorporação do “Momento bem estar” pode trazer 

muitos benefícios, tais como: redução de faltas dos funcionários, aumento da 
produtividade e maior integração da equipe. 

Segundo BRABO (1996, p. 25) “na busca de novas técnicas para tratar 

e controlar o stress, a fim de melhorar de forma global a qualidade de vida do 

ser-humano, cientistas vem descobrindo princípios que permitem uma 
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abordagem não invasiva, através de respostas específicas que nosso cérebro 
efetua mediante alguns estímulos, dentre eles, o som.” 

É importante lembrar que é utilizada no projeto a “área recreativa que 

inclui todas as aplicações da música ou da musicoterapia em que o foco 

primário é o prazer pessoal, a diversão ou o engajamento em atividades sociais 

e culturais. Isso inclui programas individuais, comunitários e institucionais que 

buscam ajudar os indivíduos a se engajarem em atividades sociais e de lazer 
que irão melhorar a qualidade de vida.” (BRUSCIA, 2000, p.169) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora as musicoterapeutas tenham ingressado em momentos 

diferentes, puderam perceber que a equipe de trabalho e de seus respectivos 

locais de lotação tinham algum conhecimento referente à musicoterapia, mas 

também muitas curiosidades. Tais profissionais aceitaram prontamente a 

introdução da musicoterapia e atualmente demonstram perceber o acréscimo 

que a mesma pode trazer ao serviço. 

A musicoterapeuta Mariana Arruda relata que a música pode ser o 

caminho para o vínculo terapêutico, para interação, reflexão interpessoal 

através da escuta, relaxamento corporal e mental, e ainda, apresenta como 

caminho utilizar-se das letras das canções para atividades, ou mesmo, para 

análise relacionadas ao histórico pessoal do paciente. (Arruda, p.33) 

Isto é comum na análise que ambas musicoterapeutas descrevem 
sobre o desenrolar dos processos, já com resultados bastante significativos. 

Em breve esta descrição será complementada por outros avanços que 

com certeza irão acontecer, quando aos poucos os objetivos estabelecidos 

para com essa clientela forem alcançados. Enfim, este é um estudo que está 
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apenas começando, muito se terá a descrever ainda com o decorrer dos 
processos musicoterápicos. 

Considera-se uma atitude de vanguarda por parte deste município a 

inclusão da musicoterapia, e as expectativas correspondidas têm mostrado a 

importância e a diferença que a mesma pode trazer. A administração já 

sinalizou a pretensão de dispor de mais vagas para o cargo de 

musicoterapeuta, o que dar-se-á de acordo com o crescimento e possibilidades 

buscados pelo município, visando a saúde da população e de seus servidores, 
acreditando ser este um pilar de desenvolvimento e progresso. 
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ATUALIDADES 

 

Ressonâncias do Congresso Mundial de Musicoterapia: Seul, 2011 

Mt. Ms Gustavo Gattino27 

 

As experiências vivenciadas no XIII Congresso Mundial de 

Musicoterapia (Seul Coréia do Sul) foram inesquecíveis. Isso se deve 

principalmente pelas diferenças físicas, culturais e políticas encontradas nesta 

parte do planeta. O número de pessoas inscritas no evento foi impressionante: 

até o primeiro dia do congresso, já estavam registradas mais de 1300 pessoas. 

Destes participantes, mais da metade eram de países como Coréia do Sul, 

China, Tailândia, Japão, Cingapura e Taiwan. Para a maioria destes países, a 

língua inglesa ainda é um desafio a ser superado. Por esta razão, havia 

tradução das palestras principais para chinês, japonês e coreano. Ao contrário 

de países como Brasil, Argentina e E.U.A, onde a musicoterapia existe há mais 

de 50 anos, a musicoterapia teve início na Ásia em medos da década de 90 do 

século passado. Este fator temporal talvez explique as características dos  

trabalhos apresentados no congresso. A maioria das palestras se concentrou 

em discussões mais superficiais ao invés de reflexões mais aprofundadas 

sobre temas evidentes da profissão. Como a musicoterapia é nova no oriente, 

a impressão que se tinha é que boa parte dos participantes estava tendo 

contato com a musicoterapia ocidental pela primeira vez. De fato, a ideia de 

uma “musicoterapia mais ocidental” causou certo estranhamento para alguns 

participantes dos países asiáticos. Pois, como inserir os conhecimentos 

sistematizados da musicoterapia dos últimos 60 anos nas práticas milenares de 

uso da música para fins curativos utilizadas nos países asiáticos? Muitas 

palestras apresentaram algumas dessas tradições milenares através de vídeos, 

o que realmente despertou a atenção de todos nós ocidentais. Neste sentido, 

																																																													
27 Mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).  
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este congresso deixou uma pergunta muito relevante que precisa ser discutida 

não apenas pela Ásia, mas por todos os continentes: como podemos respeitar 

as tradições de uso curativo da música das culturas ancestrais sem perder as 

características comuns da nossa profissão?  Para concluir, é possível afirmar 

que hoje musicoterapia é uma profissão de dimensões globais. Contudo, o que 

não existe ainda é uma interação global entre estudantes e profissionais do 

campo musicoterapêutico. Por isso, nossos desafios em nível mundial estão 
apenas começando. 

 

Palavras-chaves: Congresso Mundial, Musicoterapia, Oriente 
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Ações da categoria do profissional musicoterapeuta como resposta às 
demandas emergenciais do mundo do trabalho Projeto DACUM 

 

 

Mt. Esp. Eneida Soares Ribeiro28 

Ms. Eliamar Fleury29 

Ms. Lilian Engelmann Coelho30 

 

 

Na construção da profissão da musicoterapia brasileira, durante muito 

tempo direcionamos nossos esforços para regulamentar a profissão. Em 2009, 

após ser aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal, o Projeto de Lei da 

Câmara nº 25 de 2005 foi vetado pela Presidência da República. Ainda 

tentamos, no dia 6 de maio do mesmo ano, numa sessão do Congresso 

Nacional destinada exclusivamente à apreciação de centenas de vetos dados 

pelo Poder Executivo, reverter a situação, derrubando o veto indicado como 

ítem 127.  

Para tanto, fizemos uma mobilização nacional com abaixo assinado e 

uma solicitação foi enviada ao Congresso por uma das primeiras 

 musicoterapeutas do Brasil, a professora Clotilde Espinola Leinig com seus 95 

anos, um dia antes de seu falecimento.   

Mas, a regulamentação não veio.  Aprendemos muito e a persistência 

continuou. Mudamos de estratégia, trocamos o foco da regulamentação da 

profissão para o reconhecimento do profissional musicoterapeuta brasileiro e,  

por este caminho andamos bastante. 

Em 2009, coordenado pela musicoterapeuta Erci Kimi Inokuchi (SP), 

tiveram início as primeiras reuniões em Brasília e na Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (FIPE) de São Paulo objetivando a inserção do 

																																																													
28 Professora do Conservatório Brasileiro de Música 

29 Mestre em Música – Universidade Federal de Goiás 

30 Mestre em Comunicação e Semiótica (PUC-SP) 
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musicoterapeuta na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Era um 

momento propício, uma vez que o Ministério do Trabalho e Emprego por meio 

da FIPE, estava reorganizando as profissões nas tabelas da Classificação 

Brasileira de Ocupação (CBO).   Em setembro do mesmo ano, por ocasião do 

XIII Simpósio Brasileiro de Musicoterapia que ocorreu em Curitiba, 

organizamos um grupo de trabalho com representantes da musicoterapia 

brasileira31 que, durante quatro dias, estudou e construiu um esboço das 

atividades e competências da Musicoterapia brasileira, preparando assim, os 

musicoterapeutas para a reunião de validação que iria ocorrer na FIPE (SP).  

Em outubro e novembro do mesmo ano ocorreram as duas reuniões na 

FIPE, para a descrição das atividades do musicoterapeuta brasileiro32.  

 Esta reunião foi dirigida por duas facilitadoras da FIPE (especialistas do 

método DACUM - Developing a curriculum - metodologia utilizada para a 

descrição das ocupações brasileiras na CBO desde 1999), um representante 

do Ministério do Trabalho (Brasília) e outro da Regional São Paulo. 

Participaram da mesma, representantes das  três profissões:  Terapeutas 

Ocupacionais (duas especialistas); Musicoterapeutas (três especialistas) e 

Ortoptistas (duas especialistas), e observadores  das três áreas, seguindo 

determinação do Ministério. 

No processo dos estudos para a validação, resultou a compreensão de 

que as três áreas desenvolvem, em suas práticas, atividades comuns e 

interrelacionadas e que poderiam, assim, participar de uma mesma família de 

ocupações.  

Não foi fácil construir um painel único abordando especificidades de 

cada uma das áreas representadas, mas era , no momento, a única forma 

viável da Musicoterapia passar a existir na CBO. 

																																																													
31	 Marcia Godinho, Eneida Ribeiro e Marly Chagas (RJ); Claudia Zanini, Eliamar Fleury e 
Fernanda Ortins (GO), Renato Sampaio (BH), Laize Guazina e Clara Márcia Piazzetta, Sheila 
Volpi (PR), Leonardo Cunha e Rogério Barauna (BA), Cristiane Amorosino, Priscila Mulin e 
Lilian Coelho (SP), Chiara Lorenzzetti (RG). 

32  Musicoterapeutas participantes: Maristela Smith (SP), Rosemyriam Cunha (PR), Eneida 
Soares Ribeiro e como observadoras Erci Inokuchi, Sheila Volpi e Cristiane Amorosino. 
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Respeitadas as diferenças e aceitas as semelhanças fomos aprovados e 

agora fazemos parte do quadro de ocupações brasileiras. 

Após a validação na CBO, que como descrito anteriormente, aconteceu 

de forma relacional - Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Ortóptica - a classe 

de musicoterapeutas notou a necessidade de uma descrição específica e 

detalhada da Musicoterapia brasileira. Com este intuito, iniciamos a construção 

da Tabela DACUM. 

Diferente da CBO que foi patrocinada pelo Ministério do Trabalho, o 

projeto DACUM foi custeado pela classe dos musicoterapeutas por meio das 

associações33.  

O DACUM (Developing a curriculum) é uma metodologia de descrição 

de ocupações ou profissões que segue os princípios da Educação Baseada em 

Competências. Trata-se de uma abordagem diferenciada, criada no Canadá, 

com objetivo de realizar a análise ocupacional, sendo atualmente utilizada em 

diversos países incluindo os EUA e a China. No Brasil, vem sendo utilizado 

sistematicamente desde 1999, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na 

revisão da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

A análise ocupacional “consiste na identificação, por meio da 

observação ou de estudos, das atividades e dos fatores técnicos que compõem 

uma ocupação. Esse processo inclui a descrição das tarefas que devem ser 

executadas, assim como do conhecimento e qualificações necessárias para 

que uma dada ocupação seja desenvolvida com eficácia e sucesso”. (OIT – 

Organização Internacional do Trabalho)34. 

Como o método preconiza que "quem melhor pode descrever e definir 

seu trabalho é o próprio profissional, que efetivamente executa as atividades 

próprias de sua ocupação, podendo, portanto, descrevê-las com precisão”35 

																																																													
33 Este projeto foi também coordenado pela musicoterapeuta Erci Kimi Inokuchi  tendo na 
equipe a contribuição fundamental das musicoterapeutas Suzana Brunhara, Roberta Nagai, 
Mary Pena e Gisele Furusava. 

34 UBAM – União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Musicoterapeutas: Paineis de 
Descrição e Validação. São Paulo, 2010, p. 4. 

35 Ibiden, p.2. 
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foram realizadas reuniões com musicoterapeutas sob a coordenação das 

facilitadoras Ana Cristina Ablas e Sophie Louette Bernardet, ambas de São 

Paulo e vinculadas a FIPE e ao Ministério do Trabalho. 

Seguindo a metodologia proposta, a análise da ocupação dividiu-se em 

duas etapas. Para a primeira etapa, realizada nos dias 11 e 12 de setembro de 

2010, denominada Painel de Descrição, convocou-se um grupo de 8 

musicoterapeutas36. 

Utilizando a técnica de brainstorming (chuva de idéias) os participantes 

foram estimulados a identificar, detalhada e objetivamente, as atividades 

exercidas pelo profissional musicoterapeuta.  De acordo com as especialistas, 

este Painel de Descrição mostrou-se de forma bem equilibrada, totalizando 9 

Grandes Áreas de Competência, 102 Atividades Técnicas, 16 Atividades de 

Comunicação e 27 Competências Pessoais.  

Isto significa que o gráfico da musicoterapia é relativamente grande, 

refletindo tanto "a complexidade das atividades exercidas pelos profissionais 

quanto a preocupação dos especialistas presentes em definir suas atividades 

da forma mais completa possível”37. 

Na segunda etapa realizada no dia 02 de outubro de 2010, foi elaborado 

o Painel de Validação, de acordo com as diretrizes do Método DACUM.  Foi 

então formado um novo Comitê de Musicoterapeutas, sendo mantidos dois 

profissionais da etapa anterior38 e incluído mais quatro39, conforme 

determinação do método. 

A análise DACUM possui três componentes distintos: as Grandes Áreas 

de Competência as Atividades e as Competências Pessoais. 

																																																													
36 Chiara Lorenzzetti, Cristiane Amorosino, Eneida Soares Ribeiro, Eliamar Fleury,  Lilian 
Coelho,  Marcelo Pereira - representando das regiões norte e nordeste, Marly Chagas e Noemi 
Ansay. 

37 Ibiden, p.4. 

38 Eliamar  Fleury e Eneida Ribeiro 

39 Cléo M. França Correia, Erci Inokuchi, Jônia Dozza Message e Lia Rejane Barcellos. 
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Ao final o Painel de Validação dos Musicoterapeutas totalizou 9 Grandes 

Áreas de Competência (GACs), 92 Atividades Técnicas, 17 Atividades de 

Comunicação e 28 Competências Pessoais 

Embora a nossa situação na CBO não seja a ideal, pois desejaríamos 

uma família independente, lembramos que todo este trabalho até aqui 

desenvolvido não é estático. Nossa luta por um lugar próprio ainda está 

vigente. Entretanto, a Matriz DACUM, já apresenta um caráter específico da 

musicoterapia brasileira, podendo também, sofrer modificações e alterações.   
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A Entrada da Musicoterapia no Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS): conquistas e perspectivas 

 
 

Laize Guazina40 
Jakeline Silvestre Fascina Vitor41 
Camila S. G. Acosta Gonçalves42 

Rosangela Landgraf do Nascimento43 
Leonardo C. Mendes da Cunha44 

 

A Musicoterapia é uma das novas carreiras profissionais que passaram 

a compor o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) desde Março de 2011. 

O SUAS é um sistema de proteção social público não-contributivo, que 

organiza os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

brasileiros. Este sistema é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, que é responsável por fazer cumprir o que está 

definido na Política Nacional de Assistência Social (PNAS/04). A PNAS é uma 

das grandes políticas públicas brasileiras, criada a partir das deliberações da IV 

Conferência Nacional da Assistência Social, realizada em Brasília, em 

dezembro de 2003. 

Alcançando todo o território nacional, a execução da PNAS apresenta 

uma gestão descentralizada, participativa e é coordenada nos três níveis de 
																																																													
40	 Laize Guazina, coordenadora do Grupo de Trabalho Musicoterapia no SUAS-UBAM, é 
graduada em Música, especialista em Musicoterapia, mestre em Psicologia Social e 
Institucional e doutoranda em Música (UNIRIO), atua como musicoterapeuta social, 
etnomusicóloga e é professora do Curso de Musicoterapia da Faculdade de Artes do Paraná.  
 
41	Jakeline Silvestre Fascina Vitor é graduada em Musicoterapia, pós-graduanda em Gestão de 
Políticas Programas e Projetos Sociais pela PUC-PR e atua na Fundação de Ação Social de 
Curitiba (FAS).	

42	Camila S. G. Acosta Gonçalves é musicoterapeuta e pedagoga. 

43	Rosangela Landgraf do Nascimento é bacharel em Ciências Sociais, licenciada em Música, 
especialista em Musicoterapia e atuou na Fundação de Ação Social de Curitiba (FAS). 	

44	Leonardo C. M. da Cunha é bacharel em Musicoterapia e em Psicologia, mestre em 
Etnomusicologia pela UFBA, professor do Curso de Psicologia da Faculdade Castro Alves e 
membro da Comissão de Políticas Públicas da Associação Baiana de Musicoterapia. 	
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governo: federal, estadual e municipal. Suas ações são definidas a partir de 

alguns eixos estruturantes como a matricialidade sociofamiliar, a 

descentralização política, administrativa e territorial e o desafio da participação 

popular.  

O processo histórico de lutas pela construção do SUAS foi demarcado 

pelo estabelecimento da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)45, que 

materializou o SUAS, fundamentada nos três princípios de seguridade social da 

Constituição Federal de 1988:  saúde, previdência e assistência social. A LOAS 

ampara os direitos de cidadania e inclusão social, de modo a superar a cultura 

clientelista e assistencialista do “mando e do favor”, cultura esta que deixou 

marcas historicamente enraizadas na assistência brasileira. Estas diretrizes, 

que se pautam pelo reconhecimento dos direitos dos cidadãos, foram 

estabelecidas no conjunto de documentos que tratam da operacionalização do 

SUAS46. O público-alvo deste sistema é composto por todos os cidadãos e 

grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e risco, que são 

atendidos nos diferentes níveis da proteção social, a saber: a Proteção Social 

Básica e a Proteção Social Especial, esta última, dividida em Proteção Social 

Especial de média complexidade e de alta complexidade. 

Conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), 

a ação preventiva é desenvolvida pela Proteção Social Básica, principalmente 

por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que são 

unidades de base territorial estrategicamente estabelecidas em áreas de risco 

e vulnerabilidade. As medidas de Proteção Especial são realizadas nos Centro 

de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) que, na média 

complexidade, atendem pessoas com direitos violados, mas que permanecem 

com vínculos familiares; e na alta complexidade, provê medidas de proteção 

oferecidas a pessoas que tiveram seus direitos violados e que não possuem 

vínculos com seus familiares ou têm vínculos bastante fragilizados, os quais, 
																																																													
45 Lei Nº 8.742/1993. 

46 O SUAS é operacionalizado pela Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS/2005); a 
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB/RH/SUAS/2006), a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais/2009 e a Lei nº 12.101/2009, a qual 
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social. 
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quando possível, são fortalecidos no sentido de sua reinserção no contexto 

familiar. Para alcançar esses objetivos, o SUAS, pela ação do Conselho 

Nacional da Assistência Social no debate junto aos trabalhadores, teve seu 

quadro de profissionais ampliado em 2011, com a entrada de novas carreiras, 

dentre elas, a de musicoterapeuta. 

 

A Musicoterapia no SUAS e a ação do Grupo de Trabalho 
Musicoterapia no SUAS da UBAM (GT MT/SUAS UBAM) 

 

A entrada da Musicoterapia no SUAS representa, na atualidade, uma 

das grandes conquistas dos musicoterapeutas no país, bem como a construção 

e o reconhecimento das contribuições de seus profissionais à Assistência 

Social. O acúmulo teórico-prático da área, em especial das perspectivas sociais 

nos últimos anos, a ação dos musicoterapeutas nas demandas da Assistência 

Social e o movimento político da carreira têm produzido sua reverberação junto 

às políticas sociais. Esta conjuntura possibilita a visibilização dos saberes 

específicos da Musicoterapia que têm sido construídos na área social, 

permitido a ultrapassagem de alguns de seus modos de pensar e agir 

históricos, que mantinham um discurso ligado ao “resolver problemas” em 

comunidades sem um aporte específico das teorias de fundamentação social, 

que suportassem consistentemente suas intervenções e análises de contexto. 

Este é um desafio que ainda vigora para os musicoterapeutas, os quais 

precisam continuar a investir esforços na formação de seus profissionais na 

perspectiva do trabalho social, e no desenvolvimento de pesquisas neste 

campo. 

Efetivamente, a entrada dos musicoterapeutas no SUAS foi construída a 

partir das movimentações políticas do Grupo de Trabalho da Musicoterapia no 

Sistema Único de Assistência Social (GT MT/SUAS) da União Brasileira das 

Associações de Musicoterapia (UBAM),  na gestão do secretário-geral Gustavo 

Schulz Gattino. O GT MT/SUAS é composto pelos musicoterapeutas Laize 

Guazina (coordenadora do GT MT/SUAS), Jakeline Silvestre Fascina Vitor (2ª 

tesoureira da AMT-PR), Magali Dias (presidente da AMT-PR), Camila S. G. 
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Acosta Gonçalves (vice-presidente da AMT-PR), Rosangela Landgraf do 

Nascimento, Leonardo Mendes da Cunha (o qual, na ocasião de sua entrada 

no grupo, era presidente da Associação Baiana de Musicoterapia - ASBAMT) e, 

hoje, conta com outros colegas colaboradores, sendo eles: Andressa Dias, 

Alcides Valeriano, Ana Bispo e Rosemyriam Cunha. As ações desse coletivo 

de profissionais, que veio a se constituir como o GT MT/SUAS para atuar 

diretamente junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, começou no 

segundo semestre de 2010 e foi fruto da movimentação política junto à 

Associação de Musicoterapia do Paraná (AMT-PR). 

O primeiro passo concreto nesse percurso veio da ação da 

musicoterapeuta Jakeline Silvestre Fascina Vitor que, ao fazer a especialização 

em Gestão de Políticas Públicas, levou o tema da existência das discussões 

nacionais que estavam ocorrendo, em 2010, acerca do Processo de Debate 

para Definição dos Trabalhadores da Assistência Social, como também das 

Conferências da Assistência Social nas esferas municipal, estadual e nacional, 

para ser debatido na AMT-PR. Ao mesmo tempo em que participou da Reunião 

Ampliada do Estado do Paraná Preparatória ao Encontro Nacional dos 

Trabalhadores da Assistência Social Região Sul, ocorrida em 20 de outubro de 

2010, em Curitiba, no Ministério Público do Paraná. Após esses primeiros 

passos, a AMT-PR convidou a musicoterapeuta Laize Guazina para 

coordenação a ação política junto ao CNAS. Logo depois disso, as duas 

musicoterapeutas participaram do Encontro Regional dos Trabalhadores da 

Assistência Social realizada em Curitiba, nos dias 04 e 05 de novembro do 

mesmo ano. Nesta segunda reunião estiveram presentes as duas 

musicoterapeutas mencionadas acima, que entregaram uma carta em nome da 

AMT-PR (representação regional) e UBAM (representação nacional) durante a 

plenária do encontro, solicitando a inclusão de representantes dos 

musicoterapeutas nas discussões do SUAS. 

Várias associações de classe compareceram ao evento, representando 

suas categorias (psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros), entretanto, 

os musicoterapeutas não haviam sido chamados a compor o Processo de 

Debate para Definição dos Trabalhadores da Assistência Social, que estavam 
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previstos na agenda nacional do Conselho Nacional de Assistência Social e 

que ocorreram em todas regiões brasileiras. Frente a essa movimentação e à 

necessidade de juntar esforços com outros colegas do Brasil, o Grupo de 

Trabalho MT/SUAS foi constituído e passou a trabalhar oficialmente em nome 

da UBAM a partir de novembro de 2010, em uma ação voluntária de militância 

política dos integrantes do grupo. 

A partir disso, o grupo passou a se organizar, por meio de reuniões 

presenciais em Curitiba e também por reuniões virtuais (contemplando os 

colegas de fora da cidade), com a finalidade de debater sobre o SUAS e definir 

suas ações políticas. Foi assim que, em novembro e dezembro de 2010, o 

Grupo de Trabalho MT/SUAS fez um breve levantamento de dados sobre a 

atuação dos musicoterapeutas brasileiros junto aos serviços da Assistência 

Social. Esse levantamento, que foi realizado por meio de um protocolo enviado 

aos musicoterapeutas e às Associações de Musicoterapia por meio eletrônico e 

disseminado pelas listas de debate de musicoterapeutas, teve o intuito de 

reunir um primeiro conjunto de informações sobre as ações dos 

musicoterapeutas na área da Assistência Social. 

Para fins deste levantamento, o GT MT/SUAS criou uma conta de 

correio eletrônico especialmente para esta ação. O protocolo foi respondido por 

musicoterapeutas e estudantes de musicoterapia e seus resultados47 

confirmaram a existência de musicoterapeutas trabalhando em serviços da 

Assistência Social em várias regiões brasileiras, sobretudo nos serviços da 

rede socioassistencial, especialmente como trabalhadores terceirizados48 - o 

que contribuía diretamente para sua invisibilidade no SUAS. O levantamento 

também mostrou que havia musicoterapeutas trabalhando em aparelhos da 

Assistência Social (CRAS e CREAS) em desvio de função (como ‘educador 

social’ ou ‘oficineiro’, o qual geralmente corresponde a um cargo de nível médio 

																																																													
47 As informações referentes a este levantamento serão objeto de outra publicação. 

48 Trabalhadores sem vínculo empregatício e, portanto, sem proteções sociais. 
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nas carreiras públicas), em contraposição a outros profissionais concursados 

como musicoterapeutas na Assistência Social49. 

O levantamento também contribuiu para visibilizar outros aspectos da 

carreira, em especial duas situações. A primeira dizia respeito ao fato de 

que vários musicoterapeutas não sabiam quais eram os serviços da 

Assistência Social (ainda que a Musicoterapia contribua historicamente com 

essa área), o que era a própria Assistência Social e o que era o Sistema Único 

de Assistência Social. Muitas destas questões foram recebidas pelo Grupo de 

Trabalho MT/SUAS, provenientes de musicoterapeutas de várias gerações. Isto 

sinalizou para a necessidade da ampliação dos debates sobre as políticas 

sociais brasileiras e as contribuições da Musicoterapia, bem como sobre a 

necessidade da ampliação do ensino das políticas sociais nos cursos de 

Musicoterapia. O segundo aspecto dizia respeito à falta de um levantamento de 

dados consistentes sobre a atuação dos musicoterapeutas no Brasil, o que 

impediu o adequado dimensionamento dos resultados do levantamento breve 

realizado pelo GT MT/SUAS. Tendo em vista que as políticas públicas solicitam 

esses levantamentos e dimensionamentos, ficou bastante clara a necessidade 

de ser realizado este levantamento nacional por parte da carreira, no Brasil. 

           Ainda em Dezembro de 2010, com os resultados do levantamento em 

mãos, o Grupo de Trabalho construiu o primeiro documento que produziu 

diretrizes iniciais da entrada da Musicoterapia no SUAS, ao mesmo tempo que 

a musicoterapeuta Laize Guazina se tornou a articuladora nacional da carreira 

junto ao CNAS e SUAS. No documento, denominado “Manifesto da UBAM 

junto ao Conselho Nacional de Assistência Social para Inclusão dos 

Musicoterapeutas no Sistema Único de Assistência Social – SUAS”50, que se 

constituiu como documento ofícial da UBAM e que foi enviado ao Conselho 

Nacional da Assistência Social, solicitando a entrada da Musicoterapia no 

SUAS. No documento foram expressas as contribuições da Musicoterapia para 

o sistema e o delineamento das vertentes teórico-práticas de perspectiva social 
																																																													
49 Concurso do Governo do Estado de Goiás, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de 
Cidadania e Trabalho, Edital Nº. 007/SECT, de 24 de março de 2010. 

50 No Anexo 1 deste artigo. 
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em Musicoterapia como base fundante das ações dos musicoterapeutas no 

SUAS. Tal delineamento seguiu as deliberações prévias do CNAS para as 

carreiras que compõem o SUAS. 

           Em fevereiro de 2011, como parte do levantamento de materiais para a 

entrada da Musicoterapia no SUAS, foram reunidas as grades curriculares dos 

Cursos de Graduação em Musicoterapia51 para envio ao CNAS. Este 

levantamento também foi realizado por meio eletrônico e contou com a 

colaboração de professores e coordenadores dos cursos de Musicoterapia no 

Brasil.  

Em 28 de fevereiro de 2011, a UBAM, como órgão político nacional 

representativo dos musicoterapeutas, foi chamada pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social a participar do Encontro Nacional dos Trabalhadores do 

SUAS, realizado em 30 e 31 de Março de 2011, em Brasília. Neste encontro, 

onde esteve presente a musicoterapeuta Laize Guazina, como representante 

da UBAM/articuladora nacional da Musicoterapia junto ao CNAS e SUAS, os 

musicoterapeutas foram reconhecidos com “trabalhadores do SUAS”. A 

Musicoterapia se tornou, então, uma das novas carreiras de nível superior 

presentes nas equipes do SUAS. 

           Durante o Encontro Nacional dos Trabalhadores do SUAS foi entregue o 

“Perfil do Musicoterapeuta Social”52, que se constituiu no segundo documento 

oficial da UBAM construído pelo Grupo de Trabalho MT/SUAS. Este documento 

seguiu as deliberações prévias do CNAS sobre as perspectivas teórico-

metodológicas das áreas componentes do SUAS trabalharem exclusivamente a 

partir de aportes sociais em consonância com as deliberações da Política 

Nacional da Assistência Social. Sendo assim, o Grupo de Trabalho MT/SUAS 

construiu o perfil como um passo necessário para o estabelecimento das 

diretrizes para o trabalho dos musicoterapeutas junto ao SUAS e como 
																																																													
51	 O levantamento foi direcionado apenas aos cursos de graduação em Musicoterapia por 
serem considerados os cursos base de formação profissional. Foram enviadas ao CNAS as 
grades curriculares dos cursos das seguintes instituições: Universidade Federal de Goiás, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Artes do Paraná, Conservatório Brasileiro 
de Música – Centro Universitário, Faculdade Paulista de Artes e Faculdades EST. 

52 No Anexo 2 deste artigo. 
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contribuição ao trabalho em outros sistemas, na perspectiva das vertentes 

teórico-metodológicas sociais em Musicoterapia. Para tanto, o Grupo de 

Trabalho MT/SUAS buscou juntar, em um conjunto de eixos de ação, as 

características comuns das diferentes contribuições das perspectivas de base 

social presentes na área, em consonância direta com os documentos relativos 

ao SUAS. 

           Vale lembrar que a Resolução 1753 do Conselho Nacional de Assistência 

Social, publicada no Diário Oficial da União em 20 de junho de 2011, que 

ratificou a equipe de referência da Assistência Social e reconheceu as 

categorias profissionais de nível superior para atender as especificidades dos 

serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão no sistema, é o 

documento que consolida a entrada do musicoterapeuta no Sistema Único de 

Assistência Social. Contudo, o documento não obriga o gestor a implementar o 

serviço, o que significa que o musicoterapeuta é reconhecido para atender a 

todos os níveis de Proteção Social, mas é necessário uma luta coletiva tanto 

para uma implantação mais efetiva dos serviços como para uma inclusão do 

musicoterapeuta nos mesmos, uma vez que diversas categorias estão lutando 

por espaço ocupacional. Esta luta, entretanto, tem sido realizada pelas 

categorias no sentido de ultrapassar o corporativismo e adentrar a perspectiva 

do trabalho social necessário para o serviço, onde cada profissional soma com 

sua especificidade. 

O reconhecimento do musicoterapeuta como profissional da área da 

Assistência Social ocorreu após uma análise qualificada do Conselho Nacional 

de Assistência Social. Porém, o Grupo de Trabalho Musicoterapia no SUAS 

tem a consciência de que esse é somente o primeiro passo para a construção 

da carreira junto ao SUAS, pois a consolidação da carreira no sistemas 

depende de um engajamento ativo de seus profissionais, estudantes e das 

Associações que compõem a UBAM. 

 

 

																																																													
53 No Anexo 3 deste artigo. 
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Unindo e construindo esforços: presente e futuro 
 

Este ano de 2011 é marcado por Conferências que abordam o tema 

“Consolidar o SUAS e valorizar seus trabalhadores”, e diversas ações dos 

musicoterapeutas já vêm se somando para implementar a categoria ao 

sistema. No entanto é necessário que as Associações dos diversos Estados 

participem desses espaços de discussões para informação, visibilidade e 

participação da Musicoterapia na agenda do SUAS. 

Vale destacar que a troca de informações entre as Associações, através 

da UBAM, e o Grupo de Trabalho MT/SUAS tem sido fundamental para o 

fomento e das ações das Associações e de profissionais e estudantes de 

Musicoterapia na Bahia, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Estado de São 

Paulo e em outras regiões do país em torno de suas participações nos Fóruns 

Regionais da Assistência Social e nas Conferências da Assistência Social. 

Estas participações são fundamentais para a entrada efetiva do 

musicoterapeuta como trabalhador do SUAS, sobretudo porque somente a 

participação massiva dos profissionais, dos estudantes e das Associações que 

compõem a UBAM pode garantir essa permanência, para além das ações do 

Grupo de Trabalho MT/SUAS, porque é necessária a composição de uma 

movimentação macrossocial da carreira. 

Neste percurso que levou os musicoterapeutas ao SUAS há o esforço 

de muitas gerações de profissionais na construção da área como campo de 

conhecimento e profissional. A participação política e o engajamento 

profissional dos musicoterapeutas desde a formação acadêmica são 

importantes para garantir a qualificação crescente e ampliação do número de 

musicoterapeutas no SUAS. Desse modo, e cada vez mais, a carreira poderá 

contribuir ativamente com os usuários do sistema, com a consolidação da 

PNAS e com os demais profissionais presentes no sistema. Esta é e será, sem 

dúvidas, uma história de conquistas e garantia de direitos para todos. 
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UNIÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE MUSICOTERAPIA – UBAM 

MANIFESTO DA UBAM JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A INCLUSÃO DOS MUSICOTERAPEUTAS NO 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 

 

 A União Brasileira das Associações de Musicoterapia é o órgão 
representativo dos musicoterapeutas no território nacional, que congrega todas 
as onze associações de musicoterapia existentes no país.  A saber, 
Associação Baiana de Musicoterapia, Associação de Musicoterapia do Distrito 
Federal, Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro, 
Associação Gaúcha de Musicoterapia, Associação Goiana de Musicoterapia, 
Associação de Musicoterapia de Minas Gerais, Associação de Musicoterapia 
do Nordeste, Associação de Musicoterapia do Paraná, Associação de 
Musicoterapia do Piauí, Associação de Profissionais e Estudantes de MT do 
Estado de São Paulo e Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul. 

 A musicoterapia é uma profissão de nível superior, com todos os seus 
cursos reconhecidos pelo MEC e registrada na Classificação Brasileira de 
Ocupações sob o código 2239-15, dentro da família dos ‘Terapeutas 
ocupacionais e afins’. Os cursos de formação em Musicoterapia são 
encontrados nas seguintes instituições:  

• Faculdade de Artes do Paraná: Bacharelado em Musicoterapia. Conta 
com o grupo de pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Interdisciplinares em Musicoterapia (NEPIM), vinculado ao CNPQ;  

• Universidade Federal de Minas Gerais: bacharelado em Música com 
habilitação em Musicoterapia; 

• Universidade Federal de Goiás: bacharelado e pós-graduação lato sensu 
na área, pós-graduação strictu sensu em Música com área de 
concentração em Musicoterapia. Conta com o grupo de pesquisa Núcleo 
de Musicoterapia (NEPAM), vinculado ao CNPQ; 

• Conservatório Brasileiro de Musica (RJ): bacharelado e pós-graduação 
lato sensu em Musicoterapia; 

• Faculdades Metropolitanas Unidas (SP): bacharelado em Musicoterapia; 
• Faculdade Paulista de Artes: bacharelado e pós-graduação lato sensu 

em Musicoterapia; 
• Faculdade de Ciências Humanas de Olinda: pós-graduação lato sensu 

em Musicoterapia;  
• Faculdades EST (RS): bacharelado em Musicoterapia; 
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• Faculdades Integradas Olga Mettig (BA): Pós-Graduação Lato Sensu 
em  Musicoterapia; 

• Centro Universitário Filadélfia (PR): pós-graduação lato sensu em 
Musicoterapia. 

 É importante lembrar que a musicoterapia é uma carreira em processo 
de regulamentação profissional. Dessa maneira, os cursos de especialização 
têm a especificidade de, até o momento da regulamentação, formarem 
musicoterapeutas conjuntamente aos cursos de bacharelado. 

 Este é um campo de conhecimento e profissional complexo, que se 
desenvolveu no período da II Guerra Mundial e que hoje possui diferentes 
focos de ação e vertentes teóricas. Desde a década de 60 a área expressa 
atenção importante às demandas ligadas à assistência social. Porém, na última 
década, a musicoterapia tem mostrado desenvolvimento teórico-prático 
expressivo no que diz respeito ao campo social. A musicoterapia de vertente 
social, no Brasil, tem dedicado esforços concretos às perspectivas sociais de 
atuação junto às realidades da população. Essas ações são fomentadas dentro 
dos cursos de graduação e especialização, inclusive via estágio, além de ser 
objeto de estudo e pesquisa.  

 Diferente de uma orientação clínica tradicional, a musicoterapia social 
caracteriza-se por ações centradas em promoção e produção de saúde que se 
inserem no espaço social fortalecendo a grupalidade, a comunidade, a 
coletividade e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento de 
vulnerabilidades e riscos, que podem colaborar diretamente com a assistência 
social. A partir dessas noções, potencializa-se o fazer musical como um 
dispositivo de ação social que permite a construção de laços e interações 
positivas capazes de transcender as palavras e acionar forças de 
pertencimento e solidariedade. 

 Para Bruscia (2000), a musicoterapia envolve as experiências sonoro-
musicais e as relações que se desenvolvem por meio delas como forças 
dinâmicas de mudança em um processo de saúde. Sendo assim, a ação 
qualificada do musicoterapeuta, baseada em concepções terapêuticas 
ampliadas, que reconhecem a vida como uma construção social em todas as 
suas dimensões e o sujeito como ativo no processo de saúde, pode colaborar 
com o enfrentamento das vulnerabilidades e riscos a que possam estar 
expostos o sujeito, as famílias e os grupos, bem como com a construção de 
novas perspectivas de vida marcadas pela autonomia, empoderamento e 
dignidade. 

 Segundo Cunha (2006), na musicoterapia social propicia ações que 
impliquem na apropriação da consciência de si pelos sujeitos e de sua trajetória 
histórica, ampliando possibilidades de interagir na realidade concreta em que 
se inserem. Essa definição aproxima-se da orientação sociológica proposta por 
Ruud (1998 apud Cunha, 2006) que considera que a musicoterapia tem por 
objetivo aumentar as possibilidades de ação da pessoa tanto no âmbito 
individual como social. Para Guazina (2008), a musicoterapia social 
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caracteriza-se pela compreensão do sujeito como construído na trama social e 
contempla o desenvolvimento de estratégias de trabalho que levam em 
consideração de maneira consistente as instâncias sócio-culturais das 
populações atendidas. 

 A musicoterapia está presente no Brasil a quarenta anos e se encontra 
em processo de ampla expansão. Os musicoterapeutas estão cada vez mais 
presentes na ação de diferentes políticas tais como a Política Nacional de 
Humanização, na Saúde Mental, por meio dos dispositivos da Atenção 
Psicossocial, bem como sua atuação relacionada à inclusão. 

 Sendo assim, tendo em vista que a revisão da NOB-SUAS afirma:  

• a busca do aprimoramento do sistema para a garantia de direitos a toda 
a população, o fortalecimento da autonomia, cidadania e protagonismo 
dos sujeitos por meio de novas práticas, mecanismos e instrumentos;  

• a importância do desenvolvimento, aquisições e o fortalecimento de 
vínculos e laços sociais familiares e comunitários para o 
desenvolvimento de novos patamares de liberdade, dignidade e 
independência dos cidadãos e cidadãs; 

• a discussão democrática para sua revisão, incluindo a revisão da 
composição das equipes; 

 A União Brasileira das Associações de Musicoterapia expressa as 
potencialidades e a qualificação teórico-prática dos musicoterapeutas para 
colaborar diretamente com a consolidação e fortalecimento do Sistema Único 
de Assistência Social. Esse conhecimento, acumulado na trajetória de sua 
construção e fomentado em amplitude na última década, embasa a expressão 
formal da demanda da inclusão do musicoterapeuta social no SUAS. 

 A potencialidade colaborativa dos musicoterapeutas junto à rede 
socioassistencial brasileira já tem sido uma realidade. Um levantamento inicial 
realizado em 2010 pelo Grupo de Trabalho sobre Musicoterapia na Assistência 
Social ligado à Associação de Musicoterapia do Paraná, que buscou 
informações sobre a inserção dos musicoterapeutas na rede socioassistencial, 
mostrou que os musicoterapeutas brasileiros têm atuado junto a diversas 
instituições da rede.  

 Segundo o levantamento, os musicoterapeutas têm atuado 
principalmente no chamado terceiro setor, seguido dos serviços públicos e, por 
fim, dos privados e mistos. Estes serviços são realizados em abrigos e 
albergues, escolas especiais, centro de convivência e comunitários, casas lar e 
casas de repouso, projetos de Organizações Não Governamentais, Centro de 
Referência da Assistência Social e Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil, além de centros de internação e liberdade assistida.  
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 Os principais segmentos da população que têm sido atendidos são 
crianças e adolescentes, idosos, adolescentes em conflito com a lei e pessoas 
com deficiência. Conforme o levantamento, os serviços têm sido prestados nos 
Estados de Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco e Piauí. Tendo em vista que estas 
informações são provenientes de um levantamento inicial, é adequado inferir 
que outras populações e Estados brasileiros tenham acesso ao atendimento de 
musicoterapeutas na rede socioassistencial. 

 O acesso de musicoterapeutas à rede socioassistencial está ligado à 
realização de concursos públicos em nível estadual e municipal que permitem o 
provimento de profissionais diretamente para equipamentos da rede, seja pela 
via da assistência social, seja por meio de outros setores como saúde e 
educação. O Governo do Estado de Goiás, Secretaria de Ciência e Tecnologia 
e Secretaria de Cidadania e Trabalho, pelo edital nº 007/SECT, de 24 de março 
de 2010, realizou um concurso que contemplou o musicoterapeuta no cargo de 
Analista de Políticas de Assistência Social, cujas atribuições envolviam 
desempenhar atividades relacionadas com planejamento, organização, 
supervisão, coordenação, consultoria, assessoramento e controle de ações, 
projetos, e programas de promoção e assistência social. 

 Sendo assim, a União Brasileira das Associações de Musicoterapia 
sugere a inclusão de musicoterapeutas nos serviços, programas, projetos e 
benefícios que compõem todos os níveis de proteção social, em sua 
organização e execução em todo Brasil. 

 

Curitiba, 16 de Dezembro de 2010. 

 

 

Mt. Gustavo Schulz Gattino 

Secretário-Geral da União Brasileira das Associações de Musicoterapia 

 

Este documento foi produzido pela UBAM e pelo Grupo de Trabalho sobre 
Musicoterapia na Assistência Social, composto pelos musicoterapeutas: 

Laize Guazina (coordenadora) 
Jakeline Silvestre Fascina Vitor 

Rosangela Landgraf do Nascimento 
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Magali Dias 
Camila Gonçalves 

Leonardo Mendes Cunha 
Contato: levantamento.mt.suas@gmail.com 

 

União Brasileira das Associações de Musicoterapia 
http://www.musicoterapia.mus.br/index.htm 
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UNIÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE MUSICOTERAPIA (UBAM) 

 

PERFIL DO MUSICOTERAPEUTA SOCIAL 

 O musicoterapeuta é o profissional formado na graduação em 
Musicoterapia e na pós-graduação em Musicoterapia, até o momento da 
regulamentação profissional no país. Dentre as atribuições do musicoterapeuta, 
na especificidade da abordagem social em Musicoterapia, o profissional da 
área deverá: 

1) Atender famílias, grupos e comunidades sob a perspectiva das abordagens 
sociais em Musicoterapia; 

2) Conhecer as realidades sócio-culturais dos sujeitos atendidos, acolhendo 
todas manifestações expressivas como legítimas do campo social; 

3) Atuar profissionalmente em consonância com os contextos sócio-culturais 
em que se inserem as histórias de vida e de atendimento dos usuários da rede 
socioassistencial; 

4) Trabalhar em interface com outros profissionais, participando de equipe 
multiprofissional, de maneira multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar; 

5) Atuar em espaços múltiplos e a partir das realidades sócio-culturais dos 
sujeitos atendidos na rede;  

6) Proporcionar escuta qualificada para o acolhimento e atendimento dos 
usuários na rede socioassistencial;  

7) Compreender e utilizar a música como um dispositivo social que proporciona 
a construção de sociabilidades e de ampliação dos campos de ação dos 
sujeitos nas suas realidades;  

8) Compreender e utilizar a música como uma construção situada sócio-
culturalmente e, portanto, como um fenômeno a ser problematizado, 
desnaturalizado e criteriosamente utilizado na ação musicoterapêutica; 

9) Desenvolver atividades musicais-musicoterapêuticas como um dispositivo de 
ação social  para a construção de laços de solidariedade, para o 
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estabelecimento de interações positivas e para acionar forças de pertencimento 
entre os sujeitos atendidos; 

10) Promover a garantia de direitos, a proteção e a construção de 
possibilidades de enfrentamento de vulnerabilidades e riscos sociais por meio 
da ação musicoterapêutica;  

11) Promover a construção de novas perspectivas de vida baseadas em 
autoestima, empoderamento, autonomia, solidariedade, criatividade, 
musicalidade, dignidade e cidadania por meio da ação musicoterapêutica; 

12) Propiciar atendimento e supervisão a equipes profissionais;  

13) Atuar em todos os níveis dos serviços de proteção social; 

14) Elaborar e/ou participar da elaboração de relatórios e pareceres técnicos 
em sua área de especialidade e em equipe profissional; 

15) Assessorar, prestar consultorias e/ou gerir projetos e programas sociais; 

16) Trabalhar dentro dos parâmetros do Código de Ética da Musicoterapia; 

17) Conhecer as políticas sociais pertinentes ao seu trabalho. 

Curitiba, 25 de Março de 2011. 

 

União Brasileira das Associações de Musicoterapia (UBAM) 
Gustavo Schulz Gattino 

Secretário-geral 
 

Este documento foi elaborado pelo 
Grupo de Trabalho sobre Musicoterapia na Assistência Social da UBAM 

 
Laize Guazina (coordenadora) 
Jakeline Silvestre Fascina Vitor 
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ANEXO 3 

 

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 20 DE JUNHO DE 2011. 
 

Ratificar a equipe de referência definida pela Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 
Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS e 
Reconhecer as categorias profissionais de nível superior 
para atender as especificidades dos serviços 
socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  

 
O CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS, em 

reunião ordinária realizada nos dias 14 a 16 de junho de 2011, no uso das 
competências que lhe são conferidas pelo art. 18 da Lei 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS,  
 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 145, de 15 de outubro de 
2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Social - PNAS;  
 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 130, de 15 de julho de 2005, 
que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
Social - NOB/SUAS; 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 269, de 13 de dezembro de 
2006, que aprova a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 
Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS; 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 172, de 2007, que recomenda 
a instituição de Mesa de Negociação, conforme estabelecido na NOB-
RH/SUAS; 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 210, de 2007, que aprova as 
metas nacionais do Plano Decenal de Assistência Social;  
 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 109, de 11 de novembro de 
2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 
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CONSIDERANDO a Resolução da Comissão Intergestores Tripartite - 
CIT nº 07, de 2009, que dispõe sobre a implantação nacional do Protocolo de 
Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito 
do SUAS; 
 

CONSIDERANDO a deliberação da VII Conferência Nacional de 
Assistência Social de “Construir um amplo debate para definição dos 
trabalhadores da Assistência Social”;  
 

CONSIDERANDO a meta prevista no Plano Decenal de Assistência 
Social, de “Contribuir com o estabelecimento da política de recursos humanos 
do SUAS que garanta a definição da composição de equipes multiprofissionais, 
formação, perfil, habilidades, qualificação, entre outras”;  
 

CONSIDERANDO o DECRETO nº 7.334, de 19 de outubro de 2010, 
institui o Censo do Sistema Único de Assistência Social - Censo SUAS; e 
 

CONSIDERANDO o processo democrático e participativo de debate 
realizado com os trabalhadores da Assistência Social nos cinco Encontros 
Regionais, no primeiro Encontro Nacional, coordenado pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social e, a realização de oficinas. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Ratificar a equipe de referência, no que tange às categorias 
profissionais de nível superior, definida pela Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS, 
aprovada por meio da Resolução nº269, de 13 de dezembro de 2006, do 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.  
 

Parágrafo Único. Compõem obrigatoriamente as equipes de referência:  
I - da Proteção Social Básica: 
Assistente Social; 
Psicólogo. 
II - da Proteção Social Especial de Média Complexidade : 
Assistente Social; 
Psicólogo; 
Advogado. 
III - da Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 
Assistente Social; 
Psicólogo. 
 

Art. 2º Em atendimento às requisições específicas dos serviços 
sociassistenciais, as categorias profissionais de nível superior reconhecidas por 
esta Resolução poderão integrar as equipes de referência, observando as 
exigências do art. 1º desta Resolução. 
 
§1º Essas categorias profissionais de nível superior poderão integrar as 
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equipes de referência considerando a necessidade de estruturação e 
composição, a partir das especificidades e particularidades locais e regionais, 
do território e das necessidades dos usuários, com a finalidade de aprimorar e 
qualificar os serviços socioassistenciais.  
 
§2º Entende-se por categorias profissionais de nível superior para atender as 
especificidades dos serviços aquelas que possuem formação e habilidades 
para o desenvolvimento de atividades específicas e/ou de assessoria à equipe 
técnica de referência.  
 
§3º São categorias profissionais de nível superior que, preferencialmente, 
poderão atender as especificidades dos serviços socioassistenciais: 
Antropólogo; 
Economista Doméstico; 
Pedagogo; 
Sociólogo; 
Terapeuta ocupacional; e 
Musicoterapeuta. 
 

Art. 3º São categorias profissionais de nível superior que, 
preferencialmente, poderão compor a gestão do SUAS:  
Assistente Social 
Psicólogo 
Advogado 
Administrador 
Antropólogo 
Contador 
Economista 
Economista Doméstico 
Pedagogo 
Sociólogo 
Terapeuta ocupacional 
 

Art. 4º Os profissionais de nível superior que integram as equipes de 
referência e gestão do SUAS deverão possuir:   
I - Diploma de curso de graduação emitido por instituição de ensino superior 
devidamente credenciada pelo Ministério da Educação – MEC; 
II – Registro profissional no respectivo Conselho Regional, quando houver. 
 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

CARLOS EDUARDO FERRARI 
Presidente do CNAS 
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Musicoterapia na REATECH 2011 
 

     Camila Acosta Gonçalves54 

 Magali Dias55 

Noemi N. Ansay56 
     

 

Através da AMT-PR os musicoterapeutas brasileiros participaram da 10ª 

Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade 

(REATECH), realizada entre os 14 e 17 de abril de 2011, em São Paulo. 

Os resultados foram muito positivos uma vez que a feira recebeu 

aproximadamente 45 mil visitantes e fizemos uma ampla divulgação da nossa 

profissão e suas áreas de atuação. 
A REATECH é reconhecida como a terceira maior feira do setor no 

mundo, a feira contou com mais de 250 expositores em 2011, desde grandes 

empresas, passando por órgãos governamentais de diversas instâncias e 

também por órgãos de utilidade pública, como é o caso da AMTPR. 

A REATECH, além de proporcionar visibilidade para as empresas e 

instituições, promove um espaço de discussão e aprendizagem através de 

cursos, fóruns, seminários, palestras e workshops. Neste ano aconteceu o V 

Seminário Internacional de Educação Inclusiva (SEMINEDI). Os temas 

abordados foram: Profissionalização e inclusão no mercado de trabalho de 

pessoas com deficiências; Autogestão para entidades filantrópicas; Os 

familiares e o portador de deficiência; Inclusão social; O PPD e a 

Sexualidade; Acessibilidade; Esporte e a Reabilitação; Turismo 

Integrado;  Ensino profissionalizante; Legislação – Direitos e Deveres; 

Ortopedia Técnica; Fisioterapia; Terapia Ocupacional; Fisiatria; Educação 

																																																													
54	Musicoterapeuta	(FAP)	e	Pedagoga	(UFPR)	

55	Musicoterapeuta	e	Presidente	da	Associação	de	Musicoterapia	do	Paraná	

56	Mestre	em	Educação	(UFPR)	e	Professora	da	Faculdade	de	Artes	do	Paraná	
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inclusiva; Fonoaudióloga; Musicoterapia; Adaptação do mobiliário 

urbano; Ortopedia e Traumatologia; e Home Care. 

No estande da AMT-PR, que contava com 16 metros quadrados, 

montamos uma infra-estrutura para atender o público, com cadeiras, 

instrumentos musicais, uma televisão com vídeos, livros, anais, camisetas para 

comercialização. 

 

 

 

  
 

 

Contamos com a parceria da APEMESP e dos musicoterapeutas Lilian 

Coelho, Paulo Roberto Suzuky, Luma Radomille, Queila de Oliveira, William 

Leles, Roberta Oliveira e da aluna Suellen Rossetto (FAP) para o atendimento 

ao público. 
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O trabalho foi intenso e gratificante, registramos mais de 290 contatos 

que deixaram seus e-mails solicitando mais informações sobre a profissão, 

demonstrando interesse em contratar musicoterapeutas. Dentre os contatos, 

destacaram-se os profissionais da Saúde, professores, músicos, estudantes de 

diferentes cursos, representantes de prefeituras e outros órgãos de prestação 

de serviços. 

Foi uma experiência única onde percebemos e aprendemos como é 

importante a divulgação e o marketing em qualquer profissão. Distribuímos 

durante os dias de feira, no estande e nas salas de conferências, mais de 10 

mil folhetos entre os da AMTPR e os da Divulgação do Curso de Musicoterapia 

da Faculdade de Artes do Paraná (FAP). Também foram distribuídos para 

pessoas e entidades interessadas em nosso trabalho 20 DVD institucionais, 

Revistas Brasileiras de Musicoterapia e Anais dos Fóruns de Musicoterapia do 

Paraná. 

Todos os dias durante a feira fizemos propostas de interação 

musicoterapêutica com os participantes, convidando os transeuntes para 

tocarem e cantarem com os musicoterapeutas que estavam no estande. 

Fomos reconhecidos, lembrados e solicitados como profissionais que 

atuam nas áreas da Educação Especial e Educação Inclusiva, da Saúde 

Mental, Reabilitação, Saúde Comunitária, e da Assistência Social, nos 

equipamentos de proteção social. 

Como AMTPR, pretendemos participar das próximas edições da  

REATECH, ampliando nossa rede de contatos e divulgando nossa profissão no 

atendimento de pessoas com necessidades especiais, dentre outros 

beneficiados.  

Compilamos abaixo depoimentos de três musicoterapeutas que 

participaram como parceiros em nosso trabalho na REATECH  

 

Profª Mt Ms Lilian Coelho (SP) 

 

“Um novo patamar de visibilidade para a Musicoterapia Brasileira!!!!! 



146	

	

Anais	do	XIII	Fórum	Paranaense	de	Musicoterapia	v.	13,	2011	

	

Parabéns à organização (Magali, Noemi, Camila, Suellen) pela força,        

criatividade e dinamismo. Para nós da Musicoterapia de São Paulo 

ganhamos um presente: força e organização de colegas que trabalham 

pelo coletivo. Parabéns, AMTPR. Parabéns aos musicoterapeutas 

brasileiros, fomos representados em uma feira internacional!!!!!” 

 

 

Profª Mt. Queila Oliveira (SP) 

 

“Parabéns para a Associação de Musicoterapia do Paraná por este 

trabalho maravilhoso e pela grande visibilidade que tivemos nesta feira. 

Que a força de vocês seja um exemplo a ser seguido por nossa 

comunidade musicoterapeutica.” 

 

Mt. William Leles (SP) 

 

“Felicitações e agradecimento à AMT-PR por se fazer presente na 

REATECH, um evento de importância nacional e internacional, onde 

temos a oportunidade de encontrar pessoas com interesses em comum; 

dando oportunidade de colocar a musicoterapia num patamar de 

importância nacional, junto a outras empresas e instituições. Ótimo 

trabalho.” 

 

Mt. Camila S G Acosta Gonçalves 

 

40 anos AMT-PR. 10 anos de REATECH. 

E lá estávamos nós. Lado a lado de nossos companheiros 

musicoterapeutas de São Paulo, da APEMESP, e mais 

musicoterapeutas que foram prestigiar esse grande feito. Não foram  

somente quatro dias. Serão muitos outros para entrarmos em contato 

com TODOS que assinaram nosso livro-ouro, TODAS as ofertas de 

parcerias para congressos, de trabalhos em projetos em que estavam 
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buscando musicoterapeutas, de novas feiras...Muitos se interessaram 

também pela formação do musicoterapeuta: orientávamos a procurarem 

as Instituições de Ensino Superior (que oferecem a formação) mais 

próximas de onde cada visitante vive. Emocionante pensar que daqui há 

quatro ou cinco anos poderemos ter colegas de profissão que souberam 

da musicoterapia via folder e expositores da REATECH... e se 

apaixonaram pelo que fazemos! Encontrar visitantes dizendo "EU sou 

musicoterapeuta!", surpresos e felizes com o stand 208 que trazia 

MUSICOTERAPIA como letreiro foi muito gratificante. 

Sim, os musicoterapeutas TÊM entidades de classe! 

Sim, as associações VESTEM a camisa! 

           Sim, estamos no SUAS!  

Sim, estivemos na REATECH / 2011! 

Sim, EXTRAPOLAMOS nossos objetivos! 

Sim, Musicoterapia É o nosso lema! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


