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A VISÃO INTEGRAL DE SER HUMANO COMO BASE NA FORMAÇÃO 

DO MUSICOTERAPEUTA 

  

 Ana Lea Maranhão
1
 

RESUMO 

   

 Este artigo reflete sobre a necessidade do musicoterapeuta compreender 

as anomalias do paradigma cartesiano, ainda vigente, no qual se tem uma visão 

fragmentada do ser humano, e transitar para uma visão integral, na qual nada pode 

ser concebido a priori ou padronizado para todos os seres humanos. Ambiências 

terapêuticas, territórios, eixos, observadores, diferenças estruturais, emoções, 

equilíbrios, desequilíbrios e interações, possibilitam escutas únicas de nossos 

interagentes, tendo o modelo holístico como possível fonte para embasar a visão 

integral.  

 

Palavras-chave: musicoterapia; formação do musicoterapeuta; visão integral de 

ser humano. 

 

Introdução 

 

 Refletindo sobre a formação do musicoterapeuta, é importante que se 

pense e repense sobre o interagente
2
, eixo no processo terapêutico, não só em seus 

equilíbrios e desequilíbrios, mas como ser humano que é. Maranhão (2007, p.49), 

baseando-se nos filósofos contemporâneos franceses Deleuze e Guattari escreve: 

 
―Num território não há um foco, algo principal ou central, mas 

forças que convergem para determinadas linhas de forças 

intensificadas, que são o ‗eixo‘ móvel desse território. Esse centro 

intenso está ao mesmo tempo no próprio território, mas também 

fora de vários territórios que convergem em sua direção ao fim de 

                                                 
1
Graduada em Musicoterapia pela Faculdade Marcelo Tupinambá (1996) e mestrado em 

Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2001). Atualmente é 

professor titular da Universidade do Sul de Santa Catarina. Tem experiência na área de Artes, com 

ênfase em Musicoterapia. Atuando principalmente nos seguintes temas: Musicoterapia, Jogo, Som. 

E-mail: ana.maranhao@unisul.br 
2
 Usaremos o termo interagente em substituição a paciente, cliente, etc., pois acreditamos que na 

relação entre o terapeuta e o interagente sempre há interações, e exercer interações é interagir. 

Interagente: ―Que interage; em que há interação‖; Interagir: ―Agir mutuamente‖; Interação: ―Ação 

que se exerce mutuamente entre duas ou mais coisas, ou duas ou mais pessoas; ação recíproca‖ 

(Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2004). 
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uma imensa peregrinação‖ (DELEUZE e GUATTARI, 1997, 

vol.4,p.130). 

 

 Essas reflexões podem fazer com que nos situemos de forma mais segura 

e eficiente junto ao interagente, nos possibilitando traçar os objetivos terapêuticos, 

a compreender quem é o indivíduo que estará trilhando conosco os caminhos da 

ambiência terapêutica
3
 e a escutar e poder melhor trabalhar com seus 

desequilíbrios, necessidades e desejos. 

 É necessário podermos vislumbrar o indivíduo que nos procura, buscando 

através de transformações em sua vida sua volta ao equilíbrio dinâmico.  

 
―A musicoterapia pode entrar em jogo quando há diferentes 

necessidades apresentadas das mais diversas formas e intensidades, 

na vida de um indivíduo, de um grupo, comunidade ou ambiente, 

para as quais não vislumbram satisfação ou solução e ocupam 

tempo e espaço maior do que deveriam, invadindo e, por vezes, 

prejudicando outras áreas da vida, levando-os a procurar ajuda, 

devido à diminuição da qualidade de vida nesses períodos‖ 

(MARANHÃO, 2007, p.45). 

 

 Sabemos que não existem dois seres humanos iguais, que pensem, sintam, 

escutem e se expressem de maneira idêntica, e temos que lidar com essa verdade 

enquanto musicoterapeutas e seres humanos, pois essa realidade afeta diretamente 

nosso trabalho. 

 Existem alguns ‗padrões‘ de captação dos estímulos do mundo externo, 

dos enviados pelo nosso corpo e pelas nossas próprias motivações internas, assim 

como nossas expressões e reações frente a estes estímulos, afinal, temos um 

desenvolvimento equivalente em termos de fases da vida e de aprendizado 

humano. Mas, nascemos com diferenças genéticas, assim como sofremos 

influências culturais e familiares, do meio ambiente no qual somos criados, das 

teias tecidas pela nossa história de vida, além dos momentos e fases que passamos 

em nossas vidas. 

 

Paradigmas 

 

 Entender o modo como enxergamos e atuamos no mundo em que 

vivemos, principalmente no que se refere à saúde é importante para podermos 

                                                 
3
 Ambiência terapêutica: usado num sentido mais amplo que ambiência, se dando no tempo e 

espaço do processo terapêutico, ultrapassando os momentos de atendimento. 

Ambiência: ―O espaço, arquitetonicamente organizado e animado, que constitui um meio físico e, ao 

mesmo tempo, meio estético, ou psicológico, especialmente preparado para o exercício de 

atividades humanas‖. (Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2004). 
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continuar a reflexão. O conjunto de premissas básicas e de valores com os quais 

construímos a nossa realidade e condicionamos nossa vida pode se chamar de 

paradigma: 

 
―A noção de paradigma é profundamente importante: trata-se do 

referencial primário, da estrutura básica de pensamento que irá 

determinar a nossa postura perante a realidade. É algo que antecede 

uma idéia, pois atua como uma determinante em nossa maneira de 

pensar. Mais do que isso, o referencial paradigmático estabelece os 

parâmetros não só de nosso saber. Mas também de nossos valores, 

de nossas crenças, de nossos relacionamentos, de nossas vidas, 

enfim.‖ (MIGLIONI, 2004, p.26). 

 

 Grof (1987), afirma que um paradigma é tão essencial para a ciência 

quanto à observação e a experimentação. Que na redução de um problema a uma 

escala trabalhável, necessária à ciência, há uma seleção, e essa seleção é guiada 

pelo paradigma principal de sua época e o cientista não pode evitar a introdução 

de um sistema de crenças definido na sua área de estudo. 

Denise Ramos, no livro ―A Psique do Corpo‖, São Paulo: Summus, 2006, 

descreve ao longo da história humana, desde o homem primitivo, alguns modelos 

e conceitos sobre a doença e o processo de cura. A autora, assim como Fritjof 

Capra no livro ―O Ponto de Mutação‖, São Paulo: Cultrix, 2006, concordam que 

temos um modelo ainda muito enraizado em nossa cultura, que faz com que 

tenhamos dificuldade em podermos ter uma ‗visão integral‘ de nossos 

interagentes; é o modelo biomédico, fruto do paradigma cartesiano, clássico ou 

clássico/newtoniano
1
, ainda vigente. 

O estilo de pensamento iniciado especialmente por René Descartes, no 

século XVII, aprimorado por Newton e outros, culminou na divisão entre mente e 

corpo e fez com que a concepção do universo fosse entendida como um sistema 

mecânico, constituído de partes separadas, as quais, por sua vez, foram 

fragmentadas cada vez mais. Tal concepção mecanicista e reducionista – 

conhecida como modelo cartesiano/newtoniano – determinou o curso da maioria 

das ciências (CAPRA, 2006). 

 

A crise paradigmática atual 

 

 Cada época é regida por um paradigma, mas nós vivemos atualmente uma 

‗crise paradigmática‘, o paradigma clássico-newtoniano não mais se sustenta em 

nenhuma das áreas de nossas vidas (educação, política, familiar, financeira, 

social, ecológica, saúde, etc.), faz-se necessário novos rumos, novas visões, um 

novo modo de olhar o mundo e lidar com ele, assim como novas maneiras de lidar 

com as anomalias apresentadas pelo paradigma clássico-newtoniano.  
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No livro organizado por Crema e Brandão (1991), Pierre Weil, no artigo 

intitulado ―Ondas a Procura do Mar‖, escreve o seguinte: ―A transição de um 

paradigma para outro se caracteriza por uma crise. Enquanto a ―ciência normal‖ 

prossegue em suas pesquisas dentro do antigo paradigma, certas ―anomalias‖ são 

simplesmente ignoradas... Assim sendo, a crise é uma pré-condição necessária 

para o aparecimento de novas teorias‖; ainda, ―Nosso mundo está em crise, 

provocada por lacunas e falhas do paradigma reinante e suas extrapolações‖. 

 

Modelo Biomédico 

 

 Fruto do paradigma clássico-newtoniano, temos na saúde, o modelo 

biomédico. Neste modelo, o ser humano é visto em partes ou órgãos, os 

tratamentos são especializados e, no máximo, quando não se tem uma causa que 

possa ser quantificada de algum modo (exames clínicos, laboratoriais, etc.), o 

diagnóstico é de um problema ‗psicológico‘ ou ‗de fundo emocional‘ e 

encaminhado a um psiquiatra ou terapeutas, que lidem de algum modo, baseando-

se nas mais diferentes formas de abordagem teóricas terapêuticas. 

 
―Aos poucos, o modelo biomédico, que se baseava principalmente 

em pesquisas e na fisiologia experimental, tornou-se o mais 

influente (Myers e Benson, 1992). A doença passou a ser definida 

como um desvio do normal não mais holisticamente, como um 

desequilíbrio não-natural. O foco na interação entre os psicológicos, 

ambientais e pessoais foi substituído pela ênfase nas anormalidades 

biológicas... A ênfase sobre os sistemas corporais como um todo foi 

substituída pela tendência a reduzir os sintomas a partes menores, 

de modo que cada sistema era considerado separadamente... 

Finalmente, o materialismo tomou lugar da tendência anterior, que 

considerava os fatores morais, sociais e psicológicos (não-

materiais) ao tratar o paciente‖ (RAMOS, 2006, p. 32). 

 

 Nesse modelo, fragmentamos o ser humano não só em mente e corpo, 

mas como se cada órgão do corpo existisse separadamente. 

Na musicoterapia, se estivermos sob a ótica do modelo biomédico, fica 

muito complicado podermos atuar. Não existe uma música ou um som específico 

para o fígado, ou estômago, nem tampouco para uma lesão cerebral, depressão, 

luto ou coma. Sabemos que a música, por sua vibração e por nossas escutas 

diferenciadas, em cada momento não pode ser aviada como receita se não nos 

ativermos a um ser humano, suas escutas e expressões únicas. 

Precisamos, portanto, escutar nossos interagentes nessa perspectiva na 

qual um som não atinge especificamente ‗um ponto‘, seja do corpo, da mente, da 
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emoção, mas se é envolvido por todos os territórios que estão formados naquele 

momento na ambiência terapêutica. 

Modelo Holístico 

 

Vários autores, dentre eles F. Capra (2006), D. Ramos (2006), P. Weil 

(2006), S. Grof (1987), M. Ferguson (1995), nos falam de um outro paradigma 

que vem há anos se instalando e o nome dado a este modelo ou estrutura é 

holístico. 
―A palavra ‗holístico‘ vem do grego holos (―todo‖). Segundo Weil 

(1990), o termo foi usado nas ciências pela primeira vez em 1926 

por Smuts, no livro Holism and Evolution, para afirmar que o 

universo seria um conjunto em constante formação. Haveria uma 

força vital responsável pela formação de conjuntos em diferentes 

níveis: ideológico, biológico e psicológico. Para Smuts, a totalidade 

é uma característica fundamental do universo, o produto da pulsão 

de sintetizar que vem da natureza‖ (RAMOS, 2006, p.45). 

  

 Ramos (2006), afirma também que alguns progressos da ciência 

ampliaram nosso modo de ver a relação mente-corpo. Dentre eles a medicina 

molecular, neurobiologia, genética e a aplicação da teoria quântica na biologia, 

levaram-nos a uma nova reflexão sobre saúde e doença. 

 No capítulo ‗A Cientificidade na Relação Terapêutica: uma ampliação na 

perspectiva quântica‘ de Hellmann e Dellagiustina (HELLMANN, WEDEKIN e 

DELLAGIUSTINA, 2008), os autores traçam um paralelo de como a perspectiva 

quântica pode inspirar novas formas de ver o mundo e nos ajudar a compreender 

os seres em relação, especificamente nas abordagens terapêuticas: 

 
―É da interação sujeito-sujeito que se constrói a relação humana. O 

encontro humano é algo que acontece entre seres humanos que se 

defrontam e dialogam e se instalam no ser (BUBER, 1974,P.46). 

Diz ainda o autor que ―relação é reciprocidade‖. Assim, a relação 

humana ou entre seres humanos, portanto a relação terapêutica é 

imediata e não pode ser reduzida a fragmentos explicativos, a 

teorias que enquadram, fecham, limitam, pois corre o risco de 

perder sua totalidade. Adiante, a terapêutica se dá através da relação 

recíproca, não através da observação de um terapeuta sobre um ser 

observado que responde a teorias pré-formatadas e pré-

estabelecidas. Assim sendo, entender o Ser e a saúde humana 

dentro de regras dadas, a partir de médias desejáveis, de padrões e 

métodos a que qualquer pessoa poderia ser submetida, pode tornar-

se uma forma de limitar a compreensão do interagente‖ 

(HELLMANN e DELLAGIUSTINA, 2008,p.21). 

 

A Ambiência Terapêutica 
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Como abordado no livro ―Acontecimentos sonoros em Musicoterapia – A 

Ambiência Terapêutica‖; Maranhão, São Paulo: Apontamentos, 2007, 

enriquecidos pelas idéias de Humberto Maturana (2001) sobre o observador, faz 

sentido que um território formado na ambiência terapêutica nunca seja o mesmo, 

pois os acontecimentos se dão nos próprios acontecimentos enquanto estes estão 

acontecendo. 

 No capítulo intitulado ―A Ambiência Terapêutica‖ (HELLMANN, 

WEDEKIN e DELLAGIUSTINA, 2008), Maranhão diz: 
 

―Quando pensamos no interagente, no território terapêutico no 

momento de um atendimento, e em sua organização, não há como 

pensar nos acontecimentos como sendo fixos, como se o observar 

de qualquer observador os observasse igual, aqueles já esperados e 

programados, que simplesmente deveriam ocorrer e depois 

ocorrem, mas só podemos pensar em uns acontecimentos, que são 

construídos no linguajar terapêutico nos momentos que os 

componentes deste território estão em interação, que, ao se 

produzir, produzem a si mesmos‖ (MARANHÃO, 2008, p.89). 

 

 A razão não existe sem a emoção, que permeia todos nossos pensamentos, 

comportamentos e contamina nossas observações, experiências havidas e nos 

acompanha na linguagem, quando reformulamos no linguajar os acontecimentos 

em nossas vidas. Maranhão, pensando Maturana (2001), conclui: 

 
―A reformulação das experiências havidas não existem livres de 

contaminações. O que explicamos não pode ser explicado fora de 

nós mesmos, e isso pode nos levar a enganos quanto ao nosso 

observar... A emoção faz com que os sistemas, mesmo aqueles 

inicialmente aceitos sem questionamento, mudem conforme a 

emoção se altera‖ (MARANHÃO, 2007,p.64). 

 

Na ambiência musicoterápica, as escutas nunca são fixas ou lineares. Isso 

faz com que não possamos traçar e antecipar como será cada atendimento.  

 
―Na ambiência musicoterápica, no momento de um atendimento, 

não podemos antecipar acontecimentos e saber em que momento e 

espaço quais desejos, lembranças, impressões, afetos, expressões, 

reações, emissões, silêncios, pensamentos, sentimentos, conclusões, 

observações, falas, cantos, gritos, relações e interações irão se tocar 

e que tramas serão armadas‖ (MARANHÃO, 2007, p.53). 

 

 Tão inconcebível é, portanto, o uso da ‗farmacopéia musical‘, difundida 

em vários livros sobre musicoterapia à nossa disposição. Para ‗tal‘ doença, 

desconforto físico ou psicológico, ou estado de humor, acompanha uma lista de 

compositores, obras ou estilos musicais que seriam úteis e poderíamos obter ‗a 
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cura‘. Desconsideram, totalmente, o ser humano único com o qual estamos 

atuando terapeuticamente e a forma, também única, como vivencia seus 

desequilíbrios, equilíbrios e as transformações. 

 

Terapeuta e interagente na ambiência terapêutica 

 

 Outra escuta importante é o comprometimento do interagente em seu 

processo terapêutico.  

 
―O primeiro passo nesse tipo de autocura será o reconhecimento 

pelos pacientes, de que eles participam, conscientes ou 

inconscientemente, da origem e desenvolvimento de sua doença, e 

que, por conseguinte, também poderão participar do processo de 

cura. Na prática, essa noção de participação do paciente, que 

subentende a idéia de responsabilidade por parte dele, é 

extremamente problemática e vigorosamente negada pela maioria 

dos pacientes. Condicionados como estão pela estrutura cartesiana, 

eles se recusam a considerar a possibilidade de que tenham 

participação em sua doença, associando essa idéia com julgamento 

moral e culpa‖ (CAPRA, 2006, p.322). 

 

 Para podermos colocar em prática as concepções de visão integral de ser 

humano, M. Ferguson (1995) lista algumas pressuposições do que chama de 

‗velho‘ e ‗novo‘ paradigma: 

- Cita para o velho: tratamento dos sintomas; especializado; profissionais 

emocionalmente neutros; dor e doença negativos por completo; intervenções 

básicas com medicamentos e cirurgia; o corpo visto com uma máquina em bom 

ou mau estado de conservação; o paciente é dependente; o profissional é a 

autoridade; o corpo e a mente são separados (os males psicossomáticos são 

entregues ao psiquiatra); a mente é um fator secundário na doença orgânica; 

crenças básicas em informações quantitativas (fichas médicas, testes, dados 

diversos) e ―prevenção‖ – vitaminas, repouso, exercícios, imunização, proibição 

do fumo. 

- Para o novo: busca de padrões e causas, mais tratamento dos sintomas; 

integrado, preocupado com o paciente como um todo; ênfase nos valores 

humanos; o desvelo dos profissionais é um dos componentes da cura; dor e 

doença são informações sobre conflitos e desarmonias; intervenções mínimas com 

a ―tecnologia apropriada‖, complementares com todo o instrumental de técnicas 

não-agressivas (psicoterapias, dietas, exercícios); corpo como um sistema 

dinâmico, um contexto, um campo de energia dentro de outros campos; doença 

como um processo; paciente autônomo e profissional parceiro terapêutico; crença 

básica em informações quantitativas, inclusive relatos subjetivos dos pacientes e 
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intuições profissionais; prevenção – trabalho, relacionamentos, objetivos, corpo-

mente-espírito. 

 Nessa perspectiva de visão integral de ser humano e das relações 

terapêuticas, não deixaremos para trás todo o aprendizado e legado científico, mas 

tudo pode ser incorporado com a finalidade de ajudar um ser humano que 

necessite. Capra (2006, p.299) diz que: ―A abordagem holística da saúde e dos 

métodos de cura estará, portanto, em harmonia com muitas concepções 

tradicionais, assim com será compatível com as modernas teorias‖. 

A cura deve aqui ser entendida como a restituição de nova norma 

(normalidade) individual, portanto não voltando a ser o que era antes do processo 

de adoecer, mas compreendendo uma mutação de um arranjo em outro, mesmo 

que acompanhada de déficits, pois a saúde é uma maneira de abordar a existência 

com uma sensação não apenas de possuidor ou portador, mas também, se 

necessário, de criador de valor, de instaurador e legislador de normas vitais. 

Curar, neste sentido, é abrir-se às novas possibilidades, novos valores, e não 

voltar a ser o que era antes, pois a vida não reconhece a reversibilidade 

(Canguilhem, 2002).  

 

Conclusões Finais 

 

 Temos ainda um longo caminho a ser percorrido até que a visão integral 

possa estar plenamente instaurada, ainda não temos um aporte teórico 

suficientemente consistente para podermos embasar nossas ações terapêuticas. 

―Ao retomar antigos conceitos, práticas, métodos e técnicas, o modelo holístico 

procura integrá-los no mundo moderno. No entanto, mesmo entre as obras de 

autores que procuram utilizar uma nova abordagem, notamos a falta de um 

modelo conceitual‖ (RAMOS, 2006, p.48). 

 Mas Capra (2006), diz que as várias concepções de saúde e doença, que 

vêm sendo pensadas e teorizadas por diversos autores, possam estar esboçando a 

estrutura básica para a nova abordagem holística para a assistência à saúde. 

 
―A assistência à saúde consistirá em restaurar e manter o equilíbrio 

dinâmico de indivíduos, famílias e outros grupos sociais. 

Significará pessoas cuidando de sua própria saúde, individualmente, 

como sociedade, e com a ajuda de terapeutas... Além disso, será 

importante considerar a interdependência de nossa saúde individual 

e a dos sistemas sociais e ecológicos em que estivermos inseridos‖ 

(CAPRA, 2006,p.325). 

 

 Considero de extrema importância que estejamos, principalmente como 

educadores, pensando sobre esses temas, os quais não temos mais como ignorar, 
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com nossos alunos e orientandos. Assim, poderemos com mais eficiência não pré-

julgar, enquadrar ou escutar destorcidamente nossos interagentes. 

Quando somos envolvidos pelos sons e pelas músicas nos mais diversos 

territórios formados nas ambiências terapêuticas, devemos estar cientes como 

musicoterapeutas, que os componentes e acontecimentos estão em interação e 

que, ao se produzir, produzem-se a si mesmos. Não há condições de práticas ou 

técnicas que possam servir para qualquer indivíduo indiscriminadamente, como 

‗receitas‘, nem meios de programarmos um atendimento com a certeza de que 

aquilo que estamos propondo irá ser concluído com sucesso. 

 

Numa visão integral de ser humano: 

 
―Não pode haver, portanto, um mundo preestabelecido, dado como 

um fato externo, um mundo dado a priori, no qual a expressividade 

é fixa. Não pode ser esse um território terapêutico, pois cada 

interagente é um ser com suas escutas singulares. Cada indivíduo 

configura sua escuta de um modo diferenciado, demarca seus 

territórios de modo único e não há como ‗representar‘ seus 

problemas, pois, no território terapêutico, seus problemas serão 

produzidos conforme acontecem no tempo. Na interagência, 

interagente e terapeuta emergem na ambiência terapêutica que os 

faz emergir, plenos de agentes transformadores os quais permitem 

seguir a vida com equilíbrio e harmonia.‖ (MARANHÃO, 2008, 

p.90). 
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UMA DÉCADA DE MUSICOTERAPIA NO INTERIOR  

DO RIO GRANDE DO SUL 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a trajetória da musicoterapia em Bagé, cidade do 

interior do Rio Grande do Sul, desde sua implantação até os dias atuais quando 

completa dez anos de atividade. Relata as práticas realizadas falando do campo de 

atuação e ampliação da utilização da musicoterapia. O texto faz referência a 

particularidades, resultados e observações feitas ao longo dessa década, 

evidenciando a identidade do musicoterapeuta. A prática tem como base o 

humanismo existencial. Barcellos, Benenzon e Bruscia são os autores utilizados 

na fundamentação do trabalho. 

 

Palavras- chave: Musicoterapia.  Identidade. Divulgação. 

 

Abstract 

 

 The present work intends to show the music therapy career in Bagé, RS, 

since  the commencement ten years ago. This text reports the practices realizeds 

talking about elbow-room and enlargement of the music therapy utilization. 

Particulars, results and observations doings during this decade shows the music 

therapist identity. The music therapy practices are grounded upon existential 

humanism.This text is based on ideas of Barcellos, Benenzon and Bruscia. 

 

Keywords: Music Therapy. Identity. Release. 

 

Introdução 

 

A musicoterapia cresce e se expande pelos mais longínquos pontos do 

país. É importante o registro dessa realidade. Pensa-se caber aos musicoterapeutas 

o relato de suas atividades em determinado tempo e lugar, uma vez que cada um é 

responsável por sua parte na construção da história da profissão. Além da 

divulgação, o material pode ser útil a outros e/ou servir como motivação para 
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novas ações. A reflexão a partir do exposto pode orientar a forma de fazer ou 

evitar determinadas condutas, bem como inspirar novas práticas em diferentes 

contextos. 

O presente trabalho tem como finalidade expor, através de breve relato, o 

que é feito na prática clinica de musicoterapia em Bagé, desde sua implantação 

em 1998.  Neste ano iniciou o primeiro projeto, na Universidade da Região da 

Campanha-URCAMP, com um grupo de gestantes.  Numa abordagem 

interdisciplinar foi realizado o processo musicoterápico pioneiro e esta 

modalidade predomina na maioria dos projetos da Universidade onde a música 

atua como elemento terapêutico. 

A Universidade, no Centro de Ciências da Saúde, oferece os cursos de 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. Alunos e professores 

de todos os cursos, em algum momento, participam dos projetos interdisciplinares 

com a musicoterapia. Os trabalhos de extensão oferecidos, com a presença da 

música como terapia, têm se ampliado a cada ano. São oportunidades de 

visibilidade da profissão onde se mostra sua aplicabilidade, suas possibilidades, 

limites e capacidade de atuação, tanto individualmente como em equipes multi ou 

interdisciplinares. A eficácia dos projetos tem sido evidenciada pela crescente 

indicação do trabalho entre os profissionais da saúde e entre os próprios usuários. 

Novas oportunidades de atuação abrem-se na comunidade a partir destes projetos 

da Universidade. 

Alguns trabalhos nesta direção acontecem em vários pontos do Brasil e há 

relatos e registros da atuação da musicoterapia em diversas instituições de saúde, 

de educação e empresariais, além das clínicas particulares. Em termos de 

prevenção, de tratamento e de reabilitação muitas são as práticas realizadas. 

Considera-se, no entanto, válido o presente texto por abordar a implantação e o 

desenvolvimento de práticas que tornam visível e palpável a musicoterapia, num 

contexto com características próprias, numa realidade particular, mas que pode 

suscitar novas idéias. Pretende contribuir para a história da musicoterapia 

mostrando que sua atuação responsável reforça o papel da universidade 

comprometida com uma extensão que fortalece o ensino e a pesquisa, atendendo a 

demanda apresentada pela comunidade onde está inserida.  

 

2.Desenvolvimento 

 

2.1 - A Instituição 

A Universidade da Região da Campanha/URCAMP é uma instituição 

particular e  comunitária. É multi-campi abrangendo oito municípios, com sede 

em Bagé. Possui seis Centros abrigando vinte e seis cursos de graduação. Através 

da Coordenadoria de Extensão Pesquisa e Pós-Graduação são oferecidos cursos 
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de especialização em todas as áreas. Em seus programas de extensão a 

Universidade atende a população carente, bairros, hospitais e empresas.      

 

2.2 - A Universidade e a Musicoterapia 

A convite da Faculdade de Belas Artes, da então Fundação Universidade 

de Bagé - FunBa, em 1979, a musicoterapeuta conterrânea Lia Rejane Mendes 

Barcellos veio  ministrar o Curso de Fundamentos de Musicoterapia. Foi o 

primeiro contato da FunBa, hoje Urcamp, com a musicoterapia. Depois, na 

década de noventa, a convite do Cenarte -Centro de Artes da Urcamp, Lia Rejane 

participou do II Encontro de Música do Cone Sul, evento realizado pelo Cenarte, 

ministrando palestra e curso. A partir daí se foi buscar a formação acadêmica e, 

em função do estágio do curso de especialização desenvolveu-se o primeiro 

projeto na Urcamp, com grupo de gestantes, em1998. Iniciava-se o trabalho 

efetivo de musicoterapia em uma universidade do Rio Grande do Sul, num projeto 

pioneiro. 

 

2.3 Os projetos desenvolvidos 

           O trabalho, desde o seu início, teve muito boa repercussão. A enfermagem 

e a fisioterapia atuaram junto com a música no grupo de gestantes, e logo a 

musicoterapia foi solicitada pela própria fisioterapia para atuar em outros grupos. 

Mais tarde, os outros cursos também nas suas práticas e projetos pediram a 

integração com a música. Muitos alunos fizeram seus trabalhos de conclusão de 

curso a partir desses projetos interdisciplinares. Devido ao amplo campo de 

atuação da universidade, desde então, vários grupos da comunidade são 

beneficiados com a musicoterapia. A prática clínica acontece, principalmente, em 

três espaços da universidade: no Núcleo de Pesquisa e Atenção à Saúde - NPAS, 

no Serviço Integrado de Psicologia Aplicada – SIPA e no Hospital Universitário 

Dr. Mário Araújo. Eventualmente desloca-se para bairros ou outras instituições 

conveniadas. No quadro 1 a evolução do trabalho desde o seu início.  

 

Quadro 1: 

 

 

Ano P r o j e t o s de  M u s i c o t e r a p i a  d e s e n v o l v i d o s       

1998 Gestantes 

1999 Gestantes  / Parkinsonianos  

2000 Gestantes / Parkinsonianos / Vítimas de  AVC e Isquemia  

2001 Gestantes/  Vítimas de AVC  e Isquemia             

2002 Gestantes/ Hospital Universitário (UTI, hemodiálise, estagiários, 

funcionários)  
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2.4 Características do trabalho 

Com exceção da prática clínica realizada na UTI, onde se utiliza apenas o 

violão, as demais práticas são realizadas em locais providos de instrumentos de 

percussão, violão e aparelho de som. Utiliza-se a musicoterapia ativa e todas as 

pessoas presentes - pacientes, estagiários e profissionais -, participam interagindo 

com a música ou com as propostas sonoras sugeridas pela musicoterapeuta. As 

experiências musicais têm como objetivo a promoção da saúde. Como estabelece 

Bruscia ―os serviços profissionais do musicoterapeuta são definidos e delimitados 

por aqueles aspectos da saúde do cliente que podem ser trabalhados através da 

música‖ (2000, p.57). Durante as sessões, das técnicas utilizadas, de acordo com 

descrição feita por Bruscia (2000, p.121), a incidência maior é a de re-criação, 

seguidas da improvisação e da audição. Cada grupo possui suas características. 

Mesmo os que apresentam o mesmo perfil - como no caso das gestantes, já em 

várias edições - têm uma identidade própria que pode ser compreendida à luz das 

estruturas dinâmicas dos Isos apontados por  Benenzon (1988). 

 

2.5 Panorama atual 

A intensificação do trabalho na Urcamp tem seus reflexos na cidade. No 

ano 2000 começam a funcionar a Clínica Arte & Saúde, particular, que oferece 

musicoterapia, arteterapia e psicologia. Também é implantada a musicoterapia na 

União Espírita Bageense - Caminho da Luz, mantenedora da Clínica de 

Diagnóstico,Tratamento e Reabilitação, da Escola e das Oficinas voltadas ao 

atendimento de crianças portadoras de necessidades especiais, por Elisabete 

Infantini, egressa do Curso de Especialização da UFPel. Desde dezembro de 

2005, semanalmente, escreve-se a coluna Música e Saúde, no Caderno de Saúde 

do Jornal Minuano, ―com a proposta de levar aos leitores maiores informações, 

divulgando e comentando as diferentes possibilidades, bem como os diferentes 

tipos de trabalho oferecidos e desenvolvidos pela musicoterapia‖ (Delabary, 2005, 

p.2). Atualmente, além da continuidade desses serviços, desde o segundo semestre 

de 2007, a UNIMED/Bagé oferece atendimento de musicoterapia, em grupo,  para  

portadores de doenças crônicas. 

  

2003 Gestantes/ Hospital Universitário (UTI, estagiários, funcionários)  

2004 Gestantes/ Hospital Universitário(UTI, estagiários, funcionários) 

2005 Gestantes/ HU (UTI, estagiários, funcionários, oncologia) 

2006 Gestantes/ HU (UTI, estagiários, funcionários, oncologia) /SIPA   

2007 Gestantes/ Puérperas /Crianças de 0
 
a 6anos – SIPA 

HU (UTI, estagiários, funcionários, oncologia) - Idosas da Vila 

Vicentina 

2008 Idem a 2007 
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2.6 .Algumas Observações  

 Os resultados mostram que a musicoterapia tem sido importante para a 

melhoria da saúde de todos que dela participam. Observados pelos profissionais - 

envolvidos direta ou indiretamente com os projetos ou programas - e considerados 

satisfatórios, estes resultados são referendados pela manifestação e divulgação 

oral (algumas vezes também escrita) dos usuários e a recomendação da 

musicoterapia a amigos, vizinhos e parentes, o que legitima a eficácia dos 

trabalhos desenvolvidos. 

Do ponto de vista da musicoterapia como profissão da área de saúde, com 

uma identidade própria e participante de grupos interdisciplinares, diante de 

inúmeras observações, alguns destaques podem ser citados no presente contexto: 

a) é enriquecedora tanto para o musicoterapeuta como para os demais 

participantes profissionais e estagiários, a convivência com e através de 

atividades musicais conduzidas pela musicoterapia; b) a partir das experiências 

pessoais com a música e pelos depoimentos percebe-se que os profissionais 

sentem reforçado seu entusiasmo pelo trabalho cotidiano junto aos pacientes; c) 

no trabalho interdisciplinar a musicoterapia se mostra, demarca seu espaço pelas 

características que lhe são próprias e fixa sua identidade; d) expõe o seu potencial 

terapêutico pelas muitas possibilidades de atuação nas mais diversas situações de 

adoecimento das pessoas; e)mostra a versatilidade tantas vezes exigida na 

dinâmica do  trabalho estimulando o próprio musicoterapeuta e os demais 

profissionais ao desenvolvimento de seu poder criativo e à busca de uma 

educação continuada. f) oportuniza aos demais profissionais uma nova idéia da 

musicoterapia, a partir de vivências; g)esclarece aos profissionais de outros 

campos da saúde a utilização da música como terapia e em terapia, subsidiando 

uma melhor utilização da música em suas práticas específicas. 

Acredita-se se muito válido o trabalho do musicoterapeuta junto com 

outros profissionais da saúde. Sobre essa incursão da musicoterapia Barcellos 

(2008) diz que ela pode ser fecunda, ainda que exista tensa relação nessa 

interdisciplinaridade. Essa pode ser uma forma de reduzir os estranhamentos e 

divulgar o trabalho, resultando, também, num enriquecimento pelas críticas e 

colaborações.  

Um outro aspecto que merece ser comentado nos grupos interdisciplinares 

é o fato da participação ativa dos profissionais nas sessões de musicoterapia. Nas 

atividades musicais testam ou descobrem habilidades até então não utilizadas e 

isso os motiva e encaminha para novos empreendimentos, despertando em alguns 

o entusiasmo por uma educação continuada, por constante busca de 

aperfeiçoamento. Para a musicoterapia essa é uma questão importante. Bruscia 

afirma que as noções fundamentais sobre a musicoterapia tendem a ganhar em 

extensão e em profundidade ―à medida que os profissionais de saúde, como um 
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todo, adquirem maior compreensão sobre doença e bem-estar, e que novas 

concepções e novos modelos de terapia são desenvolvidos‖ (2000, p.4). 

 

3. Conclusões 

 

Considera-se ter sido importante para o seu desenvolvimento, o fato da  

musicoterapia estar vinculada a alguma instituição e ter o seu respaldo. Assim 

sendo percebe-se um pouco mais de agilidade nos projetos pois, pela estrutura já 

consolidada da instituição, é possível vislumbrar possibilidades de atuação, 

direcionando os trabalhos de acordo com a necessidade e viabilidade. Acredita-se 

ter sido este um ponto positivo para a implantação e para o desenvolvimento que 

vem acontecendo em Bagé. Desde o início tem-se procurado ocupar os espaços 

que aparecem, ainda que representem desafios aos profissionais empenhados em 

tornar visível a musicoterapia e seus efeitos. Percebe-se  que ela já é 

razoavelmente conhecida e reconhecida como uma terapia que, acima de tudo, 

valoriza o potencial do ser humano, tendo em seus princípios básicos o respeito á 

singularidade dos seres. Acredita-se ser necessário anunciar e divulgar a prática 

da musicoterapia, apresentar trabalhos, incansavelmente, em todas as 

oportunidades e eventos da própria musicoterapia e de profissões afins. Esse é o 

motivo de querer repartir com outras pessoas o que tem se conseguido numa 

cidade de médio porte no interior do Rio Grande do Sul. Sua história tem registro 

desde as raízes: a semente da musicoterapia foi trazida para Bagé por Lia Rejane, 

filha desta terra que competente e carinhosamente a plantou quando veio ministrar 

o primeiro curso, na universidade de sua cidade natal. Ali mesmo germinou a 

semente. Desenvolveu-se, transformou-se em árvore e seus galhos, hoje, saem dos 

muros da Urcamp e invadem a cidade.    Universidade e Musicoterapia, juntas, 

fazem o seu caminho, procuram cumprir o seu papel, ambas comprometidas com 

a melhoria da vida das pessoas que aqui vivem, do nascimento ao final de seus 

dias.  
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WORKSHOP: A MÚSICA NO ATENDIMENTO PRÉ-NATAL 
 

 Ana Maria Loureiro de Souza Delabary
5
  

 

Objetivo: 

Oportunizar vivências com corpo, som e instrumentos musicais que 

possam ser utilizadas no atendimento pré-natal, de forma a colaborar com o 

fortalecimento da estrutura da mulher gestante, em todos os aspectos, bem como 

capacitá-la para construir um bom vínculo com seu filho. 

 

Número máximo de participantes: 25 

 

Material: instrumentos de percussão com dois melódicos (xilofone, marimba, 

calimba). Violão. Aparelho para tocar CD. 

 

Espaço necessário: sala que permita a movimentação do número de 

participantes.  

 

Contextualização teórica:  

É cada vez maior o desenvolvimento de programas envolvendo a saúde 

materno-infantil. Neste contexto a musicoterapia pode oferecer valiosas 

contribuições. A gestação é um momento importante na vida da mulher e merece 

a maior atenção, por ela e pelo bebê que vai nascer. A literatura de musicoterapia 

sobre o assunto ainda é pequena. Aos trabalhos de Pereira aqui no Brasil e de 

Federico na Argentina acrescento minhas atividades e experiências que têm a 

música, com suas inúmeras possibilidades, tornando-se elemento da maior 

importância neste período existencial da mulher. Essa valorização ganha reforço à 

luz de atuais abordagens da psicopatologia referentes à díade mãe-bebê. Bowlby, 

Winnicott, Spitz são autores básicos que juntando-se a Cramer, Stern e Lebovici, 

muito contribuem para o pensamento de  Golse e Bydlowski, autores 

contemporâneos que trazem importantes pontos a serem observados na relação 

mãe-filho.  Uma reflexão sobre essas teorias articuladas com a musicoterapia tem 

direcionado minha caminhada.  

Uma prática de dez anos na atividade de musicoterapia, onde acontecem 

encontros semanais com gestantes em grupo ou individualmente, subsidia a 

                                                 
5
 Graduação em Musica pela FUNBA. Mestrado em Educação pela PUC – RS. Especialização em 

Musica e Musicoterapia pelo CBM. Aperfeiçoamento em Ludopedagogia e em Psychopathologie du 

bébé. Musicoterapeuta na Universidade da Região da Campanha –URCAMP, Bagé, RS  e na 

Clínica Arte & Saúde. Membro fundador da AGAMUSI. E-mail: flsd@alternet.com.br 



 - 28 - 

sistematização de um trabalho construído com base na teoria humanista. Um dos 

aspectos relevantes é a atenção especial dada à mulher candidata a mãe. Ela 

precisa sentir sua estrutura respaldada antes de poder construir um bom vínculo 

com o seu bebê. Um olhar sobre as diversas etapas vividas permite um maior 

conhecimento e compreensão de si mesma. Visitando a criança e a adolescente 

que foi, há a possibilidade de novos olhares, de re-construção e fortalecimento da 

estrutura dessa mulher. O contato com o bebê é uma outra fase e necessita atenção 

especial, em momento determinado pela própria gestante.  A música desempenha 

importante papel nestes aspectos. As atividades musicais são ricas em 

possibilidades. Algumas dessas serão oferecidas no desenvolvimento do 

workshop como sugestões. Após cada vivência um espaço para troca de idéias e 

novas sugestões dentro dos objetivos propostos. 
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VIVÊNCIA: DANÇAS CIRCULARES NA MUSICOTERAPIA 

 

Ana Paula Chizzolini Cervellini
6
  

 

Objetivo:  

Levar os participantes a vivenciarem algumas danças circulares que 

trabalham, através do movimento e da música, o contato consigo mesmo e com o 

grupo. Ao final, refletir sobre as contribuições que as Danças Circulares podem 

proporcionar à Musicoterapia. 

 

Número de participantes: esta prática pode ser feita com qualquer número de 

participantes acima de 8, sendo necessário observar apenas o tamanho da sala. 

 

Espaço necessário: sala ampla com piso liso (de preferência de madeira), sem 

cadeiras ou mesas, que acomode o número de pessoas inscritas para a vivência em 

roda.  

 

Material necessário: Equipamento de som. 

 

Contextualização Teórica: 

 A dança, assim como a música, está presente na humanidade desde o 

início dos tempos. E desde então é uma das mais importantes formas de expressão 

do ser humano. 

Quando dançamos, vivenciamos não somente a música e a nossa 

musicalidade, mas a expressamos fisicamente. O dançar atinge as diferentes 

camadas do nosso corpo: sensorial e neurológica, muscular e emocional.  

 ―As Danças Circulares são feitas em grupos, na maioria das vezes de 

mãos dadas. São originárias de diversas culturas, ou inspiradas em tradições, ou 

ainda coreografadas por pessoas profundamente ligadas à dança e que vêem nesta 

um veículo de comunhão, reconexão com a fonte da vida, alegria e oração.‖ 

(CONZATTI, s/d, p.1) 

Individualmente, a dança circular promove o bem-estar, relaxamento, a 

integração interna, a possibilidade de ser acolhido e acolher o outro, e a expressão 

de emoções e sentimentos. Em termos de grupo, ela facilita a integração, promove 

o sentido de união, o estabelecimento de contato através das mãos e dos olhos, a 

possibilidade de vivenciar a harmonia grupal através do ritmo, a inclusão e a 
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dissolução de fronteiras, na medida em que se compartilham danças de vários 

países e diferentes culturas. (PEREL, 2007) 

A Musicoterapia é definida como ―a utilização da música e/ou dos 

elementos musicais (som, ritmo, melodia e harmonia) pelo musicoterapeuta e pelo 

cliente ou grupo, em um processo estruturado para facilitar e promover a 

comunicação, o relacionamento, a aprendizagem, a mobilização, a expressão e a 

organização (física, emocional, mental, social e cognitiva) para desenvolver 

potenciais e desenvolver ou recuperar funções do indivíduo de forma que ele 

possa alcançar melhor integração intra e interpessoal e conseqüentemente uma 

melhor qualidade de vida‖. (RUUD.In_BRUSCIA, 2000, p.286) 

As Danças Circulares utilizam a música e seus elementos aliados ao 

movimento, promovendo inúmeros benefícios para os participantes. A 

Musicoterapia, pode se valer das Danças Circulares como instrumento de apoio 

para atingir objetivos terapêuticos nos mais diferentes processos grupais e com 

uma ampla clientela.  
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VIVÊNCIA: IDENTIFICAÇÃO SONORA CONTEXTUALIZADA NA 

ESFERA CORPORAL COMO PROPEDÊUTICA E SUPORTE PARA 

NOVAS INVESTIGAÇÕES 

 

Kathleen Evelyn Muller
7
 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta proposta para o desenvolvimento de ―Vivência‖ a 

ser realizada durante o Fórum de Musicoterapia que acontecerá em Curitiba, no 

decorrer deste ano de 2008, predispondo seus participantes a desenvolverem 

novas pesquisas cientificamente elaboradas, dentro desta abordagem, 

arremessando grandes valores no exercício da musicoterapia. 

 

Palavra-chave:  Som - Esfera Corporal 

 

Proponente:Kathleen Evelyn Müller  

 

Local: sala ampla, bem iluminada, com possibilidade de escurecimento. 

 

Limite de participantes: 30 pessoas portando lápis ou giz de cera colorido. 

 

Equipamento: Piano ACÚSTICO,  toca CD, colchonetes, tecidos de diversas 

cores (lençol sem estampa), papel sulfite e papel CELOFANE: azul, verde, 

vermelho, amarelo, alaranjado, roxo, lilaz, fitas adesivas, tesouras. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Por longas décadas, percebo que o conceito sobre a Musicoterapia 

continua sendo o mesmo, quer entre as camadas universitárias, quer entre a 

população: ainda é vista como atividade recreadora ou relaxante praticada em 

asilos, orfanatos e escolas especiais. Embora já tenhamos conseguido seu 

reconhecimento legal, obter crédito de profissão tecnológica com mérito de 

referência científica, exige superar esta imagem de ―charlatanismo‖ no triplo 

sentido da configuração: 

 falta de domínio de conteúdos pertinentes a área; 
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 Licenciada em Música pela FEMP, Especialização em Musicoterapia com. Habilitação em 

Neurologia e Terapia da Fala. Pós-graduada em Educação Especial - D. Mental, Sócia Fundadora da 

Associação de Musicoterapia do Paraná. Foi coordenadora de Estágio clínico de Musicoterapia, na 

Clínica Neurológica do Hospital de Clínicas da UFPR, pela FEMP. E-mail: 

KEMULLER1@hotmail.com  
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 omissão de informações aos pacientes usuários, quanto ao seu aspecto 

científico,  

 atuação na esfera da subjetividade, por falta de material concreto. 

 A subjetividade existe dentro da própria medicina e nas ciências afins, 

visto que os resultados numéricos, apresentados em exames laboratoriais e de 

imagens altamente sofisticadas, sofrem alterações de momento a momento. 

Todavia podemos reverter este quadro e estabelecer nosso próprio critério:  

  registrando o relato pormenorizado dos dados obtidos em cada 

atendimento; 

  esclarecendo aos pacientes sobre procedimentos;  

  divulgando as conclusões dos estudos comparativos de casos; 

  e, sobretudo, elaborar mensurações com recursos técnicos devidos, em 

equipamentos e aparelhagens apropriadas. 

 Visando contornar estes quesitos, busquei soluções alternativas e foi 

justamente na cromoterapia, que encontrei informações que me serviram para 

embasar e fundamentar teoricamente a correlação que apresento, de forma ainda 

muito rudimentar, sobre o tema: Identificação Sonora Contextualizada na Esfera 

Corporal, como propedêutica e suporte para novas investigações. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL: Desafiar novos questionamentos que fundamentem 

posteriormente, pesquisas com tecnologia altamente avançada, permitindo a 

formulação de novos paradigmas, geradores de material concreto, na prática da 

musicoterapia. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

2.2.1. Apresentar a presente proposta utilizando a identificação sonora 

contextualizada na esfera corporal 

 

2.2.2. Verificar reações físicas e emocionais desencadeadas pela intervenção dos 

estímulos provocados.  

 

2.2.3. Permitir que haja troca de relatos sobre os resultados vivenciados na 

experiência e exposição de novas sugestões, entre os participantes da atividade. 

 

3. DESENVOLVIMENTO: 

3.1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

3.1.1. Correlação das notas musicais, vogais, cores do arco-íris e os órgãos do 

corpo humano, conforme o gráfico dos chacras. 
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3.1.2. Abordagem literária como veículo condutor na prática contextualizada. 

 

3.2. METODOLOGIA: 

3.1. Apresentação pessoal do trabalho: informações obtidas no livro Isto Sim é 

Viver. 

 

3.2. Proceder  análise da paisagem sonora-corporal na leitura subjetiva da 

realidade, utilizando o gráfico para proceder a contextualização das queixas 

físicas, nas cores, sons e vogais. 

 

3.3. Tecer diagnose elaborada no cruzamento dessas informações, levando-se em 

conta que: 

PENSAR gera potência e descarrega informação energética no soma; 

A medula armazena, busca lembrança e impregna a aura, formando o campo 

magnético, sensor dos estímulos elétricos das partículas subatômicas. 

A DOENÇA tem resolução na memória que é eliminada pelos órgãos. 

Susto, ansiedade, desconforto, medo, raiva, mentira, ira, ódio, rompem 

cadeias dos códigos atômicos, soltos na circulação linfática e sanguínea, através 

dos hormônios e produzem enfermidades (alarme vibratório antecede todo quadro 

patológico). 

RADICAIS LIVRES - alteram o fenômeno de SPIN (>que assemelha 

elétrons enlouquecidos, desordenados). 

 deixam névoas escuras, rompendo e denegrindo o campo áurico. 

 

A SAÚDE é o equilíbrio das leis da natureza:  

CURA é o ajuste dessas leis. 

FÉ -  busca de ressonância em sincronia energética de apoio; 

SORRIR – descontrai e favorece a distribuição de oxigênio no 

sangue e no cérebro; harmoniza as funções metabólicas. Aumenta a 

intensidade de luz; 

AMOR  - repõe energias ligadas ao timo; 

PAIXÃO - altera a dinâmica da circulação;   

FELICIDADE -  ativa o centro cerebral e funções  intelectivas; 

 A AUTO –CURA é processo pessoal na busca de um viver em 

harmonia,.  

 SER CÓSMICO: SÓCRATES já havia afirmado que nada do que se 

faz fica imune no universo;  

 LUZ CÓSMICA:gera as energias, cria a matéria e as sustenta; é a 

vida que anima todos os seres, é a inteligência que orienta todos os átomos e 

astros. 
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 MATÉRIA é a energia congelada,  

 O RECEPTOR é afinado pela freqüência da onda emitida em 

consonância com o emissor (fonte). 

 EGRÉGORA: a física quântica, a bioenergética, a metafísica, 

engenharia biomédica, psicobioacústica, compreendem que a nossa mente irradia 

um campo de corrente energética que impregna o espaço físico, agregando a 

consciência coletiva. Reuniões de pessoas, em campos de futebol, igrejas, shows, 

equipes, gangues emanam e imantizam o ambiente, fortalecendo ideais do grupo. 

FOTO KIRLIAN Em 1844, os corpos emanam propriedade 

universal da matéria manifestando pólos positivos e negativos.  

 A indestrutibilidade da matéria e a conservação da energia pela 

efluviologia dos dedos (acidentalmente, ao consertarem equipamentos de 

radioterapia).  

 Os objetos inertes alteram a aura com a presença de substâncias 

químicas e os seres vivos, alteram a química  com a variação emocional e 

orgânica  (psicossomática) 

 instalação física no corpo, através das manchas encontradas no campo 

morfogenético, manifestadas nas fotos das irradiações eletromagnéticas. 

 CHACRAS: São os centros que processam energia, conforme postula 

o sistema de meridianos na cultura oriental. 

 Toda a natureza possui seus chacras ou centros energéticos; a vida 

fecha em ciclos com freqüências correspondentes as oscilações das cores e sons 

das notas musicais. 

No corpo humano, encontramos vários chacras, mas sete são os vórtices 

principais, a saber estes:  

 

       CHACRA AÇÃO COMANDO LIBERA 
COR-NOTA-

VOGAL 

1º. Básico: 
canal excretor e 

genitálias 

Eliminação e 
limpeza 

Vitalidade. Instinto: 
sexualidade 
masculina. 

Maquete pronta 
aos 4 anos 

Sentimentos 
grosseiros. 
Obesidade, 

agressividade, 
domínio, caráter, 

impulsividade 

Vermelho 
DÓ (tônica) 

A – ã: 
(ah!) 

Prazer,doação 

2º. Sacro: 
ovários, 

testículos, útero, 
rins, bexiga; 
suprarenal 

 
adrenalina 

Culto ao corpo: 
Sensualidade 

feminina 

medo, vaidade, 
amor-próprio, 

culpa etc. 

Laranjado 
RÉ (super-tônica) 

I :(ih) 
julgamento 

 

3º.  Umbilical 
plexo solar; 
3ª. Vértebra 

Atrás do 
umbigo, baço, 

fígado, 
pâncreas, 
estômago 

Reserva 
energética 

 

Todos os líquidos 
do 

corpo 

HUMOR 
Alegria, Mágoa, 
Raiva, cansaço, 

Expectativa, 
Estresse, pânico 

etc. 

Amarelo 
MI 

Mediante 
Ô: pô, meu! 

egocentrismo 
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A Vivência Lítero-Musical como suporte para orientar procedimento de 

Inovação Tecnológica, tem prestado seu papel propulsor no Potencializar as 

Funções Cognitivas na área educacional, facilitando também a mediação de 

professores e alunos. 

 

4. CONCLUSÃO:  

A vida é o milagre supremo! Tudo que pensamos fica impregnado na 

nossa consciência; esta memória nos dá o veredicto.    Podemos mentir a nós 

mesmos, mas a verdade nunca se apagará. A mentira, o ódio e todo o mal 

pensamento condensam, impregnando como névoas sombrias... A humildade, o 

amor, a paz e o perdão, reluzem na alegria! 

Esta rude demonstração poderá trazer informações que alicerçam futuros 

rumos na musicoterapia, como bálsamo que a humanidade busca de forma 

4. Cardíaco: 
coração, 

pulmão, braços, 
mãos (dedos: 

franjas do 
coração 

Timo 
Emoção 

Respiração 
Circulação: 

Emoção, Lágrima, 
Sorriso (asma ) 

Amor 
Luto, Paixão, 

Afeto, (família) 

Verde 
FA 

(Sub-dom). 
Ó (oh!) 

Bondade, 
Ótimo, Próximo, 
solidariedade. 

5º. Laríngeo: 
Vértebra 
cervical, 
ombros, 
garganta 

tireóide 

Fala, Nutrição, 
Respiração, 

Pulmão,Boca, 
nariz,Olhos, 

ouvidos, pele, 
Cabelo. 

(alergia,tosse, 
gripe) 

Voz, ar, leitura, 
comunicação 
Alimentação 

A vida passa pela 
garganta que 

medeia o corpo e 
cabeça. 

(nó na garganta) 
tristeza e dor 
estrangulam e 

afogam. 

Azul 
SOL celeste 
Dominante 

Ê: (êpa) 
Reação, 
esquema 

de 
ligação; 

 

6º. Frontal 
pineal 

centro da testa 
Sistema 
Nervoso 
Periférico 

Melatonina; 
intuição 

Integra corpo e 
alma Percepções 

sensoriais; 
faculdades mentais 

e intelectivas 

Atenção, memória, 
concentração, 

vontade, 
depressão, retardo 

mental, 
raciocínio 

 

Azul índico; 
Roial- anil. 

Lá –Superdom. 
Relativa Ton. 

É: é-é... 
observação 

7º. Coronário 
Sistema nervoso 
Central; alto da 

cabeça 
(moleira) 

 

Hipófise 
Energia 
mental 

Registro de 
experiências 

Rege todas as 
funções do corpo. 

Túnel da vida; 

Sublimação, 
espiritualidade 
Articulações, 
Inflamações, 
Tonturas etc 

Violeta 
SI 

Sencível, 
chama a 8ª. 
Resolução 

U: uuh! 
Sobrenatural 

Idéias, fantasmas 
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inconsciente, porém, adquirir caráter técnico- científico e  objetivo como lenitivo 

da sociedade. 
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A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO, A MÚSICA, A MUSICOTERAPIA 

       

Clarice Moura Costa
8
 

                                                       

RESUMO 

 

O texto procura discutir o papel da voz materna, enquanto música de sua 

fala, na constituição do sujeito, desde a vida intra-uterina. A revisão dos conceitos 

de diferentes autores, desde 1944, mostra que os estudos recentes ampliaram a 

importância do som e da música na construção da subjetividade. Os novos 

conceitos sugerem que a musicoterapia em saúde mental possa vir a ter uma 

função muito mais ampla do que possibilitar a comunicação terapêutica com 

pessoas psicóticas. Uma pesquisa sobre acalantos e canções infantís, e seu papel 

nas sessões musicoterápicas poderia oferecer valiosos subsídios para a 

musicoterapia. 

 

Palavras chave: sujeito, identidade, voz materna, música, musicoterapia. 

 

Abstract 

 

This paper tries to examine the role of the mother‘s voice, considered as 

music of her words, in the constitution of the subject, since intra-uterine (womb) 

life. The revision of the concepts of diferent authors, since 1944, shows that 

recent studies increased the importance of sound and music to found subjectivity. 

The new concepts sugest that music therapy in mental health can have a greater 

function than allowing therapeutic comunication with psychotic people. A 

research about lullabies and chilcren‘s songs, and its role in music therapy 

sessions could offer valuable subsidies to music therapy 

 

Key words: subject, identity, mother‘s voice, music, music therapy 

 

Eu vi a mulher preparando outra pessoa 

Caetano Veloso 
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A gravidez é uma experiência única. O feto e a mãe vivem uma simbiose. 

O feto se nutre da mãe e depende dela para sua sobrevivência. A mãe vivência o 

filho como parte dela, mas concomitantemente como um outro ser, vivo em seu 

útero. Na gravidez desejada, este estado é vivenciado como plenitude. 

Durante a vida intra-uterina, o bebê é inseparável da mãe. Seu organismo 

e psiquismo ainda não estão formados, não pode haver nenhuma espécie de 

distinção entre eu e não eu, sujeito e objeto. No útero, o bebê é envolto por um 

líquido da mesma temperatura, não experimentando sensações táteis diversas, não 

há fronteiras entre seu corpo e o meio em que vive. Neste ambiente não sente o ar 

na pele nem nos pulmões, seus olhos não são impressionados pela luz. A partir 

dos cinco meses o aparelho auditivo já está desenvolvido e o feto é capaz de 

perceber estímulos sonoros diversos, ruídos viscerais e batimentos cardíacos 

próprios e maternos, sons respiratórios da mãe.  

Há várias décadas começou a surgir um grande interesse sobre a 

experiência sonora do feto. Comprovou-se através de várias experiências que, 

além dos ruídos viscerais, existe também uma reação a estímulos sonoros 

provenientes do meio ambiente. No útero, o feto é impressionado por um 

verdadeiro ―concerto‖ polirrítmica de sons. Diz Marly Chagas
9
 que o ritmo é a 

primeira experiência musical do indivíduo, através da pulsação vibratória da díade 

organismo materno-organismo do feto. 

Do mesmo modo que os demais ruídos, provenientes do organismo e do 

meio exterior, a voz materna é percebida na vida intra-uterina, distorcida pelo 

líquido amniótico. Baseado nesta suposição, Alfred Tomatis, numa clínica 

foniátrica da Riviera Francesa fez várias crianças ouvirem gravações de vozes de 

mulheres, distorcidas por filtros que dão a sensação de que a voz passa por meio 

aquoso. Todas as crianças reconheceram a voz da própria mãe e, ao fim de 

algumas audições, algumas chegaram a perceber suas palavras, mas não 

compreenderam nada do que foi dito pelas outras mulheres
10

. 

Pode-se levantar a hipótese, usando a linguagem de Piera Aulagnier
11

 

sobre o funcionamento da atividade psíquica, de que a sonoridade seja 

―metabolizada‖ pelo feto como sendo ele mesmo, uma vez que é impossível 

existir qualquer representação de objeto e sujeito.  

O nascimento é uma modificação abrupta neste estado. Em dado momento 

a pele do bebê recebe novíssimas sensações – contato com o ar, diferentes 

contexturas, como as mãos enluvadas que o seguram, a pele da mãe sobre a qual é 

colocado, os agasalhos com que o cobrem. A respiração tem início, o ar penetra 

                                                 
9 CHAGAS, 1997 
10 Notas de aula do Curso de Musicoterapia, 1979 
11 AULAGNIER, 1979 
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em seus pulmões. Começa a sensação de fome e para se nutrir precisa sugar. Os 

ruídos externos também se modificam, impressionando diretamente seu ouvido, 

sem o filtro do líquido amniótico. A experiência do nascimento é a perda do 

estado anterior em que estava protegido num invólucro que atendia a todas as suas 

necessidades, e possivelmente represente a primeira falta que, como diz Inês 

Catão
12

, é condição fundamental para permitir a introdução da criança na rede 

simbólica. O nascimento dá início ao que Piera Aulagnier denomina processo 

originário, momento em que o recém nascido ainda não se diferencia enquanto 

ser, não percebe o eu e o não eu, o eu e o outro.  

Diz Winnicott
13

 que o bebê nos primeiros momentos de vida tem a ilusão 

de que o seio é parte dele mesmo e que a mãe inicialmente propicia a 

oportunidade para esta ilusão. Aos poucos, numa fase que acredita iniciar-se entre 

quatro e seis meses, podendo em alguns casos ir aos doze, o bebê começa a 

perceber que o seio é uma realidade externa, não parte dele mesmo, mas ainda 

com a ilusão de que ele próprio o cria, pelo fato da mãe adaptar-se às suas 

necessidades. Nas suas palavras, a mãe suficientemente boa, depois de ter 

propiciado a ilusão, tem a missão de começar um processo gradativo de desilusão 

do bebê. No entanto, o estado de simbiose persiste após o nascimento, não só para 

o bebê, mas também para a mãe, que continua a alimentá-lo e a tentar suprir todas 

as suas necessidades. Não é raro que o seio comece a pingar leite 

espontaneamente quando o bebê chora. 

Winnicott faz uma observação importante: 

 

O bebê percebe o seio apenas na medida em que um seio pode ser 

criado exatamente ali e então. Não há intercâmbio entre a mãe e 

o bebê. Psicologicamente, o bebê recebe de um seio que faz 

parte dele e a mãe dá leite a um bebê que é parte dela mesma.14 

(grifo meu). 

 

Uma vez que a mãe sente o filho como parte dela mesma, podemos 

depreender que a mãe suficientemente boa, para poder desiludir seu filho, precisa 

desligar-se do seu bebê e começar a reconhecê-lo como um ser independente dela 

mesma, para permitir seu desenvolvimento. O estado simbiótico existe na mãe e 

no bebê, mas de forma diferente. Efetivamente o bebê é dependente da mãe por 

um período bastante longo, para manter sua vida, suprir suas necessidades, 

enquanto o mesmo não acontece com a mãe. Racionalmente a mãe sabe que seu 

                                                 
12 CATÃO, 2005 
13 WINNICOTT, 1975 
14 Idem, p.27 
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bebê é um ser exterior a ela mesma, mas emocionalmente a ligação perdura. 

Cortar o cordão umbilical não é uma tarefa simples, talvez tão difícil para a mãe 

quanto para a própria criança. No entanto, se isto não ocorre, o bebê não poderá 

constituir-se como sujeito. 

Diz Arminda Aberastury
15

 que experiências com lactantes mostram que 

estes reconhecem a voz da mãe desde as primeiras semanas de vida e que este 

reconhecimento tem papel de destaque face a outros modos de reconhecê-la. A 

formação da imagem materna se faz com a contribuição de cada órgão dos 

sentidos. No entanto, o reconhecimento feito através da visão, do tato e do paladar 

é parcial. O reconhecimento visual, por exemplo, exige a integração de diversas 

percepções como cor, forma, tamanho, localização das diversas partes do corpo, 

além do que existirão partes para sempre inexploradas. A elaboração da imagem 

global da mãe é paulatina e exige a integração das diversas percepções, o que só 

vai ocorrer plenamente com o desenvolvimento das funções do eu. No entanto, 

como diz Aberastury, o reconhecimento da voz da mãe é ―uma experiência total, 

única e precoce‖.  

 

A voz da mãe não é somente a mãe, mas também a mãe dentro de 

si. A voz da mãe tem o significado de leite que entra pelos ouvidos 

e, quando se reativam vivências primárias, isto é sentido de 

maneira concreta, intensa e fisicamente gratificante.16 

 

Qualquer estimulação inadequada, como ruídos, a voz aguda da mãe ou 

manipulações bruscas produzem no bebê reações de ansiedade similares à fome, 

falta de calor ou contato, mesmo se outras gratificações sejam oferecidas 

adequadamente. A influência da voz da mãe e das canções é indubitável e é 

evidente esta influência desde os primeiros dias de vida.  

A precocidade desta experiência faz com que a sonoridade e a voz 

desempenhem um papel fundamental na constituição do sujeito. Afirma 

Aberastury que a voz da mãe é a primeira voz que o bebê reconhece e é 

seguramente o primeiro elemento que intervém no processo de personalização, de 

criação da própria identidade.
17

 

Estes estudos iniciais vêm sendo retomados e aprofundados por novos 

autores do meio psicanalítico. A psicolinguista Anne Fernald (1982- apud Catão, 

2005) observou que, antes da satisfação da necessidade alimentar, o bebê se 

                                                 
15 ABERASTURY e TOLEDO, 1955 
16  Idem, p.34  
17 Idem, p.51 
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alimenta de voz, o que confirma a teoria de Aberastury, e pode levantar a hipótese 

de que o primeiro objeto da pulsão oral seja a voz.  

 

―A voz é o primeiro e principal articulador do simbólico ao real do 

corpo, operação sem a qual o ser vivo não se transforma em ser 

falante. Ela participa da instauração do laço entre a mãe e o bebê 

ao mesmo tempo em que se constitui enquanto objeto da pulsão. 

Quando falamos então da função da voz na constituição do sujeito 

4, não se trata da voz da mãe nem da voz do bebê. Trata-se pura e 

simplesmente da voz, objeto pulsional que se constitui como tal na 

fronteira – espaço de ilusão – entre os dois. É ela que delimita as 

bordas que separam o corpo da mãe do que será o corpo do bebê. 

A voz é o que funda, a um só tempo, sujeito e Outro. A voz faz 

litoral‖ 18 

 

Entre todos os sons, o que parece mais interessar ao bebê, desde muito 

cedo, é a voz humana, principalmente a voz materna, ―não obrigatoriamente de 

‗sua‘ mãe mas a voz de uma mãe dirigida a um bebê‖
19

, usando uma forma típica 

de falar, que alguns denominam de manhês.  

A fala materna, muito antes das palavras serm compreendidas, é 

puramente musical e a música da fala
20

 (suas inflexões, ritmo, cadência das 

palavras, etc.) permite o estabelecimento de uma relação sincrônica com o agente 

materno. Vários autores mencionam a importância de um primeiro tempo de 

sincronia entre mãe e bebê. Winnicott, de certa forma, expressa algo semelhante, 

quando afirma que o bebê percebe o seio apenas na medida em que este pode ser 

criado no tempo exato de sua necessidade, o que implica na sincronia entre a mãe 

e a necessidade do bebê. 

Esta música da fala é significante para o bebê. A ―sincronia 

significante
21

‖ antecede qualquer alternância para o bebê, embora já deva estar 

presente do lado da mãe. Sendo significante admite a atribuição de sentidos, que 

independem do significado das palavras. Num primeiro momento, denominado 

originário por Aulagnier, os sons causarão prazer ou desprazer, dependendo da 

qualidade sonora. O prazer de ouvir é o primeiro investimento na linguagem e 

sem este prazer não é possivel transformar o som puro em signos, que se iniciam 

no primário. Diz Aulagnier que o primeiro sentido atribuído pelo infans à voz 

materna é da sua presença ou ausência. Se a voz materna é prazerosa, o bebê vai 

                                                 
18 CATÃO, 2005 
19 Idem  
20 MOURA COSTA, 1989, p.63 
21 CATÃO, 2006  
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desejar escutá-la e começa a perceber que a falta da voz indica a falta da própria 

mãe, cuja presença é necessária para existir o prazer.  

De acordo com Inês Catão, o campo do ser/sujeito e o campo do 

sentido/Outro se articulam pela falta
22

. Esta primeira percepção da falta materna 

começa a introduzir a noção de sujeito e outro. A voz da mãe passa então a ser 

percebida como um signo, não só da presença, mas também do desejo materno em 

relação ao bebê – dar ou negar prazer. O enigma do desejo do Outro é que levará 

o bebê a falar, e não o simples estímulo sonoro. 

A aceitação da música da voz, leva a trocar o caos sonoro da vida intra-

uterina e do nascimento pela ―sincronia significante‖ introduzida pela mãe. A 

escuta antecede a fala. A função da fala não é apenas a repetição de palavras mas 

a presença de um sujeito nessa produção e da introdução de uma alternância de 

sujeitos falantes. Somente por escutar a si mesmo e ao outro, a criança chegará a 

falar. Quando responde à música da voz, há uma passagem do bebê da sincronia à 

alternância. Surgem então quatro tipos de grito com estruturas e funções distintas 

– o grito de fome, o grito de cólera, o grito de dor e o grito de resposta à 

frustração
23

 

A relação do bebê com a voz e a sonoridade tem um papel fundamental na 

ocasião da aquisição da linguagem e da fundação do sujeito.  

A importância da sonoridade para o ser humano tem sido percebida e 

estudada pelos musicoterapeutas há várias décadas. Em 1944, Ira Altshuler
24

 

formulou o Princípio de ISO
25

. De acordo com Altshuler, para poder ser 

estabelecida a relação com o paciente, é preciso que o tempo musical empregado 

pelo musicoterapeuta esteja em sincronia com o tempo mental do paciente. A 

partir do ritmo vão sendo introduzidas melodias e harmonias. 

Rolando Benenzon retoma este princípio, propondo o conceito de 

identidade sonora, conceito este da maior riqueza para a musicoterapia.  Em suas 

palavras, 

ISO quer dizer igual, e resume a noção da existência de um som, 

ou um conjunto de sons, ou fenômenos sonoros internos que nos 

caracteriza e nos individualiza. É um fenômeno de som e 

movimento interno que resume nossos arquétipos sonoros, nossas 

vivências sonoras gestacionais intra-uterinas e nossas vivências 

sonoras de nascimento e infantís até nossos dias26  

                                                 
22 CATÃO, 2006 
23 BARCELLOS, 1992 
24 ALTSHULER, 1944.   
25 ISO vem do grego e significa igual. 
26 BENENZON, 1985, p43 
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Chama este ―mosaico sonoro‖ de ISO gestáltico e acrescenta outros 

aspectos: o ISO complementar, que são as pequenas mudanças que ocorrem no 

dia a dia, pelas circunstâncias momentâneas, o ISO grupal, como uma síntese das 

identidades sonoras de cada indivíduo, e o ISO universal que caracteriza todos os 

seres humanos, independentemente dos contextos sociais, culturais, históricos e 

psicofisiológicos individuais. Grebe
27

 propusera a existencia de um ISO cultural 

como o produto da configuração cultural global da qual o indivíduo e seu grupo 

fazem parte. É a identidade sonora própria de uma comunidade que opera em 

níveis coletivos, e depende de fatores socioculturais relativamente homogêneos. 

Aponta para o entrelaçamento entre a cultura e cada indivíduo que a compõe.  

O princípio formulado por Benenzon supera aquele proposto por 

Altshuler, modificando o conceito de ISO, que deixa de ser apenas uma 

correspondência entre a música e o estado mental do paciente, passando a 

abranger todos os aspectos do som introjetados pelo ser humano como indivíduo e 

como ser social. A palavra ISO deixa de significar igual e torna-se uma sigla, 

significando Identidade Sonora. Lia Rejane Barcellos propõe a sigla ISo para 

diferenciar do ISO de Altshuler. O princípio formulado por Benenzon é de 

fundamental importância para a musicoterapia, que passa a ter um objeto próprio 

de estudo, ―o complexo som-ser humano‖, não se limitando a ser somente uma 

forma de tratamento. 

Os novos estudos psicanalíticos ultrapassam a idéia de identidade sonora, 

evoluindo para a importância do sonoro na formação da própria identidade, na 

constituição do sujeito. Se o som e a música da voz materna são fatores 

indispensáveis para a criação da identidade, para a diferenciação do sujeito e do 

outro, a música propriamente dita e a musicoterapia têm um papel fundamental 

tanto no diagnóstico quanto na intervenção terapêutica, para possibilitar a 

reintrodução na linguagem e a recriação da identidade do sujeito psicótico. 

Watzlawick
28

, com outro enfoque teórico, afirma que o emprego da 

linguagem como meio de comunicação tem dois aspectos distintos, porém 

complementares, que denomina comunicação analógica e comunicação digital. 

Esta é a que se dá através das palavras e seus significados. A primeira é toda a 

comunicação não verbal que acompanha a fala – gestualidade, inflexões da voz, 

sequência e cadência das palavras, ou seja, o que denominamos de música da fala. 

Afirma que confiamos quase exclusivamente no não verbal, quando a relação é o 

ponto central da comunicação. 

Martha Negreiros e eu mesma, desde o início dos anos 80, começamos a 

nos interessar pela peculiaridade da linguagem musical, sua significação e a 

pertinência de sua utilização como terapia.  

                                                 
27 GREBE de VICUÑA, 1977  
28 WATZLAWICK, 1981 
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A música é uma linguagem, assim como a fala, constituída por sons e 

silêncios, alturas, timbres, intensidades, ritmo. A grande diferença entre a música 

da fala e a música propriamente dita ―é que a linguagem verbal é horizontal, 

possuindo somente o aspecto melódico, enquanto a música se caracteriza por 

admitir, e até mesmo exigir a verticalidade, ou seja, a harmonia. Tem portanto 

muito maior riqueza expressiva‖
29

  

Na música, ―os sons participam de sua forma e, quando dispostos em uma 

sucessão ordenada, passam a possuir um sentido. O sentido (...) não é redutível 

apenas à sua forma, comportando também significados conotativos que serão 

atribuídos pelo intérprete ou ouvinte, no momento mesmo da execução ou audição 

da peça musical‖
30

. Consideramos a música significante, podendo portanto 

comportar significações.  

 

Para o psicanalista há uma autonomia do significante, que possui 

leis que lhe são próprias, independentemente do significado. Isto 

faz com que, para compreender o fenômeno da linguagem, seja 

preciso fazer uma distinção do significante e do significado. O 

significado desliza sob o significante. E o significante, enquanto 

tal, ou seja, em si mesmo, fora de uma cadeia associativa, não 

significa nada, já que é do deslizamento dos significados sob a 

cadeia significante que surgirá o fenômeno da significação.  31 

 

Guiraud-Caladou
32

 propõe o termo musicante para o significante musical, 

que só pode adquirir sentido dentro de uma cadeia associativa de intervalos, 

alturas, intensidades e demais parâmetros do som.   Mas qual seria este sentido? A 

música não denomina coisa alguma, mas admite a atribuição de sentido. O 

musicante seria ligado a ―relações de afeto, e a significação musical seria de 

ordem emocional‖
33

 ou como diz Guiraud-Caladou, ―tem essencialmente por 

significação a ordem do vivido‖ 

Em pesquisa realizada no Instituto de Psiquiatria da UFRJ
34

, foram 

selecionados quatro trechos musicais gravados, bastante distintos entre si para 

averiguar a existência do musicante. Foram testadas individualmente pessoas 

consideradas normais e outras diagnosticadas como esquizofrênicas. Verificou-se 

                                                 
29 MOURA COSTA, 1989, P.64 
30 MOURA COSTA e NEGREIROS DE SAMPAIO VIANNA, 1984 , p.154. 
31 VIVARELLI, 2006, p.116 
32 GUIRAUD-CALADOU, 1983 
33 MOURA COSTA, 1989, p.65 
34 Por Clarice Moura Costa e Martha Negreiros de Sampaio Vianna, iniciada em 1982, com 

bolsas do CNPq, categoria aperfeiçoamento/especialização, desenvolvida a partir de 1985 

com financiamento da FINEP. 
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que a música é significante e tem um sentido amplo, mas não irrestrito. As 

significações atribuídas por todos os sujeitos, tanto normais quanto 

esquizofrênicos, foram aproximadamente as mesmas, o que torna legítima a 

hipótese de que a musica se constitui como uma linguagem comum, podendo ser 

usada terapeuticamente.  

No estudo sobre o processo musicoterápico
35

, observou-se que os 

pacientes a princípio atribuem apenas prazer ou desprazer ao tocar, cantar, ouvir. 

―Ao escutar e ser escutado, tem início uma forma rudimentar de percepção do 

outro, de algo ou alguém pertencente ao espaço exterior, seja este outro o 

instrumento musical ou uma pessoa‖
36

. No decorrer do tempo, a relação entre o 

paciente e o grupo/musicoterapeuta vai adquirindo maior peso, e passa a ser o 

elemento central do processo. Após o estabelecimento da relação com o outro, o 

paciente começa a comunicar voluntariamente seus problemas através da 

linguagem verbal, de forma bastante coerente. Este desenvolvimento apresenta 

semelhanças com a hipótese defendida por Aulagnier sobre o processo de 

aquisição do campo semântico. Concluiu-se que a musicoterapia  

 

parece proporcionar a oportunidade de revivenciar fases muito 

arcaicas de formação do Ego, mas de uma forma nova. A 

sonoridade, nesta nova vivência, é introjetada como prazer, 

levando à possibilidade de relacionamento com o outro e de 

inserção no discurso cultural37.  

 

Havendo, no processo musicoterápico, a revivência prazerosa das 

primeiras fases da vida, e sendo a música uma linguagem terapêutica, chegou-se à 

conclusão de que a musicoterapia propicia a abertura de canais de comunicação 

com o mundo autístico da pessoa psicótica. 

 Reunindo os conceitos de ISO e ISo, de musicante e do processo 

musicoterápico, com os estudos recentes mostrando que a incorporação da 

linguagem e a fundação do sujeito são interligadas e concomitantes, a função da 

musicoterapia se amplia, tornando-se muito mais do que a comunicação 

terapêutica com o psicótico. Na medida em que possibilita a inserção no discurso, 

contribui também para a (re)construção da identidade ou constituição do sujeito. 

Cabe a nós,musicoterapeutas, aprofundar os estudos teóricos que vêm 

sendo realizados pelos psicanalistas e desenvolver técnicas e procedimentos que 

possam ajudar a emergência do sujeito.  

                                                 
35 Idem 
36 MOURA COSTA, 1989,  p.80 
37 Idem, p. 88 
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Arminda Aberastury, em 1955, já afirmava que ―a influência das canções 

nos primeiros meses e dias de vida é evidente‖.
38

 

Lia Rejane Mendes Barcellos frisa a importância do acalanto que 

considera ―uma forma da mãe dar continência ao seu bebê‖, afirmando que ―o 

inconsciente do novo ser humano (...) banha-se no sonoro que funda e nutre esse 

inconsciente, em sua aparição primeira‖
39

. Refere-se também à função exercida 

pelas cantigas de roda. 

Marcia Cirigliano
40

, no tratamento de uma criança de quatro anos, com 

comportamento autístico e escassa verbalização, notou a existência, por parte da 

terapeuta, do que denominou haunting melody, uma melodia que insiste em 

aparecer e revela contra-transferências. Realizou uma pesquisa bibliográfica sobre 

a importância de acalantos e canções infantis na história musical do indivíduo, e 

afirma que o acalanto é uma canção transicional, facilitadora do processo de 

separação mãe/bebê; no contexto terapêutico é transicional-transferencial e as 

trazidas pelo terapeuta, contratranferenciais.  

Embora já tenha sido levantada a importância destas canções, não houve 

um aprofundamento deste estudo por parte dos musicoterapeutas. Fica como 

sugestão que pesquisem nas entrevistas o cancioneiro infantil que faz parte da 

vivência dos pacientes, e que observem em seu trabalho clínico o que ocorre em 

presença destas canções. A incorporação de acalantos e outras canções infantis às 

sessões de musicoterapia pode ser uma tentativa de tornar este processo mais 

eficaz. Talvez este seja um filão da maior importância para maior embasamento 

teórico e eficiência terapêutica da musicoterapia.  
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A CONSTRUÇÃO DA EMPATIA MUSICAL: UM ALICERCE NA AJUDA  

PROFISSIONAL DO MUSICOTERAPEUTA. 

 

Dionatan Matos dos Santos
41

 

 

RESUMO 

Propõe-se neste artigo uma reflexão a respeito da empatia musical como 

sendo a base pelo qual o musicoterapeuta faz suas intervenções através da música. 

Compreender a empatia na experiência musical dentro do contexto 

musicoterapêutico tem importantes implicações. Esse entendimento é apresentado 

aqui por meio de metodologia de pesquisa qualitativa, bibliográfica; e entrevistas 

semi-estruturadas com duas profissionais musicoterapeutas.  Desta forma, no 

decorrer do trabalho são esclarecidos os diversos modos pelos quais o 

musicoterapeuta consegue compartilhar da experiência musical do cliente a partir 

de um entendimento das suas atitudes, sentimentos e valores pelos quais ocorre o 

interesse por determinada música ou estilo musical.  

Palavras-chave: musicoterapeuta – música—empatia musical. 

1. INTRODUÇÃO 

 

No campo de atuação profissional do musicoterapeuta existe uma grande 

diversidade de clientes. No relacionamento entre musicoterapeuta e cliente, torna-

se imprescindível que o musicoterapeuta saiba lidar com seus próprios valores, 

crenças e atitudes, para poder compreender e ajudar o outro em sua singularidade.  

Por ajuda entende-se ―tornar mais fácil; facilitar, propiciar [...] 

desatravancar, desembaraçar, desobstruir‖ (HOUAISS, 2001).  Há várias espécies 

de relações de ajuda, como exemplo, ajuda entre amigos, entre pais e filhos, 

professor e aluno. 

  Na Musicoterapia existe um tipo de ajuda unilateral assimétrica, do 

musicoterapeuta para com o cliente. Este profissional favorece, facilita, propicia, 

e auxilia o cliente a fazer modificações em sua vida. Essa ajuda é fundamentada 

                                                 
41 Musicoterapeuta formado pela Faculdade de Artes do Paraná. Experiência no atendimento de 

musicoterapia no sistema Home Care de saúde, através do programa Saúde da Família, na área de 

cuidados paliativos (idosos em estado terminal). Atualmente cursando especialização em gestão e 

promoção da qualidade de vida (PUC-PR).   E-mail: dionatansolmaior@hotmail.com 
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pela empatia, base de todas as intervenções de um musicoterapeuta (BRUSCIA, 

2000).  

Por empatia, entende-se ―o processo de identificação em que um indivíduo 

se coloca no lugar do outro, e, com base em suas próprias suposições ou 

impressões, tenta compreender o comportamento do outro [...] (HOUAISS, 

2001)‖. Neste artigo o termo ‗empatia musical‘ designa um processo em que 

estando em um contexto terapêutico, o musicoterapeuta compreende a experiência 

musical do cliente e lhe comunica seu entendimento. 

A empatia pode se manifestar de formas variadas, sendo que existem 

muitos canais de interação empática (JORDÃO, 1987). Neste sentido, a música é 

um meio pelo qual a empatia acontece (BRUSCIA, 2000). Desta forma, ‗empatia 

musical‘ é um termo proposto pelo autor deste artigo, sendo fundamentado por 

várias fontes: entrevista com profissionais musicoterapeutas; os valores musicais 

universais AIGEN (2005); empatia cultural BROWN M. J (2002); e o gosto 

musical CARVALHO (2007) JANOTTI (2007). 

 

2. METODOLOGIA 

          

No entendimento da empatia musical, esta pesquisa conta com dados 

importantes provindos de entrevistas semi-estruturadas, com autorização prévia 

dos profissionais entrevistados, que foram gravadas em áudio.
42

 Foram 

entrevistadas duas musicoterapeutas na cidade de Curitiba, Paraná. Para preservar 

a identidade desses entrevistados, os nomes citados são fictícios. Neste sentido, o 

objetivo é apresentar possíveis diferenças e semelhanças no conceito de empatia 

musical.  

 
PROFISSIONAIS 

ENTREVISTADAS 

FORMAÇÃO 

Sofia Musicoterapeuta formada pela FAP. Também conta com graduação 

em Música (EMBAP), mestre em Psicologia da Infância e do 

Adolescente (UFPR), e é doutoranda em Educação (UFPR). Tem 11 

anos de prática clínica como Musicoterapeuta. 

Isabel Musicoterapeuta, especialista em Música Popular Brasileira, e 

mestre em Música. Tem 19 anos de prática clinica em diversas 

instituições e atualmente trabalha em consultório particular. 

Quadro 01 

 

 

                                                 
42

 Foram realizadas transcrições literais das entrevistas, porém, foram realizados alguns recortes 

com alguma adaptação para a linguagem escrita sem que houvesse perda no conteúdo.  
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3. EMPATIA MUSICAL 

 

A palavra ‗empatia‘ vinda da tradução do alemão ―Einfühlung‖ significa 

literalmente ―sentir dentro‖. ―É derivada do grego pathos, que quer dizer um 

sentimento, forte, profundo, semelhante ao sofrimento, e tendo como prefixo a 

preposição in‖ (MAY, 1977, p. 65). Na literatura musicoterápica, autores como 

BLASCO (2002), BRIGHT (1991), BRUSCIA (2000), BROWN (2002) citam a 

empatia como um componente fundamental na forma do musicoterapeuta ajudar o 

cliente.  

Para Isabel, a empatia musical é uma construção, fruto de uma parceria 

entre musicoterapeuta e cliente. Há nessa construção, uma espécie de filtro sendo 

tudo aquilo que o musicoterapeuta assimilou do cliente. Um filtro tem a função de 

selecionar de fato aquilo que é mais importante, a essência do que o outro diz, 

canta, toca, faz. Ao se deixar influenciar pelo outro o musicoterapeuta agrega à 

sua forma de tocar, características desse cliente, o que é importante para o 

surgimento de um ambiente de aceitabilidade musical.  

 
 [...] O que foi aprendido do cliente, ele (o musicoterapeuta)  pode 

agregar à sua forma de tocar e assim visualizar o que possa ser 

esse ambiente de aceitabilidade musical do cliente, que a meu ver 

ultrapassa simplesmente se eu gostei da música que ele escolheu ou 

que ele trouxe, se eu gostei da performance dele na improvisação. 

[...] (Isabel, Musicoterapeuta entrevista pelo autor em  06/09/2007) 

 

Isabel ainda enfatiza a necessidade de se estar com o outro e não para o 

outro.  “[...] Ao musicoterapeuta o conhecimento musical e a fluência na lida musical agregada à 

disponibilidade, à abertura pra estar com o outro e não para estar para o outro, mas estar com o 

outro [...]”. 
A construção mútua da empatia musical envolve essa relação de 

acompanhamento e não simplesmente de cantar para alguém. Isso não significa 

que a relação de ajuda na terapia seja mútua e recíproca. Sabe-se que a relação é 

assimétrica, pois é o musicoterapeuta quem tem a missão de ajudar o cliente e não 

o contrário. No entanto, uma possível melhora na condição de saúde do cliente, 

não é uma meta que deve ser alcançada apenas pelo musicoterapeuta, o cliente 

também tem certa responsabilidade e uma parcela de atuação na construção desta 

ajuda, pois ele também tem que dar os passos necessários para alcançar e manter a 

saúde (BRUSCIA, 2000).  

Para Sofia, a empatia também é fruto de uma parceria nesta relação de 

ajuda. Ela cita a importância de se descobrir a pessoa que é o cliente, sua história 

de vida, e ter um domínio do repertório pelo qual este indivíduo aprecia. Estas 

atitudes ajudam para que haja ‗ambientação afetiva‘ na qual a empatia se 

estruture.  
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Sofia, assim como Isabel, compreende a empatia musical no âmbito da sua 

construção mútua. Sofia enfatiza a idéia de que o musicoterapeuta precisa se 

colocar como pessoa na relação para dar o que ela chama de ‗ambientação 

afetiva‘. Ser pessoa envolve o terapeuta no desafio de se permitir ser conhecido 

pelo outro, para que exista uma troca. [...], e também é preciso que haja uma permissão do 

terapeuta de ser conhecido pelo outro pra que ela (a empatia) se estruture e permeie o encontro, o 

trabalho terapêutico [...](Sofia).  

O conhecimento efetivo de seu jeito de ser, sua história de vida, sua 

musicalidade, juntamente com o domínio da comunicação musical; dão 

sustentação para que o musicoterapeuta se revele na relação com o cliente.  

 

4. GOSTO MUSICAL: crenças e valores 

 

Quando se trata de empatia musical é preciso considerar que gosto musical 

e estilo de vida têm uma profunda relação. Quando o cliente expressa uma 

preferência pelo rock, MPB, pagode ou quaisquer outros estilos, está presente 

nessa mensagem um jeito de ser. [...]“Así la escucha  de diferentes estilos musicales 

revelará facetas de nuestro Ser” (DELANNOY, 2007, p. 204). Pode haver uma 

identificação ou atração do cliente para com a atitude de determinado cantor e/ou 

banda, no que se refere à performance, vestuário, ideologia presente na letra das 

canções e demais características sejam elas musicais ou não, presentes no artista 

preferido. Esse artista pode representar para o cliente um jeito de se expressar no 

mundo através da música, especificamente dentro do gênero e estilo musical.   

Os gêneros, e mais precisamente os estilos musicais são considerados como 

possíveis lugares para o encontro (BRANDALISE, 2003). Assim, torna-se 

imprescindível que o musicoterapeuta tenha um domínio dos estilos musicais que 

caracterizam o repertório do cliente. 

 
[...] Você tem que conhecer muito repertório musical. Além disso,  

ir atrás dele pra dominá-lo, quando você precisa daquela canção, 

daquele estilo musical,  tem que passar pro seu instrumento, tem 

que passar pra tua voz [...].(Sofia, musicoterapeuta entrevistada 

pelo autor em 18/09/2007). 

 

Com tanta variedade musical no mundo, existe uma grande diversidade de 

gosto, prática e entendimento da música. BROWN (2002) assinala a importância 

da empatia cultural para que o musicoterapeuta possa compreender o 

entendimento do cliente sobre a música, partindo de sua cultura. Torna-se 

necessário para o musicoterapeuta estudar a cultura em que o cliente está inserido, 

pois a empatia tem diferentes formas de expressão e significado em diferentes 

culturas (ARREDONDO, apud BROWN 2002).  
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A prática da empatia é diferente entre as culturas, porque há diversidade na 

expressão dos valores. No entanto, ao tratarmos de empatia musical, considera-se 

o conceito de música apresentado pela Musicoterapia musico-centrada. Nesta 

abordagem, música é mais que uma ferramenta ou veículo de terapia, é um modo 

de estar com as pessoas, sendo que isto envolve valores especiais que constituem 

o fundamento para a prática musicoterapêutica AIGEN (2005). Este autor afirma 

que apesar da diversidade cultural, a música contém valores universais. 

Há determinadas situações em que é difícil a possibilidade de empatia 

musical, devido às diferenças de valores, e a falta de algo que aproxime 

musicoterapeuta e cliente. Sofia fala desta dificuldade “[...] mas ela (cliente) fica do 

lado dela e eu fico do meu [...] não tem nada que comunique [...]” (Sofia).  

 Valores musicais universais talvez sejam o inicio de uma comunicação, 

aproximando e quebrando barreiras entre as pessoas. Um desses valores é a 

exigência da escuta. Quando duas ou mais pessoas estão juntas para fazer música, 

é necessário que cada um escute a si mesmo e aos outros. Esta escuta cuidadosa 

tem sua importância no contexto clinico. A qualidade da música está diretamente 

relacionada com a capacidade de escuta das pessoas que a criaram (AIGEN, 

2005).  

Outro valor musical universal é o entendimento do silêncio (AIGEN 2005).  

O significado do silencio como sendo um momento de espera, pausa que é 

sinônimo não de isolamento, mas sim de conexão musical. Silêncios bem-

colocados podem evocar a musicalidade dos clientes, tanto como inspirar 

intervenções musicais (AIGEN, 2005).  

No entanto, como reconhecer a possibilidade de valores musicais universais 

se há tantas diferenças nas práticas musicais de acordo com cada culltura? Diante 

desse questionamento AIGEN (2005) assinala que é importante distinguir o 

comportamento superficial das convicções que lhe são subjacentes.  Por este viés, 

tanto o silêncio quanto a escuta, são aspectos necessários para atividade musical. 

Esta é a convicção subjacente, raiz desses valores em todas as culturas. Pode 

acontecer uma variação no modo como cada cultura e/ou individuo tem uma 

atitude de silêncio e escuta na experiência musical. Mas a base desses valores sãos 

as mesmas em todas as culturas (AIGEN, 2005). 

  Ao ter um objetivo e sentido na produção musical, o silêncio é um convite 

e um estímulo para pôr em ação a musicalidade do cliente. A escuta atenta é uma 

demonstração de que o musicoterapeuta está compreendendo o cliente em sua 

manifestação sonoro-musical, "sem críticas inibidoras, por mais que esta 

produção lhe soe desagradável‖ (COSTA, 1999, p. 39).  

Juntos, esses dois valores permeiam o encontro, são presentes na empatia 

musical e podem contribuir para que as diferenças se encontrem, confrontam-se, e 

sejam recriadas, tornando relação empática (FONSECA, 1997). 
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 Então, quando a preferência musical do cliente não é a mesma do 

terapeuta, isto não constitui impedimento para que haja empatia. O que pode 

acontecer é que o terapeuta, por não gostar, não se identifique com o estilo 

musical do cliente.  Porém a empatia não depende de que haja identificação, mas 

sim, aceitação não apenas da música em si, mas sim de toda intencionalidade, 

afetos, valores que estão envolvidos nessa música.  

Ao entender o gosto musical do cliente, é preciso valorizar sua música, seu 

estilo. O gosto é a sintonia com determinados valores que estão marcados por 

afetos (JANOTTI, 2004).  O refrão de uma canção, por exemplo, é um modo de 

destacar uma idéia. ―A repetição presente nos gêneros musicais massivos 

pressupõe o investimento em determinados valores‖ (JANOTTI, 2004).  Ou pode 

acontecer do cliente pedir com freqüência as mesmas canções. E ainda dentro da 

estrutura destas canções, o cliente demonstra sua preferência por alguma parte da 

letra ou por alguma parte da melodia, ritmo, ou harmonia.  

Não se trata de ouvir para gostar da música do outro.  Uma experiência 

musical compartilhada não precisa ter como objetivo a unificação de gostos, mas 

sim a aceitação e compreensão mútua. Em nossa sociedade, sons desagradáveis 

são logo descartados, e com isso nossa escuta se limita a ouvir somente o que nos 

interessa de acordo com nossos desejos hedonistas. E como isto dificulta o 

estabelecimento da empatia musical, pois ela nutre-se justamente das diferenças. 

E quando se evita o ―desagradável‖, se evita o distinto, e assim a empatia não 

cresce, não se desenvolve.  

O querer pode estar ligado apenas aos interesses hedonistas de nossa 

sociedade. Interesses esses, que levam a uma escuta egoísta e não compartilhada 

com os outros. Carvalho (1999) aborda esta questão quando se refere ao uso dos 

walkmans, e no inicio deste século pode se estender ao uso do iPod e Mp3 player. 

―[...] Ouvir não é mais ouvir com os outros, ou até ouvir para os outros, como o 

sonharam sempre os pensadores humanistas que refletiram sobre a música, mas 

ouvir para si e ninguém mais‖ (CARVALHO, 1999).  

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Certamente, o fator tempo é primordial na construção da empatia. É 

preciso tempo para que a empatia não seja simplesmente uma técnica, mas que ela 

tenha raízes profundas na personalidade do musicoterapeuta. A empatia é um 

hábito que se faz pela repetição das atitudes de consideração e respeito pelo 

universo distinto que constitui cada ser humano. Este hábito, provavelmente se 

faz à custa de um demasiado esforço. Todavia são esforços que promovem um 

melhor profissional, e conseqüentemente os clientes sentem-se mais 

compreendidos, aceitos e modificados em sua saúde. Além disso, sentindo-se 
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compreendido, o cliente adquire um modelo de empatia (BRUSCIA 2000) que o 

ajuda na relação consigo mesmo e com os outros.  
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JOVEM MUSICOTERAPEUTA: PREMISSAS PARA UMA FORMAÇÃO 

INTEGRAL AO MUNDO DO TRABALHO 

 

Patrícia Wazlawick 
43

 

 

RESUMO  

Este artigo pretende discutir a respeito de aspectos que se fazem 

prioritários no mundo contemporâneo para uma formação integral dos jovens, e 

em nosso, caso, os jovens musicoterapeutas. Abordaremos premissas para uma 

formação integral, uma formação ao saber fazer de fato, uma formação que 

permitirá construir a identidade de um profissional que integra, sem sua prática, 

música, dimensão humana e busca de crescimento. Dessa forma, estes fatores 

primeiramente devem ser trabalhados no próprio musicoterapeuta em formação 

ou profissional. As premissas abordadas objetivam permitir a construção de uma 

formação ao mesmo tempo sólida e flexível para a entrada no mundo do trabalho. 

Como metodologia empregou-se uma revisão de literatura acerca do assunto 

proposto, e discussão teórica entre estudos e autores que vêm a confirmar a 

proposta deste texto, uma vez que se baseiam em pesquisas de campo já 

realizadas no Brasil e fora dele, com jovens em formação, jovens profissionais, 

competências e conhecimentos necessários à prática, em meio às novas 

configurações do mundo do trabalho, economia, política, sociedade e relações 

humanas. Como aspectos de resultados, salienta-se a necessidade de uma 

formação do tipo Life Long Learning, o aprender a aprender, em cada instância e 

fase da vida, bem como o responsabilizar-se por si, desde cedo, para construir sua 

autonomia e efetivar possibilidades de crescimento pessoais e profissionais.  

 

Palavras-chave: jovem musicoterapeuta; formação integral-saber fazer; mundo 

do trabalho.  

 

ABSTRACT 
This article intend to discuss about the aspects that are priorits in the 

modern world for a full formation of the young, and in our case, the young music 

therapist. We talk about premises to a full formation, a formation that really 

allows to build the identity of a professional that integrate in his practice music, 

human dimension and the search of the growth. Therefore, these factors, first of 

all, must be worked in the music therapist in formation or in a professional. The 
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premises mentioned focus to allow the construction in their solid and flexible 

formation to enter in the market. As a methodology it was applied a review in the 

literature about the topic in focus and there was a theoric discussion among 

authors, surveys, that confirm the propose of this text, once that are based in 

research made in Brazil and abroad, with young people in formation, young 

professional, necessary competence and knowledge in practice, among new 

configurations in the world of work, economy, politics, society and human 

relations. As aspects of result, it is outstanding the need to a formation like ―Life 

Long Learning‖, the learning of learning, in each time and phase of life, as well as 

the self responsability, begining early, to build independence and accomplish the 

possibilities of personal and professional growth.  

 

Key-words: young music therapist; full formation; work world.  

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Ao entrar em contato com o tema deste X Fórum Paranaense de 

Musicoterapia e I Encontro Sul-Brasileiro de Musicoterapia, a saber: ―Ser 

Musicoterapeuta: Identidade, Formação e Mercado de Trabalho‖, pensei ―puxa 

vida, novamente falando de identidade do musicoterapeuta, será que não teria 

outro tema para se discutir?‖. O tempo foi passando, eu pensava em algo para 

escrever, e aos poucos, refletindo sobre as três grandes categorias envolvidas – 

identidade, formação e mercado de trabalho -, dei-me conta que este assunto não 

está esgotado, ou melhor, está longe de estar esgotado, e que, de fato, temos muito 

a dizer, pensar, discutir e fazer se queremos construir a identidade do 

musicoterapeuta ainda mais na contemporaneidade, na forma como hoje se 

encontram as relações de trabalho, as (im)possibilidades de formação e as novas 

configurações do próprio mercado de trabalho em meio à globalização, 

neoliberalismo e o sempre auto-atualizante sistema capitalista. 

Revisando a literatura, de acordo com Del Prette e Del Prette (2003), 

Teixeira e Gomes (2005), Catani e cols. (2001), Gondim (2002), Chahad (2003), 

Silveira e Wagner (2006), Cervellini (2005), a respeito da conjuntura história 

vivida atualmente que leva a profundas transformações no mundo do trabalho, da 

preparação dos jovens para o mercado de trabalho, e em estudos acerca da 

transição do ambiente universitário para o do trabalho, esta ―travessia‖ que os 

jovens estudantes precisam enfrentar, encontramos que: 

 
As várias mudanças que ocorrem hoje no mundo do trabalho não 

podem ser traduzidas apenas e tão somente em termos da economia 

e das ciências da administração e da produção. Não se pode 

esquecer, igualmente, que a globalização da economia e o novo 
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liberalismo, por um lado, e o esvaziamento das utopias e 

enfraquecimento dos movimentos operários, por outro, fortaleceram 

grandemente o capital (...). Independente do foco do olhar que se 

dirige ao trabalho, percebe-se que essas mudanças extraordinárias 

afetaram todos os fatores ligados à formação profissional (DEL 

PRETTE & DEL PRETTE, 2003, p. 413).  

 

Estas categorias nos sinalizam uma relação fundamental. Elas implicam que 

precisamos, enquanto musicoterapeutas, dar atenção essencial ao modo como nos 

formamos musicoterapeutas – não apenas durante a graduação, mas ao longo de 

todo nosso percurso como profissionais -, e à forma como pretendemos nos 

colocar e nos colocamos no mercado de trabalho, para construirmos o 

musicoterapeuta que queremos e pretendemos ser, isto é, a nossa identidade, o(s) 

ser(es) musicoterapeuta(s). Identidade sempre plural, pois em cada sujeito que se 

forma musicoterapeuta existe a apropriação deste saber e fazer de uma 

determinada forma, de acordo com as mediações para tal, de acordo com sua 

história de vida, bagagem de conhecimento, ambições e vontades, 

perspectivas/buscas de futuro e escolhas. Dessa forma, falamos, então, de 

identidades de musicoterapeutas, em um processo dialético, sempre em um ou 

muitos devir(es), vir-a-ser. 

Há nove anos atrás, por ocasião do I Fórum Paranaense de Musicoterapia, 

realizado entre 14 e 15 de maio de 1999, no Hotel Eduardo VII, a Associação de 

Musicoterapia do Paraná proporcionava, com o evento, a discussão ―Ética: em 

busca da identidade profissional‖. Participei daquele evento com toda força, busca 

e vontade de saber de uma graduanda em Musicoterapia, de terceiro ano, que 

iniciava estágio de atuação, e apresentei junto a uma colega
44

 um trabalho que 

justamente falava a respeito da formação, pelo menos acadêmica (de graduação), 

do musicoterapeuta, intitulado ―Do aluno ao profissional: ‗a composição do 

musicoterapeuta‘‖ (WAZLAWICK & MIZUTANI, 1999). Penso que será 

fundamental neste momento, após serem realizados tantos encontros/fóruns de 

Musicoterapia, e estarmos no décimo – data comemorativa -, voltarmos ao tema 

do ser musicoterapeuta, e refletirmos quem é, como se forma, como atua este 

profissional hoje. Momento este, de (re)visarmos quem somos, quem queremos 

ser, como nos apropriamos dos saberes da Musicoterapia e onde e como atuamos 

como profissionais.  

Além disso, importante se faz sublinhar que ―de certa maneira, as várias 

instâncias de formação profissional (segundo e terceiro graus, principalmente) não 

acompanharam as demandas do trabalho, em especial no que diz respeito às novas 

formas de relacionamento humano‖ (DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2003, p. 
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414). Segundo os autores, não basta que os cursos de formação universitária 

desenvolvam e se pautem nas capacitações
45

 analíticas e instrumentais, como 

escopo de formação em nível de terceiro grau (ibid.). Mas, fundamental se faz 

desenvolver nos graduandos, seja de qual área for, todas as 

capacidades/capacitações e competências sociais necessárias para uma atuação 

mais efetiva no mundo do trabalho. Neste cruzamento entram as instâncias que 

complementam a formação acadêmica, tal como propomos tratar neste texto, se 

queremos, enquanto escola formadora e enquanto cada futuro profissional 

responsável por si, atingir uma formação profissional integral para cada vez mais 

contribuir, de fato, e não como um faz de conta, no mundo do trabalho.  

Gostaria e pretendo, neste texto, em face destas primeiras reflexões, de dar 

uma atenção especial a alguns aspectos da formação e mercado de trabalho 

principalmente aos jovens musicoterapeutas. Aqueles jovens que estão ali na 

graduação ―se formando‖ musicoterapeutas, aqueles jovens que acabam de 

receber o diploma e caem de pára-quedas no mercado de trabalho, aqueles jovens 

que fazem um, dois, três, quatro, cinco anos que estão atuando.  Obviamente este 

texto não esgota seu endereçamento aí, pois a cada musicoterapeuta que se 

considera e que de fato ―é jovem‖, que em seu íntimo se vive e se compreende 

como jovem, ele (o texto) trará um (re)pensar. Portanto, para aqueles que são 

jovens em idade, talvez encontrem alguns direcionamentos, e para aqueles que 

são jovens-experientes, talvez encontrem um (re)visar-se, um (re)formar-se, um 

tranformar-se. Pois, como diz Bakhtin (2003), somos seres inacabados, e, 

enquanto há vida, há sempre possibilidades e saídas, se temos vontade, se 

queremos e nos responsabilizamos.  

 

 

2 - Premissas para a formação de um jovem musicoterapeuta 

 

Cada um de nós é um sujeito, uma existência, uma singularidade. Diz 

Faraco (2006), em base à filosofia de Mikhail Bakhtin, que ―cada ser humano 

ocupa um lugar único e insubstituível, na medida em que cada um responde às 

suas condições objetivas de modo diferente de qualquer outro‖ (p. 83). Somos 

singularidades formadas de plurais, mas sempre singularidades, ―porque cada um 

é um evento único do Ser‖ (FARACO, 2006, p. 83) e (BAKHTIN, 1921/1993). 

Sujeitos singulares, sempre em relação, em processo de constituição, 

inacabados, sujeitos responsáveis por nossa unicidade. Faraco (2006), 

transcrevendo palavras de Bakhtin, diz que ―Eu sou concreto e insubstituível e, 

por conseqüência, devo realizar minha unicidade‖ (BAKHTIN, 1921/1993, p. 41). 
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Devo realizar minha unicidade porque ―aquilo que pode ser feito por mim não 

pode ser jamais feito por outro alguém‖ (BAKHTIN, 1921/1993, p. 40) 

(FARACO, 2006, p. 22). Assim, ao nos percebermos únicos de dentro de nossa 

própria existência, não podemos ficar indiferentes à nossa unicidade, somos 

impelidos a nos posicionarmos, a responder à nossa própria unicidade e 

existência, de tal modo que, conforme pontua Bakhtin (1921/1993), não existe 

álibi para a existência. Ou como já apontava o filósofo Parmênides, ―o ser é e o 

não-ser não é‖ (NICOLA, 2005, p. 29). Ou somos ou não somos. Questão de 

escolha frente a si, responsabilidade ao que já se é e ao que se pretende ser. 

Questão de responsabilizar-se por nossa constituição, pela construção de nossa 

identidade. E as escolhas farão diferença a nós, é o responder por si mesmo, por 

sua própria vida, por aquilo que se faz.  

Clive Robbins (1997)
46

, musicoterapeuta e criador do approach de 

Musicoterapia Criativa Nordoff-Robbins junto a Paul Nordoff, salienta, em 

relação a seus clientes em Musicoterapia, e também à filosofia que fundamenta 

sua prática: ―quero que a criança torne-se o ser que pode ser. Quero que sua 

personalidade esteja em expansão, que haja uma projeção do ser‖ (BARCELLOS, 

2002, p. 72). Ora, se um musicoterapeuta quer que seu cliente torne-se o ser que 

pode ser, que sua personalidade esteja em expansão e que haja uma projeção do 

ser, ele primeiramente deve estar e realizar este processo. Nós jovens 

musicoterapeutas, estamos nos tornando o ser que podemos ser? Nossa 

personalidade está, de fato, em expansão? Se não formos exatos conosco mesmos 

não seremos mediadores de saúde e realização com nossos clientes. O que 

faremos será uma pseudo-musicoterapia, será assistencialismo.  

Fundamental se faz que o jovem cada vez mais cedo, já desde adolescência, 

desenvolva e pratique o responsabilizar-se por si mesmo, por suas ações e 

escolhas, por seus fazeres, sua formação e crescimento, e que aos poucos vá 

construindo sua autonomia. E o jovem musicoterapeuta de modo especial, deve 

começar a responsabilizar-se em todos os aspectos, uma vez que está se formando 

para acompanhar outros sujeitos em seus processos de vida, de busca de auto-

conhecimento, de resolução de problemáticas da vida, e também de crescimento e 

realização. Como poderei acompanhar um sujeito em um processo 

musicoterapêutico se antes não me conheço? O auto-conhecimento é um processo 

contínuo ao longo da vida, porém, é preciso que este processo, esta busca, já se 

inicie nos anos da graduação. Não podemos ser superficiais conosco mesmos. 

Segundo Rocco (2006) ―a impostação mental que um jovem deveria ter é aquela 

de começar a agir para aprender todos os instrumentos que lhe consintam evoluir 

                                                 
46

 Em entrevista concedida à musicoterapeuta brasileira Lia Rejane Mendes Barcellos (2002), por 

ocasião do IX Simpósio Brasileiro de Musicoterapia, realizado no Rio de Janeiro, em novembro de 

1997.  
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de modo autônomo: estudo, trabalho, experiências práticas‖ (p. 8). Como jovens, 

cada musicoterapeuta em formação ou recém-formado, precisa impostar-se de 

modo ―responsável‖ para crescer como ―pessoa‖. 

A pesquisa realizada por Cervellini (2005), acerca da qualidade de vida do 

musicoterapeuta em formação, com graduandos em Musicoterapia
47

, em um dos 

pontos destacou e confirmou que os estudantes reconhecem como necessário à 

sua qualidade de vida profissional a terapia pessoal, a supervisão, o 

aprofundamento num modelo teórico-prático e a experimentação 

musicoterapêutica (na forma didática). Porém, contraditoriamente, os resultados 

mostraram ―...que a maioria não pratica os fatores, uma vez que nunca fizeram 

terapia...‖ (p. 92). Além disso, os resultados evidenciam ainda que os estudantes 

consideram a supervisão depois de formado não tão relevante quanto a do período 

de estágios e quase não freqüentam eventos sobre Musicoterapia. A jovem autora 

deste estudo destaca com sabedoria ao final de seu trabalho: ―Antes de cuidar da 

qualidade de vida do outro é necessário cuidar da sua própria, a fim de viver uma 

vida melhor como pessoa e como profissional, realizando um trabalho ético e com 

qualidade‖ (CERVELLINI, 2005, p. 95). 

Crescer como pessoa responsável é premissa na formação do jovem 

musicoterapeuta. Crescer como pessoa responsável compreende também crescer 

na técnica, nos conhecimentos, nas fundamentações teóricas, no âmbito musical 

que um musicoterapeuta deve ter. Clive Robbins (1997) diz que como 

profissional musicoterapeuta procura desenvolver-se ―...no campo da educação, 

da música e da vida‖ (Barcellos, 2002). Além disso, crescer como pessoa significa 

também ser um sujeito ético, não apenas em palavras, mas em todas suas ações 

práticas. Implica também conhecer outros aspectos que muitas vezes não são 

explorados de modo específico na graduação e que o mercado de trabalho requer: 

como atender um cliente em todas as funções, desde que telefona para agendar 

uma entrevista inicial até preencher um recibo ou uma nota fiscal que ele solicita. 

Aspectos de gerenciamento e economia, aspectos de divulgação e marketing 

pessoal e profissional, impostos que devem ser pagos pela função/profissão que 

desenvolvo, toda burocracia legal, enfim, muitos aspectos que quanto mais se 

conhece antes e se começa a exercer, mais autonomia, credibilidade e saber-fazer 

me permitem em minha atuação como musicoterapeuta seja onde for. Seja como 

profissional liberal-autônomo, seja como musicoterapeuta contratado por uma 

instituição, seja como musicoterapeuta docente e pesquisador.  

Junto destes aspectos precisa estar sempre o saber servir, precisamos saber 

servir a nosso cliente, a nossos colegas de profissão, aos familiares de nossos 

clientes, a nossos empregadores. O líder, em qualquer campo, é aquele que 
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melhor sabe servir (SCHUTEL, 2006). E o saber servir não está pronto em nós, 

precisamos construir este saber servir com muita responsabilidade, se queremos 

levar adiante nosso trabalho, se queremos levar adiante e tornar conhecida e 

respaldada nossa profissão, a Musicoterapia. 

Clive Robbins, ao contar sua história e trajetória para chegar à 

Musicoterapia, ao encontro com Paul Nordoff, relata ―...sempre tive que ser 

aberto. Tive que ser aberto a tudo que Paul queria fazer, tive que ser aberto a tudo 

que Carol
48

 podia fazer, e depois entrei e juntei-me ao que faziam. De uma 

maneira tive que servir, fui um servidor e facilitador‖ (BARCELLOS, 2002, p. 

79). Postura de saber servir, trabalhar, intensa busca de saber e conhecer o ser 

humano, a música, a relação ser humano-música-saúde-realização, que levou, 

tanto Clive Robbins quanto Paul Nordoff, e seu trabalho sistematizado, à 

referência mundial que hoje são, em Musicoterapia.  

O que acontece com o jovem quando se forma? Aqui nos referimos a todos 

os jovens de uma maneira geral, não apenas ao jovem musicoterapeuta. De acordo 

com Schutel (2006): 
A maioria dos jovens, depois de conseguir o diploma, tem uma 

cruel evidência: sabe que não sabe. Diante desta realidade, o jovem, 

não tendo coragem de colocar-se no mundo do trabalho, 

freqüentemente se comporta dos seguintes modos: 1) 

prolongamento dos estudos acadêmicos; 2) idealismo crítico – 

negação do ―saber que não sabe‖; 3) ―fuga‖ do próprio país com a 

desculpa de conhecer os países estrangeiros; 4) apoio sobre o 

protecionismo legal (SCHUTEL, 2006, p. 16).  

 

Na faculdade se aprende muitas coisas. Mas como de fato estão integradas 

teoria e prática em um jovem profissional? Ou, como nós jovens integramos em 

nós, em nosso saber e em nosso fazer a teoria e a prática? Integramo-as de fato ou 

continuamos mantendo uma cisão entre elas? Precisamos de fundamentação 

teórica – clássica e atualizada - tanto quanto precisamos de experiência, de 

práticas pensadas e repensadas, refletidas. A faculdade ensina, mas é nossa 

responsabilidade nos apropriarmos dos saberes e começar a saber fazer. Schutel 

(2006) destaca que é uma ilusão do jovem que irá aprender tudo, o saber fazer de 

fato, no sistema acadêmico. A autora conta a respeito de sua trajetória de 

formação: 
Mesmo que eu tenha estudado por cinco anos em uma das mais 

renomadas faculdades de Administração do Brasil, os diversos 

argumentos de business (teorias administrativas, direito 

empresarial, contabilidade, economia, marketing, etc), tudo o que 

sei hoje aprendi na prática. Verifiquei que na universidade faltava a 
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Robbins (BARCELLOS, 2002). 
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escola viva que é aplicada no cotidiano empresarial, e esta escola é 

encontrada por aquele jovem que quer uma estrada superior, seja 

como profissional, seja como pessoa (SCHUTEL, 2006, p. 16).  

 

Gondim (2002) realizou uma pesquisa com 53 estudantes universitários, 

provenientes de 26 cursos de graduação, a respeito do perfil profissional, mercado 

de trabalho e formação acadêmica. Os resultados do estudo apontam que não 

existe uma clara definição do perfil profissional exigido no mercado de trabalho, 

o que prejudica a elaboração de planos futuros mais definidos; além disso, há um 

despreparo profissional relacionado a uma formação teórica e prática insuficiente, 

ou seja, os participantes da pesquisa apontaram que a ―formação universitária é 

insuficiente para atender à demanda requerida no mercado de trabalho‖ 

(GONDIM, 2002, p. 305). Em trabalho semelhante quanto ao objetivo, Domenico 

e Ide (2006) encontraram entre as competências do graduando em enfermagem 

uma ―desinstrumentalização para o enfrentamento dos dilemas da prática‖ (p. 

399). 

―Para ‗pegar prática‘ é necessário um empenho sério no estudo e no 

trabalho‖ (ROCCO, 2006, p. 11). Então, sugiro alguns questionamentos aos 

jovens musicoterapeutas: como nos empenhamos nas disciplinas que cursamos na 

faculdade? Como nos empenhamos nos estágios curriculares que realizamos? 

Quantos livros lemos sobre os mais diversos argumentos em Musicoterapia? 

Lemos apenas livros antigos ou buscamos publicações contemporâneas e 

recentes? Quantos e quais periódicos científicos conhecemos e temos acesso em 

Musicoterapia? Lemos apenas em língua portuguesa ou temos um mínimo de 

conhecimento em inglês, espanhol, italiano
49

 que nos permite acessar 

conhecimentos produzidos em Musicoterapia nos mais diversos países para 

conhecermos teorias e práticas clássicas e novas em nossa área? Já ouvi falar e 

conheço, li a respeito do trabalho de Lia Rejane Mendes Barcellos, Clotilde 

Leinig, Cecília Conde, Marly Chagas, Marco Antonio Carvalho Santos, Kenneth 

Bruscia, Even Ruud, Brynjulf Stige, Ken Aigen, Clive Robbins, Paul Nordoff, 

Helen Bonny, Barbara Wheeler, Barbara Hesser, Thayer Gaston, Tony Wigram, 

Rolando Benenzon, Giacomo Gaggero, Leslie Bunt, Judith Alvin, Lars Ole 

Bonde, Patricia Pelizzari, Diego Schapira, Mary Priestley, David Aldridge, Garry 

Ansdell, Cherryl Dileo Maranto, Mercedez Pavlicevic - apenas para citar alguns -, 

ou para mim são ilustres desconhecidos ou soam conhecidos de longe? Já li e 

conheço as publicações atuais de meus professores? 
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 Na entrevista que Clive Robbins concedeu à Lia Rejane Mendes Barcellos, ele conta – apenas a 

título de conhecimento a nós -, que Paul Nordoff, que era norte-americano, ―tinha grandes 

conhecimentos em inglês, alemão, espanhol e no idioma índio-americano‖ (BARCELLOS, 2002, p. 

64).  
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Seguindo nesta linha de argumento, Del Prette e Del Prette (2003), a partir 

de estudo com jovens universitários que estavam finalizando seus cursos de 

graduação, informam que: 
Diferentemente do que ocorria há alguns anos, hoje os 

universitários precisam se preparar para um mercado de trabalho 

restrito, extremamente exigente, marcado por mudanças rápidas 

quanto à formação técnica e, igualmente, quanto às habilidades 

interativas (Associação Brasileira de Treinamento e 

Desenvolvimento, 1995) (citado por DEL PRETTE & DEL 

PRETTE, 2003, p. 414). 

 

Somente por meio da ―vontade‖ e do ―exercício‖ de nossas potencialidades, 

e principalmente, atuadas a partir do trabalho, do estudo e da formação pessoal, 

poderemos tirar proveito de nosso potencial para realizar na história (ROCCO, 

2006). Precisamos empreender nossa formação, nossos estudos, conhecimentos e 

saberes teóricos e práticos hoje, para sabermos quanto mais empreender em nossa 

profissão amanhã. Para isto, como aponta Rocco, ―...é indispensável a humildade 

de aprender a aperfeiçoar-se continuamente, sem jamais sentir que ‗chegou‘‖ 

(ROCCO, 2006, p. 14). Pois, quanto mais se faz, mais possibilidades de 

realização, e também mais se sabe que ainda se deve aprender e fazer. Não 

estamos prontos. Precisamos ―saber que não sabemos e estar abertos para 

aprender tudo desde o início, das pequenas às grandes coisas‖ (SCHUTEL, 2006, 

p. 16). 
Por parte do jovem é indispensável uma tomada de consciência 

sobre a sua situação: deve enfrentar a realidade e perguntar-se ‗o 

que sei, posso e devo fazer para construir a minha autonomia?‘, ‗O 

que posso aprender para qualificar-me sempre mais?‘ Tudo isso 

sem nunca desmentir a própria ambição para adequar-se às 

expectativas alheias (ROCCO, 2006, p. 14). 

 

Direciono estas perguntas a nós, jovens musicoterapeutas: ―o que sei, posso 

e devo fazer para construir minha autonomia como profissional 

musicoterapeuta?‖, ―o que posso aprender para qualificar-me sempre mais como 

musicoterapeuta?‖. ―Tudo isto para responsabilizar-se a ser capaz, amanhã, de 

gerir de modo autônomo uma vida independente‖ (ROCCO, 2006, p. 15). É 

necessário humildade, sacrifício e preparação, caso contrário estaremos e 

viveremos sempre na média. Mas eu, o que quero da minha vida?  

Como jovens musicoterapeutas outro ponto fundamental é, ao sair da 

universidade, além de começar aprender a fazer e atuar, escolher aperfeiçoar-se e 

especializar-se, não para ter um título a mais, mas para ter conhecimentos 

aplicáveis. Seria interessante conhecermos a filosofia do Life Long Learning, ―a 

motivação ao aprendizado, à preparação e à alta especialização do próprio saber 

fazer‖ (SCHUTEL, 2006, p. 18), ou seja, realizarmos sempre uma formação 
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continuada, realizarmos uma ―atualização contínua das competências e das 

habilidades‖ (BERNABEI, 2003a, p. 17), a atitude permanente de aprender a 

aprender (GONDIM, 2002). Isto certamente é possível em nosso campo, ainda 

mais que temos tantas áreas de conhecimento vinculadas à Musicoterapia, como 

nos indica Bruscia (2000). Ao estudarmos estas áreas vinculadas, certamente 

somaremos saberes e conhecimentos em nossa formação, para atuarmos de modo 

mais atualizado e sólido no mercado de trabalho a própria prática da 

Musicoterapia. 

A juventude é um tempo de sacrifício e de construção. Deve ser um tempo 

para empregar nossas energias e vontade em estudo, trabalho e na construção de 

nós mesmos. Estas são posturas e ações que intensificam nosso saber fazer. 

Precisamos nos preparar bem para nossas atuações, sejam as possíveis agora, 

sejam as futuras. Precisamos investir, com conhecimento, em nós mesmos. Clive 

Robbins, em sua história de vida, como pessoa e musicoterapeuta, conta: 

 
Passei um tempo da minha vida tentando encontrar o que poderia 

fazer, o que deveria ser. Era muito aberto à vida, explorava muitas 

coisas, entendia de mecânica, mas também gostava de música. 

Embora o gosto de minha família fosse a música clássica ligeira e 

popular, que eu também gostava, na minha adolescência descobri a 

música séria, sinfônica, concertos, e assim por diante. Na verdade, 

era muito interessado em artes, especialmente, arte dramática. 

Então, entrei para a Real Força Aérea e sofri um acidente. Comecei 

a me interessar por fotografia e depois comecei a pintar, estudar 

técnicas de pintura, história da arte e, particularmente, os 

impressionistas. Monet, era meu deus, mas amei também Renoir e 

muitos outros. Então, tornei-me pintor (BARCELLOS, 2002, p. 

62).  

 

O que está relatando Clive? Que estava ―aberto à vida‖, como diz, aberto a 

aprender, a buscar o saber fazer, a servir, pois ali aprendia. Não importa se não 

seguiu como mecânico, ou na Real Força Aérea, ou como fotógrafo ou ainda 

como pintor. No entanto, todos estes ofícios o instrumentalizaram, o ajudaram a 

se preparar ao saber fazer. Ele diz ainda: ―...a partir daí, fui de trabalho em 

trabalho, fazendo toda espécie de atividades‖ (ibid.). E quando chegou à 

Musicoterapia... bem, aí a história é ainda mais espetacular, extraordinária. Diz 

Clive ―você tem que estar preparado para tudo que acontecer‖ (ibid., p. 64). Nas 

duas histórias de vida que se cruzam, Clive Robbins também relata que Paul 

Nordoff, com 49 anos de idade saiu da faculdade nos Estados Unidos onde era 

professor e tinha um emprego fixo e garantido, tornou-se músico profissional (era 

pianista-compositor) e começou a estudar Musicoterapia a fundo (BARCELLOS, 

2002), porque era isto que queria, já que a faculdade não lhe daria a licença para 

este estudo – seu pedido foi negado -, ―então, ele pediu demissão. Aquele era um 
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emprego fixo, com segurança; mas queria mudar sua carreira e estava com quase 

50 anos de idade‖ (ibid., p. 67). E nós, jovens musicoterapeutas, há quanto tempo 

permanecemos fixados em zonas de conforto, as mais diversas possíveis, e 

principalmente, as que podemos fazer existir na própria Musicoterapia?  

 

3 - Pontos importantes para entrar no mundo do trabalho 

 

A partir daqui traremos alguns pontos que se fazem prioritários para 

qualquer jovem que queira aprender de fato e entrar no mercado de trabalho, 

começar a agir. Estes pontos são fundamentais para o jovem musicoterapeuta. 

A base econômica é o primeiro ponto ao qual devemos nos referir 

constantemente. ―...É a necessidade de ter em vista o próprio espaço, a referência 

de segurança econômica‖ (BERNABEI, 2003b, p. 47). É a educação a saber fazer 

algo para criar o próprio ponto econômico (ibid., p. 48). Eu jovem 

musicoterapeuta, o que sei fazer? O que sei produzir?  

 
...A base econômica não é constituída pela conta em um banco 

(aquela já é um efeito), mas é o ponto de trabalho, o lugar onde a 

pessoa ganha, o lugar que dá a renda contínua, a pequena mina da 

qual se extrai a própria riqueza quotidiana. É uma atividade que se 

sabe fazer, a base econômica é saber fazer algo. Deve-se controlar 

e manter salvo esse ponto, ele pode ser abandonado apenas se for 

construído um outro (BERNABEI, 2003b, p. 47). 

 

A autora diz que a base econômica não é uma conta bancária, por exemplo, 

―porque, mesmo tendo dinheiro, se não sei fazer algo para investi-lo, cedo ou 

tarde o perco‖ (ibid., p. 48). E este ―investir‖ não significa investimentos 

econômicos, aplicações ou bolsa de valores, mas a economia de si mesmo, 

investir no sentido de guarnecer, de ―prover do necessário, munir, abastecer, 

fortalecer, fortificar‖ (Ferreira, 2005, p. 443). Então, o que sei fazer para poder de 

fato crescer como profissional? ―A pergunta crucial é: o que você sabe fazer?‖ 

(BERNABEI, 2003, p. 48). 

Teixeira e Gomes (2005) destacam que cada vez mais é importante que o 

jovem, em sua formação acadêmica, universitária, atue na prática profissional. E 

que os próprios cursos de formação universitária contemplem com maior ênfase a 

prática profissional.  

Na contemporaneidade cinco pontos são fundamentais para poder criar uma 

base econômica própria. São eles: 1) um diploma; 2) saber pelo menos uma língua 

estrangeira; 3) saber usar o computador e a internet; 4) especializar-se em um 

campo de interesse; 5) aprender a falar em público e imediatamente reforçar a 

própria imagem (BERNABEI, 2003). 
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1) Um diploma: é um título que nos pré-orienta em determinados campos. É 

indispensável para o mundo do trabalho. No entanto, junto dele, precisamos 

―saber fazer‖, porque isto também é muito considerado em qualquer instituição ou 

empresa que possamos procurar emprego, e principalmente, é considerado pelo 

cliente.  

2) Saber pelo menos uma língua estrangeira: é fundamental saber uma 

língua estrangeira além de nossa língua de origem. ―A língua mais falada no 

mundo é o espanhol. A língua mais usada no mundo das relações comerciais, 

políticas e de informação é o inglês. Como mínimo, é necessário saber o inglês ou 

pelo menos a língua para a qual o interesse da própria atividade é orientado‖ 

(BERNABEI, 2003b, p. 49). Junto de saber falar uma língua estrangeira é 

importante também ter um certificado de nível de conhecimento nesta língua. 

3) Saber usar o computador e a internet: aqueles que sabem usar 

computador de modo geral e internet têm maior competitividade no mundo do 

trabalho. Em alguns campos já é indispensável. 

4) Especializar-se em um campo de interesse: especializar-se em um campo 

―que dê uma eficiência de ganho constante e contínua atualização‖ (ibid., p. 51). 

O saber fazer precisa constantemente estar sendo atualizado, senão pode se tornar, 

rapidamente, um não saber fazer. A autora, fundamentada no Life Long Learning, 

recomenda que no próprio campo de saber específico seria necessário aprender 

pelo menos uma ou duas coisas novas por dia (BERNABEI, 2003b). Eu 

musicoterapeuta que coisa nova aprendo da/sobre a Musicoterapia a cada dia? 

5) Aprender a falar em público e imediatamente reforçar a própria imagem: 

saber falar frente a um público, saber se posicionar, saber pronunciar bem as 

palavras, aquilo que se quer dizer, pois em vários momentos teremos necessidade 

disto, profissionalmente. 

Segundo a autora, estes cinco pontos são fundamentais para os jovens que 

ingressam no mundo do trabalho, e para poderem criar uma base econômica 

sólida, construir um verdadeiro saber fazer algo. Devemos os utilizar e 

desenvolver enquanto estamos na condição de empregados em um local 

específico, sempre considerando ―o emprego um exercício para realizar as 

próprias ambições‖ (BERNABEI, 2003, p. 51), onde aprendemos de fato o saber 

fazer, e sucessivamente, quanto mais formos crescendo e construindo nossa 

prática profissional e criando nossos espaços de trabalho.  

Certamente muitos outros aspectos poderiam ser ditos e citados, e que são 

fundamentais para a formação do profissional musicoterapeuta, seja formação 

acadêmica, pessoal e curricular em geral. No entanto, se faz mister abordar esta 

temática, estes cinco pontos relevantes para entrar no mundo do trabalho, como 

apresentados acima. Precisamos começar de premissas que são fundamentais para 

uma formação integral e que muitas vezes o jovem musicoterapeuta não dá 
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atenção, e aí, a meu entendimento, já é e já se está em um começo errado para si 

mesmo. As grandes ações e realizações só são possíveis se primeiro as primeiras e 

pequenas ações, os primeiros passos são dados firmemente e solidamente. 

Depois se podem alçar vôos e passos maiores. Vôos e passos maiores para si, 

enquanto sujeito singular responsável por sua existência, crescimento e 

realização, e vôos e passos maiores para contribuir em seu contexto de atuação 

profissional e social. 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

―Essa transição, do ambiente universitário para o do trabalho, não se 

constitui uma travessia propriamente tranqüila para a grande maioria dos 

estudantes, mesmo nas áreas nas quais a demanda por profissionais ainda é 

razoavelmente alta‖ (DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2003, p. 414). 

De modo geral, percebemos que os estudiosos e pesquisadores nos apontam 

as dificuldades encontradas no mundo do trabalho, na formação acadêmica e 

profissional geral, na transição para o mundo do trabalho, exaustivamente até, 

mas não nos dizem ou não nos sinalizam como fazer para desenvolver 

capacidades e competências para atuar e/ou para enfrentar tais dificuldades. 

Considero, desse modo, ao jovem musicoterapeuta entender os cinco pontos 

abordados neste texto e começar a agir, a efetivá-los. Este já seria um bom 

começo. 
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MUSICOTERAPIA, CULTURA E IDENTIDADE 

 

Mariana Gomes Godinho de Castro
50

 

 

RESUMO 
 

Com base na pesquisa bibliográfica e análise interpretativa, este trabalho 

tem como objetivo explanar, brevemente, conceitos de cultura que fundamentam 

o pensar da Identidade na pós-modernidade. A partir deste conceito, aponta-se 

para a identidade sob a ótica do campo musicoterapêutico, e suas co-relações com 

a perspectiva antropológica do mesmo. Neste parâmetro de discussão, a 

relevância deste conceito na formação do musicoterapeuta e o cliente no contexto 

musicoterapêutico. 

 

Palavras-chave: musicoterapia, cultura e identidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo resulta de algumas questões discutidas no trabalho de 

conclusão de curso, ―Diversidade Cultural e Musicoterapia: questões de 

identidade‖, da Faculdade de Artes do Paraná, sob a orientação das professoras 

Bernadete Franco Grilo e Mt. Rosemyriam Cunha. Propõe-se neste momento, 

discutir o conceito de identidade à luz da perspectiva antropológica, e este mesmo 

conceito no campo musicoterapêutico. Nesta premissa, pretende-se discorrer, 

brevemente, como se desenvolveu o conceito de Cultura historicamente, para que 

se possa chegar num conceito atual e discutir a Identidade na pós-modernidade. 

Sob esta ótica, as relações que se pode fazer entre os campos teóricos citados 

acima, e a relevância desta relação como fundamentação teórica à reflexão do 

sujeito e/ou cliente em Musicoterapia.     

Musicoterapia e Cultura  

Para o entendimento da identidade sob uma perspectiva antropológica, o 

estudo da Cultura e das Culturas, faz-se necessário para compreender o 

―surgimento‖ do conceito de identidade.  
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Segundo Laplantine (2000) em meados do século XIX a cultura passa a 

ser objeto de estudo da ciência antropológica, indicando as diferenças que 

marcam as fronteiras que separam um grupo humano de outro. À medida que se 

contextualiza o outro de forma inseparável de sua cultura, torna-se necessário 

pensá-la como objeto de estudo, para poder pensar o sujeito. Este objeto passa a 

ser definido como os padrões e comportamentos característicos de um povo. 

(KUPER, 2002, p. 59)        

 A discussão sobre cultura sempre relacionou a época histórico-social em 

que é pensada. Deste modo, após a crise européia da Primeira Grande Guerra, a 

definição de cultura é relacionada com a complexidade da civilização. As culturas 

são relacionadas como sistemas mutáveis e construídas através de símbolos, por 

todos os membros que a constituem.      

 Ao relacionar a cultura como um sistema construído, diferencia-se a 

cultura do que é natural. Porém, a natureza sustenta a ação humana. Apesar de 

serem dimensões distintas, acontece uma relação entre o natural e o construído. 

Tornando-as dimensões paradoxais.  Cultura como construção humana é a idéia 

de cultura que Chagas expõe em seu trabalho. (CHAGAS, 2001, p. 10). Salienta-

se a idéia que, junto à objetividade, numa tentativa de mensurar para compreender 

este sistema de relações, aparece a subjetividade, para poder ir além do que é 

mensurável. Neste sentido, as duas, em suas perspectivas, foram e são inevitáveis 

para a compreensão das influências que os ambientes começaram a causar entre 

si. Abre-se espaço para um conceito onde cultura se constitui a partir de diversas 

tendências, sendo um sistema dinâmico que identifica um indivíduo.  

 A Musicoterapia tem se apropriado do conceito de cultura à medida que 

pensa o sujeito, e, portanto, o cliente, como um ser social, que reflete em sua 

ação, sua estrutura social; a maneira de se comunicar; seus costumes, suas idéias, 

sua concepção de vida e expectativas; sua música, enfim, a maneira de se colocar 

no mundo. Este sujeito mostra em sua expressão uma gama de características que 

compõem uma identidade. Assim, um sujeito social possui características em uma 

dimensão grupal e individual. Respectivamente, características que o diferenciam 

do outro de um mesmo grupo ou subgrupo, e características que o diferencia de 

outro grupo ou cultura.  

Identidade como processo na pós-modernidade 

O conceito de identidade situa-se inicialmente, na importância de 

percepção das relações entre o sujeito e políticas de exclusão. A questão posta por 

Hall (2000), remete ao fato de reconhecer a diferença que reside na relação com o 

outro, ou seja, na noção de alteridade, na qual a identidade é construída. 
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Desta forma, a identidade não anula a diferença, pelo contrário, é por 

meio dela que se constitui.  Sendo assim, é neste processo em constante 

transformação e articulação que o sujeito passa, que o autor chama de produção 

de ―efeitos de fronteiras‖, ou seja, uma dinâmica onde o sujeito se percebe e não 

se percebe no outro. Por ser um processo dinâmico, Hall acredita que, a 

identidade é um processo sem diferenciação interna, que não tem costuras, é 

inteiriça (p.109, 2000), segundo este autor:  

As identidades (...) têm a ver, (...) com a questão da utilização dos 

recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção não 

daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos. 

(...)‘quem nós podemos nos tornar‘(...). (HALL, 2000, p. 108 e 

109).   

Nota-se a identidade pensada e atribuída a um processo de transformação 

e mudança, que está sempre em construção, no qual a diferença é intrínseca. 

 Cunha, (2003) ao pesquisar sobre jovens egressos da rua e moradores de 

periferia de Curitiba, relacionou o processo de constituição de sujeito moral, a 

partir de um sujeito inserido em um meio, que revela sua identidade grupal 

através de seu gosto musical e expressões verbais, vindas através da interação 

destes jovens no ―setting‖ musicoterapêutico.  A música o identifica, e identifica 

também o seu grupo e vice-versa. A musicoterapeuta foi percebendo que, ao se 

encontrarem frente às possibilidades de expressão de sua musicalidade, estes 

jovens podiam significar seus valores, decisões e conflitos através da música. 

Sentiam-se, ao compartilhar pautas de suas identidades, parte de um grupo que 

dividia os mesmos gostos musicais e também histórias de vida, trazendo 

vinculada à expressão musical, a idéia de uma identidade grupal, a constituição de 

um sujeito moral. Neste sentido, toda a educação moral que o sujeito constrói, 

contribui para a constituição da identidade da pessoa.    

 Este sujeito pós-moderno, que a partir de um meio, expressa pautas de sua 

identidade, segundo Hall
51

 trazido por Bruschi (2003), possui uma identidade 

móvel. Ele compõe várias identidades que se transformam em relação ao 

ambiente que as rodeiam. As identidades podem ser contraditórias e até mesmo 

não resolvidas, resultando em uma crise de identidade contínua. Assemelhando-se 

com esta perspectiva, no qual o sujeito é ―empurrado‖ pelo deslocamento de suas 

identificações, (BRUSCHI, 2003, p. 81-83) Bruschi, fundamentando-se em 

Kellner
52

, mostra que no mundo pós-moderno, cenas, histórias e imagens da 
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mídia, influenciam na estrutura de identidade individual do sujeito. Ao mesmo 

tempo, diz ser um sujeito com ―uma maior aprovação à mudança‖, por um lado 

benéfico, à medida que pode ser um sujeito com mais liberdade, e maléfico, no 

sentido em que pode-se levar uma vida desarticulada, guiada pelas tendências da 

moda e da publicidade. Nota-se aí a constituição de um sujeito que, influenciado, 

se altera a partir das identificações que estabelece no convívio de seu dia-a-dia, ao 

pertencer e se identificar com a coletividade (idem, 2003, p.91).  

 Nesse sentido, sugere-se que no mundo pós-moderno, as identidades são 

mutáveis, e se constituem a partir de ações e projetos, bem como, um estilo de 

vida e aparência, no qual pode ser algo muito instável, no sentido que a mídia a 

cada dia mostra uma nova imagem e um ícone a ser repetido.  

 Reflete-se, que além do sujeito se identificar com grupos através de 

gostos musicais, ele também se identifica através de imagens e ícones expostos 

pela mídia e publicidade. Sua ação é permeada por uma infinidade de influências 

e identidades vindas de várias culturas. Por conseqüência disso, a maneira de se 

comunicar e se expressar será baseada nessa gama de características e identidades, 

que segundo Hall (2003), vão se deslocando à medida que o sujeito se identifica 

com o meio que está. Ao conhecer estas tendências, o musicoterapeuta pode 

entender as transformações pela qual passa seu cliente, que serão comunicadas e 

mostradas através da sua experiência musical.     

 Esta concepção trazida acima sobre a identidade, abrange a perspectiva de 

diferentes identidades que se complementam ao descentralizar da unidade da 

identidade, ou seja, indica a concepção pós-moderna de identidade que se baseia 

na questão da diferença. Percebendo a qual existe em si mesmo, quando em meios 

diferentes, o sujeito se expressa de formas diferenciadas, bem como as várias 

visões de mundo, sujeitos e significações a partir de uma mesma ação e mundo 

simbólico.  

Identidade e autobiografia musical 

Ao se concentrar num estudo acerca da identidade, Ruud (1998), a partir 

do estudo do ―mapeamento‖ de canções da vida – Autobiografia Musical – dos 

sujeitos que participaram da sua pesquisa, traz que, na execução de alguma 

canção escolhida, o sujeito permite através da mesma, reviver sentimentos que 

contextualizam o momento que o sujeito acredita espelhá-la, bem como significar 

e re-significar o momento em que a música está sendo executada. Além disso, 

através das experiências com as músicas de sua Autobiografia, o sujeito caminha 

para uma organização, realização e domínio, conceitos que considera chave na 
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formação da identidade (idem, 1998, p. 40 e 41). O autor relaciona a escolha de 

uma canção no momento em que é tocada, falada e/ ou cantada como o próprio 

sentido da constituição da identidade, e não como uma representação ou reflexo 

de nós mesmos. (1998, p, 31). Portanto, a idéia que ao reviver a canção, constrói-

se a identidade.         

 A partir da experiência musical embasada num evento presenciado, o 

sujeito se constrói. Ao se auto-construir, o sujeito é acionado por suas motivações, 

desejos, memórias, maneira de contextualizar e estruturar suas experiências. A 

maneira como cria seu próprio discurso e remete suas fantasias é a identidade. 

(RUUD, 1998, p. 36) Este movimento, no qual a música internaliza e exterioriza 

sentimentos e significações, remete a um sentido de pertencimento a um meio 

social e cultural. Ao relacionar esse sentido de pertencimento ao papel cultural no 

qual a música nos ancora, o autor discute sobre a identidade pós-moderna num 

desdobramento do tempo (idem,1998, p. 37), ou seja, uma perspectiva de 

identidade em construção.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao refletir a identidade sob uma perspectiva antropológica, nota-se as 

relações existentes entre estas definições à reflexões de teóricos do campo 

musicoterapêutico. Nota-se a identidade – a formação e expressão desta – 

vinculada a um fato e evento presenciado, contextualizadas em um meio sócio-

histórico-cultural. A partir disso, entende-se que a identidade é um processo que 

se constrói na relação com outrem. Deste modo, o sujeito é e está sempre em 

relação.    

 Estas questões levantadas demonstram a relevância da compreensão 

deste conceito como fundamental para pensar o sujeito e/ou cliente na 

Musicoterapia. Direcionado a isso, percebe-se o vínculo existente entre a 

identidade musical do sujeito e sua identidade cultural, construídos e sustentados 

no processo de identificação e diferenciação que este passa ao longo de sua vida. 

Ou seja, entender que este sujeito, atuante na sociedade, é dinâmico. Concepção 

na qual postula um sujeito que caminha entre a subjetividade e a objetividade, 

quando se percebe nas relações e quando transcende, podendo ter uma visão de si 

mesmo e do contexto que vive.  

Ao transcender, o musicoterapeuta é desafiado a refletir sobre sua 

identidade, a identidade de seu cliente e de sua profissão, contextualizados sempre 

no cenário cultural onde vive. 
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SER MUSICOTERAPEUTA: O MEU, O TEU, O NOSSO SOFRIMENTO 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta através de uma reflexão entre teoria e prática, 

diferentes aspectos do sofrimento humano, como estes aparecem na clínica 

musicoterápica e o manejo do sofrimento na clínica e na vida. Do conhecimento 

do próprio sofrimento, da capacidade de olhar, acolher e ser empático ao 

sofrimento do outro a constituição do Ser musicoterapeuta. 

 

Palavras - chave: musicoterapeuta. Sofrimento. dor 

 

Introdução 

 

Parece-me prepotência querer falar dos sentimentos dos outros, ainda 

mais quando refere-se ao seu sofrimento, pois não existe uma maneira única de se 

descrever todos estados pelos quais se passam. Mas uma vez que o trabalho da 

Musicoterapia se propõe a cuidar, prevenindo, tratando, reabilitando e ou 

habilitando o ser humano nos seus aspectos físicos, psíquicos, cognitivos e 

emocionais, não tem como não se olhar para este aspecto tão em evidência na 

clínica. 

Por isso busquei na teoria orientações para contextualizar o que vi, senti e 

ouvi dos pacientes-clientes tanto nos atendimentos na instituição ―Associação dos 

Deficientes Físicos do Paraná‖, onde atuo desde o estágio de quarto ano (1996). 

Atendendo pessoas em sofrimento físico, psíquico e emocional, pessoas que 

tiveram o rumo de suas vidas drasticamente alterados, por uma doença abrupta, 

como no caso do derrame, que entre suas diversas causas tem o estilo de vida e o 

estresse desta. Ou como nos acidentes ( automobilísticos, arma de fogo, queda de 

nível, mergulho), onde as pessoas tem a nítida sensação que perderam algum 

capítulo- episódio de suas vidas. Algo lhes foi tirado sem pedir autorização. 

Descobrindo-se que o sofrimento já era anterior ao quadro que a doença causou, e 

com as limitações, que as seqüelas causam elas só ganham destaque como um 
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outdoor luminoso. É como se a vida coloca-se-as de frente aos seus maiores 

medos. Perde-se o sentido da vida, o desejo, a vontade de viver. Sofre-se. 

Talvez não de forma tão explícita ou concreta o sofrimento aparece no 

consultório, nas angústias em relação à própria vida. E nós enquanto terapeutas e 

seres humanos também somos confrontados com nossos medos e limitações 

perante a vida e o sofrimento do outro. Assim refletindo entre teoria e prática 

estabelecesse uma teia de relações entre o que é o sofrer, o ouvir-lo no setting 

terapêutico e o cuidar deste sentimento, que fazem parte da minha visão do Ser 

Musicoterapeuta. 

 

Ser musicoterapeuta 

 

―Um terapeuta ideal , para mim, seria alguém que tivesse passado por 

uma limpeza essencial das toxinas inconscientes dentro de sua própria história 

pessoal e que ainda possuísse uma fé inquestionável naquilo que constitui a 

essência do ser humano.‖ (Boyesen, 1983,p 25) 

 

Ser Musicoterapeuta - O que sempre me instigou e inquietou na minha própria 

formação. O que é Ser Musicoterapeuta? 

Metaforicamente diria ser um Minerador de si que auxilia na lapidação da 

pedra preciosa que existe em cada ser. Uma pessoa, que sente, ama, chora, ri, 

canta, pensa, sofre, cria, e recria, dança, toca não só instrumentos musicais, mas o 

outro. Este outro que tem suas marcas, feridas, limitações, sua história. Um ser 

vivo, vibrante, flexível, sensível, receptivo, acolhedor, responsável, capaz de se 

transformar, de se expressar, de compartilhar, de ouvir, e de sentir ―compaixão‖, 

de ser empático ao sofrimento do outro. Por isso da importância de se ter 

consciência de si, das próprias feridas para perceber as feridas do outro e poder 

―curá-las‖ e não sabotar ou dificultar o crescimento e a individualidade do 

paciente, pois ao apropriar-se de si mesmo se é capaz de se diferenciar do outro. 

De certa forma é como se fosse um artesão de si mesmo, construindo-se e 

reconstruindo-se, pois a formação do Ser musicoterapeuta dura uma vida toda e 

talvez nunca se esteja realmente pronto. 

Sendo fundamental reconhecer-se a necessidade do investir na formação, 

seja de forma pessoal – vivendo a vida intensamente e através do crescimento 

pessoal, do autoconhecimento com a terapia pessoal que possibilita experimentar-

se corporalmente, emocionalmente e musicalmente; seja de forma profissional 

com a supervisão, as vivências, desenvolvendo a capacidade de fazer contato e 

sentir em si, estudando, lendo, se especializando, aprimorando e trocando com 

outros profissionais. Podendo-se assim entrar em contato com as próprias 
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emoções, reconhecer suas intensidades, expressá-las, contê-las, saber de seus 

limites, sabendo administrar-se, gerenciar-se, aprendendo a ser, assertivo, 

amoroso, firme, a colocar limites, e a estar disponível afetivamente. (Guaresi e 

Dal-Ri, 2004) Aprendendo a estar ali, presente, não acima, ao lado ou além do 

necessário numa determinada situação, mas como uma parteira. De forma 

simbólica representa o aceitar e guiar aquilo que vem de dentro do 

cliente/paciente. (Boyesen, 1983) 

Ser Musicoterapeuta é aprender a cuidar da dor, do sofrimento humano, 

pois ―[...] não existe nenhum terapeuta ou pessoa imune as tragédias inerentes à 

existência.‖ (YALOM, 2006,p.26)  

O meu, o teu, o nosso sofrimento  

 
―Corpo Vazio – Lágrimas sofridas/ deslizam na minha face/ da dor 

partida/ da alma que perdida/ vagueia em seu corpo/ com medo de 

se ver‖ (Fabiane Alonso Sakai) 

 Com o olhar poético de Carlos Drummond de Andrade sobre o sofrimento 

questiono. [...] Sofremos por quê? [...] O  certo  seria  a gente não sofrer, [...] Por 

que sofremos tanto [...]? [Se] Viver não dói [?] 

―A maior parte da minha vida tem sido vivida como um constante 

sentimento de amargura em algum ponto do meu passado. [...] um 

dia, não agora porque seria por demais doloroso, eu , Heather, vou 

me tornar novamente viva. Quando sentir amor estenderei meus 

braços para um contato corporal em lugar de permitir que o medo 

da rejeição se torne mais importante; vou novamente chorar lá de 

dentro de mim em lugar de conter minhas lágrimas e gemidos 

porque eles poderiam trazer de volta dores antigas; ficarei triste 

quando me sentir assim; feliz, contente ou com raiva se me sentir 

assim [...]Ajude-me a viver de coração, com todo prazer e dor  que 

isso pode causar, mas com uma certa segurança para que eu tenha 

equilíbrio quando as coisas ficarem ruins. Quando vivo segundo 

minha cabeça sinto-me meio morta, sem satisfação – por favor 

ajude-me a destinar minha cabeça para outras funções e não torná-la 

um censor perpétuo dos meus sentimentos; por favor ajude-me a 

exigir de volta a minha vida.‖ (Young, 1983, p.127-128) 

Na clínica nos deparamos constantemente com diferentes formas de 

sofrimento humano. Sentimento este dilacerador de vidas, dito como intrínseco ao 

ser humano, é decorrente do excesso de algo que incomoda, que perturba ou 

provoca insatisfação, seja pela perda do namorado, da separação, de uma traição, 

da falta de objetivos, do estresse do trabalho, problemas familiares ou pelas 
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questões existenciais que envolvem a morte, o isolamento, o significado da vida e 

a liberdade. Angústias, aflições, falta de referencial na vida, conflitos, falta até 

mesmo de identidade fazem as pessoas padecerem.  

Andrea Malavolta, em seu artigo As novas formas de sofrimento (2000) 

ao questionar - porque as pessoas sofrem? Encontra na psicanálise de Freud que já 

estudara a dor humana, as possíveis fontes de onde podem se originar o 

sofrimento: do corpo, do mundo externo e das relações com o outro. Poder-se-ia 

dizer dos encontros e desencontros do mundo interno com o externo, no conflito. 

As pessoas são tomadas por uma sensação de vazio, buscando ativamente 

a destruição. O sofrimento é como uma dor, esta dor que manifesta-se pelas 

emoções, pelo intelecto, idéias e pensamentos, na espiritualidade, como 

consciência, é um elemento psicogênico. ―A dor é um processo cíclico de 

percepção das experiências humanas interiores.‖ (PIERRACOS, 1983, p.15) As 

dores são muitas, nossas dores são muitas, assim como nos faz ver Paulo Roberto 

Gaefke no seu poema ―Nossas Dores‖, o como se percebe e a forma como se vive 

as situações da vida é que fazem o tamanho da dor, do sofrimento. Carlos 

Drummont também diz que a dor é inevitável, mas que o sofrer é opcional e que 

este se dá por se viver um ―eu‖ e um mundo irreal, que não corresponde ao seu 

self, a sua natureza, ou a sua personalidade primária. 

As pessoas são diferentes, lidam de forma diferente com as situações, 

reagem diferentemente, tem histórias únicas. Por isso é preciso conhecê-las, 

compreendê-las nas suas individualidades. Saber quais são os seus caminhos de 

percepção do mundo. Quais seus referenciais de vida, suas crenças, suas perdas... 

Quais óculos estão usando ou por qual janela estão olhando a vida. 

Como ajudar uma pessoa a ter de volta a sua vida e a dizer eu quero 

seguir em frente, se responsabilizando por suas escolhas e acreditando em si 

mesma? Uma vez que ―Não se pode medir as ações e as feridas do espírito 

humano. [Que] Não é possível medir o caminho na mente machucada. Você 

apenas supõe, vai através de correspondências e intuições; você se guia pelo senso 

de reação que experimenta, nos níveis mais profundos de si mesmo. Você permiti 

a si mesmo ver com o coração e responder de acordo com o que 

viu.‖[ouviu,sentiu] (Winkler, 1983, p 130) 

Ouvindo o sofrimento 

 

O Sofrimento que até parece ―silencioso‖, fala. Por um olhar, por uma 

postura, pela falta de sono, de motivação no dia a dia, pela falta de prazer, pela 

dificuldade no fazer – criar – produzir, pelo cansaço constante, pelas palavras 

―negativas‖, pelos pensamentos auto-sabotadores,  por um choro. Muitas vezes se 

transforma em dor física e em doenças orgânicas. Pode ter vários nomes: 
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depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar... Mas que pode ser resumido 

na palavra sofrimento. Este que também fala pelas músicas e canções que são 

lembradas, cantadas, solicitadas para serem ouvidas nos atendimentos.  

A música assim como outras formas de manifestações artísticas, a 

literatura, o teatro, pode ser considerada a mais completa expressão do significado 

exato do sofrer para os seres humanos.  Malavolta (2000) ao citar a escritora 

Adélia Prado, diz que a própria arte nasce da dor, e que o sofrimento na arte é 

ampliado na dor que acompanha a criação artística. Assim como nas canções da 

Idade Média, onde a busca do amor, revela uma eterna incompletude do ser 

humano, quase doentia, pode-se encontrar a relação entre a arte, paixão e 

sofrimento nas canções contemporâneas como neste trecho da música ―Monte 

Castelo‖ de Renato Russo, citado pela mesma escritora. "Amor é fogo que arde 

sem se ver/é ferida que dói e não se sente/é um contentamento descontente/ é dor 

que desatina sem doer", ou em ―Fera Ferida‖ (Roberto Carlos e Erasmo Carlos), 

―Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos 

por amor [...] sou fera ferida no corpo e na alma e no coração‖. Entre tantas outras 

que se poderia citar. 

A pessoa ao escolher uma música ou canção, quase na sua maioria de 

forma inconsciente estabelece uma relação, uma identificação com o conteúdo, 

sentimento que a música – canção carrega em si. Situação esta que presenciei ao 

realizar uma vivência com a música ―Amanhecer, de Peer Gynt‖(Edvard Grieg), 

onde após audição solicitei que as pessoas fizessem uma ilustração das imagens 

que a música despertara nelas, e atribuíssem um nome/título. A música não era 

conhecida pelas pessoas que a ouviram e uma em especial me chamou a atenção 

pela grande proximidade tanto no desenho quanto no título atribuído – O 

amanhecer na montanha. O quanto esta intencionalidade implícita na forma 

musical chega, atinge, ou é percebida numa audição musical. Ao ouvir a música 

ou a própria pessoa toma consciência do que está dizendo e revelando sobre seus 

sentimentos e pensamentos ou toma consciência quando o terapeuta coloca a 

relação entre os conteúdos que o paciente/cliente compartilhou e de seus próprios 

afetos e a experiência/sensação com a estrutura e forma musical, ou ainda quando 

se trata de uma canção com a reflexão da letra desta, a conscientização do 

conteúdo expresso de dor, sofrimento, angústia, medo, pode ocorrer. Muitas vezes 

este processo só ocorre após várias audições e/ou recriações de uma música ou 

canção, ou de várias canções que trazem mudanças no conteúdo, em um ou mais 

atendimentos. Para aprofundar sobre este ouvir teríamos que adentrar em aspectos 

como os abordados no trabalho entitulado ―A canção: um canal de expressão de 

conteúdos simbólicos e arquetípicos‖ da Mt Sofia Cristina Dreher. (DREHER, 

2006, p.127-144) 
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Escolhi este relato que retrata um momento da vida e do sofrimento de 

um paciente, que compartilhou sua história, suas músicas, suas dores, e suas 

poesias para exemplificar uma das diferentes formas do ouvir o sofrimento no 

setting musicoterápico, da ressonância deste em mim, do acolhimento e empatia 

estabelecidos na resposta que ofereci e que posteriormente me possibilitaram 

estabelecer, ligações, associações e leituras para o desenvolvimento do processo 

terapêutico. 

Tinha 30 min. Na semana para estar com A.L., e nestes rápidos minutos 

em que ele conseguia vir aos nossos encontros, sempre estive presente para 

acolher e respeitar sua dor. A. L. fez sua própria coletânea de músicas para 

ouvirmos, refletirmos ou como na maioria dos encontros preferia que o ajudá-se, 

através da indução de imagens com música e do relaxamento corporal, amenizar o 

sofrimento de sua alma. Pois para ele era difícil falar de sua dor, ela aparecia na 

não aceitação, na raiva, nas músicas e na auto-destruição, no desejo de suicidar-

se, mas como ele mesmo dizia, era irônico, pois com seu quadro de tetraplegia 

nem tirar a própria vida conseguia. Sentia-se traído pela vida. Além de ouvirmos 

suas canções e outras que eu oferecia, algumas vezes também aceitou cantar 

mesmo entre lágrimas. A.L. tinha uma outra forma sensível e pessoal de expressar 

seu sofrimento, pelas poesias que escrevia e que passou a me enviar por email. 

Nelas a musicalidade de sua alma falava, pude ouvir no ritmo das palavras e 

frases, na entoação de sua voz muitas vezes embargada, em outras sarcástica 

enquanto as lia (durante o atendimento) seu sofrimento, mas também seu pedido 

de ajuda. 

 
Uma Vida 

―Tombado Pelo Destino /Do Qual Nem Mesmo Acredito/Incendeio-

Me De Tristeza/Sem Saber Qual O Próximo Passo/De Tanto Que 

Sabia, Errei/De Tanto Que Amava, Tropecei/Uma Vida, Um Amor, 

Várias Traições/Várias Traições, Uma Vida, Uma Dor/Dor De Um 

Sonho Desfeito/Impossível De Aceitar E Entender/Como Então 

Fazer Para Esquecer/Ensina-Me Vida a Sobreviver...‖ (A.L, 

14/03/05) 

 

Último suspiro 

―Sob o abandono de tua luz./Cada dia, uma escuridão,/Sob a violenta 

dor da tua ausência./O sofrimento da longa espera/Invade-me o 

corpo inerte,/Me rasga, me fere, me enfraquece,/Em meu pesar de 

esperá-la,/Que o vento sopre e me leve longe.../Esperança! Ainda 

tenho,/Volta luz, alumia-me!/Tira-me das trevas!/Arranca-me da 

solidão!/Encoraja-me para o derradeiro encontro!/Volta... que o 

último suspiro/Reservei para dar em teus braços!‖ (A.L., 29/SET/05) 
 

Estive com ele e dediquei-lhe esta poesia: ―Por uma vida‖ / Que minhas lágrimas 

consolem tua alma/ Que o meu suor seja por carregar o peso que te desola/Que o 
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meu corpo aqueça o frio que te atormenta/ Que a minha música alegre tua tristeza 

infinita/ E no teu alívio vivas. (Fabiane Alonso Sakai) ―... perceber a dor é uma 

maneira de proteger a vida. E, perceber a dor intelectual, emocional e espiritual 

protege a integridade humana assim como a dor física preserva o corpo.‖ 

(PIERRAKOS, 1983, p.18) 

O cuidar – sentir – intuir 

―Não há vantagem em ajudar alguém se isso não cura: e o processo 

curativo funciona internamente.‖ (Boyesen, 1983, p.25) 

S-O-F-R-I-M-E-N-T-O: Ouvem-se as Saudades; a dOr é compartilhada; 

as Feridas são cuidadas e curadas; expressa-se a Raiva e faz-se amizade com as 

Resistências; vivencia-se a Insegurança de se expor; os Medos são respeitados e 

acolhidos;  se dissolve a Estase energética; as aNgústias são choradas; com o 

Toque seja musical ou corporal desde que afeTivo a única desTruição que 

acontece são dos Obstáculos. Os sentimentos como a saudade do que foi ou do 

que poderia ter sido, fazem doer as feridas vivas, assim como a raiva contida, 

negada, as inseguranças, medos causam paralisação, estase energética no corpo, 

na mente e na alma, causando angústias com grande força de destruição, nos 

tornamos a própria dor, tendo-se na compaixão a possibilidade de ajuda.  

A compaixão é a capacidade de se perceber o sofrimento do outro, de até 

mesmo senti-la como se fosse sua. O que se traduziria na terapia pela capacidade 

de empatia terapeuta-paciente. Como diz Yalom (2006, p.33-34) é ver pela janela 

do outro, vendo o mundo como ele vê. E o autor aponta a ―empatia precisa‖ de 

Carl Rogers como uma das três características para um terapeuta eficiente (as 

outras duas características referidas são a consideração positiva incondicional e a 

sinceridade que aqui não serão abordadas). Não deixando de considerar o quão 

difícil é saber o que o outro realmente sente e que ainda projetam-se os próprios 

sentimentos no outro.  

Sinto como coloca Winkler (1983, p.130) que ―a especificidade do 

tratamento não importa‖. ... ―o que importa, apesar do valor da técnica, é estar 

profundamente em contato com os sentimentos de alguém, confiando em sua 

validade e respondendo, daquele lugar do autoconhecimento, aos outros, 

especialmente àquele com quem trabalhamos como clientes.‖ 

Considerações Finais 

 

Pude perceber ao longo deste trabalho refletindo relatos de atendimentos e 

as memórias do que vivi com cada pessoa o quanto realmente sofriam e não 
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sabiam como lidar com a sua realidade. Ouvindo, cantando, falando, dançando, 

tocando, chorando ou calando suas dores e sofrimentos, expressaram e 

compartilharam seu mundo interno e subjetivo, manifestaram conteúdos, 

mobilizando-se emocionalmente, significando e resignificando ―suas‖ canções ou 

aprendendo canções novas entraram em contato consigo mesmas. Ao longo do 

processo, foram enfrentando seus maiores inimigos, seus pensamentos e medos, 

aliviando o seu sofrer e desfrutando com mais intensidade da vida. E o quanto a 

experiência de serem realmente recebidas fez com confiassem em mim e no 

processo. Tendo o terapeuta no contato consigo mesmo a possibilidade de estar 

inteiro para o outro, fazendo da capacidade do contato com sua própria verdade e 

da habilidade de segui-la habilidades terapêuticas, do Ser Musicoterapeuta.  
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma investigação experimental da aplicação da 

Musicoterapia Vibroacústica em um sujeito portador de osteoartrose, tendo como 

objetivo principal a averiguação de seu efeito sobre a condição de bem estar e a 

remoção e/ou diminuição da dor no mesmo. O processo aqui descrito envolveu a 

utilização de ondas sonoras de baixa freqüência de 24Hz, 48Hz e 68Hz e de 

música pré-gravada e reproduzida em um equipamento de áudio, transmitida 

diretamente para o corpo da pessoa através de um dispositivo ‗musical-

vibroacústico‘ construído segundo as referências e critérios de Skille e Wigram 

(1995, 2007), uma mesa de som, um computador com um programa específico 

para edição e tratamento de áudio, um amplificador e um tocador de mp-3/áudio. 

As ondas sonoras de baixa freqüência e as músicas escolhidas para este estudo 

foram devidamente programadas segundo os critérios desenvolvidos por Skille & 

Alvin (1968); Skille & Wigram (1982, 1995, 2005, 2007). No total, foram 

realizadas 10 sessões de 45 – 60 minutos cada, com aplicações semanais de 30 

minutos de vibração no total, subdivididas em 10 minutos para cada freqüência, 

intercaladas por 1 minuto de silêncio entre elas. Foram observados os sinais vitais 

do sujeito e foi aplicada uma avaliação de nível de dor, por meio de uma Escala 

Visual Numérica, e também um questionário qualitativo sobre as condições 

físicas e emocionais do sujeito antes e depois de cada sessão. Os resultados 

indicaram condições favoráveis a este experimento, apontando melhora no bem 

estar, estabilização dos sinais vitais no decorrer das sessões e diminuição da dor 

durante e depois das aplicações. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents an experimental investigation in the application of 

music therapy and vibroacoustic therapy together (Vibroacoustic Music Therapy) 

to a subject with osteoarthritis, a degenerative disease. The main objective was the 

suppression or reduction in pain symptoms and promotion of well being in the 

subject. The process and results described here involved the use of low frequency 

pure sound waves of 24Hz, 48Hz and 68Hz along with pre recorded music 

transmitted directly to the body through a musical and vibroacoustic device 

containing a vibroacoustic chair, a mixing board to mix music and vibration, an 

audio amplifier and a mp-3/audio player. The musical and vibrational device was 

designed by the author of this study in an audio and music laboratory using the 

references from Skille & Wigram (1995, 2007). The sound waves and the music 

repertoire were chosen according to the criteria provided 

by Skille & Alvin (1968); Skille & Wigram (1982, 1995, 2005, 2007). A total of 

ten sessions were carried out during ten weeks with duration of 45 – 60 minutes, 

with 30 minutes total of sound vibration for each session. Measurements were 

taken covering vital signs and pain symptoms were recorded in a ‗Visual Numeric 

Scale‘ before and after the sessions. A qualitative questionnaire was also applied 

to evaluate 

psychological, emotional and physical conditions before and after the sessions. 

The subject reported deep relaxation during the sessions. Altered states of 

consciousness were found in almost all the sessions indicating that the vibrations 

and music penetrates the body in specific ways, changing mood and health 

conditions. The evaluations and results indicated reduction in pain symptoms 

pointing out also the stabilization of physical conditions. Subject reported effects 

indicating that the treatment improved well being and reduced pain symptoms 

during and after the application.  

 

Key words: music therapy, vibroacoustic music therapy, vibroacoustic therapy, 

osteoarthritis, pain 

 

Musicoterapia Vibroacústica 

 

A música e as vibrações sonoras de baixa freqüência são utilizadas em 

vários países no tratamento de condições médicas. No Brasil não havia pesquisas 
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na área de Musicoterapia Vibroacústica. É importante compreender o processo 

musicoterapêutico vibroacústico dentro de um espectro transdisciplinar. Este 

trabalho apresenta uma pesquisa experimental, através de um estudo de caso, com 

uma pessoa portadora de Osteoartrose, uma doença degenerativa e incapacitante. 

O objetivo principal deste estudo piloto foi verificar se a aplicação da 

―Musicoterapia Vibroacústica‖ como intervenção terapêutica promoveria ‗bem 

estar‘ através do relaxamento, e a remoção ou diminuição da dor no sujeito 

estudado proporcionando melhora em sua qualidade de vida pessoal, profissional 

e social. Foram também levantados dados sobre os efeitos fisiológicos e psíquicos 

gerais desta prática através de métodos híbridos de pesquisa e análise 

experimental quantitativa e qualitativa. 

Para nosso estudo piloto contamos com a participação de uma pessoa do 

sexo feminino, com 39 anos de idade e diagnóstico de Osteoartrose. As sessões 

ocorreram no laboratório Sinergiamusic, em São Paulo, sob a supervisão da MT 

Cristiane Amorosino, docente do curso de Musicoterapia da Faculdade Paulista de 

Artes – SP, em um “setting” apropriado para a aplicação da pesquisa, contendo 

condições e equipamentos necessários. Foram utilizados: uma cadeira 

vibroacústica, construída pelo autor do projeto especificamente para a aplicação 

nesta pesquisa (ver monografia em: www.ubam.mus.br), uma mesa de som de 

oito canais, um computador PC com sistema Windows-XP, um Computador 

MAC - G-4 e dois programas específicos para edição e tratamento de áudio (Pro-

Tools e Logic Áudio), um amplificador estéreo de 90Watts de potência e um 

tocador de MP-3/áudio com saída de fone de ouvido. O equipamento, as ondas 

sonoras de baixa freqüência e as músicas escolhidas para este estudo foram 

devidamente desenvolvidos, construídos e programados segundo os critérios 

elaborados por Skille&Alvin (1968); Skille&Wigram (1982, 2005); 

Skille&Wigram (1982, 1995, 2007).  Foram realizadas 10 sessões, com 

aplicações semanais de 45 a 50 minutos cada, subdivididas em 10 minutos para 

cada vibração sonora, intercaladas por 1 minuto de silêncio entre elas. Foi 

também realizada uma entrevista inicial com a participante para preenchimento da 

ficha musicoterapêutica onde foram coletados dados pessoais, histórico musical 

da participante, e anotados possíveis desconfortos com algum som ou vibração 

específicos, em caráter preventivo. Antes do início da pesquisa foi realizada uma 

sessão de testes para adaptação da pessoa à cadeira e o contato inicial com as 

vibrações sonoras de baixa freqüência. O processo de aplicação da musicoterapia 

vibroacústica aqui descrito envolveu a utilização de ondas sonoras de baixa 

freqüência na área de 24Hz, 48Hz e 68Hz, e de música pré gravada e reproduzida 

em um equipamento de áudio, transmitida diretamente para o corpo da pessoa 

através da cadeira vibroacústica. A coleta de dados foi realizada através de fichas 

de registro quantitativo referente aos sinais vitais do sujeito (PA, Temp., FR), e 
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uma ficha contendo uma Escala Visual Numérica (EVN) de nível de dor, além de 

um questionário qualitativo contendo sete perguntas referentes aos estados físicos 

e emocionais do sujeito antes e depois das sessões. A análise dos dados seguiu o 

protocolo de avaliação através da compilação e do cruzamento entre os dados 

quantitativos (tabelas) e qualitativos (questionário) dentro de uma abordagem 

fenomenológica, onde interpretações foram substituídas por observações do MT 

ao longo do processo, na consciência compartilhada por MT e PARTICIPANTE 

dentro do setting (transpessoal). Foi criada assim uma legenda qualitativa em 

cores, ressaltando as palavras significantes para o MT nas respostas dadas pela 

participante a cada pergunta do questionário. Devido à necessidade de síntese 

neste trabalho, devemos penetrar, ainda que superficialmente também, de maneira 

introdutória, na teoria da música contemporânea que sustenta a escolha do 

repertório musical utilizado em nossa pesquisa. O estilo musical escolhido para o 

estudo, seguindo os critérios musicais de Skille, Alvin e Wigram, chama-se 

Ambient Music, uma música que cria ambiências e texturas sonoras, promovendo 

uma suspensão temporal, como definida por um de seus maiores representantes, 

Brian Eno, partindo de estudos eruditos, sua estrutura e forma proporcionaram o 

suporte necessário para a condução das vibrações sonoras, entrando em 

ressonância com o corpo da pessoa, promovendo relaxamento profundo e 

propiciando mais bem estar, segundo relatos testemunhados em nossos 

experimentos. A música aqui descrita não tem melodia ou pulso definido, ou 

ainda alterações bruscas de dinâmica e timbre. O leitor encontrará farto material 

ligado às práticas de musicoterapia vibroacústica ao redor do mundo nas 

referências indicadas ao final deste trabalho. É necessário entender que o assunto 

é complexo, merece aprofundamento na academia e nos grupos de pesquisa. 

Sabemos que existe também a necessidade de algumas noções básicas sobre 

edição e produção de áudio (música e sons), e que estes conhecimentos sejam pré-

requisitos para as práticas que envolvem a tecnologia acoplada ao tratamento, 

para a segurança e o melhor aproveitamento desde a montagem das sessões e 

operação do sistema até a manutenção do equipamento e a elaboração das ondas 

sonoras misturadas com música através de equipamentos apropriados. Deixamos 

aqui um caminho aberto à pesquisa e ao diálogo das várias disciplinas que deram 

suporte a este trabalho, fica clara a necessidade de intercâmbio de colegas e 

instituições para a ampliação das pesquisas na área da musicoterapia 

vibroacústica. 

 

Resultados  

Os resultados de nossos estudos indicaram condições favoráveis a este 

experimento, apontando melhora no bem estar, relaxamento, estabilização dos 

sinais vitais no decorrer das sessões e diminuição da dor durante e depois das 
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aplicações com efeito residual comprovado através dos protocolos. A melhora no 

quadro de dor da participante foi comprovada através da tabela numérica de nível 

de dor (EVN) que registrou queda no nível de dor da participante em 100% das 

sessões. Notou-se também uma melhora no quadro de insônia da participante, 

revelados pelo questionário qualitativo, ainda que estes efeitos não fizessem parte 

dos objetivos iniciais. É possível concluir dizendo que ao longo de nosso trabalho 

foi observado que a Musicoterapia Vibroacústica pode facilitar a autoconsciência 

física e mental, sensibilizando o indivíduo através da utilização das vibrações 

sonoras e da música conjugadas como processo e ‗performance’, ou desempenho, 

na terapia. O estudo realizado através desta pesquisa piloto revelou um salto de 

qualidade na autopercepção intrapessoal e interpessoal do sujeito dentro de um 

“setting transpessoal‖, facilitando o processo musicoterapêutico de forma global e 

integrada com conseqüências positivas na saúde e na qualidade da vida cotidiana 

do sujeito. Faz-se então necessário um aprofundamento destes conhecimentos 

adquiridos e a continuação dos estudos com uma população mais abrangente, 

além da formação de grupos de estudo nas técnicas receptivas, dentre elas, a 

Musicoterapia Vibroacústica. 
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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de investigar a eficácia de um processo 

musicoterápico na promoção de melhoras na área motora de três adolescentes 

portadoras de Transtornos Neurológicos, através do uso específico de 

instrumentos musicais, na Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Dois 

Irmãos (APAE), RS. O uso dos instrumentos musicais de forma planejada, 

baseada em coleta de dados que fundamentaram as escolhas dos objetivos, 

mostrou-se um estímulo facilitador dos movimentos das três adolescentes. Para 

A1, dos 49 comportamentos da FO1 foram observados 9, o que significa 18,4% 

do esperado. Após as 12 sessões de estimulação com os instrumentos musicais, 

A1  evidenciou mais 8 comportamentos, perfazendo um total de 17, observados 

em FO2 (34,7%). O incremento foi de 88,9%. Para A2, dos 49 comportamentos 

de FO1, foram observados 2 (4,1%). Ao final, em FO2, evidenciou mais 5, 

significando 14,3% do total esperado. O incremento foi de 250%. Para A3, dos 49 

comportamentos de FO1, foram observados 9 (18,4%). Ao final, em FO2, 

evidenciou mais 6, significando 30,6% do total esperado. O incremento foi de 

66,6%. Observou-se que a maior parte dos comportamentos evidenciados mostrou 

aumento das habilidades manuais, apesar das características intrínsecas do 

transtorno. 

 

Palavras chaves: Musicoterapia, estimulação, transtornos neurológicos, 

instrumentos musicais.  

 

ABSTRACT 

The goal of this research was to investigate the effectiveness of a Music 

Therapy process through the specific use of musical instruments. This process 

was designed to improve motor abilities of three female adolescents with 

neurological disorders, who attend the Associação de Pais e Amigos de 

                                                 
56

 Esta modalidade de investigação foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdades 

EST, sob o protocolo nº  02/2006 
57 Musicoterapeuta formada pelo Instituto Superior de Música de São Leopoldo, RS. E-mail: 

trindadegraziela@hotmail.com 
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Excepcionais (APAE), in the city of Dois Irmãos, RS. The therapeutic use of 

musical instruments was confirmed as a powerful stimulus to improve their motor 

abilities. Of the 49 motor actions listed in FO1, A1 performed nine (18,4%). After 

twelve sessions of stimulation with musical instruments, A1 was able to perform 

eight different motor actions (FO2), totaling 17. This means an 88,9%  increase. 

At the beginning, A2 was able to perform only 2 motor actions (4,1%) of the 49 

expected. At the end of the stimulation period, A2 evidenced five more (14,3%), 

showing an increase of 250%. A3 performed nine (18,4%) motor actions of the 49 

expected. After the stimulation period, A3 showed six more (30,6%), an 

increment of 66,6%.The therapeutic use of musical instruments was confirmed as 

a powerful stimulus to improve their motor abilities. Manual abilities were the 

main motor actions learned by the teenagers.    

Keywords: Music Therapy, stimulation, neurological disorders, musical 

instruments. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Este estudo teve como objetivo verificar se a estimulação de ações 

motoras nas três adolescentes portadoras de transtornos neurológicos
58

, através do 

uso sistemático de instrumentos musicais harmônicos e de percussão, promoveria 

diferenças evidenciáveis em seus movimentos, após um período de 4 meses.  

Os encontros ocorreram nas terças-feiras, das 13h30min às 15h. Antes de 

iniciar-se o trabalho de estimulação, foi organizada uma Ficha de Observação de 

Habilidades Motoras (FO1 e FO2) contendo 49 funções básicas que são 

encontradas em crianças de 0 a 6 anos de idade, com desenvolvimento normal. 

Essa ficha foi preenchida ao início e ao final das doze sessões de estimulação. Os 

dados obtidos na FO1 foram comparados aos coletados em FO2 ao final do 

processo.  

 

2 - CORPO 

 Nos primeiros anos de vida de uma criança, observa-se o 

desenvolvimento de atos motores como sentar, engatinhar, rolar, que evoluem 

para uma gradativa autonomia de movimentos. A criança aprende com seu 

                                                 
58 Para este trabalho, foi adotada a terminologia da Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, designada pela sigla CID (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD), em sua décima edição. Transtornos 

Neurológicos estão na categoria que compreende transtornos mentais reunidos, que têm em comum 

uma etiologia demonstrável, tal como doença ou lesão cerebral ou outro comprometimento que leva 

à disfunção cerebral, causada por síndrome (doença) ou lesão. 
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próprio corpo, e, através dele, constrói seu esquema corporal (TIBEAU, 2006; 

LEVIN, 2004; VOLICH, 2005; MERLEAU-PONTY, 1999).
 
Esquema corporal é 

o conhecimento que o ser humano tem de seu corpo, das suas representações, 

funções e relações com o espaço e os objetos que nos rodeiam. Segundo Araújo 

(1992), o desenvolvimento das noções de espaço e tempo está relacionado aos 

conceitos de esquema corporal, pois, ―à medida que a criança tem noção de seu 

corpo, começa a adquirir a noção de espaço que a circunda, bem como ter noção 

de duração, ordem e sucessão‖. O desenvolvimento do esquema corporal permite 

ao indivíduo explorar com seu corpo, o espaço e o tempo. Já crianças com 

diagnóstico de Transtorno Neurológico (CID 10) apresentam significativo atraso 

no desenvolvimento motor causado por uma deteriorização neurológica devido à 

incidência de crises epilepsia e síndromes, que retarda ou, muitas vezes, 

impossibilita o desenvolvimento do esquema corporal. Isso dificulta a capacidade 

de se relacionar e se comunicar com o meio em que vivem. 

 

3 - A UTILIZAÇÃO DO RITMO NA MUSICOTERAPIA 

O ritmo é um dos elementos básicos na Musicoterapia. Tem a importante 

função de organizar e impulsionar energia, de estabelecer a ordem, constituindo-

se como elemento mais potente e dinâmico da música. O elemento rítmico 

possibilita que as pessoas dancem, que se aproximem uma das outras. O ritmo 

está associado à organização do corpo e do esquema corporal. A música e as 

atividades musicais possuem uma influência benéfica sobre o nível de tensão, 

perturbação, sensibilidade e tônus de crianças com prejuízos motores (GASTON, 

1968; SCHNEIDER. 1968;  REEVES (1952);  BRUNER (1952)).  

O Ritmo e a música colocam em jogo percepções espaços-temporais, 

memorizações gestuais, improvisação e criações expressivas ilimitadas, além do 

fator de socialização que lhes é inerente. A instrumentalização indispensável do 

corpo é proporcionada pelo ritmo e pela música, abrindo caminhos para um 

aumento das conexões nervosas entre o cérebro e o corpo. A percepção que o 

ritmo proporciona garante um melhor ajuste psicomotor, valorando a noção de 

autonomia perante os ritmos impostos pelo cotidiano (GORZONI, 2005; 

FONSECA, 1996; BRAGA, 1998; YAÑEZ, 2001). 

 

4 - MUSICOTERAPIA COM PESSOAS PORTADORAS DE TRANS-

TORNO NEUROLÓGICO 

Pesquisas realizadas por Thaut (1999) 
 
mostram que o cérebro tem uma 

grande capacidade de  fazer ligações entre o ritmo e as  funções cerebrais, 

permitindo a reorganização da área lesada ou promovendo a transferência de 

funções para outras áreas. Isso ocorre principalmente quando o sistema sensório–

motor, responsável pelos movimentos, é estimulado.  
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  As experiências musicais em Musicoterapia, através dos canais sensoriais 

de informação, sejam eles o visual, o sinestésico ou o auditivo, permitem que se 

alcance o ponto onde a linguagem verbal muitas vezes não consegue chegar. É 

através da utilização do ritmo, com instrumentos percussivos ou melódicos, que 

se pode criar e ou instalar um meio de comunicação. O ―fazer musical representa 

a possibilidade de expressar-se através de uma linguagem‖, permitindo uma 

comunicação com o outro (COSTA, 1989; BRUSCIA, 2000). 

Segundo Thaut (1999), a ação de tocar um instrumento musical é um 

estímulo facilitador do movimento físico. Permite que, ao tocar um tambor uma 

pessoa movimente os dedos, a mão, o braço em direção ao instrumento, 

trabalhando diferentes movimentos musculares. As ações empreendidas ao tocar 

um instrumento possibilitam uma tomada de consciência do esquema corporal, da 

relação com o espaço e o tempo e das possibilidades de servir como meio de 

expressão e comunicação (THAUT, 1999; GORZONI, 2005). 

 

5 - MATERIAL E MÉTODO 

Esta pesquisa foi do tipo observacional, comparativo e contemporâneo 

(GOLDIM, 1997). A população foi composta por  três adolescentes que 

apresentavam características semelhantes: dificuldades no desenvolvimento 

motor, ataxia cerebelar, epilepsia, ausência da linguagem oral e marcha, e que 

estão em atendimento na  APAE Dois Irmãos desde 1996. 

 Apesar de essas adolescentes apresentarem características motoras 

aparentemente semelhantes, a cada uma delas cabe um diagnostico diferente. A 

Adolescente 1 (A1) é portadora de Paralisia Cerebral não Especificada e tinha 16 

anos no início do trabalho. Está na APAE desde 1996. Por falta de informação, a 

família procurou auxílio médico somente quando estava com 11 meses. Junto 

com a Paralisia Cerebral, tem crises convulsivas que, neste momento, estão 

controladas por medicação. A Adolescente 2 (A2) é portadora da Síndrome de 

Rett. Está entre os estágios III e IV (CID 10) da doença. Tinha 14 anos no início 

do trabalho e freqüenta a APAE desde 1995. A Adolescente 3 (A3)  é portadora 

da Síndrome de West. Suas crises convulsivas estão controladas, mas devido ao 

diagnóstico tardio, o seu desenvolvimento neuro-psico-motor ficou 

comprometido. Tinha 12 anos no início do trabalho e freqüenta a APAE desde 

1996. 

Para a documentação do trabalho em imagens utilizou-se uma câmera 

com fitas VHS. A decoupagem dos vídeos foi feita através da descrição das 

imagens e sons. A seleção das imagens foi feita a partir das informações coletadas 

na FO1. 

 A escolha dos instrumentos foi feita de acordo com os objetivos 

estabelecidos. De acordo com Benenzon (1998),
 
os instrumentos foram definidos 
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por suas qualidades de manejo simples, fácil deslocamento, potência sonora, com 

possibilidades sonoras de estruturas rítmicas, melódicas, inteligíveis e claras. E 

―que a sua simples presença fosse suficiente estímulo como objeto intermediário‖ 

(p.76). Os instrumentos musicais selecionados foram: pandeiro sem pele, meia-

lua, atabaque, surdo, caixas, guisos, caxixi, pratos suspendidos, teclado e violão. 

Os pais das três meninas foram entrevistados antes do início do trabalho e 

novamente ao final. As informações coletadas na primeira entrevista contêm 

dados de identificação, história clínica e do desenvolvimento especifico de cada 

adolescente, bem como uso de medicamentos, terapias, processos educacionais. 

Após 12 sessões de estimulação, foram feitas novas observações (FO2).  Por fim, 

as diferenças percebidas entre FO1 e FO2 foram analisadas. Os resultados são 

discutidos à luz da literatura.  

 

6 -  BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES MUSICAIS 

DESENVOLVIDAS 

As atividades desenvolvidas tinham o objetivo de estabelecer canais de 

comunicação, promover ações motoras, reafirmar a identidade de cada uma e 

favorecer no estabelecimento das relações interpessoais. O repertório cantado foi 

escolhido através de uma investigação com as famílias das adolescentes. As 

atividades rítmicas privilegiaram a imitação corporal de movimentos, o tocar os 

ritmos propostos nos instrumentos musicais, o acompanhamento das canções de 

acordo com o que era pedido em cada verso, como por exemplo, mexer a mão e 

bater o pé.  

Devido à ausência de fala das adolescentes, as suas reações determinaram a 

escolha das músicas listadas abaixo. Sorrisos, olhares e movimentos corporais 

foram as reações mais observadas durante as apresentações das canções.   

 

      Tabela 1 – Canções e Tonalidades usadas 

Canções Tonalidades 

Acorda Maria Bonita  Ré Maior 

Alecrim Dó Maior 

Sítio do Seu Lobato Mi Maior 

Cantar Bonito Dó Maior 

Põe a mãozinha pra frente Ré Maior 

Alô Galera Sol Maior 

Atirei o pau no gato Lá Maior 
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7 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na coluna da esquerda da Ficha de Observação do Desenvolvimento 

Motor (FO1) Anexo 1,.encontram-se os comportamentos motores esperados  para 

crianças de até seis anos. À direita, na coluna S (SIM), estão assinalados os 

comportamentos presentes em cada uma das adolescentes. Na coluna N (NÃO) 

estão os não existentes à época da primeira observação e na coluna NO, os 

comportamentos NÃO OBSERVADOS naquele momento. Há uma coluna para 

cada adolescente (A1, A2 e A3).     

 Nas informações de FO1, A1 estava com 16 anos em março, apresentou 

nove dos 49 comportamentos esperados. A2 estava com 14 anos em março e 

apresentou apenas dois comportamentos. A3 estava com 12 anos em março e  

apresentou nove comportamentos motores. Na FO2, em Junho de 2007 (Anexo 2) 

encontram-se assinalados os comportamentos motores que apresentaram melhoras 

após quatro meses de estimulação e comparados com o esperado para a faixa 

etária no desenvolvimento motor normal. Na comparação dos resultados entre 

FO1 e FO2 houve mudanças na quantidade de comportamentos motores 

observados. As estimulações com os instrumentos de percussão/melódicos, 

mais as interações em grupo, permitiram que A1 aprendesse movimentos como 

estender a mão para objeto de sua preferência, pegar e deixa cair os objetos de 

propósito, transferir os objetos de uma mão para a outra em posição sentada, 

colocar pequenos objetos em caixas/container, bater palmas, agarrar o lápis entre 

o dedão e o indicador (movimento de pinça, estimulado com a preensão das 

baquetas), percutir os tambores com as mãos, balançar os guisos para cima e para 

baixo. Tocar as cordas do violão aumentou a extensão dos movimentos dos dedos 

já contorcidos pela síndrome. O tocar as teclas do teclado estimulou movimentos 

alternados, colocando um dedo de cada vez nas teclas, ficar em pé com o mínimo 

de sustentação, apoiada na cadeira para tocar de pé o tambor. A reaquisição destes 

comportamentos motores sugere que a paralisia cerebral não impede que a pessoa 

permaneça funcionante. O que retarda ou impossibilita a evolução ou a 

manutenção de comportamentos seria a falta de estimulação adequada.   

 Para A2, o trabalho estimulou movimentos de estender a mão para o 

objeto de sua preferência, como o violão, tocar nos pratos, tocar e explorar objetos 

com a boca, pegar e deixar cair os objetos de propósito, como os guisos e caxixi, 

bater palmas, estender os dedos para tocar nas cordas do violão. Como portadora 

da Síndrome de Rett, que diminui ou impede o movimento ativo das mãos, além 

das estereotipias presentes, A2 evoluiu menos que suas colegas, mas suas 

reaquisições se mostraram significativas no seu ambiente doméstico, segundo 

relato da mãe.  
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  A perda de equilíbrio da cabeça e do tronco é uma das características da 

Síndrome de West. A3 foi estimulada através de movimentos de estender a mão 

para objeto de sua preferência, segurar a cabeça sobre o tronco, colocar pequenos 

objetos em caixas / container, foram estimulados através do guardar os 

instrumentos com os guisos e caxixi dentro das caixas. Bater palmas, agarrar o 

lápis entre o dedão e o indicador por causa da preensão das baquetas e estender os 

dedos.  

 No Gráfico 1 (Anexo 3), encontram-se os resultados, em números 

absolutos, das diferenças observadas. É possível visualizar as mudanças ocorridas 

em cada adolescente. A1 aprendeu oito comportamentos diferentes, o que 

significa um incremento de 18,4% para 34,7% em relação à quantidade total 

possível de comportamentos observáveis (49 comportamentos).  A2 aprendeu 

cinco e A3 seis comportamentos, perfazendo 4,1% para 14,3% e 18,4% para 

30,6% de progresso, respectivamente, durante o período de estimulação. 

 Por meio das atividades musicais, as adolescentes tiveram a possibilidade 

de expressar-se corporalmente (SACKS, 2007), já que  há ausência de fala. As 

atividades musicais podem não ter nenhum significado consciente para o paciente 

(COSTA, 1989) mas se tornam um meio através do qual é possível  estabelecer as 

relações interpessoais. Os instrumentos musicais têm o papel de facilitar essa 

ação. Ao serem tocados, os instrumentos impulsionam manifestações corporais 

que, devido às características motoras de cada paciente, ainda são de forma 

desordenada. Mas estão presentes e se manifestam consistentemente, o que não 

ocorreu na primeira observação. Foi possível captar nos vídeos e durantes as 

atividades a intensidade do esforço que as adolescentes empreenderam para 

alcançar os instrumentos, o que concorda com Thaut (1999) sobre o quanto um 

instrumento musical pode ser estimulante para um movimento. 

 Os instrumentos utilizados na pesquisa foram adaptados às condições 

motoras de cada uma das adolescentes (BENENZON,1998). A meia-lua e o guiso 

são instrumentos simples e, pelas características de seu formato, podem ser 

adaptados para tocar. Por exemplo, quando não houve possibilidade de ser 

segurado com a mão, o instrumento foi colocado nos braços de A2 e A3, de 

maneira que qualquer movimento que fizessem com o braço inteiro, sons eram 

produzidos. A meia-lua foi colocada no chão, próxima aos pés de A1 para que 

pudesse ser tocado. O estímulo era dado para que um ou os dois pés alcançassem 

o instrumento e o tocassem. O atabaque, as caixas e os pratos de bateria suspensos 

foram tocados com a palma das mãos ou com a ponta dos dedos. Estes 

instrumentos possibilitaram o uso de toda a mão, ou parte dela. O atabaque, as 

caixas e os pratos foram colocados na frente ou ao lado das adolescentes, já que 

tinham apoio. O movimento estimulado era o de estender o braço para frente ou 

para o lado. O caxixi é um instrumento pequeno, leve e possui uma pequena alça 
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na parte superior na qual encaixava os dedos da A2 para sacudi-lo. Foi também 

utilizado algumas vezes entre os pratos da bateria, para a obtenção de maior 

sonoridade.  

 

CONCLUSÃO 

 

Para A1, dos 49 comportamentos listados na FO1 foram observados 9, o 

que significa 18,4% do esperado. Após as 12 sessões de estimulação com os 

instrumentos musicais, A1  evidenciou mais 8 comportamentos, perfazendo um 

total de 17, observados em FO2 (34,7%). O incremento foi de 88,9%. Para A2, 

dos 49 comportamentos de FO1, foram observados 2 (4,1%). Ao final, na FO2, 

evidenciou mais 5, significando 14,3% do total esperado. O incremento foi de 

250%. Para A3, dos 49 comportamentos de FO1, foram observados 9 (18,4%). Ao 

final, na FO2, evidenciou mais 6, significando 30,6% do total esperado. O 

incremento foi de 66,6%. A maior parte dos comportamentos evidenciados 

mostrou aumento das habilidades manuais. 

O período de estimulação foi significativo para o cumprimento do 

objetivo. O aumento das atividades motoras das adolescentes demonstrou que o 

uso dos instrumentos musicais dentro dos princípios da Musicoterapia é uma 

ferramenta importante no trabalho de estimulação com pessoas com transtornos 

neurológicos. A utilização de instrumentos simples e de fácil acesso contribuiu 

para desenvolver um funcionamento motor mais adequado e adaptado às situações 

da vida diária do grupo de adolescentes. A análise dos comportamentos 

evidenciados quando da última observação, traz como evidência mais 

significativa o uso das mãos e dos pés.  

Os resultados puderam ser mensurados através de um instrumento de uso 

fácil, que permitiu visualizar e documentar os comportamentos adquiridos pelo 

grupo. Os instrumentos musicais adequados e ou adaptados às condições de cada 

adolescente, usados de forma a propiciar reaquisições de funções diminuídas pelo 

transtorno neurológico, estimulam a contínua busca por práticas clínicas baseadas 

em evidências.   
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ficha de Observção do Desenvolvimento Motor

Ficha 01- Março de 2007

COMPORTAMENTOS               A1           A 2         A 3

0 a  3 meses S N N.O S N N.O S N N.O

  1. Estende a mão para objeto de sua 

preferência. x x x

2.Segura a cabeça sobre o tronco x x x

3.Toca e explora objetos com a boca x x x

3 a 6 meses

4.Vira a cabeça livremente quando o 

corpo está sustentado x x x

5.Mantém a posição de sentado por mais 

de 2 minutos x x x

6.Pega e deixa cair os objetos de 

propósito x x x

6 a 9 meses

7.Senta-se sustentado x x x

8.Da posição de sentado para a posição 

de quatro x x x

9.Senta sem a sustentação das mãos

x x x

10.Transfere os objetos de uma mão para 

a outra em posição sentada x x x

9 a 12 meses

11.Ficar  de pé com o mínimo de 

sustentação x x x

12.Ficar de pé sozinho por um minuto x x x

13.Cavar com uma colher ou pá x x x

14.Coloca pequenos objetos em caixas / 

container x x x

15.Bate palmas x x x

16.Caminha com o mínimo de auxilio x x x

17.Da poucos passos s / apoio x x x

1 a 2 anos

18.Move-se da posição de sentado para 

posição de pé x x x

19.Rola imitando uma bola x x x

20.Caminha independente x x x

21. Desce escadas, pé primeiro x x x

22.Acomoda-se em uma pequena cadeira
x x x

23.Empurra e puxa brinquedos enquanto 

caminha x x x

24.Sobe escadas com auxilio x x x

25.Dobrar a cintura para pegar objetos 

sem cair x x x

2 a 3 anos

26.Girar a maçaneta da porta x x x

27.Pular com ambos pés x x x

28.Caminha para trás x x x

29.Dobrar papel no meio x x x

 30.Chuta bola parada x x x

31.Agarra o lápis entre o dedão e o 

indicador (movimento de pinça) x x x

3 a 4 anos

32.Salta do chão em torno de 20 cm x x x

33.Chuta a bola grande quando jogada 

para si x x x

34.Caminha na ponta dos pés x x x

35.Corre 10 passos alternando o 

movimento dos braços x x x

36.Sobe escadas alternando os pés x x x

37.Marcha x x x

38.Pega bola com as duas mãos x x x

4 a 5 anos

39.Corre mudando de direção x x x

40.Salta para trás x x x

41.Desce escada alternando os pés x x x

42.Pula com um pé 5 vezes sucessivas

x x x

5 a 6 anos

43.Escreve  em qualquer parte do papel

x x x

44.Caminha em uma tabua equilibrando-

se x x x

45.Estende os dedos x x x

46.Sobe e desce no escorregador x x x

47.Pula corda sozinho x x x

48.Anda de bicicleta x x x

49.Pula num pé só x x x

S. Bluma, M. Shearer, A. Frohman, and J. Hilliard. Portage Guide To Early Education. 1976. 

Cooperative Educational
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ficha de Observção do Desenvolvimento Motor

 Ficha 2- Junho de 2007

COMPORTAMENTOS           A 1           A 2          A 3

0 a  3 meses S N N.O S N N.O S N N.O

  1. Estende a mão para objeto de sua 

preferência. x x x

2.Segura a cabeça sobre o tronco x x x

3.Toca e explora objetos com a boca x x x

3 a 6 meses

4.Vira a cabeça livremente quando o 

corpo está sustentado x x x

5.Mantém a posição de sentado por mais 

de 2 minutos x x x

6.Pega e deixa cair os objetos de 

propósito x x x

6 a 9 meses

7.Senta-se sustentado x x x

8.Da posição de sentado para a posição 

de quatro x x x

9.Senta sem a sustentação das mãos

x x x

10.Transfere os objetos de uma mão para 

a outra em posição sentada x x x

9 a 12 meses

11.Ficar  de pé com o mínimo de 

sustentação x x x

12.Ficar de pé sozinho por um minuto x x x

13.Cavar com uma colher ou pá x x x

14.Coloca pequenos objetos em caixas / 

container x x x

15.Bate palmas x x x

16.Caminha com o mínimo de auxilio x x x

17.Da poucos passos s / apoio x x x

1 a 2 anos

18.Move-se da posição de sentado para 

posição de pé x x x

19.Rola imitando uma bola x x x

20.Caminha independente x x x

21. Desce escadas, pé primeiro x x x

22.Acomoda-se em uma pequena cadeira
x x x

23.Empurra e puxa brinquedos enquanto 

caminha x x x

24.Sobe escadas com auxilio x x x

25.Dobrar a cintura para pegar objetos 

sem cair x x x

2 a 3 anos

26.Girar a maçaneta da porta x x x

27.Pular com ambos pés x x x

28.Caminha para trás x x x

29.Dobrar papel no meio x x x

 30.Chuta bola parada x x x

31.Agarra o lápis entre o dedão e o 

indicador (movimento de pinça) x x x

3 a 4 anos

32.Salta do chão em torno de 20 cm x x x

33.Chuta a bola grande quando jogada 

para si x x x

34.Caminha na ponta dos pés x x x

35.Corre 10 passos alternando o 

movimento dos braços x x x

36.Sobe escadas alternando os pés x x x

37.Marcha x x x

38.Pega bola com as duas mãos x x x

4 a 5 anos

39.Corre mudando de direção x x x

40.Salta para trás x x x

41.Desce escada alternando os pés x x x

42.Pula com um pé 5 vezes sucessivas

x x x

5 a 6 anos

43.Escreve  em qualquer parte do papel

x x x

44.Caminha em uma tabua equilibrando-

se x x x

45.Estende os dedos x x x

46.Sobe e desce no escorregador x x x

47.Pula corda sozinho x x x

48.Anda de bicicleta x x x

49.Pula num pé só x x x

S. Bluma, M. Shearer, A. Frohman, and J. Hilliard. Portage Guide To Early Education. 1976. 

           Mudanças 
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Gráfico1- Resultado da Observação das Três Adolescentes, em junho de 2007, 

após 12 sessões de estimulação

Unidade de Medida: Comportamentos Motores 

Adolescentes Março/07 Junho/07 Evolução (%)

Adolescente 1 9 17 18,4 para 34,7

Adolescente 2 2 7 4,1 para 14,3

Adolescente 3 9 15 18,4 para 30,6
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REFLEXÕES SOBRE „O SOCIAL‟ EM MUSICOTERAPIA 

Laize Guazina
59

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho objetiva contribuir com análises e problematizações iniciais, 

a partir de um esforço epistemológico, acerca do panorama atual da Musicoterapia 

no que tange ao ‗social‘ e suas diferentes instâncias na produção atual da área. 

Neste momento é possível acompanhar tanto a ampliação das populações e 

demandas atendidas pelos musicoterapeutas naquilo que se convencionou chamar 

de ‗área social‘, quanto o surgimento e desenvolvimento de diferentes vertentes 

que têm sido construídas e paulatinamente se fortalecido no campo de saber e 

profissional da Musicoterapia, ligadas a perspectivas teóricas relacionadas ao 

tema ‗social‘.  Neste artigo discute-se, de maneira inicial, o ‗social‘ e seus 

desdobramentos e inter-relações no campo da Musicoterapia contemporânea, 

problematizando-se aspectos da produção teórico-prática do campo de saber e 

profissional da Musicoterapia, bem como suas implicações para diferentes 

âmbitos da área. 

 

Palavras-chave: Social. Musicoterapia Social. Área Social. Epistemologia. 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar brevemente um tema que tem 

sido caro a muitos profissionais e estudantes de Musicoterapia atualmente, que é o 

esforço de compreender o panorama epistemológico atual da área no que tange ao 

‗social‘ em Musicoterapia. Neste momento é possível acompanhar tanto a 

ampliação das populações e demandas atendidas pelos musicoterapeutas, quanto o 

surgimento e desenvolvimento de diferentes vertentes de trabalho da área que têm 

aparecido e paulatinamente se fortalecido no campo de saber e profissional da 

Musicoterapia, constantemente ligadas à chamada ‗área social‘. Neste artigo 

discute-se, de maneira inicial e a partir de um esforço epistemológico, o ‗social‘ e 

seus desdobramentos, algumas de suas inter-relações e produções no campo da 

Musicoterapia contemporânea, problematizando-se aspectos da produção teórico-

prática da disciplina. 

A epistemologia, compreendida como a teoria do conhecimento, não é 

uma busca pela ‗verdade‘, mas um esforço pela compreensão do próprio 
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conhecimento que constrói os saberes e práticas de um campo (de conhecimento), 

neste caso, a Musicoterapia, bem como as implicações desses saberes no campo. 

Esse artigo não tem o intuito de construir análises extensas sobre as questões aqui 

levantadas, mas busca visibilizar e potencilizar essas discussões, na medida em 

que o conhecimento sobre o próprio campo de conhecimento da Musicoterapia é 

fundamental em todos os âmbitos da carreira. Da formação do musicoterapeuta, à 

sua chegada ao mercado de trabalho, à sua implicação social e ética – bem como 

da Musicoterapia - até a produção acadêmica da área e sua respeitabilidade por 

outras áreas, estão envolvidos os saberes e práticas desse campo. Faz parte disso 

também, a necessidade de um profundo e contínuo exercício de análise sobre o 

próprio campo, na medida em que todo conhecimento é político e social, e é 

construído e estabelecido pelas relações intrínsecas entre saber e poder, como 

visibilizou Michel Foucault
60

.  

 
A construção da idéia de ‗social‘, segundo Castel (1998, p. 30), 

remete ao estabelecimento da ‗questão social‘, a qual é uma aporia 

fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o enigma de 

sua coesão e tentar conjurar o risco de sua fratura. É um desafio que 

interroga, põe em questão a capacidade de uma sociedade (o que, 

em temos políticos, se chama uma nação) para existir como um 

conjunto ligado por relações de interdependência. 

 

A questão social evidencia a relação entre o pauperismo da população à 

ameaça de desordem social. Segundo o mesmo autor (Op. Cit.) essa questão foi 

primeiramente explicitada em 1830, suscitada pela tomada de consciência das 

condições de pauperismo da população, agente e vítima da revolução industrial. 

Esse cenário produziu o perigo da sociedade liberal desintegrar-se devido às 

crescentes tensões sociais, conseqüência da selvageria econômica. Esse mesmo 

perigo foi conjurado pela idéia do ‗social‘,  

 
O hiato entre a organização política e o sistema econômico permite 

assinalar, pela primeira vez com clareza, o lugar do ―social‖: 

desdobrar-se nesse entre-dois, restaurar ou estabelecer laços que 

não obedecem nem a uma lógica estritamente econômica nem a 

uma jurisdição estritamente política. O ―social‖ consiste em 

sistemas de regulações não mercantis, instituídas para tentar 

preencher esse espaço. Em tal contexto, a questão social torna-se a 

questão do lugar que as franjas mais dessocializadas dos 

trabalhadores podem ocupar na sociedade industrial. A resposta 

para ela será o conjunto dos dispositivos montados para promover 

sua integração (Castel, 1998, p. 31). 

                                                 
60 Sobre este assunto consultar ‗A Arqueologia do Saber‘ e ‗A Ordem do Discurso‘, entre outras 

obras de Michel Foucault. 
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‗Social‘ é, por definição, todos e tudo nas sociedades. Porém, faz-se 

necessário refinar os usos que se faz desse termo. Constantemente encontra-se a 

idéia de ‗social‘ como o território das camadas mais empobrecidas, ou daquilo 

que lhes compete. Nesse cenário, o termo ‗social‘ tem sido utilizado de maneira 

naturalizada e que reafirma a relação também naturalizada entre ‗risco‘, violência 

e pobreza. Coimbra (2001, p.79) traça a genealogia da relação produzida entre 

pobreza e criminalidade que é sentida como algo que seria ‗natural‘, ou seja, a 

virtualidade do perigo do pobre por ser pobre – concepções que se construíram 

como produto do Capitalismo. 

 Na Musicoterapia, a compreensão que tem sido comumente produzida do 

que é a ‗área social‘ está impregnada dessas idéias de ‗social‘. Isso, pelo menos 

no que diz respeito à área de prática denominada ‗área social‘, que vem se 

caracterizando como o território daquilo que é produto ou associado à pobreza, 

como precariedade, privação, aprisionamento, rua e risco. Assim, a denominada 

‗área social‘ é uma área de atuação que tem congregado uma diversidade de 

populações e necessidades que precisam ser repensadas. 

Essa compreensão, além de impregnada de preconceitos, não reconhece 

que toda e qualquer população atendida faz parte do ‗social‘ e toda e qualquer 

ação dos profissionais e do próprio campo de conhecimento da Musicoterapia é 

essencialmente social, visto que o próprio conhecimento o é. Por outro lado, 

invisibiliza também que a Saúde Mental, por exemplo, faz parte de uma área 

social, visto, inclusive, pelas questões que se colocam acerca da loucura no 

ocidente
61

. 

Por outro lado, é necessário colocar em questão outras instâncias de 

‗social‘ no campo de conhecimento da Musicoterapia, que estão sendo 

desenvolvidas junto às novas vertentes da área, das quais podemos citar 

Musicoterapia Psicossocial, Musicoterapia Social, Musicoterapia Institucional, 

sem contar as diferentes perspectivas de Musicoterapia Comunitária e outras não 

citadas aqui. Essas novas vertentes, influenciadas por diferentes perspectivas 

teóricas, têm tido em comum a influência de concepções de Ser Humano a partir 

da idéia de um sujeito social. Ou seja, um sujeito que se constrói na trama social, 

onde o reconhecimento, compreensão e estratégias de trabalho passaram a levar 

em consideração de maneira consistente as instâncias sócio-culturais das 

populações atendidas, bem como suas problemáticas a partir de compreensões 

baseadas no conhecimento acerca do ‗social‘ a partir das Ciências Humanas. Tais 

teorias buscam e promovem outras compreensões acerca do Ser Humano no 

mundo, a importância fundamental da cultura e da multiplicidade das formas de 
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existência, em oposição à compreensão de Ser Humano como detentor de uma 

essência e que se constitui em um mundo dado (o mundo ‗é como é‘), nas quais a 

idéia fundante é o sujeito essencialista. Estas são posições teóricas são 

profundamente contrastantes e geram perspectivas muito diferentes.  Um sujeito 

social pode ser ilustrado com a idéia de ser humano como um sujeito singular na 

trama que o produz, que é social, e que se constrói em um mundo que também é 

construído.  

As teorias com base em um sujeito social e que são encontradas nas novas 

vertentes da área têm bases diferentes daquelas encontradas nas linhas tradicionais 

de Musicoterapia. Estas são fundadas sobre concepções baseadas em um sujeito 

como ‗essência‘, que é compreendido fundamentalmente a partir si mesmo ou de 

seus laços mais próximos, e que possui uma essência que será descoberta, 

desvelada – o sujeito essencialista. Esse é um traço comum entre as teorias 

musicoterápicas estabelecidas e hegemônicas: a Abordagem Nordoff-Robbins de 

Musicoterapia Criativa, o Guided Imagery and Music, o Modelo Benensoniano, a 

Musicoterapia Analítica, a Musicoterapia de base Humanista e a Musicoterapia de 

base Comportamental. O sujeito essencialista não nega a dimensão social de todo 

sujeito, mas não tem ferramentas para compreender como o sujeito social é 

produzido, entranhado e tramado nesse próprio ‗social‘.  

As novas vertentes, significadas em parte por seus nomes, envolvem 

pensamentos e práticas que têm semelhanças e diferenças ainda não muita bem 

compreendidas e sistematizadas epistemologicamente, inclusive pela velocidade e 

riqueza com que têm sido construídas. Parece que se carece, no cenário brasileiro 

em geral, de maior proximidade para com as novas vertentes na sua produção da 

Musicoterapia nativa, européia e estadunidense, sem contar a produção de outros 

países.  

Essa profusão de nomes demonstra a expansão do campo de 

conhecimento e profissional da Musicoterapia, uma vez que abriga e constrói 

novas perspectivas teórico-práticas fundamentais para a ampliação da profissão 

em todos os seus âmbitos. Sem dúvida, essas são influências interligadas à 

expansão do campo profissional, que tem sido redelineado: não mais um campo 

baseado em relações que se davam em consultórios privados, de clientela classe 

média/alta e branca, mas sim um campo profissional que passa a ser implicado 

com as realidades sociais em que se insere. O que, de outra forma, pode ser 

encarado como uma outra relação com as dimensões políticas do campo de 

conhecimento e profissional da Musicoterapia e, portanto, dos musicoterapeutas. 

Isto, com o passar do tempo, possivelmente redimensionará muitos dos 

sustentáculos teórico-práticos do próprio campo, o que terá influências diretas 

sobre a formação do musicoterapeuta e sua carreira, até mesmo em termos de 

políticas públicas. 
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 Tais influências são essenciais para a (re)descoberta de alguns temas 

fundamentais para a Musicoterapia e que muitas vezes são tratados com grande 

naturalização, como a idéia de que ‗a‘ música é a sempre ‗boa‘ (ou ‗boa para 

tudo‘), e que ‗música‘ é um conceito universal. A Etnomusicologia 

contemporânea tem problematizado consistentemente estas concepções, uma vez 

que visibiliza que a música não pode ser compreendida como um valor universal 

positivo, uma vez que é prática social (não é ‗boa‘ ou ‗má‘ por si mesma) e, 

portanto, participa de diferentes práticas sociais (inclusive aquelas ligadas à(s) 

violência(s)). Da mesma maneira, visibiliza que em diferentes sociedades há 

diferentes concepções do que é música – inclusive sociedades em que esse 

conceito não existe. 
Uma outra compreensão do lugar da música ou seus correlatos em 

contextos diversos deveria, em nosso entendimento, não só 

reconhecer o papel da música e, de modo mais genérico, da 

comunicação sonora não-verbal em processos sociais demarcados 

como violentos, mas também situar reciprocamente formas de 

violência socialmente exercida em processos musicais ou em que a 

música[3] desempenhe um papel-chave  (Araújo et alli,2006). 

  

No contexto brasileiro, começamos a ver com mais constância e consistência 

trabalhos que se voltam às ‗questões sociais‘, sob diferentes perspectivas teórico-

práticas em Musicoterapia. Ainda que, muitas vezes, seja possível perceber uma 

compreensão nebulosa destas questões sociais por falta de intimidade que o 

próprio campo possui com relação ao ‗social‘. Essa falta de intimidade se dá tanto 

pela sua histórica ligação com espaços de atendimento e de formação privados 

(instituições de ensino privadas), bem como com teorias que cunho essencialista e 

também com as influências do discurso médico ainda não bem problematizadas 

no campo (Guazina, 2006). Conforme afirma Santos (2004, p. 02), ―talvez não 

possa ser considerada obra do acaso o surgimento dos primeiros cursos de 

Musicoterapia [no Brasil] num período de intensa repressão política. (...) A 

repressão política e cultural acabou, indiretamente, provocando a emergência de 

temas como a interioridade, o sentimento e a desconfiança nas possibilidades da 

razão‖. Para o autor, estas são condições favoráveis ao individualismo e à perda 

do sentido do coletivo – fundamental para a compreensão dos fenômenos sociais. 

Não é possível neste momento e no espaço deste artigo propor definições estritas 

sobre ‗o(s) social(ais)‘ em Musicoterapia, porém é possível propor algumas 

leituras acerca desse tema. Sendo assim, faz-se necessária a diferenciação e 

redefinição do que é a área de prática denominada ‗área social‘, que não é o 

mesmo que se referir às vertentes musicoterápicas baseadas em um diálogo com 

diferentes teorias baseadas em um sujeito social, que se confrontam com as 

teorias tradicionais, baseadas em concepções de sujeito de base essencialista.  
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Um exemplo típico dos efeitos da importância dessa discussão está no 

campo da Musicoterapia com trabalhadores. Se não houver conhecimento das 

conseqüências do conflito Capital-trabalho e do próprio campo de estudos sobre o 

Trabalho, dificilmente o musicoterapeuta terá ferramentas para compreender os 

efeitos institucionais sobre a saúde dos trabalhadores, que se dão em termos 

eminentemente coletivos e políticos (Guazina, 2006). Essa perspectiva teórica é 

completamente diferente de um trabalho em que a população atendida seja de 

trabalhadores, mas que a perspectiva teórica seja de uma Musicoterapia Nordoff-

Robbins, por exemplo, que é calcada em um sujeito essencialista. No segundo 

caso, ainda que se utilize certas teorias que ajudem a compreender a situação 

social da clientela atendida, as ferramentas teórico-conceituais musicoterápicas 

são essencialistas. 

Sendo assim, contextualiza-se um panorama que requer uma separação entre três 

elementos: a) a ‗área social‘, que é uma área de prática; b) Musicoterapia(s) de 

base essencialista que pode ou não recorrer a teorias sociais como suporte para o 

trabalho desenvolvido, que permanece utilizando as ferramentas teórico-

conceituais e práticas tradicionais das linhas de base essencialista; c) 

Musicoterapia(s) de base social (sujeito social) que, na opinião dessa autora, 

configuram aquilo que pode ser denominado de Musicoterapia Social, uma vez 

que são vertentes que precisam desenvolver ferramentas teórico-conceituais e 

práticas dentro de Musicoterapia especificamente  situadas em conhecimentos 

baseados em um sujeito social. Portanto, o que configura uma Musicoterapia 

Social é seu referencial teórico-conceitual e não a área em que atua. Daí que 

Musicoterapia Institucional situa-se dentro da Musicoterapia Social. 

Por exemplo, a partir dessa perspectiva, trabalhar com pessoas em situação de rua 

não configura Musicoterapia Social, mas sim, uma musicoterapia praticada com 

uma população em precariedade social (leve-se em consideração a dificuldade de 

nominar esse território de práticas), que pode ser considerada como uma prática 

pertencente à área de atuação social - ainda que essa nomenclatura da área de 

prática pareça ser deficiente.  

A expansão do campo de saber e profissional da Musicoterapia se dão 

com novas populações e lugares institucionais, não mais marcados pelas 

realidades sócio-econômicas e culturais das classes no ambiente do consultório 

particular do musicoterapeuta, em relações construídas em instituições privadas. 

São populações e lugares que têm suas trajetórias traçadas nas redes sociais, nos 

média e alta, projetos sociais, no Sistema Único de Saúde, nas camadas mais 

empobrecidas e tornadas subalternizadas da sociedade e que vivem, muitas vezes, 

entre diferentes violências. Considere-se também a violência de Estado e a 

violência da patologização, que é exercida quando se compreende essas 
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populações com base em definições estritas, normalizadoras e morais sobre a vida 

e a saúde, ignorando que diferentes contextos sócio-culturais geram diferentes 

modos de viver, e de se ter e compreender saúde. 

Essa conjuntura evidencia a necessidade de maior compreensão e 

discussão sobre as questões abordadas aqui. Também evidencia a necessidade de 

discussões, leituras e análises pautadas em rigoroso cuidado e tratamento, que 

possam servir de alavanca para ampliações das práticas e saberes da 

Musicoterapia de maneira consistente. Não se pode correr o risco de ‗copiar e 

colar‘ teorias e práticas dessas novas vertentes (bem como das linhas tradicionais) 

porque elas aparentemente são aquilo que fazemos, ou juntar diferentes elementos 

das teorias porque parecem, a um primeiro julgamento, próximas. Uma das 

riquezas da Musicoterapia hoje é, sem dúvida, sua capacidade crescente de 

diálogo com suas próprias realidades. 
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VIVÊNCIA: “CANTAR É MOVER O SOM  

... CANTAR MOBILIZA NOSSA HISTÓRIA”. 

       

Claudimara Zanchetta
62

 

 

Objetivos: Este trabalho tem por objetivo mobilizar alguma fase da história de 

vida dos participantes, através do cantar. Possibilitar que o participante conte algo 

dos seus momentos de vida através de uma canção, trabalhando com 

improvisação vocal e auto-expressão. “Cantar é mover o som ... cantar 

mobiliza nossa história” é uma vivência corporal e expressiva, auxilia o resgate 

das emoções guardadas na memória através da música. 
 

Espaço necessário: Sala sem cadeiras 

 

Material necessário: teclado 

 

Contextualização Teórica:  

A voz para o ser humano é o instrumento primordial de comunicação 

interpessoal. O ato de cantar contribui para a estruturação do ser humano, 

colabora na construção cultural e desenvolve habilidades aprendidas. O exercício 

do canto é a prática da expressão, da memória e estes, entre outros, levam à 

espontaneidade. Lelis, (2002, p.02) diz: ―a voz de cada pessoa está intimamente 

ligada a sua emoção e a personalidade. (...) A voz, o som da pessoa revela sua 

história corporal, emocional, cultural e espiritual‖. O individuo pode tentar se 

esconder atrás das palavras, mas a voz e a maneira com ela é projetada no 

ambiente, revela muito sobre seu mundo interno, suas intenções no momento. 

O cantar leva corpo e a mente a entrarem em sintonia.  Chagas (1997, pg. 

22) fala que: ―a voz é uma experiência que envolve a carga energética. O som 

emitido pelo cliente, experimentando diferentes formas sonoras (...) proporciona 

uma intensa exploração terapêutica. Essas experiências poderão promover o 

surgimento de antigas lembranças e facilitarão a expressão emocional‖. 

 Cantar em grupo possibilita trocas energéticas, compartilhar as histórias 

pessoais e a auto-expressão. Bruscia (2000, 68), comentando as possibilidades de 

auto-expressão no processo musicoterápico, afirma que ao cantarmos ou tocarmos 

instrumentos ―liberamos nossa energia interna para o mundo externo, fazemos 
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nosso corpo soar, damos formas a nossos impulsos, vocalizamos o não-dizível ou 

as idéias não pronunciáveis e destilamos nossas emoções em formas sonoras 

descritivas‖.  

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

BRUSCIA, Kenneth E. Definindo Musicoterapia 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Enelivros, 2000. 

CHAGAS, Marly. Musicoterapia e Psicoterapia Corporal. In: Revista 

Brasileira de Musicoterapia. Ano II – Número 3. UBAM. Rio de Janeiro: 1997. 

LELIS, Claudia. O Som da pessoa. In; Jornal de Musicoterapia. Boletim 

Informativo Semestral da Associação de Musicoterapia do Paraná. Tiragem 6000 

cópias. Fabrica de Comunicação Junior da UFPR, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 112 - 

 

PANORAMA DA MUSICOTERAPIA NO RIO GRANDE DO SUL 

     

 Maria Helena B. C. Rockenbach
63

 

 

 

De início, queremos cumprimentar a Associação de Musicoterapia do 

Paraná pela realização do X Fórum Paranaense de Musicoterapia e pelo I 

Encontro Sul-Brasileiro de Musicoterapia e agradecermos pelo convite para 

participarmos desta mesa redonda.  A temática do fórum "ser musicoterapeuta, 

identidade, formação e mercado de trabalho" é uma questão sempre atual e 

passível de muitas discussões, reflexões, avaliações e reavaliações. 

Segundo Nietzsche
64

, a vida sem a música é simplesmente um erro, uma 

tarefa cansativa, um exílio. Parodiando seu pensamento, poderíamos afirmar:  

Sem  música não somos musicoterapeutas. E sem a Musicoterapia, para muitos de 

nossos pacientes a vida seria  "cansativa",  "sem sentido,"um exílio‖. Precisamos 

de música para nos nutrirmos e nutrirmos  os outros. Necessitamos de diálogos 

constantes com outros profissionais para sairmos de nosso isolamento e 

avançarmos em direção ao futuro  e à Musicoterapia do século XXII...  

O musicoterapeuta tem um compromisso com a Classe Profissional, não 

só de sua cidade e estado, mas com todos os seus colegas musicoterapeutas do 

Brasil e além fronteiras. Precisamos intercambiar idéias, conhecer trabalhos 

novos, investigações que estão sendo realizadas no âmbito nacional e 

internacional, estudar  e aprofundar  nossos conhecimentos para o crescimento da 

área.  A própria comunicação virtual facilita a troca de informações e mensagens 

eletrônicas e possibilita o acesso a Universidades, Centros de Pesquisa, 

Bibliotecas, Associações do mundo inteiro, onde a Musicoterapia se faz presente. 

Nesta breve exposição, abordaremos a trajetória da Musicoterapia no 

Estado do Rio Grande do Sul, desde a sua implantação, ainda na década de 70, 

pela Prof. Dra. Di Pâncaro, até os dias atuais. Destacaremos, principalmente, a 

atuação da Associação Gaúcha de Musicoterapia - AGAMUSI perante a 

comunidade de musicoterapeutas do Rio Grande do Sul. Nosso ponto de partida 

para as discussões pode ser a questão da identidade do musicoterapeuta e sua 

formação: O que é ser um musicoterapeuta no século XXI?  Quais são suas 
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demandas, anseios e expectativas em relação a seu futuro profissional?  Está o 

profissional recém- formado apto a ingressar no mercado competitivo e 

gratificante da Musicoterapia? Acreditamos que, dentro da pluralidade de 

pensamentos e postulados teóricos que veremos neste fórum, possamos chegar a 

um denominador comum sobre a formação, atuação e, principalmente, a inserção 

dos formandos no mercado de trabalho. Destacaremos , entre outras, as seguintes 

temáticas: 1) a formação do musicoterapeuta no Rio Grande do Sul;  2) 

investigações e pesquisas acadêmicas; 3) profissionais atuantes; 4)  ações 

políticas; 5)  jornadas e cursos; 6) metas para  o desenvolvimento da 

Musicoterapia no  Estado. 

A  Associação  Gaúcha de Musicoterapia – AGAMUSI foi criada em 25 

de junho de 1999 por um grupo de profissionais que já vinham se dedicando à 

pesquisa e ao estudo, em  diferentes  áreas de atuação da Musicoterapia. São 

sócios- fundadores da AGAMUSI os musicoterapeutas André Brandalise Mattos, 

Alvano Mutz, Sylverlane Celly Cabral Queiroz, Ana Maria de Souza Delabarry, 

Maria Elena Schmitt Soares Gallicchio, Maria Helena Bezerra Cavalcanti 

Rockenbach, Sofia Camila  da Silveira de Curtis e a educadora  musical Prof. 

Rosana Vargas Marques. Relataremos nesse Encontro as principais realizações 

nesses nove anos de existência  quanto ao aprimoramento acadêmico de nossos 

sócios e profissionais musicoterapeutas,  enfatizando a importância de existir,  ser, 

pensar e agir  como musicoterapeuta com consciência de classe e  atuação na 

sociedade. 

A construção de uma carreira é árdua e constante. Neste breve período de 

existência, já colhemos vitórias como a realização de quatro fóruns estaduais e do 

X Simpósio Brasileiro de Musicoterapia. Trouxemos profissionais de renome, 

nacionais e internacionais, entre eles, Madeleine Veintre, Diana Austin, Kenneth 

S. Aigen, John Carpenter, Lia Rejane Mendes Barcellos,  Marco Antonio 

Carvalho Santos, Marta Negreiros, Marly Chagas e, mais recentemente, o 

musicoterapeuta argentino Diego Schapira, que nos deu no IV Fórum de 

Musicoterapia um mini-curso sobre a Abordagem Plurimodal em Musicoterapia. 

Contamos atualmente com 16 sócios pagantes e atuantes mo mercado de trabalho, 

em clínicas, hospitais, instituições, atendimentos particulares, etc. 

Viemos ao Paraná para, além de fortalecermos nossa amizade, buscarmos 

conhecimento, integração e respeito às semelhanças e diferenças, trazidas pelos 

profissionais da Região Sul do País. Ressaltamos que não queremos nesse 

Encontro desmerecer nossos colegas de outras regiões do Brasil, aqui presentes. 

Esperamos que também haja mobilização de profissionais das regiões Norte,  

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil para eventos desse porte. Nosso País 

é considerado um continente, devido à sua grande extensão geográfica, o que 

impossibilita, às vezes, deslocamentos de profissionais para outros estados. Como 
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estamos mais próximos do Paraná e de Santa Catarina planejamos esse encontro, 

que esperamos ser seguido de outros. Cada região do Brasil tem características 

culturais, sociais  e geográficas únicas. Precisamos unir todas as regiões do Brasil  

para a valorização e crescimento de seu profissional musicoterapeuta. Só assim 

podermos também delinear o perfil do musicoterapeuta brasileiro, em termos de 

demandas, aportes, desenvolvimento científico e criatividade.  Do mesmo modo, 

não poderemos esquecer que a Memória da Musicoterapia Brasileira está presente 

em todas as regiões do Brasil , através de profissionais do passado, presente e 

futuro. Eles fazem e perfazem a nossa  História e urge documentá-los para que 

não caiam no esquecimento. 

A AGAMUSI ressalta a relevância desse Encontro e agradece à 

Associação de Musicoterapia do Paraná pela sua concretização. Sem a ousadia e o 

dinamismo deste grupo de profissionais e colegas, Santa Catarina e o Rio Grande 

do Sul não estariam presentes e irmanados nesta mesa em busca do crescimento e 

valorização do musicoterapeuta. Só a música colocada ao lado do mundo, 

voltando às considerações iniciais de Nietzsche, pode nos dar uma idéia do que 

deve ser entendido por justificação  do mundo como fenômeno estético. Só a 

música justifica o fato de sermos musicoterapeutas e apaixonados pela nossa 

profissão. Só a Musicoterapia tem a capacidade de unir através de seus elementos 

principais (som, melodia, ritmo e harmonia) o Apolo ( com sua racionalidade e 

harmonia) e o Dionísio (com sua desmesurada alegria), existente  em cada ser 

humano, em cada paciente, em nós mesmos, com a missão de, através da arte , 

suprir carências, promover catarse, melhorar a qualidade de vida e, exercermos 

com dignidade, nossa profissão. 


