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PANORAMA DA MUSICOTERAPIA NO RIO GRANDE DO SUL 

     
 Maria Helena B. C. Rockenbach63 

 
 

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 Nietzsche64, 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. 


