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Programação do VIII Encontro de 

Musicoterapia da FAP 
(11 A 15 DE JUNHO DE 2007) 

 

Segunda Feira 11//06/07 – MUSICOTERAPIA NOS 
DIAS ATUAIS 

• 08h00min - Abertura da semana – Coordenador do 
Curso da Musicoterapia da FAP Professor Lydio 
Roberto Silva 

• 08h15min às 08h30min – pronunciamento da 
Associação de Musicoterapia do Paraná 

• 08h30min às 09h45min mesa redonda – profªs. Eulide 
Weibel, Noemi Ansay, Rosemyriam Cunha, Sheila 
Volpi, Jônia Messagi, Lydio Roberto Silva. 

• 09h45min às 10h00min Apresentação musical do 
Grupo Kadama 

• 10h00min às 10h30min – Coffe break  
• 10h30min às 11h30min – Vivência com a Doriane 

(Bayaka) reflexão sobre o uso das flautas em 
musicoterapia 

                                                                
Terça feira 12/06/07 – A MÚSICA E A 
MUSICOTERAPIA NO CONTEXTO DAS 
ORGANIZAÇÕES. 

• 08h00min às 08h15min – Abertura Tiago e Érika 
• 08h15min às 09h30min – Vivência Maestro Hélio Jr. 

Coral Petrobrás e Jornal o Globo. 
• 09h30min às 10h00min – Apresentação musical 1º 

ano 
• 10h00min às 10h30min – Coffee break 
• 10h00min às 12h00min – Discussão e fechamento 

Professor Mt. Lydio Roberto 
 

Quarta feira 13/06/07 - FILOSOFIA E MUSICOTERAPIA: 
O HOMEM E A SAÚDE 

• 08h00min às 08h15min – Abertura Paula e Laura 
• 08h30min às 10h30min - Grupo de estudos sobre 

filosofia da PUC/PR e Profª. .Stela Maris da FAP. 
• 10h00min às 10h30min – Apresentação Musical  3º 

ano / Coffee break  
• 10h30min às 12h00min – Apresentação dos TCC do 4º 

ano. 

Quinta Feira 14/06/07 – MUSICOTERAPIA E 
MUSICALIZAÇÃO 

• 08h00min às 08h15min – Abertura Alunos do 1º Ano 
Magali 

• 08h15min às 10h00min – Mesa redonda Profª. Eulide, 
Maestro Lucas Ciabatta (O Passo), Profª. Mércia Kolia 
(Flauta e o método Kodaly), Profª. Mtp. Maive 
(Musicalização Infantil) e profª. Ana Cristina (Música e 
a criança) 

• 10h00min às 10h30min – Apresentação 2º ano / Coffee 
break 

• 10h30min às 13h00min - Oficina – O passo – Lucas 
Ciabatta 

                Oficina Musicalização 
Infantil 
                    Oficina Música e a Criança 

SEXTA FEIRA 15/06/07 – OFICINAS  
• 08h00min às 12h00min – Oficina Flautas e método 

Kodaly 
• 08h: 00min às 10h30min – Oficina Musicalização 

Infantil 
• 08h30min às 10h30 min – Oficina Musica e a criança 

 
 
 



  

 
IX FÓRUM DE MUSICOTERAPIA DO PARANÁ 

 
-ABERTURA- 

 
Boa noite as autoridades da mesa, colegas de 

profissão, estudantes de musicoterapia e demais presentes. É 
com muita satisfação que a Associação de Musicoterapia do 
Paraná acolhe a todos os participantes para o nosso IX fórum 
paranaense. 
 Este evento tem por objetivo principal reunir 
profissionais interessados em discutir e ampliar 
conhecimentos que norteiam o dia-a-dia de trabalho da 
musicoterapia.  
 Dentro da história dos nossos fóruns regionais já 
foram discutidos temas como: ética; clínica musicoterápica; 
pesquisa em musicoterapia; escuta clínica; musicoterapia no 
contexto multi, inter e transdisciplinar; avaliação em 
musicoterapia, mercado de trabalho, enfim muitos outros 
temas.  

E neste encontro de três dias estamos propondo o 
tema: Viver é afinar um instrumento de dentro pra fora, de 
fora pra dentro. O que será que esse tema quer dizer? 

A atual equipe da AMT-PR, durante reuniões 
semanais, tem se questionado sobre muitos assuntos, mas 
principalmente vem se preocupando com a qualidade do 
profissional que está no mercado de trabalho!  E 
concomitante a isso vem se perguntando: o que nós enquanto 
órgão que representa a profissão aqui no Paraná pode fazer? 

Direcionamos nossas ações em relação a essas 
perguntas. Buscamos apoio na tecnologia criando um site 
para facilitar o contato entre profissionais e a comunidade, o 
e-mail da AMT-PR para estreitar as distâncias entre 
associados, comunidade e associação, realizamos um ciclo de 
palestras com profissionais de diversas áreas, tudo com a 
proposta de atualizar o profissional e mantê-lo interessado 
em continuar afinando o seu instrumento interno.  Podendo 

assim atuar junto ao seu paciente / cliente com mais consciência 
e conhecimento e ainda discutir, trocar e compartilhar 
informações com profissionais da musicoterapia e de áreas 
afins. 

Com essa dinâmica renovamos sempre o juramento que 
um dia fizemos na nossa colação de grau: ser consciente da 
responsabilidade que nos é confiada, respeitar o Ser humano 
na sua integridade, e neste momento desenvolver e divulgar a 
musicoterapia. 
 Desejo a todos um excelente fórum e que possamos sair 
daqui afinados de dentro pra fora e de fora pra dentro vivendo 
com a inquietude e a garra de um recém formado e com o 
feeling e a habilidade que conquistamos nas nossas 
experiências musicoterápicas. 
 Declaro aberto os trabalhos do IX Fórum de 
Musicoterapia do Paraná. 
 Obrigada! 
 
 
 
 
 

Claudimara Zanchetta 
Presidente AMT-PR 

Gestão 2006/2008 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
Resumos dos Trabalhos Apresentados no 

VIII Encontro de Musicoterapia – FAP 
 

VIII ENCONTRO DE MUSICOTERAPIA 
Prof. Mt.Lydio Roberto Silva1 
 
 

 O VIII Encontro de Musicoterapia da FAP é um 
evento de caráter acadêmico, na modalidade de extensão 
universitária, que há sete anos tem se realizado sob o nome 
de Semana de Musicoterapia. 

É importante ressaltar que, pela natureza das atividades 
desenvolvidas, este evento, na sua oitava edição, não poderia 
mais se chamar Semana de Musicoterapia, pois a essência da 
programação (extensão), bem como o teor acadêmico do 
evento não comportava apenas a referência de uma semana 
de divulgação e difusão do curso. Por esta razão, este 
acontecimento, que contemplou palestras, mesas redondas, 
apresentações, oficinas e workshops, teve uma abrangência 
maior, que o configurou como um encontro de múltiplas 
ações voltadas ao desenvolvimento da formação do 
profissional da Musicoterapia. 

Para tanto, além do planejamento e da organização 
discente, este encontro teve mais uma vez a colaboração da 
Associação de Musicoterapia do Paraná, da Direção da FAP 
e o apoio e investimento da Fundação Araucária. 

Convém ressaltar que, o VIII Encontro de 
Musicoterapia da FAP, além de promover de atividades 
complementares ao currículo acadêmico do Curso de 
Musicoterapia da FAP, buscou também abordar questões 
                                                
1  Lydio Roberto Silva – graduado em Licenciatura em Música (FEMP), 
Musicoterapia (FAP), pós-graduação em Educação Especial (PUCPR)l e 
Fundamentos Estéticos da Arte Educação (FAP) e Mestre em Mídia e 
Conhecimento (UFSC). Atualmente é professor e coordenador do Curso 
de graduação em Musicoterapia da Faculdade de Artes do Paraná. 

ligadas às perspectivas mercadológicas da profissão de 
musicoterapeuta, da Musicoterapia na perspectiva das 
organizações, bem como de conteúdos específicos ligados à 
formação acadêmica do futuro profissional. 

Desta forma, a programação do evento procurou servir 
também de aquecimento das atividades propostas no IX Fórum 
de Musicoterapia da AMT/PR.  

Assim, a programação que contemplou as atividades de 
extensão, também oportunizou aos alunos de 4º ano que 
fizessem suas comunicações científicas, apresentadas sob a 
forma de posters e apresentações públicas. 

Outro destaque do VIII Encontro de Musicoterapia da 
FAP foi a presença de profissionais que estão em evidência no 
mercado da música e musicoterapia, que explanaram sobre seus 
trabalhos e sob a forma de oficinas puderam contribuir 
concretamente para com a formação dos estudantes. 

Finalmente, é significativo também dizer que este 
acontecimento se deu no momento em que a reforma curricular 
do curso de Musicoterapia está sendo implementada, fato este 
que reforçou a idéia de que o curso e suas práticas acadêmicas 
estão renovando, buscando caminhos e novas perspectivas para 
aprimorar a formação dos futuros profissionais da 
Musicoterapia. 

 
A MOBILIZAÇÃO, EXPRESSÃO E COMPREENSÃO 

DAS EMOÇÕES EM UM PROCESSO BREVE DE 
MUSICOTERAPIA NA ÁREA PEDIÁTRICA 

HOSPITALAR. 
 

Jéssica da Silva Raposo2 
 

Resumo - Este trabalho visa enfocar a mobilização, a expressão 
e a compreensão da emoções dos pacientes e seus 
acompanhantes, bem como, a compreensão que o  

                                                
2 Aluna do 4º ano do Curso de Graduação em Musicoterapia da Faculdade 
de Artes do Paraná 



  

musicoterapeuta tem das mesmas durante os atendimentos. 
Também discute a importância do fazer musical como um 
atributo na relação musicoterapêutica. Investiga também 
como lidar com o sofrimento, com a dor e com a mudança de 
comportamento decorrente de tratamentos invasivos, como 
por exemplo, os que ocorrem no ambiente hospitalar. 
Apresenta algumas intervenções que  contribuirão para a 
melhora dos fatores emocionais  que seriam estresse, 
ansiedade, a falta de disponibilidade de pessoas quando se 
necessita de ajuda, falta de recursos financeiros para 
satisfazer às necessidades ou para facilitar a vida. e têm como 
intuito  melhorar o ambiente hospitalar e ajudar na integração 
e socialização entre os companheiros de quarto internados 
proporcionando assim uma melhor auto-estima e 
contribuindo para a melhora da qualidade de vida das 
crianças e seus  acompanhantes internados no hospital. 
 
Palavras-chave:Musicoterapia, Emoções, Música, Hospital. 

 
 
A REFLEXÃO SOBRE O SER PESSOA NA 

CONSTRUÇÃO DO SER MUSICOTERAPEUTA - 
CONSTRUÇÃO DA POSTURA PROFISSIONAL DO 

MUSICOTERAPEUTA 
 

Danuta Homann3 
 
Resumo: Esta pesquisa, que está sendo realizada a fim de 
construir o Trabalho de Conclusão de Curso, apresenta um 
estudo a respeito do Ser Pessoa, partindo da discussão 
apresentada pela ciência moral que afirma que o ser humano 
pode tornar-se melhor ou pior pessoa na medida em que 
exercita três dimensões morais em sua vida: afetividade, 
intelectualidade e volitilidade. Complementando o estudo a 
autora apresenta a construção do SER a partir da reflexão de 
                                                
3 Graduanda do 4º ano do Curso de Musicoterapia da Faculdade de Artes 
do Paraná. 

si mesmo em relação. Pois, é na relação com o outro que 
construímos nosso ser e nos diferenciamos na medida em que 
nos identificamos. Partindo das definições e reflexões sobre o 
Ser Pessoa, a autora discorre sobre o Ser Musicoterapeuta e a 
relação entre a busca do SER e “melhora” do Ser 
Musicoterapeuta. Deste modo, para fundamentar tal conceito 
observar-se-á como referência básica as obras do autor francês 
Louis Lavelle. E, como a problematização geral do estudo é em 
torno da pergunta “quem sou?”, autores que tratam do assunto 
também foram incluídos na pesquisa: Viktor Frankl e Carl 
Rogers no campo da Psicologia; Aristóteles, Platão, Julian 
Marías, Carlos Vargas, Olavo de Carvalho, dentre outros no 
campo da Filosofia e no campo da Musicoterapia, por ter uma 
discussão nesse âmbito escassa, toma-se como auxílio obras de 
autores como Even Ruud, Carolyn Kenny, e autores da escola 
de Nordoff-Robbins, por seu caráter Humanista-Existencial, 
caráter este que embasa o presente estudo. 
 
Palavras-chave: Ser Pessoa, Ser Musicoterapeuta, Existência. 

 
 

A RELAÇÃO SER – HUMANO E O BELO EM 
MUSICOTERAPIA 

 
Juliane Neves Fiorezi4 

 
Resumo: O intuito desta pesquisa primeiramente é buscar a 
base filosófica que discuta relação do ser humano com o belo, o 
que move o indivíduo neste sentido. Acredita-se que o ser 
humano ao entrar em contato com a beleza, causa-lhe um 
efeito, uma sensação positiva, passa então a buscar formas de 
entrar em contato novamente com esta sensação que o estimula 
e lhe traz vida, proporcionando um sentido de continuidade. 
Pretende-se então, trazer o estudo sobre a experiência estética 
para o âmbito da Musicoterapia. A proposta é partir do olhar do 
                                                
4 Acadêmica do 4o ano do Curso de Musicoterapia da Faculdade de Artes do 
Paraná. 



  

ser-humano, o seu mover ao entrar em contato com a música. 
Discutir a beleza residindo entre os pólos “indivíduo e obra”, 
ou seja, na relação, a beleza como formas de nos 
relacionarmos com o mundo. Discussões estas importantes 
para a leitura e avaliação do paciente dentro do processo 
musicoterapêutico. Compreende-se o mundo através das 
sensações, do sentir, em Musicoterapia, durante a experiência 
estética podemos entrar em contato com nossos sentimentos, 
a música que nos faz vibrar, neste momento nos reflete, nos 
vemos através da arte e então podemos nos modificar. Como 
última proposta de pesquisa, pretende-se abrir uma discussão 
sobre a estética no processo criativo, durante o fazer musical. 
Pensando a música como um ambiente estético, onde este 
processo criativo se torna um espaço de direcionamento ao 
belo, em que o Musicoterapeuta deva estar atento, 
objetivando proporcionar um ambiente favorável à busca 
estética do paciente e, neste caso, o foco sobre os valores 
estéticos que residem no processo de produção. 
 
Palavras-chave: belo, experiência estética, música, 
Musicoterapia. 
 
Referências  

BRUSCIA, Kenneth E. Definindo Musicoterapia. 2 
ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 2000. 

FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. 9 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1987. 

JUNIOR, João-Francisco Duarte. O que é beleza. 3 ed. 
São Paulo: Editora Brasiliense S.A.. 1991. 

MOORE, Thomas. A emoção de viver a cada dia. Rio 
de Janeiro: Ediouro, 1998. 

 
 
 
 
 
 

A EMPATIA MUSICAL NA ESCUTA E NA 
PRODUÇÃO MUSICAL DO MUSICOTERAPEUTA. 

 
Dionatan Matos dos Santos5 

O Musicoterapeuta, ao se relacionar com o cliente, 
vivencia aspectos políticos de tal relação que se configuram 
pelas relações de poder-controle no setting musicoterapêutico. 
Numa perspectiva rogeriana acredita-se que o cliente tem em si 
mesmo o poder de se modificar. No entanto para que isso 
aconteça é necessário uma condição favorável à mudança. Para 
um terapeuta humanista, congruência, aceitação do outro, e 
compreensão empática, constituem três fatores fundamentais 
para essa construção de um clima propício à mudança6. Esta 
pesquisa aborda estes três aspectos, com destaque para a 
compreensão empática do musicoterapeuta no âmbito de escuta 
e produção musical. Sendo assim, como é possível uma empatia 
musical do musicoterapeuta em sua relação com o cliente? Com 
o intuito de abrir possíveis respostas, esta pesquisa segue uma 
metodologia de pesquisa bibliográfica e entrevista com 
profissionais musicoterapeutas.  BRUSCIA (2000) faz 
referência às técnicas empáticas como imitação, sincronização, 
reflexão e incorporação. Além destas o terapeuta demonstra 
empatia quando seleciona a música de acordo com o Princípio 
de ISO7. È necessário compreender que estas técnicas são 
eficazes na medida que o Musicoterapeuta atende também a 
outras condições de mudança já citadas: congruência e 
aceitação do outro. De posse destas qualidades o 
musicoterapeuta poderá ter a capacidade de assumir uma 
perspectiva musical diferente da sua. Isto inclui abandonar 
temporariamente um juízo estético, crenças e valores, para 
poder experimentar a escuta do outro, e retornar a si mesmo 

                                                
5 Aluno do 4º ano do curso de Musicoterapia – Faculdade de Artes do 
Paraná.  
6 ROGERS, Carl. 1978, p. 18. 
7 BRUSCIA 2000, p. 67. 



  

com mais possibilidades de compreensão do comportamento 
musical e conseqüentemente pessoal do cliente.  

Palavras-chave: Musicoterapeuta – Música – Empatia. 

Referências  
BRUSCIA, Kenneth E. Definindo Musicoterapia. Rio 

de Janeiro: Enelivros, 2000. 
BENJAMIN, Alfred. A Entrevista de Ajuda. Trad. 

Urias Correa Arantes. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1986. 

COSTA, Cristina. Questões de Arte. A Natureza do 
Belo, da percepção e do prazer estético. São Paulo: Moderna, 
1999.  

JORDÃO P. M. Aconselhamento Psicológico 
Centrado na Pessoa. São Paulo, 1987. 

ROGERS, Carl Ransom. Sobre o poder pessoal. 
Tradução de Wilma Milian. São Paulo: Martins Fontes, 1978. 

ROGERS, Carl Ransom. Um Jeito de Ser. Tradução 
Maria Cristina Machado Kupfer, Heloisa Lebrão, Yone 
Souza Patto. São Paulo: EPU,1983. 
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PROYECTO MÚSICA Y PSIQUISMO 
Lic. Mt. Patricia Pellizzari8 

 
Resumo  
 
Equipo de Investigación: Lic. Romina Bernardini, Mt. Ma. 
Fernanda Barbaresco, Lic. Alfonsina Basutto, Mt. Claudia 
Mendonza, Mt. Lilia Caberta,  Mt. María Fernanda Rodríguez, 
Mt. Flavia Kinigsberg,  Mt. Juan Vaccaneo, Mt. Leandro 
Versace, Mt. Marina Frigerio 

Como todos Uds. ya sabrán ICMus nació y sigue siendo 
un Equipo de musicoterapeutas  que investigamos acerca de una 
modalidad de análisis de las producciones sonoras individuales 
y vinculares en el dispositivo musicoterapéutico. 
Este equipo lleva adelante el proyecto desde 1998 hasta la 
actualidad, momento en que publica los resultados del estudio, 
Música y Psiquismo. 
Voy a relatarles entonces cuales fueron las premisas desde las 
cuales este equipo comenzó a investigar. 

• Desde un marco ético en el que los Derechos Humanos 
y del niño son los pilares de la intervención y 
cosmovisión musicoterapéutica. 

• Desde un marco psicodinámico, que nos provee una 
concepción de sujeto y una teoria para comprender el 
funcionamiento psíquico y el desarrollo psicoevolutivo. 

• Desde una perspectiva Psicosocosocial (cultural y 
social) que implica considerar a la variable contexto 
como imprescindible para la comprensión de la 
demanda y del malestar del sujeto. 

• Desde  una perspectiva salugénica y preventiva que 
considera a la promoción de núcleos sanos y a la 
creatividad como mecanismo de afrontamiento en la 
vida cotidiana como proceso y meta no excluyente del 
tratamiento clínico. 

                                                
8  Curriculum.............E –mail: icmusargentina@yahoo.com.ar 



  

DISPOSITIVO I: alude a las características y relaciones 
entre los tres elementos principales: 
Musicoterapeuta – Objeto Sonoro – Paciente 
DISPOSITIVO II: alude a las funciones específicas del 
musicoterapeuta: 
Observación y Escucha – Análisis – Intervención 

A) Tipos de Escucha: índice – desciframiento – 
Intersubjetiva 

Aquí podemos pensar también en tres campos 
pertinentes de la escucha: 

Campo Notable de la escucha del Musicoterapeuta 
Campo Saliente (fenomenológico) 
Campo Significativo para el paciente  

B) Tres ejes de análisis:   
 Del estilo sonoro o fenoménico 
 De las asociaciones extramusicales 
 Del vínculo  

C) Verbal y no verbal, a través de las TVS (técnicas 
vinculares)  
DISPOSITIVO III: alude a las modalidades de Enlace a los 
objetos sonoros investigadas. 
Manipulación sonora – Exploración Sonora – Creación 
Sonora 

La investigación profundizó en problemas tales como: 
¿Qué características tienen las expresiones musicales 
espontáneas de los sujetos?, ¿Existen diferencias entre las 
producciones musicales de sujetos con diagnóstico 
psiquiátrico y las que pertenecen a sujetos sin diagnóstico?, 
¿Qué funciones sonoras caracterizan a estas producciones?, 
¿Existen relaciones entre las improvisaciones musicales de 
los sujetos con las funciones psíquicas como el pensamiento, 
simbolización, juicio, afectividad, plasticidad psicológica, 
insight, entre otras?, ¿Los conocimientos musicales influyen 
al momento de realizar una expresión musical espontánea?, 
¿Existe relación entre la forma en que los sujetos se expresan 
musicalmente y su modalidad de vincularse con otros?,  

Y por tanto…¿Existen perfiles sonoros individuales? 

¿Existen perfiles vinculares? 
  Dada la extensión del estudio, se lo ha dividido en dos 
etapas claramente identificadas. 
Los objetivos de la primera etapa fueron: 

1. Describir los elementos y funciones sonoras que 
conforman las producciones sonoras improvisadas 
individuales.  

2. Describir las modalidades de conexión sonora vincular 
que conforman las producciones sonoras vinculares.  

3. Diseñar un Predictor Teórico de Perfiles o bandas de 
organización dinámica individual según las distintas 
dinámicas de organización observadas. 

4. Diseñar un Predictor Teórico de Perfiles o bandas de 
conexión vincular según las distintas dinámicas 
vinculares observadas. 

5. Describir las características de las variables psíquicas 
que surgen en las entrevistas verbales. 

Los  objetivos generales de la segunda etapa fueron: 
1. Validar la representatividad de los Perfiles Sonoros 

Individuales en la muestra. 
2. Validar la representatividad de los Perfiles Sonoros 

Vinculares en la muestra. 
3. Determinar las relaciones significativas entre Perfiles y 

variables psicológicas en los sujetos con y sin 
Diagnóstico. 

Por lo tanto las Hipótesis de trabajo fueron: 
1. La presencia de funciones sonoras permite agrupar las 

producciones sonoras improvisadas en distintos Perfiles 
de Organización Sonora.  

2. La presencia de variables sonoras vinculares permite 
agrupar las producciones sonoras en distintos Perfiles de 
Conexión Sonora Vincular.  

3. Existen relaciones significativas entre Perfiles sonoros 
Individuales, Vinculares y Variables relevantes de la 
organización psíquica del sujeto manifiestas en las 
producciones verbales y escritas 



  

 Luego de realizar la experiencia empírica, de 
operacionalizar todas las variables y confeccionar todas las 
planillas de relevamiento de datos se procesó la información 
con el paquete Estadístico SPSS. A través de procedimientos 
cuantitativos y cualitativos se han podido determinar cinco 
Perfiles Sonoros Individuales (aleatorio, en germen, estable, 
en complejidad y creativo), cinco Perfiles Sonoros Vinculares 
(aislado, fusionado, dependiente, diferenciado e integrado) y 
relaciones significativas por sus tendencias de correlatividad 
entre dichos perfiles y las variables psicológicas. 

En este escrito se desarrollarán los resultados de la 
primera etapa.  

Definimos Perfil  Sonoro como una banda de 
comportamiento. 

Un PSI está determinado entonces por: 
ü Una modalidad particular de producir enlace con 

los objetos sonoros 
ü Al menos dos variables sonoras que están bajo 

un proceso de organización dinámica 
ü La presencia de una o varias funciones sonoras 

que activan la dinámica entre las dimensiones 
sonoras 

Pero nuestra meta fue un poco más allá. ¿Qué 
relaciones significativas se observan entre perfil,  diagnóstico 
y conocimientos musicales? 
Para respondernos a estas preguntas  tuvimos en principio 
que definir unas cuantas cosas: 
¿Que es una producción sonora individual y vincular? 
¿Cuales son las dimensiones principales, y que tipo de 
funciones intervinientes íbamos a considerar en estas 
Producciones Sonoras Individuales y vinculares? 
¿Como describir los elementos constitutivos de  un Perfil 
Sonoro? 

Así se fueron configurando las definiciones 
operacionales de este proyecto que son mas de cien. 

Las planillas de relevamiento de datos, de lo 
individual  y vincular.  

La capacitación necesaria en el uso de las técnicas con 
las que íbamos a relevar los datos de las producciones 
vinculares. 

La capacitación de los analistas de datos etc. 
Entrada a la matriz y otras tantas cuestiones específicas 

del rol del musicoterapeuta investigador. 
 Las dimensiones de la Planilla individual están 
constituidas por los elementos contributivos principales del 
hacer con lo sonoro. 
Organización dinámica del tiempo, de las alturas, del timbre, de 
la densidad y de la intensidad. 
Las funciones privilegiadas a estudiar fueron:  

• Diferenciación,  
• Selección,  
• Combinación,  
• Constancia,  
• Variación,  
• Repetición  e  
• Integración Creativa. 
Una función es la forma en que se relacionan unos 

elementos sonoros con otros otorgando organización dinámica a 
la producción sonora. 
Respecto de la planilla vincular  sus dimensiones  principales se 
crearon a partir estados de conexión sonora con el 
entrevistador: 

• Desconexión sonora 
• Recurrencia a modalidades sonoras propias  
• Imitación sonora 
• Monofonía 
• Homofonía 
• Subordinación sonora 
• Control sobre la improvisación del otro 
• Contraste Sonoro: 
• Figura 
• Fondo 
• Contrapunto 



  

• Propuestas sonoras abiertas 
Las técnicas utilizadas fueron:  

• De contacto (aclaración que no hay estados tan 
desestructurados, por lo tanto no se usó) 

• Resonancia 
• Acompañamiento 
• Dialogo 
• Creación 
Un Perfil Psicosonoro será entonces una asociación 

significativa entre un estado X de producción sonora 
individual, un estado X de Producción sonora Vincular y 
ciertos rasgos subjetivos que arrojan en nuestro caso la 
entrevista verbal y la observación y el diagnóstico previo 
institucional. 

Pusimos especial énfasis en la organización del:  
• Pensamiento 
• Juicio 
• Simbolización 
• Plasticidad Psicológica 
• Afectividad  
• Receptividad a lo sonoro  
• Capacidad de  insight a traves de lo sonoro 
• Fluidez verbal 
Los alcances y aportes de esta teoría son 

fundamentalmente a la Clínica y Prevención 
Musicoterapéutica en salud Mental. 

Nos ayudará a comprender aspectos de evaluación 
diagnóstica en musicoterapia, al poder tomar las 
producciones sonoras como objetos de indagación de la 
subjetividad. 

Mas específicamente podremos situar: 
Si los conocimientos musicales previos colaboran u 
obstruyen  en el momento de la evaluación diagnóstica y en 
que aspectos. 

Cuales son los elementos contributivos que mas se ponen de 
manifiesto en el momento de la evaluación diagnóstica, según 
diagnóstico y rasgos de subjetividad. 
Que problemáticas emergen entre el campo Notable de la 
escucha y el campo Saliente de la producción y el Significante 
para el sujeto. 

El Equipo ICMus, Investigación y Clínica 
Musicoterapéutica, tiene el agrado de presentar su reciente 
libro, “Proyecto Música y Psiquismo. Lo Psicosonoro”. 
Esta publicación, constituye la primera investigación 
latinoamericana que estudió las expresiones musicales 
espontáneas de los sujetos y la relación que éstas guardan con 
las funciones del psiquismo, con alcances diagnósticos en 
salud mental, aportados desde la musicoterapia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MUSICOTERAPIA: UMA PRÁTICA CLÍNICA 
 
                                                                                                 

Rosemyriam Cunha9 
 
 
Resumo: Nesse trabalho procurou-se revisar as definições de 
Musicoterapia compiladas por Kenneth Bruscia no livro 
Definindo a Musicoterapia (2000) com o objetivo de destacar 
termos e palavras que nelas se repetem. A análise do 
conjunto de expressões assim encontradas oportunizou uma 
reflexão sobre conceitos que distinguem a práxis 
musicoterapêutica. Após esse estudo teórico, procurou-se 
estabelecer uma visão mais ampliada da percepção do campo 
de atuação da Musicoterapia a partir da observação de 
intervenções gravadas e apresentadas em vídeo. 
 
Palavras-Chave. Musicoterapia – Música - Prática Clínica- 
Musicoterapeuta  
 
Abstract: In this work, music therapy definitions compiled 
by Kenneth Bruscia in the book called Defining Music 
Therapy (2000) were revised with the objective of  showing 
up terms and words that repeat in them. The analysis of the 
group of expressions found enabled a reflexion about 
concepts that distinguish music therapy practice. After this 
theoretical study, a wider vision of the field of Music 
Therapy actuation was looked for by the observation of 
interventions recorded and presented in video.  
 
Key-words: Music Therapy – Music – Clinical Practice – 
Music Therapist   
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Cedo na vida, entendemos que a comunicação com as 

pessoas que nos rodeiam é uma questão de sobrevivência. 
Desde os primeiros dias, após o nascimento, o bebê e a mãe 
iniciam um jogo de expressividades sonoras baseadas em 
tonalidades emocionais. Choros, resmungos, balbucios, 
modulações na altura e intensidade de voz constituem as 
mensagens que ambos vão aprendendo a interpretar 
(CAMARGO, 2004). Essa forma comunicativa progride para as 
canções de ninar, de brincar, atingindo melodias e canções que 
escolhemos como favoritas, que nos envolvem e interessam.  

Nossa comunicação é permeada por sonoridades, ritmos, 
gestos e alterações da voz que ultrapassam a palavra falada. São 
trocas que se concretizam na articulação da voz cantada e na 
expressão corporal. Esse código comunicativo, aqui 
denominado por linguagem musical, se configura como uma 
das dimensões humanas de ser e existir no mundo.  

Somos sujeitos que nascemos e nos desenvolvemos em 
um determinado tempo histórico, numa determinada sociedade 
e cultura. Somos influenciados, como pessoas individuais ou 
como agrupamentos sociais, pelos fatos que ocorrem no meio 
em que vivemos. Também o meio recebe as influências de 
nossas ações. Esse processo de modificação mútua entre 
homem e meio sociocultural permite que a construção de nossa 
identidade ocorra num processo contínuo e nunca acabado 
(LANE, 1997).  

Marcado pela vivência de experiências pessoais esse 
processo de construção identitária torna cada pessoa única 
dentre os outros que a rodeiam. A pessoa, na sua singularidade, 
interpreta os fatos que percebe e vive de acordo com os 
elementos de sua realidade subjetiva. Por essa ótica, um mesmo 
acontecimento pode assumir sentidos diferenciados entre as 
pessoas que o experimentam. Cada qual irá colorir um mesmo 
evento com os significados e sentidos que dizem respeito às 
suas experiências únicas e subjetivas (PÁEZ E ADIÁN, 1993). 

 Por essa perspectiva, as formas simbólicas de expressão e 
comunicação concretizadas pelas pessoas - linguagem, 



  

expressões plásticas, musicais e escritas - emergem 
impregnadas dos conhecimentos, sentimentos e emoções 
adquiridos no decorrer das vivências sociais próprias da 
experiência de cada um. Sujeitos individuais ou coletivos 
recebem informações do meio e delas se apropriam conforme 
sua percepção e significação. Quando se expressam, 
comunicam aquilo que internalizaram, que os constitui como 
pessoa ou grupo (IBIDEM).   

Por essa razão, um mesmo fato musical, seja ele um 
som, uma música, um ritmo, tem como código musical 
socialmente instituído, um significado que é geral. Porém, 
pode adquirir sentidos diferenciados já que cada pessoa 
atribui aos fatos musicais que experimenta uma significação 
subjetiva baseada no contexto em que os mesmos são 
vivenciados. 

 A linguagem musical passa a se constituir, por essa via 
de entendimento, numa forma de expressão que amplia, que 
revela a forma de ser, de ver e perceber o mundo dos sujeitos 
produtores dessas sonoridades. Concretizadas em canções, 
melodias, letras, harmonias, ritmos e movimentos, as 
vivências sonoras passam a formar o repertório de sentidos e 
significados afetivos e culturais que as pessoas constroem no 
decorrer de sua caminhada histórica (CUNHA, 2003).   

Esse repertório pode contribuir, como um elemento 
interpretativo, para uma prática que se preocupa em trazer à 
consciência das pessoas essa dimensão de ser sonoro-
musical. Essa prática é a Musicoterapia que, partindo das 
sonoridades próprias de cada sujeito, tem por objetivo 
encontrar, no decorrer de interações musicais, alternativas de 
ação que possibilitem aos sujeitos a vivência de um cotidiano 
mais digno, mais feliz.  

No intuito de aprofundar o entendimento da 
abrangência da atuação da musicoterapia, procuramos revisar 
as definições que constam no apêndice do livro Definindo 
Musicoterapia do musicoterapeuta Kenneth Bruscia (2000, p 
273-286). Nosso interesse centrou-se na observação e análise 
do conjunto de expressões e palavras que aparecem mais de 

uma vez no conjunto de descrições ali apresentado. Partimos da 
hipótese de que o conhecimento das noções que se repetem, 
confirmando visões de vários autores, podem colaborar para o 
entendimento dos fundamentos que norteiam essa área do 
conhecimento. 

Na referida fonte, as definições qualificam a 
musicoterapia como: uma profissão; coleção de técnicas e 
procedimentos; carreira paramédica de princípios científicos; 
uma técnica; uma ciência e uma disciplina (BRUSCIA, SILVA, 
NISHIHATA, DI FRANCO & PERILLI, p. 278-280). 

Encontram-se repetidos os seguintes descritivos quanto à 
relação entre a música e a prática: utilização da música, 
utilização funcional da música, utilização controlada da música, 
utilização planejada da música, utilização do som, da música e 
do movimento, aplicação controlada de atividades musicais, 
aplicação sistemática da música, experiência musical, estímulos 
acústicos e musicais; experiências musicais estruturadas 
(NATIONAL ASSOCIATION FOR MUSIC THERAPY, 
MUNRO E MOUNT, FLESHMAN E FRYEAR, LECOURT & 
DOYLE, p.278-280). 

A música no contexto musicoterapêutico vem associada 
às seguintes conotações: instrumento terapêutico; meio 
facilitador de relações; representante do estado afetivo, do 
mundo de fantasia e da história psíquica do cliente; facilitadora 
da produção de estados regressivos e da abertura de canais de 
comunicação; agente de mudança que permite o 
estabelecimento da relação terapêutica (BOXILL, 
BENENZON, AGROTOU NATIONAL COALITION OF 
ARTS THERAPIES ASSOCIATION, p.. 273-275). 

Segundo os autores, são objetivos da musicoterapia: 
estabelecer uma relação terapêutica; favorecer o 
desenvolvimento da pessoa; manter, aumentar ou recuperar o 
bem-estar do cliente; promover mudanças na saúde; obter 
mudanças positivas na conduta; ajudar o indivíduo a 
desenvolver a autoconsciência; reabilitar habilidades físicas, 
mentais, comportamentais, sociais (BENEZON, BRUSCIA, 
DEL CAMPO, CODDING & HADSELL, p. 274-278).   



  

As definições mostram que essa prática é indicada para 
crianças, jovens, adultos e idosos. Quanto à relação que se 
estabelece entre música-paciente-terapeuta foram 
encontrados os seguintes termos: relação música-paciente-
terapeuta; relação mútua; relação terapêutica e processo 
interpessoal (DI FRANCO E PERILLI, GOMES E LEITE, 
GUARALDI, BRUSCIA, BANG, AGROTOU, ALVIN, 
p.273-275). 

A musicoterapia é localizada numa abrangente gama de 
possibilidades de atuação: necessidades sociais, intelectuais, 
físicas e emocionais; comportamentos inadequados, 
incapacidades; problemas emocionais, físicos, mentais; 
saúde, bem-estar; recuperação para a sociedade; educação, 
reabilitação e defasagem sensorial, motora e emocional 
(NCATA, MID-ATLANTIC THERAPY REGION: 
NATIONAL ASSOCIATION FOR MUSIC THERAPY, 
NAMT, NEW ZELAND SOCIETY FOR MUSIC 
THERAPY, p. 280-281). 

  Deve a musicoterapia proporcionar um meio 
terapêutico no qual seja possível: a promoção de aspectos 
terapêuticos e profiláticos; a avaliação de possibilidades de 
diagnóstico e prevenção (NEW ZELAND SOCIETY FOR 
MUSIC THERAPY, SEKELES, NAMT, p. 280-282). 

A musicoterapia pode ser efetivada nas seguintes áreas: 
social, motora, desenvolvimento da comunicação, educação 
especial; aquisição de conhecimentos escolares e manejo do 
comportamento; saúde física e mental, (MID-ATLANTIC 
THERAPY REGION: NATIONAL ASSOCIATION FOR 
MUSIC THERAPY, NAMT, NEW ZELAND SOCIETY 
FOR MUSIC THERAPY, p. 280-281). 

 O musicoterapeuta vem indicado como o profissional 
qualificado que, no decorrer da sua formação, sensibiliza-se 
para: estabelecer e estudar a relação sujeito e música; que 
aprende utilizar técnicas e procedimentos próprios á sua 
práxis, procedendo à: avaliação das necessidades do cliente; 
formulação da abordagem e do programa terapêutico; 
realizando atividades específicas para alcançar objetivos; 

fazendo avaliações sistemáticas com vistas a assegurar a 
eficácia do tratamento (AUSTRALIAN ASSOCIATION FOR 
MUSIC THERAPY, BRUSCIA, CANADIAN ASSOCIATION 
FOR MUSIC THERAPY, CODDING, COSTA, HESSER, p. 
274 -279). 

Os termos que mais se repetem entre as definições e que 
parecem configurar as especificidades da musicoterapia são: 
comunicação; mudança, experiência musical e a relação entre 
música, cliente e terapeuta.  

 De acordo com as definições analisadas, a musicoterapia 
se configura então como uma área de conhecimento e como 
uma prática que só se viabiliza pela utilização, aplicação ou 
experimentação da música quando realizada entre um 
musicoterapeuta com treinamento adequado e seus clientes. 
Está indicada como um campo de atuação que contempla todos 
os grupos etários. Seus objetivos centram-se na pessoa e não na 
música. Desponta também, como um campo de pesquisas e 
oferece elementos que colaboram para a concretização de 
avaliações e no estabelecimento de diagnósticos. 

A musicoterapia á apontada como uma ciência, uma 
disciplina, uma prática efetivada na relação que se estabelece 
entre a música, o terapeuta e o cliente. O musicoterapeuta é 
apontado como o profissional responsável pelo estabelecimento 
das intervenções que se desenvolvem no decorrer do processo. 
Configura-se como uma pessoa significativa, uma referência 
para seus clientes. Sua presença é percebida, ouvida. A pessoa 
do musicoterapeuta, seus gestos, posturas e movimentos 
adquirem funções terapêuticas nessa relação.   

Centradas nos termos comunicação, desenvolvimento e 
relação entre música, cliente e terapeuta, as definições 
enfatizam a música como uma ferramenta que, ao evocar 
sentimentos, favorece a expressão musical e verbal 
constituindo-se um ponto de partida em comum no ambiente 
musicoterapêutico. 

Entende-se, no contexto desse trabalho, que a música é 
uma atividade que o ser humano concretiza com elementos 
disponíveis no seu meio cultural. Como produção sonora vem 



  

determinada por uma época histórica e surge como resultado 
da articulação dos materiais rítmicos, melódicos, tímbricos e 
instrumentais disponibilizados ou construídos no interior de 
uma cultura. Ela expressa e situa o momento histórico da 
sociedade de onde emerge. Coloca-se, portanto, como meio 
interpretativo dos pensamentos, sentimentos e valores de um 
sujeito ou coletividade. Como um produto da mente humana, 
a música revela identidades e subjetividades daqueles que a 
compõem e a interpretam.   

A música corresponde ao resultado da criação, da ação 
humana. Esse homem, portanto, passa a ser considerado 
como um sujeito que se constitui no meio social. È um 
sujeito capaz de pensar, criticar, experimentar, construir, 
modificar e criar, agindo sobre a realidade na qual se insere 
(VYGOTSKY, 1999; RUUD, 1990).   

Historicamente a humanidade vivencia processos de 
transformações na medida em que descobrimentos, 
invenções, revoluções, construções e a utilização de 
instrumentos alteram a realidade. Inserido no ambiente sócio-
cultural, o homem modifica o meio na medida em que 
transgride a realidade já estabelecida. O processo de 
desenvolvimento parece ser determinado pelo ato ou efeito 
da transgressão. O termo transgredir, do latim transgredere, 
significa passar além, passar para outro lado, percorrer de 
uma extremidade a outra. Aqui, adquire o sentido de ir além, 
atravessar, conforme o dicionário Houaiss (2001). 
Transgressão adota o sentido do ato ou efeito de transgredir 
(IBIDEM). 

Na musicoterapia, a partir das relações mediadas pela 
música, musicoterapeuta e clientes buscam encontrar formas 
de ultrapassar a realidade física, psíquica e social com a qual 
se deparam. Ao interagir, devem percorrer de um extremo ao 
outro, o campo das suas possibilidades de ação e 
desenvolvimento. Conforme os casos clínicos observados, a 
prática musicoterapêutica parece ser vocacionada para a 
transgressão. Por meio de técnicas e métodos apropriados o 
musicoterapeuta pode facilitar e instigar o desenvolvimento 

das pessoas. Tornando-se ambos sujeitos da ação, ampliam 
limites, progridem nos âmbitos da afetividade, da cognição da 
expressão musical, verbal e corporal. 

Essa práxis que engloba sujeitos e música traz no seu bojo 
a possibilidade de explorar a dimensão cognitiva, corporal e 
sensorial da pessoa ampliando os significados atribuídos aos 
fatos historicamente vivenciados. A música, forma artística que 
privilegia o sentido sobre o significado (PÁEZ E ÁDRIAN, 
1993) por si só ultrapassa os limites da compreensão racional 
adotando a imaginação, a emoção e os sentimentos como 
campo fértil para sua percepção. 

O homem que imagina e cria também vai além da 
realidade estabelecida quando concretiza formas sonoras, 
rítmicas e musicais para se expressar, para se manifestar como 
sujeito da ação. Dessa forma ele estende as fronteiras de sua 
existência para além das limitações que a obstaculizam.  

A Musicoterapia pode ser indicada como uma ciência, 
uma disciplina e uma prática clínica. Acredito, porém, que a 
construção da identidade dessa área do conhecimento e dos 
profissionais que nela atuam deve ter por base, além dos 
fundamentos científicos, a crença na pessoa humana e na sua 
musicalidade. Mais ainda, a coragem e a ousadia da 
transgressão já que esta permite vislumbrar, para lá do 
horizonte dos impedimentos, a possibilidade de construção de 
maneiras diversas de ser e estar no mundo.  
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ANÁLISE DE UMA HISTÓRIA POR MEIO DA 
AUTOBIOGRAFIA MUSICAL 
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Resumo: Este trabalho faz uma interface entre Psicologia 
Histórico-Cultural e Musicoterapia, e objetiva estudar a 
constituição do sujeito musicoterapeuta. Trabalha-se com a 
Autobiografia Musical. Percebe-se que nas vivências em 
situações concretas, permeadas pela dimensão afetiva, dá-se a 
utilização viva da música e as possibilidades de construção dos 
sentidos da mesma, nesta trama. Sentidos construídos pelas 
emoções, sentimentos, desejos, vontades, interesses, 
motivações de sujeitos em constantes relações com o contexto 
sócio-cultural implicados com a atividade musical, que 
constituem esta atividade enquanto ela também é constituinte 
deles. Sob este olhar histórico e contextualizado se pretende 
discutir o processo de constituição do musicoterapeuta. 
 
Palavras-chave: Constituição do sujeito. Musicoterapeuta. 
Autobiografia Musical. 
 
Abstract: This work makes an interface between Cultural-
Historical Psychology and Music Therapy, and aimed studying 
the constitution of the music therapist individual. The Musical 
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ANÁLISE DE UMA HISTÓRIA POR MEIO DA 
AUTOBIOGRAFIA MUSICAL 
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Resumo: Este trabalho faz uma interface entre Psicologia 
Histórico-Cultural e Musicoterapia, e objetiva estudar a 
constituição do sujeito musicoterapeuta. Trabalha-se com a 
Autobiografia Musical. Percebe-se que nas vivências em 
situações concretas, permeadas pela dimensão afetiva, dá-se a 
utilização viva da música e as possibilidades de construção dos 
sentidos da mesma, nesta trama. Sentidos construídos pelas 
emoções, sentimentos, desejos, vontades, interesses, 
motivações de sujeitos em constantes relações com o contexto 
sócio-cultural implicados com a atividade musical, que 
constituem esta atividade enquanto ela também é constituinte 
deles. Sob este olhar histórico e contextualizado se pretende 
discutir o processo de constituição do musicoterapeuta. 
 
Palavras-chave: Constituição do sujeito. Musicoterapeuta. 
Autobiografia Musical. 
 
Abstract: This work makes an interface between Cultural-
Historical Psychology and Music Therapy, and aimed studying 
the constitution of the music therapist individual. The Musical 
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Autobiography is used. It is perceived that living the concrete 
situations, through the affective dimension, a live usage of 
the music and the possibilities of constructing its senses, in 
this entire plot, happens. Senses built by emotions, feelings, 
desires, wills, interests, motivations of the individuals in 
constant relationships with the social-cultural context 
connected with the musical activity, make up this activity 
while it is also their constituent. It is under historical and 
contextualized look that the discussion of the constitution 
process of Musictherapist is intended.  
 
Key-words: Constitution of the Individual. Music Therapist. 
Musical Autobiography. 
 
À guisa de introdução 
 

A Musicoterapia é um campo de conhecimento bem 
como um campo de prática, ainda recente no meio 
científico13. De modo geral, muitos aspectos epistemológicos, 
ontológicos, teóricos e metodológicos ainda devem ser 
pensados, discutidos, enfim construídos nesta ciência.  

No que concerne a uma visão ontológica14, ou seja, para 
discutir o ser ou para discutir o “sujeito”, a Musicoterapia, 
historicamente lançou (e lança) mão de várias correntes, 
abordagens e perspectivas filosóficas e psicológicas, nas 
quais buscou (e busca) fundamentação científica. O que em 
parte não configura um problema, pois este movimento 
enriquece e ajuda a construir as próprias compreensões 
                                                
13 O primeiro curso de graduação em Musicoterapia foi criado na 
Universidade de Kansas, E.U.A, em 1946 (GASTON, 1982). No Brasil o 
primeiro curso de especialização em Musicoterapia iniciou suas 
atividades em 1971 na Faculdade de Artes do Paraná (FAP), quando era 
uma especialização da licenciatura em Música. Em 1983 este curso 
passou ao nível de graduação, com duração de quatro anos. 
14 Ontologia: “(Filosofia) Parte da filosofia que trata do ser enquanto ser, 
do ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos 
e a cada um dos seres” (Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, versão 
eletrônica). 

musicoterápicas, tendo em vista ser a Musicoterapia uma 
ciência híbrida, ou seja, transdisciplinar por natureza, conforme 
as palavras do musicoterapeuta norte-americano Ph.D. Kenneth 
Bruscia. Segundo o autor, “a musicoterapia não é uma 
disciplina isolada e singular claramente definida e com 
fronteiras imutáveis. Ao contrário, ela é uma combinação 
dinâmica de muitas disciplinas em torno de duas áreas: música 
e terapia” (2000, p. 8). 

Não obstante, ao buscar, historicamente, possibilidades de 
fundamentação partindo do modelo Médico-Biologicista, e nas 
linhas da Psicologia - Psicanálise, Psicologia Comportamental e 
Psicologia Humanista -, encontramos muitas vezes a presença 
de confusões teóricas e um certo “ecletismo”, que até vieram a 
se refletir em alguns modos de atuação da prática 
musicoterápica. Pensando dialeticamente, o que deve ficar claro 
é que estas buscas foram importantes, pois orientam o modo de 
ver e conceber o sujeito, a música e a saúde, na prática da 
Musicoterapia. No entanto, percebe-se que este caminho de 
fundamentação e esclarecimento teórico deve ser coerente para 
uma melhor definição e estruturação dos conhecimentos 
musicoterápicos.  
 Iniciamos o tema deste artigo perfazendo este recorte 
teórico-metodológico da Musicoterapia contemporânea, pois 
gostaríamos de, neste momento, começar a pensar o sujeito na 
Musicoterapia, ou seja, o homem que faz música, um “sujeito 
musical”, convidando a estar presente nesta discussão 
interdisciplinar – entre Musicoterapia, Psicologia e Música -, 
alguns “compassos” de um outro “leitmotiv”, o leitmotiv da 
“constituição do sujeito”, a partir da perspectiva Sócio-
Histórica, mais especificamente da perspectiva Histórico-
Cultural da Psicologia, a partir do arcabouço teórico de Lev 
Semenovich Vygotski.  

A aproximação da perspectiva Sócio-Histórica e 
Histórico-Cultural da Psicologia tem em vista contribuir para a 
discussão de um “referencial teórico” outro para a 
Musicoterapia, diferente das abordagens tradicionais da 
Psicologia com as quais tem buscado fundamentação. A 



  

discussão da constituição do sujeito em meio a suas relações 
no contexto social e os movimentos daí decorrentes pouco se 
faz presente na Musicoterapia. Santos (2002) relembra que 
são poucas as abordagens nesta área que tecem este tipo de 
olhar, e questiona se esta falta de perspectiva social não 
estaria prejudicando a análise e compreensão do fenômeno 
musical na práxis da Musicoterapia. 
 Passamos então, a “ouvir” alguns “compassos” sobre 
o processo de constituição do sujeito, o que nos levará a 
pensar a construção ou constituição do sujeito 
musicoterapeuta a partir de uma análise que tem por base o 
método da “Autobiografia Musical”, desenvolvido pelo 
musicoterapeuta norueguês Dr. Even Ruud (1997, 1998).  
 

Apontamentos teóricos: constituição do sujeito 
 

Considerando a Psicologia Histórico-Cultural para 
pensarmos a questão da constituição do sujeito, encontramos 
as contribuições teóricas do psicólogo russo Lev S. Vygotski, 
que, a partir do Materialismo Histórico e Dialético, entende 
que o sujeito é produto e produtor de relações materiais, 
inseridos na história e num processo dialético. Nesta 
perspectiva o ser humano é sujeito e objeto das relações 
sociais. De acordo com Lane (1988), o sujeito é um ser 
concreto, manifestação de uma totalidade histórico-social, é 
um homem criativo e transformador, mesmo sendo 
determinado pelas imposições econômico, político e sociais 
de seu tempo, que são as condições materiais da existência. É 
um sujeito agente da história social, um membro 
indissociável da totalidade histórica que o produziu e a qual 
ele transforma por meio de sua atividade, pois está sempre 
em relação. Assim, as características macro-estruturais – de 
toda a sociedade, estão refletidas e reproduzidas em suas 
micro-unidades – os sujeitos (CARONE, 1988). 

Neste sentido, Vygotski tece uma paráfrase de Marx, 
ao afirmar que “a natureza psicológica da pessoa é o 

conjunto das relações sociais, transferidas para dentro e que se 
tornaram funções da personalidade e formas da sua estrutura” 
(VYGOTSKI, 1929/2000, p. 27). O autor sinaliza, então, que as 
intrincadas relações entre as pessoas contribuem para constituir 
a existência de processos psicológicos (atenção, percepção, 
memória, linguagem, imaginação e emoção), e estas, por sua 
vez, não são estruturas naturais, mas são construções possíveis 
graças à articulação de uma “mediação semiótica”. Esta ocorre 
“como dupla mediação: a dos signos e a do Outro, detentor da 
significação” (PINO, 2005, p. 59), também construídos e 
compartilhados por uma coletividade, historicamente. Desta 
forma, a pessoa não somente se desenvolve, seguindo leis 
genéticas, naturais, determinadas no biológico, mas tem a 
possibilidade de construir a si mesma, e, por meio das relações 
com os outros, constituir-se sujeito. 

Falar da constituição do sujeito na perspectiva 
Histórico-Cultural da Psicologia é falar do movimento dialético 
que existe entre objetividade e subjetividade. Essas duas 
dimensões ao se relacionarem dialeticamente no contexto social 
se fazem constituintes do sujeito (WAZLAWICK et al, 2006). 
“Constituir-se como sujeito é, nesta perspectiva, realizar a 
dialética do objetivo e do subjetivo, já que o sujeito existe como 
subjetividade objetivada, que pela subjetividade (negação), se 
objetiva novamente, encontrando, por meio da subjetividade 
(negação), uma nova objetivação e assim infinitamente...” 
(MAHEIRIE, 2002, p. 37), num processo constante de 
construir-se, de (re)inventar-se.  
 

Momentos do processo de construção/constituição de um 
musicoterapeuta 

 
Existe uma intrincada relação entre músicas, canções e 

histórias de pessoas. Neste entrecruzamento se faz presente a 
possibilidade das pessoas contarem suas histórias, tecerem suas 
narrativas, e também cantarem essas histórias, uma vez que 
podem usar músicas e canções para significarem e 



  

compreenderem momentos vividos. É desta intrincada e 
“implicada” (HELLER, 1980) relação que emergem os 
sentidos nas histórias de relação com a música, onde o sujeito 
pode se apropriar de músicas que se tornam significativas 
porque retratam momentos e sentidos singulares. 

Assim, o método intitulado “Autobiografia Musical”, 
desenvolvido pelo Dr. Even Ruud (1997, 1998), é um 
caminho que permite a compreensão de narrativas de 
histórias de vida vinculadas a narrativas musicais. Ou seja, as 
narrativas de vida mediadas pelas canções e músicas que os 
sujeitos trazem tornam visíveis histórias de relação com a 
música, e os movimentos que constituem sujeitos implicados 
com a atividade musical. Os significados e sentidos 
(VYGOTSKI, 1992) construídos nas histórias de relação com 
a música apontam para histórias de vida de sujeitos, pois só 
ali podem acontecer e dali podem emergir.  

A Autobiografia Musical trabalha com a linguagem 
musical ao mobilizar a percepção, a imaginação, a reflexão e 
a dimensão afetiva, para comunicar e expressar significados e 
sentidos que integram as vivências e as inter-relações do 
percurso de vida. Aqui a linguagem musical é entendida tal 
como definida em Cunha et al (2006, p. 89), “a linguagem 
musical corresponde (...) aos elementos que a pessoa utiliza 
para expressar sua musicalidade: canções e seus textos, 
melodias, ritmos, timbres, intensidades, alturas, ruídos, 
poesias e outras expressões sonoras que possibilitam a 
comunicação de estados intencionais”. Ao entrelaçar 
narrativas musicais e narrativas verbais, a Autobiografia 
Musical contempla a construção de um repertório sonoro-
musical que se torna revelador dos sentidos e da trama 
afetivo-volitiva vivenciada por um sujeito. Desta forma, 
passaremos a contar agora partes da Autobiografia Musical 
de Jaque, aluna da 1ª série da graduação em Musicoterapia 
(FAP, 2004) – salientamos que na íntegra sua Autobiografia 
Musical consta de 21 páginas (WAZLAWICK, 2004). 
 Jaque tem 22 anos, nasceu em uma cidade do norte 
do Paraná, tem duas irmãs. Seu pai toca violão, tocava em 

banda, na igreja, em carnavais, nas reuniões da família. Com o 
violão e a voz dele, Jaque conheceu a música, a beleza do 
mundo sonoro, e se encantou por este universo. Lembra da 
canção: “Tomo um banho de lua”(...) isso ficou bem marcado 
pra mim, tinha qualquer apresentação, alguma coisa reunindo 
a família, ele pegava o violão [pai] e nós apresentávamos, eu e 
minhas irmãs”15.  

“Banho de lua foi uma das principais (...) Na hora do 
tim-tim-tim, nós fazíamos [mostra a dança], eu que comandava 
porque era a mais velha, então todo mundo ia atrás de mim”. 
Era a brincadeira e o divertimento junto da beleza da música. 
Jaque lembra que em todas as suas brincadeiras “algo de 
música” estava sempre presente. “Coisas que a gente fazia, era 
tudo mais ou menos relacionado com a música”. E as 
brincadeiras seguiam com “Era um biquíni de bolinha 
amarelinha tão pequeninho...” e “Ei Al Capone...” de Raul 
Seixas, todas mediadas pela relação que o pai também tinha 
com a música. Jaque diz que seu pai “foi quem me puxou mais 
para a música”.  

Com sete anos Jaque começou aprender a tocar piano, 
algo que queria muito. “A minha primeira música, da audição, 
eu lembro até hoje, da ‘Boneca sem corda’ (...) minha avó 
mandou fazer um vestido todo rodado, minha família inteira foi 
assistir, foi bem legal, lembro até hoje eu subindo no palco e 
tocando, foi bem gostoso... todo mundo ficou admirado”. Nos 
estudos musicais a motivação continuava cada vez mais: “Eu 
era muito curiosa, ouvia músicas e tentava tirar de ouvido, a 
primeira música que eu tirei de ouvido, acho que tinha uns 
nove anos, foi ‘Amigos para sempre’(...) E depois, a segunda 
que eu tirei foi ‘Essa tal liberdade’, do SPC, e toquei na 
audição”. A partir daí ela decide que quer aprender a tocar 
violão também. “Eu tinha uns doze anos, eu pedi pro meu pai 
me ensinar violão, a primeira música que ele me ensinou foi 
uma que passava numa propaganda: ‘A vida passa, telefono e 

                                                
15 Daqui para adiante, no texto, estarão escritos com uso do recurso “itálico”, 
as falas de Jaque e trechos das letras das canções. 



  

você já não me atende mais...’ Essa música ficou bem 
marcada...”[“Pingos de Amor”, Kid Abelha]. 
 E com quatorze anos, enquanto seguia os estudos na 
escola e seguia os estudos de piano no conservatório, 
destacando-se, Jaque foi convidada pela professora de piano 
para lhe ajudar com os alunos menores, e eventualmente com 
alunos de violão, iniciando, então, a atividade de professora 
de música, conquistando gradualmente seu espaço. Uma 
atividade onde ela se realizava, constituindo esta atividade e 
se constituía por meio dela. 

Dava aulas, principalmente de violão, em dois 
conservatórios da cidade e tornava histórica a sua atividade 
musical. Ela nos conta:“Lembro muito dos meus alunos... dá 
saudade.... eu lembro muito da força de vontade deles (...), 
lembro dos ensaios, traz uma coisa muito boa... e depois da 
apresentação todo mundo elogiando o meu trabalho...”. A 
lembrança traz de volta seus alunos, a relação com eles, a 
força de vontade e a expectativa que não era apenas deles no 
que estavam aprendendo, mas dela também nesta que era a 
sua atividade. A música a construía enquanto pessoa 
criadora, profissional, e permitia expandir isto a outras 
pessoas. A música estava se tornando e era o seu trabalho. “É 
o meu trabalho, é agora que eu tô expandindo... as pessoas 
estão me reconhecendo”. 
 Sentidos pessoais que também correspondem à 
música “Lugar ao Sol” (Charlie Brown Jr.), que Jaque canta 
na seqüência:  

Mas livre pra poder sorrir, sim 
Livre pra poder buscar o meu lugar ao Sol  

 
 Um lugar que se ampliava cada vez mais, pois: “Os 
meus alunos começaram a gostar também de guitarra, e aí o 
que aconteceu? Eu fui pra Maringá fazer um curso de 
guitarra (...). Outro aluno que fazia violão, queria estudar 
cavaquinho, daí eu resolvi fazer aula de cavaquinho (...). 
Comecei a dar aula de cavaquinho, guitarra, piano, teclado, 

violão, bateria... eu era mais ou menos uma multi-uso”. Fala 
isso com orgulho, até acha divertido.   
 Relembra de uma canção de Jorge Aragão: “Eu e você 
sempre”. Foi uma música que tocou junto do primeiro aluno 
que quis aprender cavaquinho, contando que “essa música 
marcou bastante porque eu toquei junto com o meu aluno, em 
banda, bateria, é legal porque ele me incentivou em outro 
instrumento, é uma coisa que marcou”. Eram relações de mão 
dupla na música, ela incentivava seus alunos e eles também a 
incentivavam a buscar mais.  
 “Daí a minha adolescência... Bon Jovi nas festinhas, 
dançando junto... Escutava muito Legião [canta ‘Pai e Filhos’] 
– acho que outra [canta ‘Eu sei’] Legião tem muitas, mas que 
mais marcava era Pais e Filhos (...) Eu já tocava violão, 
tentava tirar de ouvido, no piano, e a gente reunia muito pra 
cantar na casa de minha amiga (...), outra também que lembro 
foi uma música que minha amiga me ensinou: ‘Lanterna dos 
Afogados’”, compondo parte da trilha sonora de sua 
adolescência.  

 Do ano de 2003 Jaque traz uma das canções feitas 
pelo trio formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e 
Carlinhos Brown, Tribalistas, “Velha Infância”. “Esta música 
marcou tanto, acho que pelo meu namoro, pelo meu trabalho, 
era uma música que tocava muito, muito aluno pedia, e eu 
gosto também (...). Lembra a minha família, acho que fala 
muito de infância, é uma música que eu amo...”. 

Jaque conta que relaciona a letra da canção com o que 
vive. Tanto que a letra é a primeira coisa que ela escuta com 
atenção. “Eu olho muito a letra, eu tento sempre olhar e vou 
encaixando alguma coisa, pra eu gostar eu tenho que 
relacionar comigo, ao momento que eu estou passando...”. 
Canções que se tornam parte da trilha sonora de uma vida. 

Jaque passa no vestibular que presta para o curso de 
Musicoterapia, no final de 2003. Fica muito feliz, porém, ao 
mesmo tempo, começa a sentir um certo sofrimento, uma vez 
que indo para Curitiba, teria que abandonar o que já havia 
construído em sua cidade, deixando seus alunos e os empregos 



  

nos dois conservatórios: “Então quando eu saí de lá daí eu 
deixei, a parte mais difícil... em um conservatório trinta e 
cinco alunos, no outro vinte e dois (...) Sofri muito...”. Sofre 
pela separação, por ter de deixar muito do que construiu. 
Aquilo tudo tinha se tornado a sua vida, o seu fazer. Mas 
agora ía em busca de seu outro sonho. “Estou começando de 
novo, tem que seguir” – e canta a música “Na Estrada”, de 
Marisa Monte. 

 Encerra então, sua autobiografia musical neste 
momento, contando a respeito do sentido da música em sua 
trajetória de vida: “Pra mim foi uma coisa muito boa quando 
eu comecei a dar aulas (...) eu fui entrando em passos, acho 
que a música me ajudou em tudo (...) ajudou totalmente na 
carreira profissional, pessoal, está presente em tudo. Não 
conseguiria, de forma alguma estar fora disso”. 
 
Considerações finais 

A história de Jaque é tecida, construída, composta, 
assim como a música, inserida em um movimento relacional 
nos diversos contextos pessoais e coletivos, ao mesmo tempo 
em que configura um enredo que co-existe em um contexto 
mais amplo, como os enquadres da cultura e do sistema 
macrossocial, onde tanto a história, quanto sua produção se 
situam.  

Jaque vivenciou uma história de relação com a música, 
onde passo a passo esta foi se construindo como sua 
atividade principal. Apropriou-se do fazer musical 
transformando-o em algo onde pode objetivar e historicizar 
suas implicações com a música, um fazer técnico, afetivo e 
criador pleno de seus sentidos. Assim começou a historicizar-
se também para ela o projeto de ser musicoterapeuta - 
trabalhar em prol do crescimento do ser humano tendo a 
música como mediação de um processo terapêutico. A 
motivação que a direciona a cursar Musicoterapia é fruto de 
toda a história de relação com a música – como podemos 
“ver” e “ouvir” contadas e cantadas em sua “Autobiografia 
Musical”. Esta vontade existe porque antes dela inúmeras 

situações e experiências foram vivenciadas com a música, que 
hoje a indicam a Musicoterapia, e ela escolheu orientada por 
seus sentidos. Sentidos que estão atrás, acompanhando toda a 
história de relação com a música, atrás do pensamento, junto 
dos sentimentos, sentidos que são as origens de suas ações nesta 
história onde conferem à música a qualidade de subjetividade 
objetivada.  

De qualquer forma, a história de Jaque não termina aqui. 
Não demos conta da totalidade, pois estes são momentos, são 
sínteses tecidas e presentes no movimento maior de sua 
totalização. No ano de 2004 esta foi a narrativa engendrada por 
Jaque, certamente capítulos de uma história que se encontra em 
constituição, e que fazem parte do processo de constituir-se 
pessoa, o sujeito Jaque, e também da musicoterapeuta que ela 
deseja ser. Mas a esta história de relação com a música muitos 
capítulos outros já estão sendo (e ainda serão) acrescentados.  

Percebemos, então, que estamos num processo infinito de 
recontar e re-escrever nossa história, que pode ser feita por 
meio de “Autobiografias Musicais”. Construímos e 
reconstruímos os sentidos de nossas experiências. Refazemos a 
nós mesmos, somos os autores, intérpretes, protagonistas e 
compositores de nossas histórias, que se fazem em solos, em 
duetos, quartetos... Compomos as músicas, as traduzimos em 
narrativas, compomos as narrativas e as fazemos acompanhar as 
músicas que compõem nossas histórias de vida. 
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“A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO PESSOAL 
NA ‘COMPOSIÇÃO’ DO ‘SER MUSICOTERAPEUTA” 

 
Joanessa Nunes Oliveira16 

 
 
Resumo: O presente trabalho configura uma pesquisa 
bibliográfica com o tema: “A importância do conhecimento 
pessoal na ‘composição’ do ‘ser musicoterapeuta’”. O 
objetivo deste trabalho é discutir no âmbito da Musicoterapia, 
uma reflexão de como os estudantes e futuros profissionais 
desta ciência trilham seu caminho para serem terapeutas, 
principalmente no que diz respeito ao seu conhecimento a 
nível pessoal. Este é um ponto muito importante na 
“composição” do “ser musicoterapeuta”, pois este é um 
profissional que deverá ter, além dos conhecimentos técnicos 
e científicos, o conhecimento de seu próprio ser, para desta 
forma, “estar exato” para si e conseqüentemente para os 
clientes. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia - formação do 
musicoterapeuta - conhecimento pessoal. 
 
Abstract: This paper is a bibliographical research of the 
following theme: “The Importance of Knowing Yourself in 
the ’Composition’ of being a Music Therapist.”  The goal of 
this research is to discuss how the students of the field of 
Music Therapy walk the path of  becoming a therapist, 
especially on a personal level.  This is a very important 
aspect in the “composition” of being a “Music Therapist, ” 
for this kind of professional must not only have technical and 
scientific knowledge of the field, but also be sure about who 
he/she is, so that he/she may deal efficiently with 
himself/herself and consequently with his/hers patients.    
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Introdução 

Este artigo configura-se em um relato de pesquisa 
bibliográfica de graduação em Musicoterapia pela Faculdade de 
Artes do Paraná. Por tratar-se de um recorte a temática que 
ganhará destaque neste trabalho será os escritos sobre o 
conhecimento pessoal apresentado por autores como: Rogers 
(1977), Feldman (2001), Barcellos (1999) Meneghetti 
(2005),Cirigliano (1998) e Vallée (1992). 

O presente artigo dará ênfase ao conhecimento pessoal 
do musicoterapeuta e a sua importância enquanto mediação 
para o futuro profissional da Musicoterapia, sendo uma parte 
dos escritos destinados ao relato de experiência pessoal vivida 
pela proponente deste trabalho ao longo dos seus quatro anos de 
formação. 

Trabalhar com questões emocionais de pessoas doentes 
remete sempre o terapeuta a ter de enfrentar os seus “bichos”, 
seus medos, sua ansiedade, a impotência, e a sua própria 
doença. Não esta física, a qual podemos ver, tocar, mas aquela 
psíquica, a qual somente podemos sentir.  

 
Os diversos pensares sobre Musicoterapia e Música 

 
 “Faz-se a arte musical por meio de indivíduos 
que se tornam eles próprios música. Um 
criativo, pela sua natureza de ação, formaliza 
a criatividade não somente segundo a sua 
tipologia da sua unicidade e irrepetibilidade 
individual, mas também provoca o que no 
outro é vital universal.” 

(MENEGHETTI, 2005, p.82). 
 

Fazer arte musical ser e se tornar música, usar a 
criatividade, fazer acontecer esta criatividade segundo um 
modo que lhe é próprio, único e irrepetível, e ainda provocar no 
outro a “vida”, parece a definição de um caminho grandioso e 



  

responsável para um profissional da Musicoterapia, que usa 
da beleza e da grandeza do universo musical para conduzir o 
seu cliente a trilhar novos horizontes de descoberta interior.  

Mas como trilhar esta estrada? De que modo? Qual a 
fórmula secreta para aliar música e a possibilidade de ajudar 
um sujeito a ter um verdadeiro encontro com o seu ser? 

Pensar sobre o ser musicoterapeuta é mergulhar 
primeiramente no universo do ser músico e do ser terapeuta, 
pois ambos caminham lado a lado; como figura e fundo, cujo 
valor da importância são imensuráveis. Lembrando Barcellos 
(2004): “a Musicoterapia é um rio que corre pelos dois leitos: 
o da música e o da terapia” (p.1). 

Em contato com o grande universo de compreensão 
existente na área da música percebemos também o porquê 
das diversas definições que encontramos acerca da 
Musicoterapia. A partir do momento que existem vários 
modos de ver e compreender o mundo, partindo das 
experiências, da “filosofia” pessoal, do modo como cada 
musicoterapeuta compreende a música e sua relação com ela, 
existem também várias maneiras de atuação e de sistematizar 
um pensamento. A experiência dirá por que caminho teórico 
o profissional seguirá e delineará sua estrada. 

Segundo Bruscia (2000) “cada definição de 
Musicoterapia reflete um ponto de vista muito específico 
sobre o que é música, sobre o que é terapêutico na música, 
sobre o que é terapia e como a música se relaciona com ela, e 
porque as pessoas precisam de música e de terapia para se 
manterem saudáveis” (BRUSCIA, 2000, p.4).  

Do mesmo modo o universo da música quando 
pensada em termos de arte é de tal forma grandioso que, 
muitas vezes, as palavras tornam-se pouco, e somente a 
experiência vivenciada é que faz o retrato da realidade. Costa 
(1989) afirma que “na linguagem musical não existe a 
relação de denotação, logo não existe o par significante- 
significado denotativo” (p. 64), ou seja, por meio da 
diversidade do percebido, ocorre que muitas vezes, os signos 

lingüísticos tornam-se insuficientes tradutores de tais 
experiências.  

 
“Ser Musicoterapeuta”: um constante aprendizado de si 
mesmo... 

“Sabe ajudar o outro aquele que sabe ajudar a 
si mesmo”  (FELDMAN, 2001, p.42). 

Sabemos que não há fórmula nem regra pré-
determinada, nem bula e muito menos legenda pra ser um 
terapeuta. No entanto existem os métodos, ou seja, os caminhos 
para se chegar a um fim, os estudos, as técnicas, enfim uma 
base metodológica e científica que nos dão as diretrizes e nos 
alicerçam para que formalizemos um pensamento. Mas será que 
isto é o bastante? 
Valleé (1992) afirma que:  

Um terapeuta em Musicoterapia es um sujeito 
que há trabajado en el sentido de apertura 
sobre si mismo, apertura de nuevos canales de 
comunicación a partir de los elementos 
sonoros musicales. Esto exige um trabajo 
importante de desarrollo personal y um trabajo 
sobre su própria resonancia (VALLEÉ, 1992, 
p.15). 

Trabalhar a “ressonância” própria de cada 
musicoterapeuta é trabalhar a sua música e a sua potencialidade 
musical. É preciso conquistar a consciência da importância e da 
relevância da relação que este sujeito estabelece com o fazer 
musical, com as experiências vividas, sejam elas memórias, 
lembranças, sentimentos, enfim, toda a gama relacional que a 
música participa em sua história, pois fatores como estes fazem 
toda a diferença numa atuação profissional em Musicoterapia. 
A diferença está no modo com que o terapeuta irá perceber a 
música em si e no outro. 

O musicoterapeuta deve buscar ser um “terapeuta do 
equilíbrio”, no sentido de estar aliando os vários elementos que 
o constitui: enquanto pessoa, seus cuidados pessoais, seu 



  

constante aprendizado e a reflexão acerca da música, além da 
incessante busca pelo aprimoramento técnico, sempre tendo 
reconhecimento de novas abordagens teóricas e das 
atualizações na sua área de atuação. 

Segundo Cirigliano (1998) o musicoterapeuta pode 
deparar-se com situações em que o fluxo do diálogo musical 
possa estar interrompido, impedindo o fluir nas intervenções 
terapêuticas. Para tanto, a autora deixa clara a importância de 
o musicoterapeuta conhecer-se, para que faça uso das 
“canções âncoras” como um recurso positivo na prática 
terapêutica.    Desnecessário comentar que o uso das âncoras 
musicais requer cuidado, auto conhecimento, atenção, e 
sobretudo, sensibilidade para perceber o momento adequado 
de intervir. Somente através da prática de investigação clínica 
parece ser possível aprofundar este conhecimento. Em suma, 
uma viagem para dentro de si mesmo enquanto 
musicoterapeuta que, também traz uma história musical 
(CIRIGLIANO, 1998, p.39). 

“Abrir canais de comunicação” próprios, 
compreender os sentidos e os significados da música num 
contexto pessoal para depois utilizar seus conhecimentos 
técnicos de modo mais eficaz, possibilita uma qualidade 
terapêutica, e porque não dizermos, até mesmo ética na 
Musicoterapia. É importante que o musicoterapeuta saiba 
reconhecer seus entraves e potencialidades e ter se trabalhado 
pautado sobre este viés. 

Barcellos (1999) reforça esta questão quando diz: 
 

Melhor ainda seria se cada musicoterapeuta 
pudesse ser musicoterapeutizado, isto é, 
pudesse passar pelo processo 
musicoterápico, vivenciar todos os aspectos 
do mesmo, para, mais tarde, poder aplicar 
aquilo que aprendeu na teoria e vivenciou na 
prática como paciente, sendo que aqui 
teríamos mais uma vantagem: a de o 
musicoterapeuta ter conhecido sua 
Identidade Sonora, das suas preferências e 

desagrados para não misturar os aspectos que 
lhe são característicos com aqueles dos 
pacientes (BARCELLOS, 1999, p.52). 

Realmente o melhor seria se cada profissional que lida 
com o humano se conhecesse. Neste caso, melhor seria se cada 
estudante, ainda em formação, tivesse consciência da 
importância de seu conhecimento pessoal, suas potencialidades 
e seus “desajustes” emocionais. 

 
Minhas Inquietações na busca de “ser Terapeuta” 

Desde o início da minha formação em Musicoterapia me 
instigava saber o que realmente deveria ser e fazer um terapeuta 
para que de fato pudesse ajudar as pessoas a serem mais felizes 
e realizadas por meio da Musicoterapia. Para mim isto era uma 
constante busca.  

Com o passar das experiências vividas percebi que ser 
um terapeuta é ser um desbravador do humano, de si próprio, 
dos clientes e da vida. Um terapeuta passa a observar com outro 
olhar todos os tipos de relações possíveis. Uma vez terapeuta, 
uma vez crítico de ações, analista de comportamentos, reflexivo 
dos aspectos emocionais, psíquicos entre outros. O terapeuta é 
uma pessoa que deve estar sempre atento a todas as questões 
nas quais está envolvido, seja em casa, com a família, nas 
amizades, enfim, nas relações sociais normais, para que desta 
forma seja um sujeito mais feliz e melhor preparado para lidar 
com os problemas de outros sujeitos na sua profissão. 

Baker (1967) relata que 
 

Nenhum terapeuta deveria tentar tratar 
pacientes que tenham problemas que ele não 
foi capaz de solucionar em si mesmo, e nem 
deveria esperar que um paciente faça coisas 
que ele não pode fazer e que não foi capaz de 
fazer (BAKER, 1967 citado por FRADIMAN; 
FRAGER, 1986, p.102). 

 
Rogers (1977) reforça esta questão quando fala 



  

 
O terapeuta deve se esforçar, tão plenamente 
quanto possível, em se conduzir como 
pessoa – não como especialista. Seu papel 
consiste em pôr em prática atitudes e 
concepções fundamentais relativas ao ser 
humano – não na aplicação de 
conhecimentos e de habilidades especiais, 
reservados exclusivamente a seus contatos 
terapêuticos (ROGERS, 1977, p.9). 

 
Sabemos que a busca do conhecimento pessoal dura 

uma vida inteira, mas é preciso que em algum momento este 
profissional da “alma”, do Ser, vá até ao encontro de si 
mesmo, e faça a sua estrada pela busca do seu auto-
conhecimento. Um musicoterapeuta possui ainda mais 
responsabilidades, pois além de ter de se conhecer enquanto 
pessoa, precisa também despertar em si a consciência para o 
trabalho de sua musicalidade, vista tanto como essência 
humana, quanto técnica musical. De fato, a partir do 
momento em que o musicoterapeuta for em busca de seu 
conhecimento pessoal, terá ferramentas para análise deste 
fator, terá consciência de onde se escondem seus bloqueios e 
suas potencialidades e qual o melhor modo de lidar com elas. 
Conhecendo seu ser, conhecerá sua música. 

Responsabilidade parece uma boa palavra para 
argumentar a respeito do conhecimento pessoal para um 
terapeuta, e por isso é importantíssimo que esta 
responsabilidade seja trabalhada ainda na época de formação 
do musicoterapeuta. Compreendemos que a faculdade ou a 
universidade tem seu foco voltado para a formação do 
estudante, possibilitando a ele conhecer áreas de trabalho, 
assuntos correspondentes a sua atuação, disciplinas 
específicas da música, e toda a gama de conhecimentos 
técnico-científicos indispensáveis, mas em nenhum momento 
há qualquer impedimento de que se trabalhe esta temática, 
que talvez esteja um tanto que adormecida no meio 
acadêmico.  

A universidade forma o aluno, mas neste caso, na 
formação em Musicoterapia, forma mais que isto, forma 
terapeutas. Diferente de arquitetos os quais planejarão 
estruturas físicas, matemáticos que utilizarão números como 
meio de trabalho, diferente de advogados que terão como base 
as leis da constituição, terapeutas trabalharão com o humano, 
com a psique humana, com a dimensão afetiva (emoções e 
sentimentos), com as experiências, traumas, alegrias das 
pessoas, e todos estes profissionais têm grande responsabilidade 
nestes seus fazeres. Musicoterapeutas trabalharão com a música 
e com pessoas, uma arte em pleno e infinito movimento, terão 
acesso ao campo da subjetividade, com os signos verbais e não-
verbais. Isto tudo não quer dizer que os musicoterapeutas, 
psicólogos enfim, terapeutas de um modo geral, sejam melhores 
que outros profissionais, pelo contrário, quer abordar a essência 
desta profissão, que é o cuidado e o respeito com o Ser. 

 
Conclusão 

Os autores apresentados neste trabalho, de alguma 
forma nos presenteiam com os seus escritos, pois buscaram 
reforçar a identidade do terapeuta enquanto pessoa, não se 
referindo de um modo individualista - o terapeuta que só pensa 
nele mesmo -  mas pelo contrário, fazendo referência ao 
terapeuta que conhece a si próprio e que desta forma ajuda e 
entende ainda mais o seu cliente. 

O musicoterapeuta a partir do momento que se conhece, 
passa também a conhecer sua própria “música”/musicalidade, e 
compreende mais facilmente a “música”/musicalidade de seu 
cliente. A relação musicoterapêutica na qual irá atuar terá mais 
segurança e maiores respostas, e isto ele obterá a partir do 
momento que estiver “afinado” com o seu instrumento, sua 
“essência” enquanto pessoa humana. 

O musicoterapeuta deve buscar ter a “forma de um 
diapasão”: partir sempre de si, abrindo-se em duas partes – a 
sua e a do cliente - e retornar sempre ao uno, seu próprio ser – 



  

se formos tecer uma metáfora com a forma e com a estrutura 
de um diapasão no formato de “garfo”. 

Importante deixar claro, que a temática descrita neste 
trabalho, não esgota aqui as referidas discussões, mas pelo 
contrário, busca suscitar ainda muitas reflexões relevantes à 
“composição” do musicoterapeuta pelo viés do seu 
conhecimento pessoal. Este foi apenas um importante 
começo, cujo escopo foi o de semear idéias ao público da 
Musicoterapia, e despertar a vontade dos musicoterapeutas, 
para que voltem mais o olhar para dentro de si mesmos, 
como uma forma de ser/estar “mais inteiro” na relação 
musicoterapêutica. Esta postura, certamente, refletirá, passo-
a-passo, na construção de uma Musicoterapia mais 
consolidada enquanto ciência e profissão, uma vez que a 
Musicoterapia “é” e “se torna” o que os profissionais 
musicoterapeutas fazem dela e com ela, não desconsiderando 
o contexto sócio-histórico e cultural onde estão todos 
inseridos. Mais uma vez, então, direcionamos o olhar para a 
questão da responsabilização. 

 
 
Referências 
 
BARCELLOS, Lia Rejane Mendes. Cadernos de 
Musicoterapia 4: Etapas do Processo Musicoterápico ou 
para uma metodologia em Musicoterapia. Rio de Janeiro: 
Enelivros, 1999. 52 p. 
BRUSCIA, kenneth. Definindo Musicoterapia. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Enelivros, 2000. 4 p. 
CIRIGLIANO, Márcia. A Canção Âncora: descrevendo e 
ilustrando a contratransferência em Musicoterapia. Revista de 
Musicoterapia. Ano IX, nº7, 2004. 
CIRIGLIANO, Márcia. Pesquisa na Clínica 
Musicoterápica: a Canção como Âncora Terapêutica. 
Revista Brasileira de Musicoterapia. Ano III, nº 4.1998. 39 p.                                               
COSTA, Clarice Moura. O despertar para o outro: 

Musicoterapia. São Paulo: Summus, 1989. 64 p.                                                                     
               FELDMAN, Clara. Construindo uma relação 
de ajuda. 12. ed. Belo Horizonte: Crescer, 2001. 42 p.                                                          
FRADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da 
Personalidade. São Paulo: Ed. Harbra, 1986. 102 p.  

MENEGHETTI, Antonio. Manual de Melolística. 2. ed. 
Recanto Maestro: Ontopsicologia Editrice, 2005. 82 p. 

MENEGHETTI, Antonio. Residence em Moscou. 2. ed. 
Recanto Maestro, RS: Ontopsicologia Editrice, 2005. 
ROGERS, Carls R. Psicoterapia e Relações Humanas: teoria 
e prática da terapia não-diretiva. Belo Horizonte: Enelivros, 
1977. 
ROGERS, Carls R. Tornar-se Pessoa. Trad. Manuel José do 
Carmo Ferreira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1977. 9 p. 
SANTOS, Marco Antonio Carvalho. Sobre significados e 
sentidos da Música e da Musicoterapia. Revista de 
Musicoterapia, n. 6, 2002. 
VALLÉE, Roland. El espacio terapeutico en Musicoterapia. 
Texto de la Conferencia dada en Nantes. Revista de 
Musicoterapia: Música, Terapia y Comunicación, n. 11, p. 15-
24. Bilbao (Espanha), 1992, 15 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CRIATIVIDADE MUSICAL CLÍNICA 
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Resumo: O presente trabalho versa sobre os processos 
criativos presentes na musicoterapia, buscando conceituar a 
criatividade musical do musicoterapeuta. Para tanto foi 
necessário investigar a música na musicoterapia; conceituar 
criatividade e criatividade musical; relatar as possíveis 
manifestações de processos criativos no setting 
musicoterápico; e, por fim, refletir o conceito de 
musicalidade clínica. Assim, o suporte teórico do trabalho foi 
estruturado sobre autores como Barcellos, Bruscia, Queiroz, 
Sá, Kneller, May, Ostrower, Roger, entre outros, permitindo 
desta forma que o estudo pudesse ser tratado dentro de uma 
visão interdisciplinar. Este estudo permitiu vislumbrar a 
possibilidade de reflexão conceitual sobre a criatividade 
musical clínica. 
 
Palavra-chave: criatividade – música - musicalidade clínica.  
 
Abstract: This work is about the creative process in the 
music therapy and intend to define the musical creativity of 
the music therapist. To have done it, it was necessary to 
investigate the music in music therapy; to define creativity 
and musical creativity; to describe the possible manifestation 
of creative process in the setting; and finally to reflect the 
concept of clinical musicality. So, the theoretical support 
from this work was structured in authors as Barcellos, 
Bruscia, Queiroz, Sá, Kneller, May, Ostrower, Roger, and 
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others, allowing this way, that the study could be treated inside 
an interdisciplinar vision. This study allowed to shimmer the 
possibility of conceptual reflection about the clinical musical 
creativity. 
 
Key Word: creativity, music, clinical musicality. 
 
 O ato de criar parece ser fundamental para o homem 
interagir com o contexto em que vive e consigo mesmo. Isso 
mostra porque várias atividades humanas utilizam a criatividade 
para se desenvolverem. Dentre essas, a arte ocupa uma posição 
especial, pois se alimenta essencialmente da capacidade criativa 
inerente ao homem, revelando toda força desta. A criatividade 
também é ponto fundamental para a área terapêutica, pois – 
entre outras atribuições – o terapeuta precisa desenvolver a 
competência criativa como instrumento de intervenção, visto 
que, muitas das situações no processo de terapia requerem 
habilidades e percepção apurada para a resolução e 
encaminhamento de soluções num setting terapêutico. 
 Por utilizarem a arte musical em sua prática, os 
musicoterapeutas, especialmente, necessitam desenvolver e 
concretizar seus potenciais criadores. Assim, vários cursos de 
musicoterapia apresentam em sua grade curricular disciplinas 
voltadas para a sensibilização, à experiência e flexibilização dos 
conhecimentos de seus alunos. Essas disciplinas visam auxiliar 
o terapeuta em formação na ampliação de sua capacidade 
perceptiva, bem como facilitar a maleabilidade do pensamento, 
do jogo de idéias. Logo, promover, em algum sentido, o 
desenvolvimento da criatividade dos futuros terapeutas.  

Embora pareça de suma importância para os 
musicoterapeutas, uma pesquisa bibliográfica prévia constatou 
que há, aparentemente, poucas obras em língua portuguesa que 
abordem especificamente o tema criatividade e musicoterapia. 
Desse modo, no presente trabalho se pretendeu discorrer sobre 
a criatividade presente no setting musicoterápico buscando 
reduzir a carência teórica deste tema. Visto tratar-se de um 
assunto amplo, buscou-se entender mais detalhadamente as 



  

criações musicais no setting, principalmente, as criações do 
musicoterapeuta. Desse modo, configurou-se o escopo deste 
trabalho na seguinte pergunta: o que seria a criatividade 
musical do terapeuta?  

Para responder a esta questão parece necessário antes 
se perguntar o que pode ser entendido por música no setting 
musicoterápico. Segundo Sá, “música e musicoterapia são 
[...] dois domínios diferentes que se cruzam, que se 
interconectam. [... e que portando] a música na 
musicoterapia, na maioria das vezes, não é a mesma música 
na música” (2003. p. 28). No setting a música é posta 
ressaltando-se aspectos de si mesma, diferentes dos aspectos 
talvez evidenciados noutros possíveis contextos em que ela 
surja. Em ambiente terapêutico a escuta da música se amplia 
e fatores extramusicais tornam-se muito importantes, posto 
que a música ali apreciada e feita está ligada ao histórico de 
um cliente, sendo a experiência musical deste a referência 
para escuta e contextualização da música presente no setting. 
Ou seja, a musicoterapia exige uma concepção ampla de 
música, assim como, uma concepção de estética diferenciada. 
 Para a musicoterapia, o fenômeno musical deve ser 
entendido dentro de um conceito aberto. “A música é 
experiência sonora, uma forma de relação entre o homem e o 
mundo expressada por movimento e sons [...] Ela é um 
pensar, fazer e sentir” (SILVA, 2006). Sua estética vai além 
de si mesma, abrangendo aspectos não relacionados com sua 
forma. “A beleza da música vai além de suas aparências e 
estruturas, ela também emana da alma, e quando um cliente 
consegue colocar a alma na música ou fazê-la cantar, a 
música é bonita [...]” (BRUSCIA, 2000. p. 102). 
 Quanto à influência da música no setting, pode-se 
pontuar a imprevisibilidade acentuada que esta linguagem 
forja neste ambiente, gerando um terreno aberto e flexível 
para criação de significados e sentidos, facilitando 
incontáveis devires (SÁ, 2003). Nessa área aberta, o 
musicoterapeuta torna-se “detetive” e suas capacidades 
dedutivas e intuitivas são postas a prova; nesta flexibilidade, 

o musicoterapeuta pode arranjar e rearranjar hipóteses 
terapêuticas (ancoras referências do processo) e realizar as 
intervenções. 
 Tomando como base essas linhas gerais, neste trabalho, 
de acordo com Bruscia (2000) e Silva (2006), a música é vista 
como uma instituição humana (portanto, um pensar, fazer e 
sentir) na qual os indivíduos criam significação e beleza através 
do som em movimento, que existe somente na escuta intentada 
como musical. Podendo a significação e a beleza ser derivada 
de relações intrínsecas e extrínsecas aos sons, logo, esta 
significação e beleza podem ser encontradas na música 
propriamente dita, no ato de criar ou experimentar a música, no 
músico e no universo. 

Depois de se definir música, faz-se necessário 
conceituar criatividade. Dessa forma, através da análise de 
alguns teóricos e teorias19 sobre o assunto pode-se chegar a 
alguns pontos: (1) Embora algumas definições não explicitem, 
todas parecem afirmar que a criatividade é inerente a todo ser 
humano. (2) Aparentemente, há um impulso/motivação para 
criação, que pode ou não ser conhecido pelo sujeito. (3) Há 
sempre uma pessoa com a intenção de criar, mesmo que essa 
intenção não esteja clara, o ato criativo, como intencionalidade, 
pressupõe consciência da ação, sendo ou não consciente o 
porquê da ação. (4) O ato criativo exige uma integração global 
do indivíduo, abrange processos cognitivos, afetos, razão, 
emoção e espiritualidade. (5) O processo psíquico parece 
expressar e gerar certa tensão psíquica. (6) A atividade criativa 
pode remeter-se tanto a criação de um “produto material” 
(produção de uma obra artística, concepção de uma teoria 
científica, entre outros) e, também, a “autocriação” de si mesmo 
como pessoa. (7) As “duas” possibilidades de criatividade 
implicam, de certa maneira, em alguma novidade.  (8) A 

                                                
19 O relato de algumas teorias (associacionismo, gestalt e psicanálise) está 
embasado na resenha de terceiros (KNELLER, 1971) sobre as mesmas, com 
exceção das idéias de Gardner, Rogers, Ostrower e May que foram 
consultadas diretamente.  
 



  

criatividade aparece, ao menos em algumas definições, ligada 
a um contexto, campo no qual se tem um “julgamento” 
daquele produto. (9) A criação se dá num contexto inter-
relacional, o qual influencia nos rumos da criação no sentido 
de certos propósitos e hipóteses virem a se tornar possíveis. 
(10) Por fim ressalta-se o fato de que os processos ocorrem 
dentro de uma imaginação específica. 

Baseado nessas considerações entende-se criatividade 
como um potencial inerente ao ser humano de criar a si 
próprio como novidade para o mundo e criar novos materiais 
(em áreas específicas), bem como a concretização desse 
potencial: o ato criativo. Este ato é um processo de ação 
intencional integradora; possui uma motivação; gera e dá 
vazão à tensão psíquica; e ocorre na relação do eu com o 
contexto. 

Já a criatividade musical, em específico, pode ser 
definida (levando em conta a definição de música e 
criatividade) como o potencial de criar relações sonoras em 
movimentação (que são expressivas e simbólicas, e podem 
ser interacionais e comunicativas) e a capacidade de 
concretizar esse potencial em determinado campo musical.  

No campo da música, a novidade e criatividade são 
julgadas por um grupo eleito como peritos em determinado 
contexto sócio-histórico. Como o julgamento do valor da 
criatividade de determinada obra depende em parte do 
contexto, a noção que se tem do seu valor criativo pode 
mudar ao passar do tempo (meses, anos, décadas, séculos 
etc.). Na clínica musicoterápica, o valor da criatividade e da 
novidade depende da importância da criação para o 
favorecimento da promoção da saúde do cliente. 

Conceituada a criatividade e a criatividade musical 
pode-se perguntar de que maneira a criatividade se mostra no 
setting musicoterápico. Na descrição dos tipos de ajuda, feita 
por Bruscia (2000), encontra-se alguns indicativos desta 
busca. Segundo ele há onze tipos de ajudas: a empatia, as 
oportunidades para auto-expressão, a interação, a 
comunicação, o feedback, exploração, a possibilidade de 

fazer conexões, a reparação, a influência, a motivação e a 
validação. 
 Em todos estes tipos de ajuda, Bruscia, explicitamente 
ou não, remete a várias possibilidades da criatividade mostrar-
se no processo musicoterápico. Essas manifestações giram em 
torno dos seguintes eixos: como, através de experiências 
musicais (compor, improvisar, re-criar e escutar), o cliente pode 
vir a superar seus obstáculos e tornar-se compositor de si na 
improvisação20 de seu viver, ou seja, viver plenamente e, 
portanto, criativamente; como o terapeuta ajuda o cliente a se 
tornar pessoa através de intervenções e compreensões criativas 
a respeito do último; o surgimento de materiais musicais 
criativos, ou seja, o criar e re-criar música na relação de ajuda 
musicoterápica; e, por fim, a possibilidade da música agenciar 
relações novas e criativas para além de si mesma. 

De maneira geral, as possibilidades criativas presentes 
no setting relacionadas ao cliente são: a sua criatividade 
enquanto essência para auto-realizar-se e alcançar um processo 
de vida plena; e aos processos criativos ligados a materiais 
relacionais, sobretudo musicais – diferenciais da musicoterapia 
–, impulsionadas pela própria premência da pessoa realizar seus 
potenciais. Assim, o segundo tem como fim o primeiro, que, 
por sua vez, possibilita ao indivíduo ter uma vida construtiva, 
numa grande harmonia com o seu meio sócio-cultural para 
conseguir uma satisfação equilibrada das suas necessidades 
(ROGERS, 1980).   

Embora, em uma relação de ajuda caracterizada como 
terapia, o terapeuta, certamente, cresça enquanto pessoa e 
aprenda algo de si próprio com cada cliente, é seu dever prestar 
ajuda, entre outros pontos, tentar compreender e viver a 
experiência do outro. Logo, os processos criativos do terapeuta, 
no setting, são voltados para o cliente. Estes processos se 
caracterizam por insights do terapeuta a respeito do cliente e 
sobre si mesmo. Entre outros aspectos, estas iluminações se dão 
                                                
20 Aqui se entende improvisação como uma ação inspirada na própria 
ocasião e feito de repente, sem preparo, que, não obstante, possui regras e se 
embasa em saberes e conhecimentos prévios. 



  

no que concerne aos jogos transferências, sempre presentes e 
que podem facilitar a compreensão e a intervenção 
terapêutica. Outra possibilidade de manifestação da 
criatividade do terapeuta está forma de intervenção que esse 
pode criar para, de maneira geral, facilitar os insights do 
cliente a respeito de si. Também pode ser considera criativa 
as músicas dirigidas do terapeuta para o cliente. Enfim, há 
uma série de atos criativos do musicoterapeuta para facilitar o 
crescimento do seu cliente. 

Levando em conta algumas das colocações acima 
feitas, pode-se dizer que terapia é um processo de ajuda que 
sempre envolve uma intervenção de algum tipo por parte do 
terapeuta. Isto é, “[...] terapia implica numa necessidade de 
intervenção externa [...] terapia não é definida apenas pelos 
resultados [...] a terapia, por definição, sempre envolve um 
terapeuta” (BRUSCIA, 2000. p. 41-42).  
 Apesar do musicoterapeuta poder se valer de diversas 
formas de intervenção, as intervenções musicais, segundo 
Barcellos (1992), ou musicoterápicas, segundo Bruscia 
(2000), são singulares e próprias da musicoterapia. De forma 
geral, essas intervenções podem ocorrer em dois níveis: 
“utilizando as experiências musicais como um ‘método’ de 
intervenção terapêutica e estabelecendo condições que 
‘ajudem’ o cliente a entrar no processo terapêutico” (Idem. p. 
49). Sua singularidade advém do fato de a música e o 
terapeuta agirem como parceiros para que ocorram tais 
intervenções. Podendo, a primazia, num ou outro momento 
recair sobre um dos dois. Também são singulares por 
centrarem-se no som em movimento, na beleza e na 
criatividade.  

Nesse caráter criativo da intervenção musicoterápica, 
onde se encontra o musicoterapeuta? 
 Como já foi dito antes, a criatividade do terapeuta se 
coloca a serviço do cliente, portanto, o material musical 
criado pelo terapeuta é voltado para o cliente. Queiroz (2003) 
diz que, embora o gesto criativo musical do terapeuta seja da 

mesma natureza do gesto criativo de um artista, ele se 
diferencia por ter como centro da criação o outro, o cliente. 
  Então, primeiramente, para poder realizar esse tipo de 
intervenção, o terapeuta necessita desenvolver sua 
musicalidade21 clínica. Barcellos define: 

 
[...] ‘musicalidade clínica’ como sendo a 
capacidade de o musicoterapeuta perceber 
os elementos musicais contidos na 
produção ou reprodução musical de um 
paciente (altura, intensidade, timbre, 
compasso e todos aqueles que formam o 
tecido musical) e a habilidade em 
responder, interagir, mobilizar ou ainda 
intervir musicalmente na produção do 
paciente, de forma adequada 
(BARCELLOS, 2004. p. 83). 

 
 Assim, Barcellos divide a musicalidade clínica em 
escuta musical clínica: uma escuta que busca não só perceber os 
elementos musicais, mas articular os mesmos com o cliente 
enquanto todo, “[...] com o objetivo de apreender possíveis 
significados sentidos/conteúdos veiculados através dessa 
produção” (Ibid ); e, também, em execução musical clínica: 
“[...] a capacidade do musicoterapeuta de ter uma produção 
sonoro-musical que melhor contribua para o desenvolvimento 
do paciente” (Ibid).  
 Essas duas subdivisões são importantes para o processo 
de criação da música do terapeuta. A primeira lhe permite 
avaliar como o cliente se move musicalmente e, logo, deduzir 
ou intuir alguns porquês para aquela produção musical. Ou seja, 
permite-lhe criar possíveis hipóteses acerca de um cliente. 
Essas hipóteses lhe servem como referências para intervenções 
terapêuticas. 

                                                
21 O termo é usado aqui para designar os potenciais musicais inatos, bem 
como, as habilidades musicais adquiridas. Portanto, difere da idéia de 
musicalidade apresentada antes.   



  

A segunda subdivisão versa sobre o agir musical. 
Então, a música que o musicoterapeuta cria/re-cria junto/para 
o cliente deve corresponder com a necessidade deste último. 
Volta-se a questão de que a criatividade, bem como a 
musicalidade, do terapeuta só é terapêutica se auxilia o 
cliente a promover sua saúde. Assim, pode-se dizer também 
que, na clínica musicoterápica, o valor da criatividade 
depende da importância da criação para o favorecimento da 
promoção da saúde do cliente. 

No entanto, quando não há produção musical 
explícita, como criar musica em que o cliente seja o centro? 

Umas das possibilidades de se responder esta questão 
pode ser sustentada pelo conceito de música explícita e 
musical latente.  Segundo Frigatti, a escuta musical clínica 
não abrange somente a música explícita ou expressão musical 
intencional, isto é, produção musical propriamente dita, mas, 
entre outras, também uma música latente ou potencial, ou 
seja, ritmos e sons com potencialidades para se tornarem 
musicais que, no entanto, não foram intentados como tais. 
Assim, um choro pode fornecer notas que darão origem a um 
improviso, ou o ritmo de uma estereotipia pode fornecer uma 
base rítmica para composição de uma música. Desse modo, o 
cliente continua sendo o centro da criatividade do terapeuta. 
Além dessa possibilidade, o musicoterapeuta pode partir da 
história do cliente, de relatos de parentes, do contexto 
cultural do cliente, entre outros fatores. 

Baseado nas colocações feitas acima pode se chamar 
a criatividade musical do musicoterapeuta de criatividade 
musical clínica, definida como a capacidade do terapeuta em 
criar e re-criar produtos musicais junto ou para o cliente. 
Estes produtos devem, ou ao menos intentam, corresponder 
às necessidades do cliente e visam auxiliá-lo a concretizar 
seus potenciais de pessoa. Portanto, o valor desse ato 
criativo e dessa criação depende do quanto ela foi 
significativa para promoção da saúde do cliente. 

A criatividade musical clínica é uma capacidade, 
singular ao musicoterapeuta, entendida, junto à escuta 

musical clínica, como um sustentáculo da execução musical 
clínica e, portanto, da musicalidade clínica. Através de uma 
escuta dirigida ao outro, e de uma criação voltada para o outro, 
o musicoterapeuta pode conseguir executar música (criada – 
composta, improvisada – e re-criada) para ou com o cliente. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apontar alguns 
aspectos teóricos da possível relação existente entre 
Musicoterapia e Psicologia Corporal. A partir destes pontos em 
comum, é dado um maior enfoque na relação musicoterapeuta-
paciente, baseando-se no conceito de couraça secundária, 
introduzido por Gerda Boyesen.  Dentro deste conceito, a 
questão do respeito na relação terapêutica é fundamental para o 
desenvolvimento do tema proposto. O musicoterapeuta tem que 
estar atento durante todo o processo terapêutico, para que este 
não se transforme num simples processo de aplicação de 
técnicas. É necessário que o musicoterapeuta tenha 
conhecimento tanto da história de vida quanto da história 
musical do paciente, pois só assim ele poderá ir de encontro 
com suas necessidades, sem desrespeitá-lo. É importante 
salientar que todas estas questões discutidas não se aplicam 
apenas à Musicoterapia, mas em qualquer relação terapêutica, 
visto que o ser humano é o mesmo em todo lugar e, por isso, ele 
deve ser respeitado. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia - Psicologia Biodinâmica - 
Couraça secundária - Respeito. 
 
Abstract:  The present work has the objective to appoint some 
theoreticial aspects of the possible relation between Music 
therapy and Corporal Psychology. From these common points, 
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a major importance is given to the relation between music 
therapist – pacient, basing on the concept of secondary 
armoring, introduced by Gerda Boyesen. In this concept, the 
respect is fundamental to the development of the proposed 
theme. The music therapist needs to pay attention during the 
whole therapeutic process so that this doesn’t becomes a 
simple process of technical application. It’s necessary that the 
music therapist knows the history of life and the musical 
history of the patient to find his needs, without disrespecting 
him. It’s important to accentuate that all these questions don’t 
refer only to Music therapy, but to all therapeutic 
relationship, because the human-been is the same in all 
places and needs to be respected.     
 
Keywords: Music therapy. Body Psychology. Biodynamics 
Psychology. Secundary Armoring. 
 
 
Introdução 
 Com este trabalho, pretende-se focar alguns aspectos 
da relação terapeuta-paciente. O principal objetivo é destacar 
a importância do respeito na relação musicoterapêutica, e 
quais as contribuições da Psicologia Biodinâmica para este 
tema. Contudo, muitos desses aspectos podem ser utilizados 
em diversos tipos de terapia, afinal, todos os terapeutas lidam 
com seres humanos, e o ser humano é o mesmo em todos os 
lugares.  
 Mas antes de entrar no tema em si, faz-se necessário 
apontar, brevemente, alguns pontos em comum entre a 
Musicoterapia e a Psicologia Corporal, e alguns aspectos 
teóricos da Psicologia Biodinâmica com relação ao respeito. 
 
Musicoterapia e Psicologia corporal: uma relação possível 
 De acordo com o musicoterapeuta e psiquiatra, 
Doutor Rolando Benenzon (citado por Bruscia, 2000, p. 274-
275) 

  

“Do ponto de vista científico, musicoterapia é 
um ramo da ciência que lida com o estudo e a 
investigação do complexo som-homem, onde o 
som pode ser musical ou não, bem como dos 
métodos terapêuticos e dos elementos 
diagnósticos que lhe são inerentes. Do ponto de 
vista terapêutico, a musicoterapia é uma 
disciplina paramédica que utiliza o som, a 
música e o movimento para produzir efeitos 
regressivos e para abrir canais de comunicação 
que nos permitirão iniciar um processo de 
treinamento e recuperação do paciente para a 
sociedade”. 

 
 Benenzon (1985) vê o ser humano como uma totalidade; 
indivisível. Vê a Musicoterapia como a técnica que mais se 
dirige à totalidade do indivíduo. É trabalhando com o todo e 
com o ser humano total e indivisível, que o musicoterapeuta 
entra em contato com as necessidades que o paciente leva para 
a terapia. 
 Pode parecer redundante, mas é necessário dizer que o 
musicoterapeuta utiliza a música para estabelecer contato com 
as necessidades do paciente. A música é o instrumento de 
trabalho do musicoterapeuta. 

Na musicoterapia, “a música é concebida como uma 
atividade essencialmente expressiva”. (SAKAI, 2000, p. 2). 
Logo, pode-se concluir, que “a música é um recurso de 
expressão das emoções”. (SAKAI, 2000, p. 2). Ela faz parte da 
constituição da personalidade do homem. Está presente na 
infância, na adolescência, nos momentos tristes e felizes, enfim, 
a música sempre está presente na vida de cada um. Ela está na 
memória, está no corpo! 

A música tem um efeito diferente em cada ser humano. 
Ela vai agir de acordo com a história musical de cada um. Cada 
ser humano é único. Portanto, cada história é única. As músicas 
e/ou canções evocam eventos particulares, lembranças, 
sensações e emoções. As canções, e pode-se falar também em 
sons específicos (não musicais), revelam muito da história de 
vida de uma pessoa. O cantar e o fazer música possibilitam que 
esta pessoa expresse seu corpo através do som. (SAKAI, 2004). 



  

Assim, pode-se concluir, que a Musicoterapia vai 
trabalhar com o todo integrado do indivíduo, com a sinfonia 
que cada um é, pois: 

 
“... cada órgão ou tecido é uma melodia que 
combinadas formam uma harmonia 
absolutamente particular. Também nesta 
partitura espacial, o corpo, a pulsação é o 
referencial de uma organização básica” 
(CHAGAS, 1997, p. 21) 

  
A Psicologia corporal é uma abordagem que busca 

compreender o ser humano como unidade, onde corpo e 
mente são uma coisa só. Wilhelm Reich é considerado o 
“pai” das Psicoterapias Corporais. 

 
Reich era contra a visão cartesiana e dualista 
de Renè Descartes; tinha uma visão monista. 
Pesquisou as relações existentes entre o 
corpo e os processos emocionais. 
Considerava psique e soma como algo 
indivisível, como algo único. Com isso, o 
ser humano passou a ser visto como 
unidade, como ser não fragmentado. A esta 
unidade, que é o homem, Reich deu o nome 
de identidade funcional. (SCARPIN, 2005, 
p. 31) 

 
Ele percebia que as resistências de caráter de cada 

paciente não eram expressas apenas no conteúdo trazido por 
ele, mas também na fala, nos movimentos, no corpo. 

A partir do trabalho de Reich, muitas escolas de 
abordagem corporal começaram a surgir. Cada uma delas 
desenvolveu-se a partir da teoria criada por Reich. Dentre 
elas, podemos citar a Análise Bionergética de Alexander 
Lowen, a Psicologia Biodinâmica de Gerda Boyesen, a 
Psicologia Formativa de Stanley Keleman e a Biossíntese de 
David Boadella. 

Lowen via que a chave para a compreensão da 
personalidade está no todo. Ele propunha que o “caminho” 

para se resgatar a vida era através do corpo, já que é nele onde 
está inscrita toda a história de vida de uma pessoa. 

 
“O que um indivíduo sente também pode ser 
definido pela expressão de seu corpo. As 
emoções são eventos corporais; literalmente, 
são movimentos ou impulsos dentro do corpo 
que geralmente resultam em alguma ação 
externa. (...) A atitude do indivíduo em relação 
à vida ou seu estilo pessoal refletem-se no seu 
comportamento, em sua postura e no modo 
como se movimenta” (LOWEN, 1982, p. 48). 

 
Assim, a partir deste pensamento, pode-se dizer que 

tudo o que se passa na psique tem um correspondente corporal. 
O corpo expressa emoções, sentimentos, dores.  

A partir destas pequenas explanações teóricas, é 
possível notar certas semelhanças entre Musicoterapia e 
Psicologia Corporal. 

Talvez a peça de “encaixe” entre estas duas 
abordagens seja a visão que ambas têm do ser humano: um ser 
indivisível, total, uma unidade. 

Como mencionado anteriormente, a história da vida de 
cada indivíduo está inscrita em seu corpo. Esta história vem 
através da liberação das emoções, por meio de memórias, por 
exemplo. As emoções podem ser liberadas e expressas através 
do corpo. 

Assim como a Psicologia Corporal,  
 
“... a Musicoterapia também tem o corpo como 
um instrumento de expressão, pois é através 
dele que o indivíduo vai tocar, cantar, dançar, 
enfim, fazer música. Sem o corpo o fazer 
musical seria impossível. (...) O corpo é som, é 
ritmo, é melodia, é movimento, é música. A 
respiração, os batimentos cardíacos, o 
caminhar, o falar, o agir são ritmos corporais; a 
voz é melodia; cabeça, tronco e membros são 
movimento. (SCARPIN, 2005, p. 48) 

 



  

Ambas têm um objetivo comum durante o processo 
terapêutico: permitir e incentivar que o paciente se expresse. 

Talvez a melhor maneira de dizer como seria esta 
“forma de Expressão”, que envolve tanto a Musicoterapia 
quanto a Psicologia Corporal, seja a seguinte: “A 
Musicoterapia, por meio da música, transforma as sensações 
corporais internas, os movimentos, os sentimentos e as idéias 
em formas sonoras que podem ser ouvidas, o que permite que 
o indivíduo expresse seu corpo através do som”. (SAKAI et 
al citada por SCARPIN). “Fazer e criar música possibilita a 
auto-expressão em níveis corporais”. (PELLIZARO, 2003, p. 
25). 
 
O respeito 
 Como se dá o respeito, por parte do terapeuta, durante 
um processo terapêutico? Para responder a esta questão, 
serão utilizados alguns conceitos da Psicologia Biodinâmica. 

Gerda Boyesen é a idealizadora da Psicologia 
Biodinâmica. Para ela, a terapia Biodinâmica não deve seguir 
nenhum curso predeterminado; deve variar de acordo com as 
necessidades individuais de cada cliente. Gerda ainda parte 
do princípio de que o cliente tem sempre razão. 

O conceito de couraça secundária refere-se aos efeitos 
colaterais conseqüentes de trabalho psicoterapêutico aplicado 
de forma invasiva.  

 
“O trabalho com exercícios mobilizadores 
utilizados por terapias reichianas e neo-
reichianas que focaliza apenas na quebra do 
sistema de defesa é promovedor da 
formação de couraça secundária. Esta se 
define como uma defesa recém-formada, em 
conseqüência de uma invasão do sistema 
defensivo e exposição precoce do material 
inconsciente reprimido. Sendo precoce, a 
exposição provoca uma reação de contração 
posterior ao primeiro suspiro de alívio, 
levando à formação de uma nova defesa, 
mais complexa e menos aparente, que 
recebe o nome de secundária porque protege 

contra a mais recente ameaça à estabilidade do 
ego: a terapia”. (SANSON, p. 1). 

 
Mas porque um psicoterapeuta insiste tanto para que 

conteúdos inconscientes “apareçam”? Existe uma velha crença 
psicoterapêutica baseada na idéia de que a expressão emocional 
é uma forma de eliminar sintomas. Na psicoterapia corporal isto 
é muito comum, visto que esta abordagem utiliza-se de um 
grande número de técnicas. É devido a este grande número de 
técnicas que a psicoterapia corporal corre o risco de se 
transformar em um processo de aplicação de técnicas. Muitas 
vezes, o psicoterapeuta aplica suas técnicas com a intenção de 
“fazer o bem” para o paciente, livrando-o de tensões e couraças. 
Porém, este “fazer o bem” não é necessariamente o que o 
paciente precisa naquele momento. Para liberar a tensão, o 
paciente precisa estar com o seu ego amadurecido, senão esta 
“liberação” ocasionará numa couraça secundária. Em casos de 
egos fragilizados, o paciente apresenta resistência, mas o 
terapeuta “passa por cima” desta resistência: ele desrespeita a 
resistência do paciente. Gerda Boyesen destacou que o 
psicoterapeuta tem que “fazer amizade” com a resistência do 
paciente; tem que chegar aos pouquinhos, próximo do ego. 
“Acrescenta que a função do terapeuta é de acompanhar o 
paciente até o ponto de ansiedade onde o sistema de defesa é 
ativado, e neste ponto de passagem deverá permanecer 
continente e deixar que a opção seja do paciente [grifo meu]” 
(SANSON p. 2). Assim, conclui-se que é de fundamental 
importância aceitar e compreender o conteúdo trazido pelo 
paciente. Talvez este conteúdo, por menor que seja, seja tudo o 
que ele tenha a oferecer naquele momento. 

Mas como se dá o acesso à quebra das couraças e ao 
material inconsciente? 

Primeiramente, Gerda Boyesen introduziu o conceito de 
derretimento da couraça. Este conceito veio em oposição à 
quebra do sistema de defesa para “eliminar” as couraças. 
“Gerda procurou mostrar que o sistema de defesa precisa de 
uma atuação suave, de forma que possa ser aberto de dentro 
para fora, pelo paciente. O trabalho do terapeuta é promover 



  

segurança antes, durante e depois da exposição do material 
reprimido”. (SANSON, p. 3). 

Assim, a amizade com a resistência e o respeito ao 
tempo orgânico do paciente são fundamentais para o 
derretimento da couraça.  

 
“A relação entre o sistema de defesa e o 
material inconsciente pode ser definida 
como sendo de maturidade: o sistema de 
defesa só deve ser aberto quando houver 
condição de sustentação do material 
reprimido pelo ego. Só assim poderá o 
paciente entrar em contato com o reprimido, 
por ação própria, proporcionando a 
formação de uma relação consciente-
inconsciente pessoal e independente, e 
permitindo o desenvolvimento da auto-
regulação”. (SANSON, p. 2). 
 

Durante a terapia, o terapeuta tem que dar ao paciente 
o que ele precisa. Neste ponto, é sempre bom retomar os 
motivos que levaram o paciente a procurar terapia. A pessoa 
vai para a terapia em busca de ajuda e de um novo suporte 
para a sua vida. Muitas vezes, o paciente não diz isto 
claramente, mas é o que ele quer: ser acolhido. A relação 
terapeuta-paciente é a principal ferramenta no processo 
terapêutico; o uso de técnicas é conseqüência desta relação. É 
na base do respeito que se dará a relação terapêutica.  

Enfim, cabe ressaltar que, em muitos casos, o 
terapeuta tem a melhor das intenções ao “invadir” o paciente. 
Utilizar-se constantemente de técnicas e intervenções para 
“quebrar” a couraça, pode ser a melhor solução que o 
terapeuta encontra para o seu paciente. Talvez o terapeuta faz 
tudo o que está ao seu alcance e utiliza de todos os seus 
recursos para ajudar o seu paciente a resolver os seus 
problemas o quanto antes. Contudo, nesta ânsia por “ajudar 
logo” o seu paciente, o terapeuta acaba se esquecendo que 
tudo na vida é feito por etapas. No processo terapêutico é a 
mesma coisa: deve-se ir de etapa a etapa, passo a passo para 
que o paciente chegue à “tão sonhada auto-regulação”.  

 
O respeito como alicerce da relação musicoterapêutica 
 Esta terceira e última parte visa mostrar como estes 
conceitos da Psicologia Biodinâmica podem ser aplicados 
juntamente da Musicoterapia. 
 Para iniciar, não tem como deixar de fora a seguinte 
questão: De que forma um musicoterapeuta desrespeita o seu 
paciente? A resposta é simples: ele desrespeita quando não dá o 
que o paciente precisa. Desrespeita quando vai além das 
possibilidades do paciente. Desrespeita, quando transforma o 
processo musicoterápico num “simples” processo de aplicação 
de técnicas. 
 Para deixar isto mais claro, faz-se necessário levantar 
outra questão: Como a música desrespeita e invade o paciente? 
Algumas questões devem ser discutidas pra se ter uma resposta. 
 De início, toda vez que um musicoterapeuta for “levar” 
uma canção para seu paciente (isso também se aplica a trabalho 
com instrumentos e às mais diversas sonoridades, incluindo 
sons não musicais), ele tem que ter muita atenção na canção 
que vai escolher. Dependendo do que o musicoterapeuta 
escolhe, ele pode reativar lembranças antigas no paciente, 
reativar as suas memórias corporais e, se este não estiver com o 
ego suficientemente fortalecido, isto pode gerar uma couraça 
secundária. O conhecimento da história de vida do paciente e, 
principalmente, a sua história musical, devem ser levantadas 
pelo musicoterapeuta desde os primeiros momentos da terapia.  
 

“A música quando mobiliza o corpo, seja física 
ou mentalmente (...), ela está mobilizando a 
memória emotiva deste corpo (...) que está 
registrada a nível celular, muscular, articular 
etc. Ela está mobilizando os conteúdos 
específicos daquele indivíduo, da ordem do seu 
vivido, da sua experiência”. (SAKAI, 2000, p. 
5). 

 
 A música toca profundamente. Ela reativa a memória 
corporal, reativa antigas emoções. É devido a isto que o 
musicoterapeuta tem que estar consciente e pensar muito antes 



  

de escolher uma música para o seu paciente. Se este não 
estiver preparado para reviver o que a música propõe, 
grandes traumas podem surgir a partir daí. “Uma música ou 
sonoridade mal escolhida, num momento não apropriado, 
pode estar invadindo grotescamente o indivíduo”. 
(LORENZETTI, 2004, p. 43). 
 A música e o cantar dentro do processo 
musicoterapêutico possibilitam fazer conexões entre corpo, 
mente e espírito. A música integra o ser humano e, quando 
integrado, o indivíduo toma posse de si, de seu corpo, de sua 
vida. A partir do momento que toma posse de si, o ser 
humano é único, é singular. Porém, se esta integração for 
prematura e “forçada”, o indivíduo pagará um alto preço por 
isso.  

 

“Os traços/Estrutura de Caráter contém o 
como o corpo organiza a ação, o 
movimento, a forma e as sensações habituais 
que emergem do metabolismo tissular num 
constante processo somático de 
corporificação, ou seja, do como nos usamos 
e formamos nosso corpo constantemente. 
Esta estrutura corporal também tem inscrita 
o como nos relacionamos com a música, o 
como as selecionamos, o como reagimos a 
elas, o como as significamos. Desta forma, 
cada música/canção é escutada e registrada 
sua experiência de modo pessoal e singular, 
não se canta, toca, ouve, compõe das mesma 
forma”. (SAKAI, 2004). 

 
 O modo de uma pessoa cantar, ouvir, tocar e/ou 
escolher uma música/canção é uma manifestação da 
singularidade da sua identidade enquanto ser humano. Cada 
um terá uma história de vida diferente, cada um terá uma 
história musical diferente. Portanto, cada um terá uma reação 
diferente frente uma determinada canção, por exemplo. 

A música está presente na vida e na história de cada 
um. Até mesmo na vida da pessoa que teve pouquíssimo 

contato com a música. Sempre vai haver uma canção de ninar, 
uma cantiga de roda, alguma música que os pais cantavam, uma 
canção que lembre o primeiro beijo, o casamento, o nascimento 
de um filho. Sempre vai ter uma canção que lembre uma 
passagem feliz ou triste.  

É devido a esta “grande presença” da música na vida de 
todo ser humano, que, não só o musicoterapeuta, mas todos os 
terapeutas devem tomar muito cuidado com a música que 
utilizam. Muitos pensam que utilizar um “fundo musical” pode 
dar um toque e/ou um efeito a mais num relaxamento, 
atendimento, vivência etc. Mas como será que este “fundo 
musical” vai chegar em cada pessoa? Que lembranças serão 
reativadas? Será que serão lembranças “suportáveis” para 
aquela pessoa, naquele momento? Todos os profissionais 
devem tomar cuidado com isto! O poder terapêutico da música 
não pode ser subestimado.  
 Se o paciente não estiver com um ego bem estruturado, 
ele pode “não dar conta” de uma determinada música utilizada 
num atendimento. É comum em Musicoterapia, o paciente não 
estar disposto a lidar/trabalhar com músicas/canções. Se o 
musicoterapeuta não respeitar a resistência do paciente e 
“passar por cima” dela, ele pode levar a uma “liberação” de 
conteúdos internos prematura, o que ocasionará em couraça 
secundária. Aí vem a clássica pergunta: Mas como fica a 
Musicoterapia? Se o atendimento não tiver música, não vou 
estar fazendo Musicoterapia com meu paciente!”. A 
Musicoterapia vai muito além do “fazer música”. Partindo-se 
do pressuposto que as pessoas são música e que o corpo de cada 
ser humano é uma orquestra, não é necessário “produzir” 
música. A música está em todos. Ela está nos batimentos 
cardíacos, na respiração, no caminhar, na voz, nas sinapses. Ela 
está no corpo! 
 É simples! Basta respeitar a resistência do paciente e 
fazer amizade com ela. Se o paciente está num processo 
musicoterapêutico, mas mesmo assim, tem grande resistência 
em trabalhar com músicas, trabalhe com o que ele tem a 
oferecer. Respeite-o! 



  

 
Conclusão 

Enfim, o grande objetivo deste trabalho foi falar sobre 
o óbvio. Este assunto é óbvio. Mas, de acordo com Adriana 
Dal-Ri24, o óbvio também precisa ser falado, pois de tão 
óbvio, ele acaba no esquecimento. 

Este é um assunto que tem sido pouco discutido na 
Musicoterapia. Provavelmente isto também ocorra em outras 
profissões. A preocupação em aplicar técnicas, aprender o 
máximo possível, ter sempre uma carta na manga, faz com 
que o óbvio seja esquecido: todo ser humano deve ser 
respeitado. É simples, é óbvio, basta apenas praticar este 
“simples e este óbvio”. 
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A MUSICALIDADE NAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO. 

  
Mirian Steinberg25 

 
Algumas palavras... 
 

Muito tem se discutido a cerca das relações de 
trabalho e a comunicação humana nas organizações. 

Os colaboradores no trabalho exercem uma função 
bem clara, com objetivos comuns entre empresa e 
colaborador. Onde constantes avaliações, planos e metas, 
objetivos podem e devem ser traçados, a fim de definir, 
organizar e reorganizar constantemente as atuações no 
trabalho. 

A convivência no trabalho, com as situações e 
exigências, sejam elas de caráter humano ou técnico, 
implicam numa habilidade do colaborador em lidar e manejar 
situações de conflitos e muitas vezes situações de limites. 

O cargo ou a função não exigem e tampouco 
habilitam a usar essa inteligência de manusear, conviver e 
mediar conflitos, mostrando um despreparo nessas situações.  

Os colaboradores não se encontram preparados para 
lidar com as questões humanas inerente a qualquer pessoa, 
como mau humor, irritabilidade, inseguranças, medos de 
aceitação e principalmente o medo de errar, que favorecem o 
isolamento, a comunicação, a arrogância, o pensar em si 
mesmo e impedem a atitude criativa para encontrar soluções 
para os problemas.  

O resultado da “inabilidade” em se comunicar de 
forma produtiva provoca a desmotivação, a baixa 
produtividade, o stress e a falta de satisfação.  

Essa inabilidade tem seu histórico numa educação 
vigente, já que não temos os códigos de acesso ao 
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aprendizado das convivências e das subjetividades. Com isso 
compromete o clima organizacional que não está em seu 
potencial máximo tanto do colaborador de produzir e se 
relacionar com respeito, ampliando a capacidade de se 
comunicar e se expressar de forma fluente, quanto da 
produtividade da empresa.  

Assim compromete e dificulta uma atitude de inovação, 
de inventar soluções, e com isso a resolução de problemas, 
numa atitude criativa e espontânea no trabalho. 
Podemos dizer que cada grupo constitui uma dinâmica própria, 
um ritmo, uma musicalidade que ora trabalha mais afinada e ora 
desafina. 

Já desde os primórdios encontramos grupos, tribos, 
família, clãs que se encontram para dançar, cantar e celebrar o 
trabalho, a colheita, a caça, o rituais de passagem a fim de 
fortalecer esse grupo trazendo um autêntico espírito de grupo, 
de alegria, de força e união entre as pessoas.  

A musica e os sons dos grupos são formas de expressão 
tão primitivos e viscerais que estão impressos nos códigos da 
cultura universal.  

No entanto foram sendo esquecidos durante o passar dos 
tempos, os excessos de racionalidades, de consumo, de 
materialidades nos afastaram dos rituais que caracterizam uma 
disciplina e uma conduta em prol das relações humanas e da 
comunicação mais integradas.   Conservam uma memória 
ancestral que quando acionados e estimulados acordam esse 
corpo adormecido pelas atribulações cotidianas. Através dos 
rituais, dos movimentos, dos ritmos, da voz que contempla 
códigos de comunicação, arte, invenção, interação e saúde nos 
grupos de trabalho, são desbloqueados grande parte dos 
conflitos e assim passa fluir a proximidade entre os 
colaboradores, supervisores, gestores ampliando as formas de 
perceber e estar no grupo, resolvendo conflitos, possibilitando 
mais elementos para a reflexão do papel e do lugar de cada um 
na organização.  

Portanto os conceitos de que as pessoas que são 
dotadas de um repertório de códigos de comunicação verbal e 



  

não verbal tem mais elementos para contribuir para um clima 
organizacional mais produtivo, que por sua vez se estende a 
vida pessoal, a saúde e a comunicação integral.  

Os elementos da musica já trazem esses códigos, 
portanto a musicoterapia vai associar, integrar, estimular essa 
expressividade de potente força e estimulação da uma 
comunicação humana mais rica e saudável. 

O elemento principal dessa habilidade na 
comunicação integral está na escuta. 

Na escuta  podemos visualizar "escutar" a 
organização, os departamentos como uma grande orquestra. 
Onde todos os subgrupos/departamento, colaboradores, ou 
seja, cada naipe de instrumentos toca instrumentos diferentes 
com timbres particulares, que se complementam e formam 
um grupo maior que é a orquestra que busca uma afinação e 
uma harmonia. 

Constata-se que nem sempre essa é a realidade, por 
vezes estamos desafinados com a nossa própria função e 
pessoa, com o outro instrumento, não interagimos com toda a 
orquestra e principalmente não escutamos o ritmo, o pulso, a 
musica própria e nem do outro, ficando em “atritos” 
desafinados, já que somos humanos e estamos sujeitos a toda 
essa complexidade. Afinal não temos uma escuta apurada 
nem de nós mesmos o que dirá então do outro. 

Na maioria das vezes não entendemos nem o que 
acontece com nossos pensamentos, desejos, sentimentos, 
corpo, o que dirá de escutar o outro, que por sua vez também 
está repleto de subjetividades. Essa dinâmica se manifesta 
nos ambientes de trabalho através de rivalidades, 
competições, conflitos, dúvidas que precisam ser apurados 
para melhorar o desempenho de todos e por sua vez do grupo 
e da empresa.  

Pessoas que trabalham afinadas produzem mais, e a 
empresa torna-se muito mais competitiva e forte. 
Integrar elementos não verbais de pessoas e colaboradores 
com os elementos da musica é uma possibilidade de refletir 
nas questões das relações no trabalho. 

Avaliar ritmos de cada colaborador e grupo, pois cada 
um se manifesta num determinado andamento, intensidade, e 
até freqüência vibratória. 

Expressar timbres diversos como os instrumentos e 
como à voz humana, são elementos explorados na prática da 
musicoterapia. 

Caracterizar ritmos do grupo através de uma atitude de 
experimentação, invenção e construção compartilhada entre 
som e movimento, eliminando pouco a pouco os mecanismos 
de defesas, da timidez, dos medos e inseguranças, trazendo no 
grupo a potência da musicalidade de cada um. Retirando 
naturalmente os mecanismos de defesas, de auto-crítica, de 
medos de errar e de julgamentos para um comportamento 
aberto, sonoro e musical, onde toda manifestação, inclusive o 
silencio e a escuta do grupo é fator que atravessa a 
interioridade, atinge e contagia quem vivencia e fortalece o 
grupo como um todo. 

Faz parte dessa experiência o estranhamento, a 
diversidade e as diferenças de cada sonoridade e, portanto uma 
maior riqueza. O contato com o novo em si mesmo e no outro. 

E assim se estende numa atitude mais criativa nas 
relações de trabalho e na formação de vínculos de respeito e 
união entre as pessoas, considerando o papel, a função e o lugar 
de cada colaborador. 

A importância de caminharem juntos numa única 
pulsação para dar uma base sólida de construção das 
individualidades e potencialidades de pessoas, colaboradores, 
supervisores, gestores, numa base rítmica que sustenta a 
segurança e a força do grupo, numa atitude de superação de 
desafios, com a força em potencial das equipes. 

O fazer musical promove também a liberação de 
substâncias como a endorfina, responsáveis pela sensação real 
de bem-estar e vitalidade, melhorando a saúde integral através 
de uma linguagem não-verbal, tão rica e antiga como os sons e 
a musica.  

 
 



  

MUSICOTERAPIA ORGANIZACIONAL 
O discurso, o método e os níveis. 

 
Mirian Steinberg26 

 
 

“Sempre busquei, busco e continuarei 
buscando aquilo que denomino o fenômeno 
total, ou seja, o todo da consciência, das 
relações, das condições, das possibilidades e 
impossibilidades, para poder exercer a 
exatidão, a prescrição e a economia da 
expressão”.  
 (Calvino apud Paul Valery, 1995). 

 
O comportamento organizacional é um campo de 

pesquisa organizacional com inicio na década de 60 que 
envolve estudos de psicologia, sociologia e economia, que 
por sua vez, implica num comportamento específico e 
complexo com características da organização, das relações no 
trabalho, dos valores e crenças da empresa, que nesse artigo 
não serão aprofundados.  

A fim de iniciar uma reflexão sobre musicoterapia 
organizacional, e estabelecer relações entre musicoterapia e 
organização, num conjunto de sistemas e rede de conexões 
entre os fatos, entre as pessoas e entre as coisas do mundo, 
numa tentativa de compreender o discurso, o método e os 
níveis da musicoterapia na organização.  

 
“Aposta na obstinação de estabelecer 
relações entre discurso, método e níveis. O 
conhecimento como multiplicidade é um fio 
que ata as obras maiores, tanto do que se 
vem chamando de modernismo quanto do 
que se vem chamando de pós-modernismo, 
um fio que – para além de todos os rótulos – 

                                                
26 Musicoterapeuta e Terapeuta Corporal. Docente da Faculdade Paulista 
de Artes. Idealizadora do Acorde Arte e Saúde – soluções em qualidade 
de vida organizacional. E-mail:  

gostaria de ver desenrolando ao longo do 
próximo milênio.”  
(Calvino, 1995) 

 
O discurso implica nas questões práticas da 

musicoterapia organizacional. O método enquanto questões 
teóricas, humanas, e nas etapas da musicoterapia na 
organização. E os níveis da musicoterapia enquanto 
intervenções e formas mais apropriadas de aplicações, os 
efeitos da música e como podemos pensar nos níveis de 
profundidade possíveis dentro do contexto empresarial. 

As questões práticas desse contexto envolvem dois 
principais focos da musicoterapia organizacional. Um no 
ambiente de trabalho, nas relações estabelecidas, nos programas 
específicos como treinamentos, desenvolvimento humano e 
consultorias. E outro foco no apoio e na prevenção de doenças 
ocasionadas pelo trabalho, como stress, formação de grupos e 
discussões em casos de depressão, alcoolismo, pânico, 
tabagismo, sedentarismo, entre outras doenças ocupacionais.  

Existem diferenças e semelhanças entre a atuação 
clínica e organizacional. Os objetivos diferem na clínica, onde o 
beneficiado é a pessoa e na organizacional, cujos benefícios são 
do funcionário e da empresa, além dos níveis de intimidade e 
subjetividade serem diferentes nestes dois âmbitos. 
As semelhanças estão na formação de um bom vínculo com a 
empresa e com a equipe para oferecer a credibilidade e os 
resultados positivos para a organização. 

É de suma importância a relação com os parceiros e/ou 
da equipe seja com o médico, o enfermeiro, a assistente social, 
o administrador, o engenheiro, a segurança no trabalho, a 
fonoaudióloga, o psicólogo, o educador física, o marketing, 
gerente ou diretor de recursos humanos, enfim a pessoa que está 
mais implicada ou que seja um gestor de programas de 
qualidade na empresa., numa gestão integrada de promoção de 
saúde, programas preventivos, qualidade de vida no trabalho e 
desenvolvimento humano. 

Alguns fatores práticos ainda poderiam ser mais bem 
explorados, a fim de aprofundar nas questões, quais são os 



  

interesses da empresa e da pessoa com a musicoterapia? Qual 
o papel do discurso, da comunicação não verbal e da 
criatividade na organização enquanto uma cultura e um valor 
da empresa? 

O método sugere algumas etapas da musicoterapia 
organizacional, com o foco na saúde integrativa, que implica 
em consultas para avaliar, organizar os planos de ação, 
investigar quais as técnicas mais compatíveis com o 
ambiente, planejar as formas de avaliar os resultados, e 
avaliar objetivamente os resultados para o funcionário e para 
a empresa. Portanto é imprescindível o indicador de 
avaliação em musicoterapia na organização. 

O modelo de auto-avaliação é também uma medida de 
auto-reflexão, assim como um indicador de avaliação de 
musicoterapia e qualidade de vida no trabalho compatível 
com os modelos propostos pela empresa, pela psicologia 
organizacional ou ainda modelos próprios da musicoterapia.  
Segundo pesquisa, observou-se que o preenchimento de 
dados relativos à cultura musical do funcionário já foi em si 
uma ação motivacional, melhorando o diálogo e a auto-
estima dos funcionários que preencheram a ficha naquele 
departamento de uma multinacional, sediada em São Paulo. 

O perfil do musicoterapeuta na empresa é de uma 
pessoa da comunicação e da saúde, com uma visão de 
atualidade, de administração, com praticidade, de forma 
objetiva e funcional sintética, com conhecimento na 
terminologia empresarial, nas formas de mostrar o produto 
e/ou o processo e em qualidade de vida no trabalho. 

A estrutura de uma empresa em musicoterapia ou 
profissional autônomo em parcerias requer espírito pioneiro e 
perseverante na manutenção dos contatos para oferecer 
credibilidade, eficiência e resultados objetivos. 

Deve conter um modelo específico de projeto de 
musicoterapia para empresas, com dados de antes, durante e 
depois das necessidades, dos resultados e dos clientes que já 
se utilizaram.  

No levantamento de dados há muitas questões a serem 
investigadas, como um diagnóstico organizacional:  

Quais os programas de qualidade de vida já aplicados 
com sucesso? São programas com característica de ser uma 
ação isolada ou envolvem várias áreas, com acompanhamento e 
levantamento de dados? 

Considerando que há pesquisas e estudos de melhorias 
das práticas de gestão pública que afirmam que o ingrediente 
chave para aperfeiçoar as atividades organizacionais é a 
motivação, que deriva de um sentimento de responsabilidade 
pessoal em relação à melhoria da gestão e ao bem-estar 
coletivo. (www.revista.fundap.sp.gov.br). 

Como é feito a comunicação interna desse programas e 
os acessos dos funcionários aos médicos, enfermeiros, 
administradores, psicólogos, chefes de departamentos, 
supervisores, eventos, marketing, para observar a comunicação 
e a escuta das queixas na organização. Para detectar a fluidez da 
comunicação em relação às queixas, desejos, subjetividades, 
com essa finalidade pode ser pensado num ponto de escuta na 
organização. Algumas vezes essa “ouvidoria” é feita por cargos 
de direção com o intuito de fiscalizar e controlar. Cabe uma 
questão: será que uma sala com instrumentos musicais poderia 
ser um ponto de escuta das singularidades na organização? 

A investigação a cerca da existência de alguma pesquisa 
no ambulatório médico, com o levantamento do número de 
visitas ao ambulatório e afastamentos por doença, sintomas de 
stress, presença ou ausência de conflitos. Há ações focadas na 
relação empresa e família através de eventos, grupos, encontros, 
programas de inclusão social, programas de incentivo: viagens, 
salários, participação. Há um questionário de avaliação de 
clima organizacional: sintomas latentes apresentados, que 
investiga o grau de satisfação e os benefícios como salário, 
assistência médica, programa de reconhecimento e de 
valorização de talentos? 

A musicoterapia organizacional deve ser contemplada 
como um indicador de avaliação específico com as queixas 
mais freqüentes e com fatores ambientais, psicossocias, que 



  

indiquem o grau de satisfação quanto aos aspectos físicos, 
emocionais, sociais, cognitivos e criativos. 

A musicoterapia deve fazer conexões com a saúde 
ocupacional e com medidas de prevenção primária, com a 
gestão de pessoas, dos ambientes, dos processos e do 
conhecimento. A empresa que adota a musicoterapia 
organizacional já tem um valor e uma cultura de saúde e 
criatividade, uma postura pró-ativa, preventiva, isto é,  
resolver sem precisar usar remédios, não esperar ficar doente. 
Planeja ações de melhorias nas relações, no aprimoramento 
da carreira e aposta no desenvolvimento humano em 
equilíbrio com a tecnologia e com o financeiro, valoriza o 
capital humano como também sendo uma de suas 
prioridades. 

Musicoterapia Organizacional é uma ação política, 
social, cultural, criativa e saudável. 

A musicoterapia organizacional é uma ação política 
por estar num espaço de ação política e da ação individual, já 
que há uma exagerada identificação com o valor capitalista 
que esmaga o desejo individual. Há uma produção de 
subjetividades capitalistas, identificações com o consumo, 
com o poder e com a manipulação pelo mercado. Fortes 
sistemas de controle e riscos perseguem as rotinas 
organizacionais explícitos e implícitas, como o controle da 
alimentação, da sexualidade, do exercício, do tempo e do 
espaço. 
 

“Um dos obstáculos vigentes parece ser uma 
falta de legislação a respeito da intervenção 
preventiva... trabalhando as margens do 
ideal e sem apoio institucional.  
Sabemos que as práticas militares e a 
ditadura, deixaram marcas de exclusão na 
sociedade e graves dicotomias no discurso 
científico.” (Pelizzari, 2005). 

 
  Uma intervenção em musicoterapia na empresa 
implica numa saída do sistema de controle com uma potência 
de imprimir outras relações com o próprio espaço e com o 

tempo, o tempo da escuta de si mesmo, da música, da voz. Com 
potencial para estender essa escuta que tenta escapar dos 
sistemas de controle e se colocar mais criativo e espontâneo nas 
relações, no humor, no clima organizacional, melhorando a 
saúde do ambiente de trabalho. 

Observa-se que há um papel político do discurso 
empresarial, de política de saúde e doença preventivas, da arte 
na vida, nas relações, dos valores da subjetividade, da 
importância do meio ambiente, da valorização da cultura de paz 
e sustentabilidade, portanto, a musicoterapia enquanto ação tem 
um papel individual e político na organização a favor desses 
valores. 

A musicoterapia organizacional é uma ação em duas 
principais áreas: comunicação e saúde que deve estar num 
contexto político de humanização e num marketing que 
favorece esse conceito. O principal desafio é desmontar (na 
intervenção) o poder ditado pelo consumo através de políticas 
de inclusão, de apropriação de uma visão de saúde integrada, de 
respeito às diferenças e cooperação, com abrangência em 
diversos enfoques: desde a alimentação, contra o sedentarismo, 
o tabagismo, a obesidade, a dependência química, por meio de 
grupos de apoio e outras ações, como a yoga, a massagem, a 
meditação, o coral, o esporte, a musicoterapia. Estas são 
políticas de prevenção pertinentes desde que engajadas num 
conceito e num marketing com participação e implicação de 
todos os envolvidos. 

Sendo assim, as intervenções de musicoterapia nos 
ambientes de trabalho ou espaços reservados para esses 
encontros e/ou grupos, assim como programas de músicas no 
ambiente de trabalho ou intervenções musicais em períodos 
determinados, são ações políticas em musicoterapia 
organizacional. 

A musicoterapia organizacional é um compromisso de 
âmbito social na empresa, que envolve algumas possibilidades 
relacionadas a área da saúde e de recursos humanos, como uma 
gestão de saúde, de prevenção e qualidade de vida nas 
empresas; um processo de seleção mais integrada com uma 



  

linguagem não verbal; treinamentos humanizados, mais 
cooperativos e menos competitivo, com lideranças mais 
humanas e menos técnicas, (as lideranças são os filtros e 
podem ser os focos de stress); um sistema de parcerias com 
comunidades sociais, como o voluntariado e as visitas 
planejadas a instituições carentes; fundações de empresas que 
promovem recursos para subsidiar profissionais e projetos; 
etapas e ações motivacionais e medidores de satisfação nas 
empresas. Estas, são ações sociais que promovem um clima 
organizacional mais criativo, uma atuação social da empresa, 
estando inserida, a musicoterapia, nesses diversos contextos.  

Salienta-se a importância do papel dos profissionais 
autônomos, que se organizam enquanto micro-empresas, 
fazendo pesquisa e desenvolvimento de “cases”, através de 
organizações, associações, convênios para a implantação de 
uma nova cultura da saúde, bem-estar e qualidade de vida. 

Há a finalidade de reduzir a atuação do corpo 
disciplinado, sem voz própria, que apenas obedece, que 
reproduz e fala os ecos da ordem do “comandante”. Reduzir a 
imposição do sistema de perversão do corpo domado. Dar 
voz ao corpo alienado de si mesmo. As intervenções de 
musicoterapia preventiva e social têm como foco atingir a 
vulnerabilidade do grupo/ ou departamento. Enquanto que 
individualmente o foco da musicoterapia está em acessar as 
crises existenciais e os conflitos, delimitando as diferenças 
entre a musicoterapia clínica e social. 

Os desafios sociais da musicoterapia organizacional 
estão em romper com as resistências, com as relações de 
excesso de competitividade, com as hierarquias fortemente 
marcadas numa relação de poder, vaidades, arrogâncias e 
lideranças autoritárias.  

A musicoterapia organizacional é uma ação cultural, 
por estar na cultura da saúde, na cultura musical e na cultura 
organizacional. 

A cultura de prevenção de doenças, da atitude 
reflexiva, da invenção e da arte na vida. 

Traz um sentido de pertencimento advinda da cultura e 
da música, bastante relevante numa cultura de alienação e 
acomodação. 

Numa proposta de reflexão da música como uma função 
cultural e produto da cultura, assim extrair os aspectos 
singulares da musica, enquanto dispositivos para afetos. 

A diversidade na música para criar afetos e 
expressividades através da voz e da canção, além de enriquecer 
o vocabulário musical, o repertório e a linguagem expressiva. 

O desafio cultural está em fazer parte da cultura e dos 
valores da empresa, tais como a cooperação, a união, o esporte, 
a alimentação saudável, o tempo livre, os hábitos saudáveis, a 
música, a musicoterapia, a arte, a sensação, os afetos, a 
subjetividade. 

Dessa forma a musicoterapia é uma ação criativa e 
saudável, pois ela cria dispositivos para despertar a produção 
criadora, uma produção poética e a instauração de uma 
linguagem. Existem algumas empresas que investem em 
intervenções criativas e saudáveis, como as práticas de yoga, de 
meditação, o coral, um esporte, a musicoterapia, e ainda a 
criação de instalação, performance, vídeo e manifestações 
criativas e saudáveis que envolvam a musicoterapia. 

A criatividade está em estimular a atitude criativa na 
vida, a capacidade de inventar nas relações e no clima de 
trabalho. A arte busca novos campos para transformar 
estruturas cristalizadas. Surgem frestas de subjetividade por 
onde passam manifestações espontâneas em meio a tantas 
repressões internalizadas. A Subjetividade em trazer o corpo 
sensível, o corpo vibrátil que se afeta com a experiência de 
respiração, pulsação, sentidos, imaginário, desejo, reflexão e 
relações. 

As intervenções de musicoterapia nas empresas têm 
níveis de tempo e de profundidade. Em curto espaço de tempo 
uma intervenção de musicoterapia pode oferecer resistências e 
recusas, ser indiferente ou mobilizar afetos. Carrega enquanto 
potencia a criação de uma atmosfera ocupada por texturas 
finíssimas que vem do movimento da respiração, da escuta e 



  

dos sentidos. O corpo sensível e vibrátil dentro da idéia de 
“Consciência” ou o conceito de “abrir o corpo”. 

“Um dos efeitos mais visíveis é o 
abaixamento do limiar da consciência 
clara...as mais finas sensações e percepções 
do corpo....captar o sentido do mundo. 
  (José Gil, 2004) 

 
Numa escuta de subjetividade, num caminho para o 

desejo através do silêncio. Numa escuta do silêncio, de sons, 
ruídos e de musicas.  

 
Na produção de subjetividades e 
individualidades, romper com o 
automatismo, micropolíticas de 
transformação moleculares. 
( Rolnik,1986).  

 
Numa mesma rotina poder mudar a percepção e o 

sentido, com variações das qualidades humanas. Na 
repetição, experimentarem nuances do diferente, através de 
variações musicais e rítmicas em musicoterapia. 

Através da formação de grupos não para produzir 
verdades, mas para viver um processo, um ensaio, uma 
experiência que engaja mutações no grupo social, com a 
improvisação em musicoterapia no tema específico trazido 
pelo grupo. Produzir desejos do grupo numa vontade de 
viver, de criar, de amar, de inventar projetos ambiciosos, 
apropriando-se do tempo e espaço do trabalho, não 
impotente, reprimido e culpado, mas movidos pelo princípio 
do prazer, do desejo e da eficiência real. Possibilitar a 
construção de algo criativo, inventivo, pensado e vivido. 

As ferramentas da musicoterapia que são relevantes 
para iniciar um processo de intervenções nas empresas 
podem ser direcionadas para o silêncio, para a escuta, para os 
sons, para a musicas, a respiração, o corpo, a voz, a 
expressividade, a fim de estimular uma postura receptiva a 
partir da escuta, com maior possibilidade de reduzir as 
resistências individuais e organizacionais. 

A musicoterapia pode iniciar uma reflexão e uma 
experimentação que propõe conexões entre os ritmos 
individuais, o tempo do trabalho e as qualidades humanas. 

Que desdobra para um tempo otimizado na atenção a si 
mesmo em qualidades de escutas, de texturas sonoras, de 
intensidades, cujo resultado é a assertividade. 
Escapar de um tempo do controle, do sistema de escravidão em 
relação às atividades ocupacionais, ao tempo e as não tempo, a 
fim de expressar o tempo singular. 

O tempo para a possibilidade dos trabalhadores 
conhecerem o que os incomoda, os fazem sofrer, adoecer, 
morrer e acidentar-se, articulada à viabilidade de interferir em 
tal realidade. Controlar as condições e a organização do 
trabalho é a possibilidade de serem sujeitos na situação.  

Tudo isso, aliado à experimentação do tempo do 
presente, o tempo determinado pela vontade, onde o passado já 
foi, o futuro não existe, e as ansiedades mudam de lugar. 
Criar um sentido de apropriação, de não alienação, através do 
pegar e manusear o instrumento, como se pega no seu próprio 
tempo e na própria vida, atravessado pelo som, forma e 
sentidos.  
 

“Não importa a apreciação em si dos objetos, 
mas sim a atitude dessa apropriação”. 
 
“O que está em questão é a maneira de viver 
daqui em diante sobre o planeta, no contexto da 
aceleração das mutações técnico-científicas e 
do considerável crescimento demográfico. Em 
virtude do contínuo desenvolvimento do 
trabalho maquínico, redobrado pela revolução 
informática, as forças produtivas vão tornar 
disponível uma quantidade cada vez maior do 
tempo de atividade humana potencial. Mas com 
que finalidade? A do desemprego, da 
marginalidade opressiva, da solidão, da 
ociosidade, da angústia, da neurose, ou a da 
cultura, da criação, da pesquisa, da reinvenção 
do meio ambiente, do enriquecimento dos 
modos de vida e de sensibilidade.” 



  

Novas práticas sociais, novas práticas 
estéticas, novas práticas de si na relação com 
o outro, com o estrangeiro, como o estranho: 
todo um programa que parecerá bem 
distante das urgências do momento! E, no 
entanto, é exatamente na articulação: da 
subjetividade em estado nascente, do socius 
em estado mutante, do meio ambiente no 
ponto em que pode ser reinventado, que 
estará em jogo a saída das crises maiores de 
nossa época”. (Guatarri,2003) 

 
Tantas são as vozes que acompanham nosso corpo, 

que falam nos nossos ouvidos para agirmos e sermos dentro 
de um padrão de comportamento socialmente aceito. Escutar 
a voz de dentro do corpo que fala o que realmente somos, e 
não mente, nem finge ser o que não é. A voz da 
musicoterapia organizacional começa a ressoar como um 
canto que encanta! 
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar o 
Processo terapêutico de um Grupo de mulheres com seqüela 
de AVE (Acidente Vascular Encefálico), na sua maioria, 
desenvolvido dentro da proposta de Reabilitação da Unidade 
de Reabilitação da Associação dos Deficientes Físicos do 
Paraná – ADFP. É uma proposta de atendimento em grupo 
interdisciplinar com uma profissional de musicoterapia e uma 
de psicologia, podendo haver a participação de outros 
profissionais da equipe (terapeuta ocupacional, 
fonoaudióloga, ou outro) conforme a necessidade da 
proposta. 

Serão abordadas a etiologia e a descrição do quadro, 
as técnicas utilizadas, o desenvolvimento e a leitura 
terapêutica do processo bem como os resultados obtidos. 
 
Palavras-chaves: Atuação interdisciplinar – Processo Grupal  
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Abstract: This work has the objective to present a therapeutic 
process of a group of women with AVE sequel, in its most part, 
developed inside the propose of rehabilitation in the 
Rehabilitation Unity from Associação dos Deficientes Físicos 
do Paraná – ADFP. It’s a propose of interdisciplinary group 
sessions with a music therapist and a psychologist, and the 
possibility of the participation of other professionals from the 
team (occupational therapist or other) according to the need of 
the propose.  

There will be introduced the origin and the description 
of the case, the techniques used and the therapeutic reading of 
the process as well as the results obtained.  
 
Key-words: Interdisciplinary Actuation – Group Process   
 
 O que nos instigou falar sobre o processo deste grupo 
que coordenamos foi na verdade os resultados e a diversidade 
do processo que acompanhamos e vivenciamos juntas no 
decorrer de um ano e meio desde a sua formação.  

Como um grupo, segundo Tabagiba (2002) é o resultado 
do diálogo entre as histórias do grupo e as histórias de cada 
pessoa, dentro das histórias da sociedade em que estão 
inseridos, vamos apresentar o processo de formação deste 
grupo, suas vivências, suas interações e integrações, os 
objetivos e propostas desenvolvidos, na construção da sua 
história. 

 
Atuação interdisciplinar – musicoterapia e psicologia 

Apresentando inicialmente o contexto onde o grupo está 
inserido, a Unidade de Reabilitação da Associação dos 
Deficientes Físicos do Paraná – ADFP, que é formada por uma 
equipe técnica multidisciplinar, que se propõe a atuar de forma 
interdisciplinar, envolvendo as diferentes áreas como um 
conjunto uniforme de medidas sejam elas físicas cognitivas, 
emocionais, sociais e/ou vocacionais, na intenção de uma forma 



  

completa de trabalho para capacitar a pessoa com deficiência 
a exercer sua autonomia.  

Dentro desta visão buscou-se otimizar os 
atendimentos em grupo nos setores de Musicoterapia e 
Psicologia que passaram em 2005 a acontecer integrados. 

 Nos atendimentos nos grupos interdisciplinares de 
Musicoterapia e Psicologia, aplicam-se abordagens, técnicas 
e recursos terapêuticos tanto de uma área quanto de outra, de 
forma que oportunizem experiências de desenvolvimento e 
crescimento do grupo a partir da descoberta de si mesmo e 
dos outros contribuindo para o Processo de Reabilitação. 
Utilizando temas terapêuticos que abordam aspectos 
relacionados às situações de saúde comum ao grupo ou as 
necessidades individuais dos pacientes, como: o grau de 
consciência que o paciente tem sobre si, e o impacto que a 
situação ocasionou na sua vida particular, profissional, social 
e espiritual. Ambos profissionais podem ocupar o papel de 
terapeuta e ou co-terapeuta, dependendo da percepção em 
relação ao desenvolvimento do atendimento. Os 
atendimentos tanto podem começar com uma conversa onde 
as integrantes do grupo expõem situações de sua vida, 
comentários informais que se tornam o tema terapêutico a ser 
trabalhado, através do não verbal (musical e corporal) e/ou 
verbal; como podem começar por uma auto-percepção 
corporal, onde se alongam e respiram, por exemplo, (para 
uma flexibilização corporo-emocional), como podem 
começar com uma audição musical intencionando uma 
determinada mobilização.  
 Nesta forma de trabalho é muito importante a 
interação entre os profissionais, que apesar de refletirem e 
discutirem o trabalho, no desenvolvimento do atendimento 
precisam estar não só em sincronia com o grupo, mas 
também entre si, onde a comunicação muitas vezes acontece 
apenas num olhar, num silenciar. Estando-se sempre atento 
às necessidades do grupo. 
 

Atendimento em grupo 

O atendimento em grupo é um procedimento terapêutico 
e um método de investigação das relações, ações e 
comunicações pessoais. A terapia de grupo proporciona uma 
experiência qualitativamente diferente, com grande 
potencialidade terapêutica, que segundo Tagatiba (2002) 
possibilita desenvolver a integração, a aceitação e o 
aprendizado das diferenças, através dos processos de 
relacionamento das pessoas, num caminho de troca e 
crescimento intra e interpessoal, características fundamentais 
num processo de reabilitação. 

O grupo é formado por pacientes com características e 
demandas semelhantes, de uma forma mais ou menos 
homogenia, quanto ao quadro físico (comprometimentos) e 
faixa etária (A idade varia entre 40 e 74 anos a mais velha). 
Mas que tem as mais diversas histórias, as mais variadas 
defesas e estruturas caracteriológicas, e conseqüentemente as 
mais variadas preferências musicais, para lidarem com as 
pedras de seu caminho.  

Foram encaminhadas pelos próprios setores de 
Musicoterapia e Psicologia ou pelos setores de Serviço Social, 
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia ou Fisioterapia, por 
diferentes motivos: questões de sexualidade, nervosismo após o 
quadro, insegurança, baixa auto-estima, dificuldade de 
expressão verbal (caracterizando uma afasia de expressão junto 
com um quadro de apraxia), de comunicação , medo, 
necessidade de mais independência, falta de liberdade, 
dificuldade de permanecer em uma atividade- tolerância, não 
ter iniciativa, ansiedade, necessidade de relaxar, acalmar, 
descontrole emocional, por apresentar características de TOC 
(Transtorno obsessivo compulsivo) ou pela necessidade da 
troca, de interação.  
 Os atendimentos são desenvolvidos em sessões/ 
encontros com a duração de uma hora à uma hora e meia, que 
tem uma freqüência semanal e um número preestabelecido de 



  

integrantes, tendo uma capacidade máxima de dez pessoas 
por grupo. Sendo que neste processo ocorreram 5 altas e 
novas admissões durante o mesmo. Estando hoje com 5 
integrantes, 4 que participam desde 2006 e uma nova que 
passou integrar o grupo em março de 2007. A participação 
variou de 3 a 36 encontros. 
 Algumas das pacientes passaram inicialmente por um 
processo individual na Musicoterapia e/ou na Psicologia, 
outras iniciaram em outros grupos e outras ainda ingressaram 
diretamente no grupo o que hoje é mais comum devido 
principalmente a demanda de pacientes e a já estruturação do 
trabalho.  
 

Metodologia do trabalho 
O processo envolve a avaliação, o tratamento, os 

encaminhamentos e a alta. A avaliação ocorre a partir da 
entrevista inicial de ambos os setores, o que inclui um estudo 
diagnóstico, enquanto busca de conhecimento sobre as 
necessidades do paciente, sua estrutura, seus sintomas 
clínicos, seu comportamento relacional, a biografia de sua 
vida, a disposição e a dinâmica dos papéis que desempenha, 
sua história musical, sua receptividade e preferência musical, 
suas necessidades e possibilidades de beneficiar-se do 
tratamento para se estabelecer objetivos que atinjam seus 
aspectos bio-psico-sociais- espirituais e emocionais. No tratamento 
as terapeutas utilizam a música, o corpo, o verbal, dramatizações, e 
outras formas de expressão como forma de intervenção, para 
propiciar mudanças específicas nas condições e no estado de saúde 
do paciente. O progresso é avaliado identificando-se as mudanças 
que o paciente atinge no curso da terapia, ou comparando o nível 
de funcionamento do começo do tratamento com o atual. Esta 
avaliação baseia-se em mudanças nas áreas musicais, corporais, 
comportamentais ou outra que podem ocorrer tanto dentro como 
fora dos atendimentos. 
 Os encaminhamentos podem ser internos, dos demais 
setores como descrito anteriormente ou para o atendimento 
individual da própria Musicoterapia e/ou Psicologia, como para os 

demais atendimentos (Fisioterapia, Psicomotricidade, Terapia 
Ocupacional, Fonoaudiologia ou Serviço Social), ou para outras 
atividades oferecidas na Instituição, como a Dança, o Esporte, a 
Informática ou a escola; ou os encaminhamentos podem ser externos 
para outras atividades terapêuticas ou não na comunidade.  

O processo de alta do atendimento em outro(s) setor(es), do 
próprio grupo ou da reabilitação é trabalhado no grupo. A alta do 
grupo ocorrerá na medida em que os objetivos forem sendo atingidos, 
mas podem ocorrer pelo paciente desistir dos atendimentos, por 
dificuldade de transporte ou por outra questão de ordem pessoal. 

Utiliza-se predominante uma abordagem musicoterapêutica 
corporal, para compreensão do comportamento humano. 
 
 
Objetivos 

Enquanto equipe interdisciplinar tem-se como objetivo 
comum o reintegrar a pessoa portadora de deficiência física em 
seus aspectos bio-psico-sociais através das dinâmicas 
interdisciplinares. 

Este trabalho objetiva desenvolver os potenciais e/ou 
restabelecer as funções do indivíduo para que possa alcançar 
uma melhor integração intra e/ou interpessoal e, 
conseqüentemente, uma melhor qualidade de vida. Propondo-se 
a resgatar o sentido de vida e desenvolver um Ser saudável 
(capaz de auto-conhecimento; auto-expressão e auto-
possessão). Trabalhando assim com seus problemas pessoais, 
seus conflitos, vivências e experiências, suas opiniões, 
sentimentos e fantasias, suas projeções e transferências 
relacionados ao processo de reabilitação através das dinâmicas 
que o trabalho de grupo proporciona. 

Os objetivos específicos, levantados a partir da 
Entrevista Inicial realizada pela Psicologia, pela Musicoterapia 
e/ou do encaminhamento de outro setor, são: Melhorar ou 
desenvolver a auto-estima (o valorizar-se, respeitar-se, cuidar-
se); Melhorar expressão da fala, da linguagem oral e da 
organização mental; Reconhecer, expressar e elaborar 
sentimentos e angústias (medo, culpa, raiva, luto, 



  

desvalorização como mulher); Resgatar o bem estar e o 
sentimento de prazer; Motivar; Lidar com situações ligadas a 
sexualidade; Possibilitar espaço de Interação, integração e 
sociabilização; Possibilitar um espaço para ser ouvida e ter 
voz; Trabalhar quadro depressivo; Trabalhar a 
responsabilidade sobre o processo de reabilitação; 
Reelaboração da imagem corporal; Trabalhar a consciência 
corporal; Trabalhar a aceitação. 

Estes objetivos inicialmente individuais no decorrer 
dos encontros, das atividades e das trocas foram se tornando 
comuns, foram ocorrendo identificações, cumplicidades e 
outros objetivos foram sendo evidenciados. O que levou a 
realização de atividades como a caminhada com o grupo nas 
redondezas da instituição como uma forma de lidarem com 
sua insegurança, medo, vergonha, e a culinária, onde 
compartilham receitas, decidem qual fazer, ensinam umas as 
outras, executam a receita, dividem tarefas e saboreiam o 
resultado o que lhes possibilita um resgate do sentir-se capaz, 
retomando não só uma atividade doméstica, mas um de seus 
papéis na vida, o de dona de casa. 

Neste momento do trabalho a Terapia Ocupacional é 
integrada para análise da atividade desenvolvida, o que, ou 
qual etapa cada paciente pode realizar e a Fonoaudiologia 
acompanha o processo de comunicação que se estabelece 
neste momento o que posteriormente leva para os 
atendimentos individual das pacientes e/ou para discussão em 
equipe. Enquanto muitas vezes auxiliamos ou observamos a 
dinâmica do grupo e de cada uma das integrantes durante o 
desenvolvimento da atividade, suas possibilidades e os 
limites, podemos intervir no momento da própria atividade 
ou depois na reflexão sobre a atividade no grupo. 

Algumas das integrantes do grupo também 
participaram de outras atividades organizadas e 
desenvolvidas pela equipe de reabilitação o que trouxe 
ganhos para o processo. Como, as atividades do Grupo 
Reciclando (Festas, passeios no shopping, cinema, parque), 

que ocorrem uma vez por mês em locais da comunidade. Que 
possibilitou pelo aproximar as pacientes da realidade cotidiana 
de trabalho e lazer, o integrá-las em atividades habituais no 
meio social, estimulando sua independência, suas habilidades e 
sentimentos de auto-realização e de aceitação no retorno à 
comunidade. E as oficinas comemorativas, que são encontros 
que ocorrem em datas previamente agendadas, onde se 
selecionou uma atividade que foi desenvolvida por um grupo de 
pacientes sob a supervisão da equipe. Tendo como objetivo a 
participação em trabalhos coletivos, que estimulam a 
organização, o aprendizado de novas habilidades, o 
reconhecimento social e o retorno às atividades produtivas.   

Foram realizadas também visitas domiciliares pelos 
profissionais da equipe interdisciplinar a todas integrantes, com 
o objetivo de observar a realidade sócio-econômica em que a 
paciente vive, avaliar sua independência em seu ambiente 
familiar (desempenho dos hábitos de higiene, alimentação, 
estudo, acesso a rádio, Cd´s etc.); avaliar a acessibilidade e 
habilidade do paciente dentro e fora de casa, observar a 
necessidade de adaptações e verificação das adaptações já 
existentes; planejar, desenvolver e orientar as pacientes, 
cuidadores e familiares sobre as adaptações do ambiente e 
pessoais de forma que o processo de reabilitação trabalhado 
tenha continuidade no ambiente familiar.  

 
Técnicas e métodos 

Durante o desenvolvimento do processo foram 
utilizados métodos e técnicas musicoterápicos (numa 
abordagem corporal) e psicoterápicos (utilizando recursos 
terapêuticos do psicodrama) de forma integrada. As técnicas e 
os métodos musicoterápicos são utilizados, enquanto um tipo 
particular de experiência musical e uma forma de modelar esta 
experiência, onde a Audição Musical – Receptiva (Escuta 
projetiva, subliminar, para estimulação, imagística, para 
Relaxamento, Perceptiva); a Re-criação com Atividades e jogos 
musicais e a re-criação Vocal dentro da proposta do Músico - 



  

verbal de Luiz Antônio Milleco mobilizam e sensibilizam 
para poder–se acolher as necessidades psicológicas e 
emocionais. 

Sendo utilizadas, também a leitura de livros, histórias 
e textos para reflexões, jogos, dinâmicas de grupo, técnicas 
corporais como a massagem e técnicas projetivas. 
 
Etiologia e descrição do quadro 
 Das integrantes deste grupo 4 apresentam seqüelas de 
Acidente Vascular Encefálico (AVE), ou Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), também conhecido como “derrame”. É uma 
doença grave, cada vez mais freqüente e de início súbito que 
caracteriza-se pela falta de irrigação sangüínea num 
determinado território cerebral, o que causa a morte de tecido 
cerebral. Existem dois tipos de AVE, o tipo isquêmico e o 
tipo hemorrágico. Entre os principais fatores que levam a um 
AVE, estão a hipertensão arterial, diabetes mellitus, 
dislipidemia, sedentarismo, tabagismo e obesidade, fatores 
estes associados aos hábitos de vida. Tendo como diagnóstico 
clínico hemiplegia, que é a plegia ou paresia de uma metade 
do corpo. Caracterizando-se pela perda da motilidade 
voluntária, e além das disfunções motoras podem apresentar 
distúrbios de consciência, confusão mental, disfunção 
sensorial, espasticidade, incoordenação, apraxia, déficit do 
campo visual, disfunção cognitiva, perseveração, julgamento 
e planejamento comprometidos, impulsividade, instabilidade 
emocional, ataxia e distúrbios de comunicação (afasia, 
disartria, dispraxia). A duração do processo de reabilitação é 
muito individual, dependendo não só do grau do AVE, das 
áreas afetadas, mas também das respostas ao tratamento, do 
grau de envolvimento da família, entre outros.  
 
Processo grupal 

Cada grupo produz e vivencia uma dinâmica própria, 
única e intransferível  resultante das interações de seus 
integrantes. 

Segundo Volpi e Volpi (2001), todo grupo vivencia 
etapas de desenvolvimento onde num primeiro momento 
precisa-se cuidar do contato, do fortalecimento do vínculo, da 
confiança e do respeito entre os participante, das inter-relações. 
Num segundo momento, o grupo passa a querer algo do 
trabalho, a satisfazer suas necessidades que podem ser uma 
aprendizagem, um espaço de expressão, ou um contato afetivo, 
podendo buscar um gerenciar a si mesmo encaminhando-se 
para uma posição de independência, crescendo. Assim que 
atinge a independência passa para o momento de autonomia, 
tornando-se produtivo. E quando passam a ocorrer 
transformações na vida dos participantes é o momento em que 
se transpõe o que aconteceu no interior do grupo para a vida 
diária. Neste ponto cada participante individualmente ou com o 
grupo tem a possibilidade de aceitar novos e mais elaborados 
desafios. 

Entendendo que o grupo é um reflexo desses momentos, 
de sua etapa de desenvolvimento, a temática dos atendimentos 
mudou conforme a dinâmica das integrantes e do grupo, foram 
temática as dores, as perdas, a saudade, o ser independente, o 
SER Mulher. 
 
Quem são essas mulheres? 

Mulheres com corpos frágeis ou fortes, andar 
balanceado, com movimentos em bloco, sem movimento da 
pélvis, algumas emagreceram, outras ganharam peso, 
respirações curtas e altas, cabeças baixas e com vergonha deste 
corpo. 

Mulheres que “eram” do lar, cabeleireira ou professora 
primária, mães, esposas.... Na maioria, dependentes 
financeiramente do marido, que não conseguem realizar suas 
AVD´s (Atividades de Vida Diária) e AVP´s (Atividades de 
Vida Prática) sozinhas que precisam de auxilio para se 
vestirem, tomarem banho, pentear o cabelo, cortar os alimentos 
e até alimentá-las... Que não conseguem verbalizar ou pelo 
menos não de forma clara e compreensível para família e outras 
pessoas o que desejam e sentem, com dificuldades de 



  

memória... Com dores físicas e emocionais, que se sentem 
magoadas, com risos desmotivados, desanimadas, agitadas, 
nervosas e explosivas,com inseguranças, com medos, medo 
da vida e com sonhos de voltar a estudar, de retomar 
atividades domésticas, de trabalhar fora... Que não se sentem 
mais capazes de serem mulheres, carentes, relatam falta de 
intimidade e afetividade, que se sentem frustradas e 
desvalorizadas. Queixam-se que não sentem prazer e até de 
não conseguir chorar por tudo isso. Questionam-se o que é 
ser feliz.  Que não gostam mais tanto de música como 
gostavam, que não gostam mais de dançar. Por vezes 
lutadoras outras prisioneiras...  

Iniciam o processo retraídas, reservadas, mais como 
ouvintes, sentindo-se diferentes, algumas resistentes ao 
trabalho de grupo, receosas e com dificuldade em relação ao  
contato consigo mesmas, no olhar para si e com o outro. 

Compartilham suas histórias e suas lembranças 
ouvindo músicas de seu repertório e mostrando fotos. 
Questionando a si mesmas “Como vai você” - Roberto 
Carlos(...) que já modificou a minha vida (...) eu preciso 
saber (...) 

Procuram suas qualidades ao Orgulharem-se dos 
filhos, netos, do modo de vida, da religião, de serem mães. E 
cantam “Deixa eu dizer que te amo/ Deixa eu gostar de você/ 
isso me acalma/ me acolhe a alma/Isso me ajuda a viver(...)” 
– Marisa Monte, enquanto aprendem a olhar além de sua 
aparência física no espelho. Reconhecem seus sentimentos e 
emoções e como os expressam corporalmente, vivenciando-
os e despertando sensações através do movimento com a 
música, com as atividades de auto-percepção, de respiração e 
de relaxamento que possibilitam “(...)o afrouxamento da 
couraça muscular, diminui a censura e facilita o contato com 
o material oriundo do inconsciente.”(GAMA e REGO, 1996, 
p.29)  

A música as vezes as fazem esquecer, algumas vezes as 
faz sentirem-se tristes quando a música a remete a sua 

história e o grupo acolhe, outras vezes riem e brincam entre si.  

Trazem suas preferências musicais, músicas caipiras, modas 
de viola, sertanejas, valsas, boleros, xotes e os cantores de sua 
preferência: Roberto Carlos, Agnaldo Rayol, Angela Maria, 
Tonico e Tinoco, Teixeirinha, Rio Negro e Solimões, Sergio 
Reis, Martinho da Vila, Alcione. Pedem para ouvir a Oração da 
família – ; Mocinhas da Cidade – Sergio Reis; Adeus Mariana – 
Sergio Reis; Trem das Onze – Demônios da Garoa; Saudade de 
Matão – ; Meu primeiro amor – Carlos Galhardo.   

Colocamos músicas para ouvirem, cantarem, sugerindo 
mensagens, para refletirem, para estimulá-las: Como vai você – 
Roberto Carlos ; Como é grande o meu amor por você - 
Roberto Carlos; De volta pro aconchego – Elba ramalho; 
Mulher sexo frágil – Erasmo Carlos; De bem com a Vida – Rio 
Negro e Solimões, Erguei as mãos – Pde Marcelo Rossi; É 
preciso saber viver – Roberto Carlos e Erasmo Carlos; Tocando 
em frente – Almir Sater; Amor I Love You – Marisa Monte. 

Muitas gostam de dançar, querendo voltar ir a bailes e se 
referindo a dança fazer bem para o corpo e para alma, outras 
foram reprimidas por pais e maridos que não deixavam dançar. 
Sendo que esta foi uma via de flexibilização corporo-
emocional, de despertar memórias e de resgatar o prazer. 
Possibilitando-as o redescobrir seu corpo, colocando-as em 
contato com suas limitações, mas trazendo também a 
descoberta de novas possibilidades. Relatando ter voltado a 
ouvir música em casa (Levam Cd´s para ouvir em casa e trazem 
Cd´s para gravar com músicas que gostam) e dizem encontrar 
nos atendimentos um lugar de tranqüilidade e paz. 

A cada encontro ficam mais participativas, as 
colocações verbais assim como a compreensão vão ficando 
mais claras à medida que os sentimentos, emoções e 
pensamentos vão sendo organizados enquanto cantam e trocam 
idéias e reflexões no grupo. Fazem suas escolhas musicais. 
Trocam idéias e receitas, expõem pensamentos, sentimentos e 
emoções. Relatam novas atitudes frente situações familiares 
onde passam a colocar suas opiniões, mesmo que o cantar ainda 



  

seja tímido. Reintegrando-se no contexto familiar e voltando 
a participarem da dinâmica familiar. Retomam seus papéis de 
mãe e de dona de casa. Não querem mais ficar sozinhas, 
quietas; quando não vêem TV, ouvem música, fazem as 
tarefas domésticas, saem. Mais conversadeiras. Mas também 
aprendendo a descansarem e a desacelerarem. 

Demonstram maior intimidade com seu corpo e suas 
emoções, corpos que agora experimentam rebolar, que 
entram em contato com o feminino, alguns caminham mais 
seguros, mais donas de si mesmas. Passam a se maquiar, 
cortam cabelo, vão para aula de ginástica. O demonstra a 
melhora da auto-estima e da autoconfiança, o que as ajuda 
muitas vezes a lidar com a falta de apoio familiar. R. diz que 
não tem mais medo, que quer sair sozinha, não quer esperar e 
depender dos outros, enquanto Er, e SP ainda se referem ao 
medo de cair. Retomam sua capacidade de receber e dar 
afeto. 

Participaram de atividades onde se colocaram em 
situações que precisaram interagir com outras pessoas que 
não as do grupo, se expuseram no meio social, expondo suas 
dificuldades ao subir uma rampa no parque por exemplo, 
lidaram com seus medos e inseguranças pedindo para 
caminharem na rua, se preocuparam em se arrumar para 
saírem nos passeios.   

Estas mulheres, no grupo, passaram a sentirem-se 
novamente capazes de produzir, de serem aceitas por outras 
pessoas, o que inicialmente é facilitado pelas “ limitações 
semelhantes”, pois não se sentem tão “diferentes” e onde um 
integrante estimula o outro com o que já descobriu ser 
possível, capaz, levando-o a descobrir como pode realizar 
uma tarefa também, seja o cantar, se movimentar com música 
dentro do atendimento, seja o quebrar um ovo para fazer um 
bolo no contexto de vida.  

Passam a fazer suas receitas em casa e trazer para 
compartilhar com o grupo (lancham juntas enquanto 

conversam se elogiam e ouvem música). E. já fez pães e tortas 
para vender.  

Como podemos ver nas palavras de uma das integrantes 
do grupo que fez este relato por escrito: “(...) Foi o meu 
primeiro passeio com a ADFP, não só porque achava tudo 
difícil, não tinha transporte (...). mas foi a paciente L. que me 
convenceu, eu venci os medos e inseguranças. Fui e gostei 
agora sempre que tiver novos passeios e eu puder ir irei. Agora 
que sei que com um pouco de dificuldade e com a solidariedade 
da colegas e profissionais eu conseguirei. Eu fiz da minha 
limitação um empecilho para tudo. E se a gente persistir tudo 
fica fácil. (...) Ainda tenho muitos bichos para matar e eu vou 
conseguir. E depois T. ainda relata que agora quer sair para 
voltar a levar o filho ao shopping. 
 
Conclusão 
 Acompanhar o processo grupal e de cada uma das 
integrantes foi como acompanhar o desenvolvimento de uma 
criança, que primeiro se descobre, depois descobre o outro, 
interage com o mundo através do outro, depois descobre o 
mundo por si mesma, engatinha, fica em pé, dá os primeiros 
passos com ajuda para se sentir segura, depois se arrisca 
sozinha e aprende a correr e vai para o mundo. 

Este grupo passou pelo cuidar das inter-relações, onde 
cada integrante pode encontrar seu lugar no grupo, verbalizou 
suas expectativas, vivenciou diferentes possibilidades de 
interações, conflitos, cooperação, tomada de decisões, aprendeu 
a satisfazer suas necessidades, expôs suas emoções onde os 
temas afetivos ganharam destaque, foram se tornando 
independentes em alguns aspectos, atingindo certo grau de 
autonomia. As mudanças que aconteceram dentro do processo 
passaram a afetar suas vidas. Uma vez que mudanças ocorreram 
também em áreas não-musicais considera-se que o processo 
terapêutico ocorreu. 

Estas mulheres vivenciaram um processo, de 
reconstrução de partes de si mesmas e de suas vidas, um 



  

processo de aprender a lidar com sua condição de saúde, de 
aprender a compensar ou ganhar capacidades, o que 
melhorou suas qualidades de vida. Mulheres agora com 
algumas limitações, mas com grandes possibilidades de vida. 
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A MUSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DE UM 
PACIENTE PORTADOR DA SÍNDROME DE DANDY 

WALKER 

 
 Liliane Martins Furtado Oliveira29 

Resumo 
Nesse trabalho foi estudado um paciente do sexo masculino 
com idade inicial de 4 anos, portador da síndrome de Dandy 
Walker,  caracterizada por atrofia cerebelar, resultando em 
ataxia e disartria. Essa disartria leva a comprometimentos de 
motricidade das estruturas orofaciais e atraso no 
desenvolvimento da linguagem. O paciente foi tratado com 
atendimentos semanais de musicoterapia e após 70 
atendimentos houve melhora considerável quanto ao 
desenvolvimento da linguagem corporal, musical e oral do 
paciente, auxiliando na estruturação de seu emocional, 
mostrando que a musicoterapia, aliada a outras formas de 
terapia, é um importante tratamento em pacientes com danos 
cerebelares. 
 
Palavras-chave: musicoterapia. atrofia cerebelar. Dandy Walker. 
 
Abstrat 
Into the present work was studied a male patient with Dandy 
Walker syndrome and initial age of 4 years. This syndrome is 
characterized by cerebellum atrophy, resulting in ataxia and 
disartry. The disartry results in alterations of motricity from the 
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orofacial structures and delay into the development from 
language. The patient was treated with weekly sessions of 
music therapy and after 70 sessions he improves considerable 
development of your body, musical and oral language, 
assisting on your emotional structure, showing as the music 
therapy, ally the another forms of therapy, that's a important 
treatment concerning patients with cerebellum damages. 
 
Key-Words: music therapy. cerebellum atrophy. Dandy 
Walker. 
 
 
1- Introdução 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os 
efeitos do som, da música, e suas aplicações no 
desenvolvimento da linguagem corporal, musical e oral, no 
campo terapêutico em um portador de atrofia cerebelar.  

O trabalho descrito a seguir teve início nos 
atendimentos feitos no laboratório de musicoterapia na 
Faculdade de Artes do Paraná no ano de 2005. Na época, o 
paciente atendido, do sexo masculino, que será referido como 
GLB, tinha a idade de quatro anos, ele é portador da 
síndrome de Dandy Walker, em que a atrofia cerebelar trouxe 
mais prejuízos ao seu desenvolvimento global.  

GLB foi encaminhado para a musicoterapia pela 
fonoaudióloga devido a comprometimentos quanto a 
motricidade das estruturas orofacias e atraso no 
desenvolvimento da linguagem com etiologia neurológica. 
Convém informar que GLB realiza outros tratamentos e 
acompanhamentos terapêuticos como fonoaudiologia, 
fisioterapia e hidroterapia. 
 
2 - Desenvolvimento 

A malformação de Dandy Walker é definida pela 
hipoplasia e dilatação cística do quarto ventrículo do cerebelo 
e os indivíduos afetados por ela freqüentemente têm 
deficiências motoras. O cerebelo é responsável por várias 

funções relacionadas a coordenação motora, funções cognitivas 
e sensoriais. Lesões cerebelares podem causar ataxia30 de 
tronco, de marcha e movimentos da boca durante a fala - 
disartria31. Pacientes com o cerebelo atrofiado apresentam 
dificuldades de planejamento e articulação temporal 
(ERKMAN, 2000).   

Segundo BOWER e PARSONS (2003), pacientes com 
doenças neurodegenerativas, que causam o encolhimento do 
cerebelo, como o não desenvolvimento total do mesmo, 
demonstravam menor acuidade na avaliação de pequenas 
diferenças na tonalidade de dois sons e de padrões móveis 
quanto a velocidade e direção. Também constatou-se que 
pacientes com degeneração do cerebelo tinham dificuldade para 
distinguir sons similares em palavras, como por exemplo, na 
discriminação de traços distintos como /aberta/ e /aperta/.Ainda 
segundo esses autores pesquisas indicam que o cerebelo tem um 
papel importante na memória de curta duração, na atenção, no 
controle de atos impulsivos, nas emoções, nas funções 
cognitivas superiores, e na habilidade de planejar tarefas.  

Através da utilização da música e seus elementos (ritmo, 
harmonia, melodia, timbre, intensidade, duração) a 
musicoterapia está entre as terapias que atendem, não só a parte 
emocional da criança, como também aumenta o sentimento de 
segurança da criança, o que pode auxiliar no caminhar e no 
desenvolvimento da fala, contribuindo para a correção de 
defeitos ortofônicos, visando o desenvolvimento da linguagem. 
Pode também estimular o processo de sociabilização e 
conseguir alternativas de desenvolvimento das regiões 
atrofiadas (LEINIG, 1977). 

Segundo RUUD (1986), a música pode ser definida 
como uma progressão sonora não lingüística organizada no 
tempo. Pode ser considerado também um meio de 
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comunicação, das manifestações artísticas, como também 
meio de expressão das emoções. 

Toda criança tem um ritmo natural, espontâneo e é 
importante destacar sua importância no desenvolvimento 
psicomotor. A estrutura rítmica das músicas infantis vai 
interligar-se com o ritmo do andar, do correr, do falar, do 
brincar e do ritmo da criança relacionar-se com o meio 
ambiente e com as pessoas (BRUSCIA,1999). 

Para o musicoterapeuta, a música e os elementos que a 
constituem são importantes no processo com o paciente. 

Pesquisas feitas associando o ritmo, a seqüência de 
movimentos e as funções cerebrais em pacientes com 
deficiências cerebrais, apontam para uma nova área da 
musicoterapia, a musicoterapia neurológica. O pioneiro é 
Michael Thaut, diretor do Centro de Pesquisa Biomédica em 
Música, da Universidade do Colorado (SCHALLER, 2005). 

Pensando nessa nova possibilidade, o trabalho foi 
direcionado para as técnicas musicoterápicas de recriação 
vocal, instrumental, corporal, com enfoque especial no 
elemento rítmico. Também foram utilizadas a improvisação 
instrumental e/ou vocal, com intervenções instrumentais e 
vocais. 
 Também foram utilizadas a dramatização e a dança 
como técnicas extra-musicais. 
 Os métodos utilizados foram nas linhas 
comportamental e humanista existencial. 
 
2.1 - Resultados e Discussão 
 As observações iniciais mostravam que GLB 
desconhecia o próprio corpo e suas possibilidades. Isso podia 
ser evidenciado comparando sua postura corporal no setting 
musicoterápico com parâmetros de uma criança da mesma 
faixa etária no que se refere ao desenvolvimento da 
linguagem corporal, oral e musical. Além disso, o tratamento 
dado por seus pais, era o de um bebê. As expectativas de que 
filhos com limitações evoluam rapidamente, muitas vezes, 
cegam os pais, quanto a valorização que deveriam fazer 

frente àquilo que seus filhos conseguem realizar, ficando os 
pais apenas com o aquilo que seu filho não é capaz. É preciso 
estar atento a esse movimento feito pela família do paciente 
portador de deficiência. 

Observou-se em 2005, que GLB não conseguia ficar em 
pé por muito tempo, necessitando sempre de apoio. Também 
possuía um caminhar com base alargada e uma marcha alta. 
Esse tipo de marcha é característico de lesões cerebelares, 
levando a hipótese de uma lesão na região espino-cerebelar. 
Sua linguagem musical era restrita, pois não havia interesse 
inicial por instrumentos musicais, fazendo uso de elementos 
extra musicais, como um apito de madeira que emite o som 
grave, imitando um pato. No decorrer dos atendimentos GLB 
afeiçoou-se ao piano, explorando-o primeiramente na região 
aguda, depois a região grave e em seguida região média, 
tocando sempre teclas brancas e aleatórias, com o dedo 
indicador de ambas as mãos.  
 Em um atendimento nessa fase a terapeuta cantava uma 
melodia composta de três notas: dó, mi, sol. Após receber 
estímulo para a ação, GLB vai até o piano e passa a tocar a nota 
sol na região média do instrumento, a mesma região que a 
terapeuta cantava. Posteriormente, em 2006, se comprova em 
atendimento através de identificação sonora feita pelo paciente 
que ele distingue sons e notas. Aparentemente as áreas do 
cérebro-cerebelo de GLB não estão afetadas, o que após relato 
musicoterápico enviado ao neurologista de GLB é comprovado 
por esse especialista. 
 No que diz respeito à linguagem oral, observou-se que 
esta ocorria por meio de gestos e sons monossilábicos, 
constituindo uma fala ininteligível. Essa manifestação oral de 
jogo vocálico, um balbuciar de sílabas, segundo a literatura é 
pertinente a criança de 3 a 7 meses, se estendendo a 1 ano de 
idade. Dentro do processo musicoterápico, a comunicação de 
GLB passou a acontecer através das canções abordadas em 
atendimento. Nessa fase foram abordadas diversas canções, 
destacando-se as canções: Marcha Soldado, Fui morar numa 
casinha, O pato pateta e Como pode o peixe vivo. A forma 



  

utilizada pelo paciente GLB de expressar-se era, segundo 
BRUSCIA (2000), a da musicoterapia ativa, a qual enfatiza a 
modalidade sensorial da audição, o paciente podia expressar-
se não através de palavras, mas através de sons e gestos. 
Posteriormente, passa a ter seu vocabulário ampliado, sendo 
que no início de 2006 fala palavras de duas sílabas, passando 
a emitir três sílabas em meados de 2006 e a começar a formar 
frases de duas palavras ao final de 2006 (após 70 
atendimentos) de maneira clara. Hoje as canções não só são 
um meio eficaz de comunicação como uma forma de 
expressar suas emoções e projeções através delas.   

Com relação aos instrumentos musicais, inicialmente 
ocorreu uma certa resistência para tocá-los. Nessa fase, 
experimentar o corpo foi o principal instrumento, o descobrir 
e o desenvolver a cada semana através de canções como 
Estátua (intérpr. Xuxa). O paciente pode expressar-se 
corporalmente através dessa canção, demonstrando 
compreender comandos e diferenciar partes do corpo como 
cabeça, cintura e pés. Isso demonstra que ele passou a ter 
uma imagem corporal dele mesmo. Também os instrumentos 
tem hoje para GLB um outro significado. O som produzido 
por ele é mais estruturado e com valores estéticos. 

Após 3 meses de tratamento musicoterápico, em que 
foram realizados 10 atendimentos, observou-se que GLB 
passou a ter uma comunicação corporal mais presente. 
Passou a andar necessitando de pouco apoio, denotando uma 
melhora na marcha. GLB começou também a dar vários 
passos sozinho, sem necessitar de auxílio. Foi utilizado pela 
terapeuta, nos atendimentos dessa fase, um pequeno tambor, 
para a marcação rítmica de um pulsar constante, dentro das 
atividades propostas visando objetivos terapêuticos. Segundo 
SCHALLER (2005) o andar pode ser influenciado pelo ritmo 
externo de um metrônomo na mesma freqüência dos passos. 
Segundo o mesmo autor em alguns casos houve resultados 
positivos na reabilitação de pacientes com dificuldades para 
caminhar. Hoje GLB caminha sozinho sem apoio, corre pela 
sala de atendimento, ainda com sua base um pouco alargada, 

mas com andar rasteiro. Sua coordenação motora e espacial está 
melhorando a cada dia, o que é visível na forma como toca 
instrumentos como a bateria e o caxixi, também desenha carros 
e escreve o seu próprio nome. 

O relacionamento de GLB com seus pais hoje é outro, 
com uma qualidade emocional e social bem maior. GLB ajuda 
sua mãe com tarefas domésticas, sempre que lhe é designado. 
Segundo BUSCAGLIA (1993), os pais de deficientes que 
recebem algum conhecimento e a compreensão de si mesmos e 
de seus filhos especiais serão capazes de enfrentar e encontrar 
soluções para problemas cotidianos à sua maneira. 

Também na escola GLB tem se desenvolvido socialmente 
graças ao exercício do judô que hoje pratica e das áreas de lazer 
que dispõe com seus colegas. GLB hoje tem 6 anos e está 
matriculado no jardim III. 

Os atendimentos a GLB ainda continuam acontecendo 1 
vez por semana com duração média de 50 min. 

 
3 - Conclusão 

Através do processo musicoterápico pode ser analisado o 
nível de resposta sensorial auxiliando assim o desenvolvimento 
da linguagem do paciente. Assim a musicoterapia é um 
importante aliado na reabilitação de crianças e adultos 
portadores de deficiências motoras, sensoriais e emocionais ela 
também pode trazer benefícios ao portador de atrofia cerebelar. 
 A musicoterapia fornece condições para que o indivíduo 
se expresse, estabelecendo contato sem uma linguagem pré 
estabelecida, que favorece a sua comunicação. 
 Por meio da musicoterapia a pessoa deficiente descobre, 
percebe e desenvolve suas potencialidades, sobrepujando suas 
limitações. 
 No paciente com atrofia cerebelar, a musicoterapia pode 
contribuir no processo do desenvolvimento da linguagem como 
um todo. O corpo e suas funções motoras, puderam ser 
percebidos. Através da musicoterapia a interação entre 
percepção sensorial e o treinamento motor foi importante para 
esse menino. 
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as drogas eram utilizadas em rituais, possuindo um caráter 
mágico, para provocar estados alterados de consciência e, até 
mesmo curar.   

Com o tempo as diferentes drogas foram se 
espalhando pelo mundo e outras foram surgindo, sendo o 
álcool a que ocupava sempre lugar de destaque. A partir da 
Revolução Industrial, a produção de bebidas se multiplicou 
em todo o mundo, estimulando a criação de pontos de vendas 
e o consumo exacerbado. A partir do século XIX, os 
farmacêuticos começaram a descobrir princípios ativos de 
algumas drogas e começaram a criar outras, produzidas em 
laboratórios; surge assim a morfina, a codeína, a heroína, a 
nicotina, fabricada a partir do tabaco, as anfetaminas e os 
barbitúricos. No séc. XX, a indústria farmacêutica continua a 
produzir drogas, como o LSD e tranqüilizantes. Atualmente, 
a produção de bebidas, cigarros e drogas é gigantesca e a 
Dependência Química se tornou um mal mundial. (SIELSKI, 
1999) 

O DSM-IV traz que a característica essencial da 
Dependência de Substância é a presença de um agrupamento 
de sintomas psico-fisiológicos indicando que o indivíduo 
continua utilizando uma substância, apesar de problemas 
significativos relacionados a ela. Existe um padrão de auto-
administração repetida que geralmente resulta em tolerância, 
abstinência e comportamento compulsivo de consumo da 
droga. (In: http://virtualpsy.locaweb.com.br/dsm.php) 

 “A problemática da dependência passa pelo 
surgimento de uma falha estrutural inscrita por razões ainda 
não esclarecidas no psiquismo do indivíduo em tenra 
infância, gerando uma falta arcaica, responsável por uma 
vivência de incompletude que precederia à falta imediata da 
droga”. (OLIVENSTEIN, citado por FERREIRA NETO, 
2003, p.94) Desta maneira, o dependente pode ser visto como 
um indivíduo que possui algumas falhas ou rupturas ao longo 
de seu desenvolvimento e que encontra na droga uma 
maneira de preencher-se, mantendo um equilíbrio psíquico 

precário, mas importante para si, através do consumo repetitivo 
e da expectativa de usar a droga novamente. 

A diferença entre o indivíduo denominado dependente 
químico, do que faz uso abusivo de substâncias, está na relação 
que o indivíduo faz com as drogas e independe de freqüência, 
dose ou tempo de consumo. No DSM-IV, o Abuso de 
Substância é definido como: “um padrão mal-adaptativo de uso 
de substância, manifestado por conseqüências adversas 
recorrentes e significativas relacionadas ao uso repetido da 
substância. Pode haver um fracasso repetido em cumprir 
obrigações importantes relativas a seu papel, uso repetido em 
situações nas quais isto apresenta perigo físico, múltiplos 
problemas legais e problemas sociais e interpessoais 
recorrentes.” (In: http://virtualpsy.locaweb.com.br/dsm.php) 
Entretanto, o diagnóstico de abuso de substância é cancelado se 
algum critério para o diagnóstico de dependência (como por 
exemplo, a abstinência) for preenchido. 

Existem outros padrões de uso, como o experimental, 
recreativo, controlado e social (BERTOLOTE, 1997), mas que 
não representam um risco para quem usa e nem para a 
sociedade. Já o Abuso e a Dependência, implicam em danos 
físicos, mentais, emocionais, sociais e até legais para o usuário, 
e muitas vezes para as pessoas que os cercam também. Por isto, 
os tratamentos disponíveis geralmente estão voltados para os 
casos de abuso e dependência de substância. Esta parcela da 
população que se enquadra nos demais padrões de uso 
costumam ser abordadas por programas de prevenção ao uso de 
drogas, prevenindo daí não somente a experimentação, mas 
também casos de abuso e dependência.  

No Brasil, os regimes comumente disponíveis para 
tratamento, incluem:  

- regimes hospitalares (internamento) e regimes de 
tratamento “residencial”, conhecidos por Comunidades 
Terapêuticas, indicados em casos mais graves, onde se faz 
necessário um afastamento das atividades diárias e um cuidado 
integral;  



  

- hospitalização parcial ou Centro-Dia ou Hospital-
Dia, onde o paciente passa o dia ou turnos em um programa 
de tratamento e depois retorna à sua casa e suas atividades;  

- regimes ambulatoriais, direcionados a casos mais 
leves ou à casos de manutenção de tratamento (pós-
internamento ou hospital-dia).   

“A duração do tratamento deve ser determinada de 
acordo com as necessidades de um dado indivíduo e podem 
variar de poucos meses a vários anos. A monitoração para o 
uso de substância deve ser intensificada nos períodos de alto 
risco para recaída...” ( ANDRADE; DUARTE; CUNHA, s/d, 
p.177) 
 “No campo da Saúde Mental, certamente o tratamento 
da Dependência Química representa um grande desafio. A 
exemplo disso, o profissional dessa área presencia a 
abrangência de uma ”síndrome” que atinge diversas 
dimensões da vida de seu cliente, dentre elas a social, 
profissional, biológica, emocional entre outras.” (FIGLIE; 
MELO; PAYÁ; 2004, III) Aliada a toda esta problemática do 
cliente existe todo um mecanismo de resistência e 
ambivalência ao tratamento, pois o paciente quer ao mesmo 
tempo abandonar a droga e continuar a usá-la. 
 “O trabalho multidisciplinar permite ao dependente 
químico receber uma rede de apoio, favorecendo tanto 
terapeutas quanto clientes, no sentido de criar recursos para 
lidar com uma extensa gama de problemas”. (FIGLIE; 
MELO; PAYÁ; 2004, III) Dentro dos programas de 
tratamento existentes atualmente, encontram-se profissionais 
da psiquiatria, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, 
terapeutas ocupacionais e, mais recentemente, 
musicoterapeutas.  

A Musicoterapia no tratamento da Dependência e 
Abuso de Substância se faz importante, pois abre os canais de 
comunicação de uma maneira natural, faz com que o 
indivíduo expresse seus sentimentos e emoções, ajuda-o a 
restabelecer os conceitos de auto imagem, auto estima, 

identidade, conceitos esses essenciais para uma boa saúde física 
e mental e um bom convívio em sociedade.   
 Dentro de um programa de tratamento a aplicação da 
Musicoterapia pode ser feita tanto na área sonoro-musical, 
quanto na área de expressão e movimentação. Na área sonoro 
musical são utilizadas técnicas de improvisação: instrumentais, 
rítmicas, corporais ou vocais; de composição, incluindo 
paródias e colagens musicais; de re-criação, onde o cliente 
aprende, executa, transforma e interpreta qualquer trecho ou 
todo de um modelo musical; e receptivas, onde o cliente escuta 
musica e responde à experiência em silêncio, verbalmente ou de 
outras formas de acordo com o objetivos estabelecidos. A área 
de expressão e movimento inclui atividades de percepção 
corporal, bem como a dança e os alongamentos, podendo ser 
acompanhados por ritmos e sons. (BRUSCIA, 2000). Neste 
contexto busca-se levar o indivíduo à auto-expressão, bem 
como a um reforço de identidade e melhora da auto-estima. 
 As sessões de Musicoterapia seguem uma seqüência 
cronológica de: aquecimento ou flexibilização, 
desenvolvimento, na forma de aplicação direta das técnicas 
musicoterápicas e, fechamento ou análise da sessão. Ela pode 
ser feita de maneira individual ou grupal, pode ser breve ou sem 
duração limitada, e com intervenções envolvendo parceiros, a 
família ou até o ambiente de trabalho.   

Segundo FERREIRA NETO (2003), “os dependentes 
dispõem de precárias possibilidades imaginárias, daí a 
necessidade da utilização de recursos artificiais” (pg 99). 
Sabendo-se desta dificuldade, entre outras apresentadas pelos 
dependentes químicos, a Musicoterapia procura desenvolver 
atividades com música e até outras artes, a fim de explorar o 
imaginário do paciente, estimulando a criatividade. 

Entre os principais objetivos terapêuticos adotados pela 
Musicoterapia neste contexto, estão: 
- Dar sentido à auto-expressão e formação de identidade; 
- Explorar os vários aspectos do eu na relação com os outros; 
- Desenvolver a criatividade, a liberdade de expressão, a 
espontaneidade e capacidade lúdica; 



  

- Melhorar a atenção e orientação; 
- Desenvolver habilidades de interpretação e comunicação de 
idéias e sentimentos; 
- Melhorar as habilidades interativas e de grupo; 
- Desenvolver habilidades de planejamento e organização; 
- Promover a auto-responsabilidade; 
- Explorar temas terapêuticos através das letras de canções e 
composições; 
- Estimular ou relaxar; 
- Evocar estados e experiências afetivas; 
- Explorar idéias e pensamentos; 
 
 Partindo de necessidades mais específicas presentes 
em dependentes químicos, como por exemplo, o trabalho 
com os prejuízos cognitivos causados pelo uso das drogas 
(memória, concentração, atenção, problemas psicomotores, 
etc..) a Musicoterapia também tem se mostrado eficiente, 
valendo-se de seus métodos e técnicas para propiciar melhora 
e desenvolvimento. 

De acordo com Serafina Poch Blasco em sua obra 
Compêndio de Musicoterapia, a Musicoterapia deve atuar 
como suporte à ação psicoterapêutica para a execução dos 
seguintes objetivos: fazer com que os dependentes se sintam 
aceitos e compreendidos pelo terapeuta e pelo grupo; dar-lhes 
a oportunidade de expressar seus sentimentos (seja 
verbalmente, por escrito ou através da música); dar-lhes a 
oportunidade de expressar os motivos que os induziram à 
droga; fazer com que compreendam a si mesmos e se 
aceitem. 

Segundo Quaglia, “ao pensar em programa 
terapêutico sempre deve considerar-se: grau de gravidade do 
caso, comprometimento biológico/psicológico, situação 
social, familiar e legal, motivação para se tratar, grau de 
consciência sobre o problema com as drogas, droga de 
eleição, tempo de uso, sexo, idade, expectativas sobre o 
tratamento e histórico de outros tratamentos.” (p.189) 

A Musicoterapia pode ser inserida em programas de 
prevenção às drogas, passando por atendimentos ambulatoriais 
individuais ou em grupos, hospitais-dias ou Caps-ad (centro de 
atendimento psicossocial – alcool e drogas) até comunidades 
terapêuticas ou regimes de internamento. Para cada modalidade, 
existem objetivos e contribuições específicas que devem ser 
traçadas pelo musicoterapeuta. Num programa de prevenção, 
por exemplo, um objetivo importante seria o de auxiliar os 
participantes na busca de caminhos saudáveis para o prazer, 
entre muitos outros que dependeriam do contexto.  

Em um regime de internamento, em comunidades 
terapêuticas, ou hospitais e centros-dia a Musicoterapia 
geralmente é feita em grupos, devido à demanda, e deve 
valorizar o desenvolvimento de aspectos grupais, como a 
integração, pois os pacientes passam muito tempo juntos e isso 
muitas vezes leva a conflitos. Outro objetivo importante é 
trabalhar a expressão do paciente, seja ela verbal (através de 
letras de canções) ou corporal (através da dança, canto ou 
instrumentos), pois se observa que resultam num sentimento de 
valorização e inclusão no grupo, elevando a auto-estima e 
possibilitando momentos de prazer sem o uso de drogas. Os 
atendimentos individuais também ocorrem neste contexto, 
porém, usualmente direcionados a casos que necessitam de 
maiores cuidados ou poderão se beneficiar deste tipo de 
atendimento. 

“Tal como em outras doenças crônicas, a recaída pode 
ocorrer durante ou depois de tentativas exitosas de tratamento. 
Os pacientes podem necessitar de tratamentos prolongados ou 
várias tentativas de tratamentos para poder conseguir a 
abstinência em longo prazo e um funcionamento 
completamente restabelecido.” (ANDRADE; DUARTE; 
CUNHA, s/d, p.174) Assim faz-se também importante a 
utilização da Musicoterapia como auxiliar na prevenção 
recaída, valendo-se da música e outras artes relacionadas (como 
a dramatização), como linguagem para criar habilidades de 
prevenir, reconhecer, enfrentar e lidar com situações de risco, 
bem como modificar o estilo de vida. 



  

“Compreendemos o dependente de drogas como um 
indivíduo que se encontra diante de uma realidade objetiva 
ou subjetiva insuportável, realidade essa que não consegue 
modificar e da qual não pode se esquivar, restando-lhe como 
única alternativa a alteração da percepção dessa realidade. 
Isso é conseguido através de sua relação com a droga(...). 
Não se trataria, portanto, do desejo de consumir drogas, mas 
da impossibilidade de não as consumir.” (SILVEIRA, s/d, 
p.50) Partindo deste conceito, podemos verificar que com a 
abstinência, muitas vezes o indivíduo se depara novamente 
com essa realidade insuportável, e neste sentido, durante e 
após o tratamento, a Psicoterapia e a Musicoterapia poderão 
ajudá-lo a se reconhecer neste contexto, para poder enfrentá-
lo e modificá-lo.  

“...podemos imaginar um séc. XXI repleto de drogas, 
banquete a ser oferecido para um planeta superpopuloso de 
crianças e jovens, possivelmente uma maioria que não terá 
acesso nem direito a muita coisa.” (SIELSKI, 1999, p.41). O 
problema das drogas no mundo é algo alarmante e 
extremamente preocupante, levando em consideração que a 
população está aumentando e que a distribuição de renda está 
cada vez mais desigual. Uma vez que a dependência de 
substância afeta diretamente a qualidade de vida do ser 
humano e de quem vive ao seu redor, é de extrema 
importância a conscientização a respeito da prevenção e do 
tratamento.  

Sabendo-se da importância e eficácia da introdução de 
novas opções de tratamento, pode-se dizer que a 
Musicoterapia surge como uma ciência significativa, obtendo 
resultados relevantes no processo de tratamento 
multidisciplinar dos dependentes e abusadores de substância, 
auxiliando na sociabilização, na capacidade de expressão e 
comunicação do ser humano, bem como no processo de auto 
conhecimento e experimentação de um modo de estar no 
mundo mais prazeroso e espontâneo. 
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Resumo: Este estudo apresenta alguns aspectos importantes 
a serem observados durante uma sessão de musicoterapia 
com a criança autista, tendo como base para tal, o Modelo 
Benenzon de Musicoterapia e a teoria da comunicação de 
Paul Watzlawick, Janet Beavin e Don Jackson, com alguns 
de seus conceitos: mensagem, comunicação, interação, 
comunicação digital e analógica. 
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Abstract: This study presents some important aspects to be 
observed during a music therapy session with an autistic 
child, based on Benenzon Model and a Paul Watzlawick, 
Janet Beavin and Don Jackson’s theory of communication, 
with some of their concepts: message, communication, 
interaction, digital end analogical communication . 
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Introdução 

As seguintes páginas resumem quatro longos e árduos 
anos de reflexão, dúvida, desejo, insegurança, medo e vários 
outros sentimentos que experenciei no transcorrer do curso 
de graduação em musicoterapia. Não foi fácil – e nem seria 
gratificante – enfrentar todos os desafios que surgiram 
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durante minha inicial trajetória na profissão, entre eles, a 
realização deste trabalho.  

Durante este percurso, naturalmente, fui capturado por 
uma área fascinante e misteriosa: o autismo infantil. Iniciei a 
partir de então um estudo contínuo sobre o assunto. 

No ano de 2003, encontrei no Modelo Benenzon de 
Musicoterapia (MBMT) a segurança necessária para maior 
entendimento da prática clínica.  A partir de então minhas 
convicções a respeito de toda filosofia e ideologia do modelo 
começaram a se solidificar.  

Dentre as diversas teorias que embasam o MBMT, 
encontra-se a teoria da comunicação de Paul Watzlawick que, 
juntamente com Janet Beavin e Don Jackson, publicaram a obra 
“Pragmática da Comunicação Humana (1998)”. 

Nesta obra, postularam a impossibilidade do ser humano 
não se comunicar, abrangendo os conceitos de mensagem, 
comunicação e interação. Descreveram também sobre 
comunicação digital e analógica, sendo a última de grande 
importância para a musicoterapia. 

Partindo dos termos citados acima, o presente estudo 
apresentará aspectos importantes a serem observados durante a 
segunda etapa do trabalho musicoterapêutico com a criança 
autista, intitulada comunicação. 

 

A Impossibilidade de Não se Comunicar 
Watzlawick, Beavin e Jackson (1998), pesquisadores do 

instituto de pesquisa mental de Palo Alto, Califórnia, afirmam 
que existe uma propriedade básica do comportamento que é 
freqüentemente menosprezada: o comportamento não tem 
oposto, ou seja, não existe um não comportamento ou ainda, um 
indivíduo não pode não se comportar.  

Sendo assim (WATZLAWICK, 1998, p.45): 
 

[...] se está aceito que todo o comportamento em uma 
situação interacional, tem valor de mensagem, isto é, 
comunicação, segue-se que, por muito que o indivíduo se 
esforce, é lhe impossível não comunicar. Atividade ou 



  

inatividade, palavras ou silêncio, tudo possui valor de 
mensagem; influenciam outros e estes outros, por sua vez, 
não podem não responder a essas comunicações e, 
portanto, também estão comunicando. 

 
Partindo-se desta premissa, os autores referem-se 

então às várias unidades de comunicação (comportamento) e, 
para tal, procuraram selecionar termos que já são geralmente 
compreendidos. Uma unidade comunicacional isolada será 
chamada de mensagem, ou quando não houver possibilidade 
de confusão, uma comunicação. A uma série de mensagens 
trocadas entre pessoas chamaremos interação. (Para os que 
anseiam por uma quantificação mais precisa, diremos apenas 
que a seqüência a que nos referimos pelo termo “interação” é 
maior do que uma mensagem, mas não infinita). 

A impossibilidade de não comunicar é um fenômeno 
de interesse mais do que simplesmente teórico. Um exemplo 
citado na publicação de Watzlawick, (1998, p.46), faz parte 
do “dilema” esquizofrênico: 

 
Se o comportamento esquizofrênico for observado pondo 
de lado considerações etiológicas, parecerá que o 
esquizofrênico tenta não comunicar. Mas com o disparate, 
o silêncio, o ensimesmamento, a imobilidade (silêncio 
corporal) ou qualquer outra forma de renúncia ou negação 
é, em si, uma comunicação, o esquizofrênico defronta-se 
com a tarefa impossível de negar que está comunicando e, 
ao mesmo tempo, negar que a sua negação é uma 
comunicação. 

 
Destacando a importância da comunicação para o ser 

humano, utilizaremos uma frase de Benenzon (2002, p.39) 
onde o autor afirma que “o prazer que os indivíduos obtêm da 
comunicação quando esta funciona bem, constitui a força 
motriz que os induz a buscar relações humanas [...]. A 
comunicação gratificante é a pedra angular da saúde 
mental”. 

Comunicação Digital e Analógica 
A musicoterapia tem como principal ferramenta de 

trabalho todos os elementos do contexto não-verbal, dentre eles 
os sons, o movimento e a música, sendo todos estes elementos 
utilizados como possibilidades para se estabelecer uma relação 
vincular com o outro. 

Quando falamos musicoterapia, obrigatoriamente nos 
remetemos à comunicação analógica.  

Segundo Watzlawick, Beavin e Jackson (1998) sempre 
que se usa uma palavra para denominar alguma coisa, é 
evidente que a relação entre o nome e a coisa denominada é 
arbitrariamente estabelecida. As palavras são sinais arbitrários 
que se manipulam de acordo com a sintaxe lógica da 
linguagem. Por exemplo, não existe qualquer motivo particular 
para que as quatro letras “g-a-t-o" denotem o determinado 
animal. 

Sendo assim, no momento em que fazemos este relato 
utilizamo-nos da comunicação digital, ou seja, signos 
convencionais e palavras para nomear algo. 

Já na comunicação analógica, existe algo particularmente 
“como-coisa” naquilo que é usado para expressar o objeto. A 
comunicação analógica pode referir-se mais facilmente à coisa 
que representa, tendo suas raízes em períodos muito mais 
arcaicos da evolução e, portanto, é de muito maior validade 
geral do que o relativamente recente e muito mais abstrato 
modo digital de comunicação.  
Sobre comunicação analógica (WATZLAWICK, BEAVIN E 
JACKSON, 1998, p.57): 

[...] comunicação analógica, virtualmente, é toda a 
comunicação não verbal. Este termo, entretanto, é equívoco, 
porque está freqüentemente restringido aos movimentos 
corporais, apenas, ao comportamento cinético.  Nós 
sustentamos que o termo deve abranger postura, gestos, 
expressão facial, inflexão da voz, seqüência, ritmo e 
cadencia das próprias palavras, assim como pistas 
comunicacionais infalivelmente presentes em qualquer 
contexto em que uma interação ocorra. 

 



  

O homem é o único organismo conhecido que usa os 
modos de comunicação analógico e digital. De fato a maioria 
se não a totalidade das relações civilizadas seria impensável 
sem que ele tivesse desenvolvido uma linguagem digital. 

Um exemplo claro de comunicação analógica 
encontra-se relatada em Watzlawick, Beavin e Jackson 
(1998, p.58): 

 

[...] quando eu abro a geladeira e o gato vem roçar nas 
minhas pernas, miando, isso não significa “Eu quero 
leite” – como um ser humano expressaria – mas invoca 
uma relação específica, “Seja mãe para mim”, porque tal 
comportamento só é observado em crias, e relativamente 
a gatos adultos; nunca, porém, entre dois animais adultos. 
Inversamente, muitos amigos de animais domésticos estão 
convencidos de que os seus bichos de estimação 
“entendem” o que eles dizem. O que o animal entende, 
seria desnecessário dizer. Não é certamente o significado 
das palavras, mas a riqueza da comunicação analógica 
que acompanha a fala. “Com efeito, sempre que a relação 
é o ponto central da comunicação, verificamos que a 
linguagem digital é quase anódina”. 

 
Benenzon (1998, p.55) postula que “[...] devemos 

tratar a comunicação verbal e a não-verbal como uma 
unidade total e indivisível. Sobretudo, porque se necessitam 
mutuamente” (BENENZON, 1998, p.55). 

 

Segunda Etapa De Trabalho Com A Criança Autista: 
Algumas Considerações 

Após todos os conceitos apresentados anteriormente, 
podemos agora levantar alguns pontos importantes a serem 
observados durante uma sessão de musicoterapia com a 
criança autista, tendo como foco principal da discussão, o 
segundo nível de trabalho: o nível de comunicação.  

Segundo Benenzon (2002), o nível de comunicação 
consiste na fase em que a criança autista se comunicará com 

o musicoterapeuta, ou seja, o musicoterapeuta começará a 
trabalhar de forma ativa com a criança. 

Importante ressaltar que o segundo nível de trabalho só 
se inicia após todos os passos do primeiro nível serem 
realizados, ou seja, já existem canais de comunicação abertos 
na criança, já se descobriu um instrumento que se transformará 
em objeto intermediário e, portanto, o musicoterapeuta já pode 
entrar em contato direto com ela. 

Para darmos continuidade, se faz importante aqui 
apresentar os três passos seqüenciais de uma sessão de 
musicoterapia postulados por Benenzon. 

Segundo Benenzon (1998, p.77), “no primeiro momento 
de uma sessão, o musicoterapeuta deve abster-se de atuar, o que 
chama de momento de observação”. Para o autor, esta posição 
de receptividade permite ao musicoterapeuta escutar, perceber, 
receber, aceitar e compreender todas as expressões do paciente. 
Podemos dizer que se trata de um momento de observação 
ativa.  

Importante ressaltar que neste momento de observação, 
“o corpo do musicoterapeuta está em pleno funcionamento, 
ainda que não se mova nem emita nenhuma sonoridade” 
(BENENZON, 1998, p.77). 

Frente à impossibilidade do ser humano não se 
comunicar, como descreveu Watzlawick, este primeiro 
momento da sessão se torna de extrema importância, visto que, 
todo o comportamento da criança tem um valor de mensagem. 
Todas as mensagens da criança poderão ser utilizadas pelo 
musicoterapeuta, apesar de nem todas as mensagens terem uma 
intenção de comunicação. Alguns exemplos dessas mensagens 
são: gritos, gestos, vocalizações, movimentos, ou seja, todos os 
elementos que constituem a comunicação analógica. 

Ainda dentro deste momento de observação, todas as 
expressões da criança causam um impacto na memória não-
verbal do musicoterapeuta. 



  

Este impacto na memória não-verbal do 
musicoterapeuta desencadeia o segundo momento da sessão, 
que é chamado de associações corpóreo-não-verbais. 

Inicia-se então, o momento de interação entre a 
criança autista e o musicoterapeuta que no conceito de 
Watzlawick, Beavin e Jackson (1998) pré definem o termo 
interação como, “[...] uma série de mensagens trocadas entre 
pessoas”. 

Durante a interação, o musicoterapeuta utiliza-se de 
todas as mensagens expressas pelo paciente, objetivando 
transformá-las em comunicação, cabendo ao profissional, ter 
habilidade de utilizar e transformá-las em comunicação, 
mesmo aquelas que aparentemente não tenham intenção 
comunicativa. 

Importante ressaltar que o vínculo que se estabelece 
entre o musicoterapeuta e a criança é muito particular em 
cada caso. Durante o processo vão se estabelecendo dentro 
do espaço vincular, o tempo terapêutico, a distância ótima e 
todos os demais fenômenos particulares de cada vínculo. 

Outra característica importante neste segundo 
momento da sessão consiste no pleno funcionamento do 
objeto intermediário ou do objeto integrador, tendo ambos 
como função, fluidificar as energias de comunicação entre a 
criança e o musicoterapeuta. 

Sobre a função do objeto intermediário durante a 
interação entre musicoterapeuta e paciente, Benenzon (2002, 
p.192) afirma: 

O musicoterapeuta tentará com este instrumento criar um 
vínculo direto com o paciente. Para este passo, não só 
utilizará os instrumentos, senão também o movimento, os 
gestos, etc. [...]. Quando um musicoterapeuta utiliza como 
instrumento seu próprio corpo, como, por exemplo, sua 
voz ou as palmas [...] podemos falar de objeto 
intermediário corporal que reúne algumas características 
que o diferenciam do instrumento. Por exemplo, que 
deixa de ser inócuo.  

O objeto intermediário e integrador são de grande 
eficácia na transformação das mensagens estereotipadas e 
aparentemente sem intenção de comunicação. São estes objetos 
que permitirão a passagem de energias de comunicação entre o 
musicoterapeuta e a criança autista. 

O terceiro momento de uma sessão de musicoterapia é 
chamado de distanciamento reflexivo-ativo. 

Benenzon (1998, p.77) afirma que neste momento, “[...] 
o musicoterapeuta deixa de atuar e dissocia sua atenção entre o 
que está ocorrendo fora e o que está ocorrendo nele mesmo”. 

Afirma ainda que “é o momento de maior contato com 
as sensações contratransferenciais [...]” (BENENZON, 1998, 
p.79). 

Estas três etapas ocorrem e podem se repetir várias 
vezes durante a mesma sessão. De acordo com o vínculo 
estabelecido com a criança, o musicoterapeuta saberá 
exatamente o momento de realizar cada etapa durante a sessão.  

Concluindo, verificamos frente a todos estes passos 
descritos acima, a importância de o musicoterapeuta estar 
atento e receptivo frente às expressões da criança autista, pois 
as mensagens acontecem a todo o momento. Cabe ao 
musicoterapeuta, utilizando-se de todos os recursos do contexto 
não verbal, transformar essas mensagens em novos canais de 
comunicação. 

Outro ponto importante se observa na importância do 
constante treinamento do musicoterapeuta no manejo da 
comunicação não verbal, devido à sua complexidade e diversas 
possibilidades de utilização. 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir a 
possibilidade de uso de controladores musicais não táteis em 
processos didáticos e terapêuticos da musicoterapia. Para tal, 
inspira-se no Theremin, instrumento musical eletrônico que se 
toca, sem tocá-lo fisicamente. Mostra possíveis benefícios e 
formas de exploração, linhas de pesquisa para viabilização 
terapêutica, técnica e econômica; convida a refletir sobre novas 
questões e atualização da musicoterapia no sentido tecnológico. 
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Abstract: This work hás the objective to present and discuss a 
possibility of using non-touchable musical controllers in and 
therapeutic from music therapy. Inspired by Theremin, an 
electronic musical instrument wich is played without physical 
touch. It shows possible benefits and ways of exploration, 
research lines for therapeutic, technical and economical 
feasibilation; invites to a reflexion about new music therapy 
questions in technological way. 
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1 - Introdução 

Instrumentos musicais convencionais, tais como: 
piano, violão, pandeiro, flauta, e outros, requerem que sejam 
fisicamente tocados para a produção de som ou música: 
soprando, apertando, deslizando, beliscando, pressionando ou 
batendo. Dependendo da característica do instrumento, 
requer um objeto intermediário como baqueta ou arco. 

Deficientes físicos necessitam de assistência e 
adaptações (órteses e modificações físicas específicas) para o 
uso desses instrumentos; em casos de tetraplegia onde há 
somente mínimos movimentos de cabeça, essas adaptações 
não atendem e são ineficientes. 

Em certas abordagens musicoterapêuticas, 
gostaríamos de captar e traduzir os movimentos corporais do 
paciente em música e sons, em tempo real. Isso é quase 
impossível com instrumentos convencionais, há não ser por 
meio de uma produção sonoro-musical, executada por um 
observador (musicoterapeuta ou co-terapeuta), 
comprometendo-se referenciais. 

Para ambos os casos, o ideal seria contar com algum 
tipo de instrumento cuja produção sonora ocorresse por meio 
da não-tatilidade; algo que pudesse mapear o movimento 
corporal transformando-o em desenho sonoro. 

O princípio para atender a condição acima, pode ser 
encontrado no theremin. 

 
2 - Theremin e suas origens 

O theremin foi inventado em 
1919 pelo físico russo Lev Termen 
(mais tarde seu nome foi alterado 
para Léon Theremin), nascido em 
Saint Petersburg, 15-08-1896. Este 
instrumento é o único que é tocado 
sem tocá-lo fisicamente. É um 

instrumento eletrônico; possui duas antenas: a antena vertical 
controla a tonalidade (pitch) e a antena circular controla o 
volume. Quanto mais nos aproximamos da antena vertical o 
som fica mais agudo; na medida em que distanciamos, o som 
fica linearmente mais grave. 
Em 1920, Leon Theremin foi para os Estados Unidos promover 
seu instrumento. Estabeleceu um estúdio, laboratório e treinou 
vários músicos. Neste período, Clara Rockmore, uma de suas 
estudantes nascida na Rússia foi reconhecida como a melhor 
tocadora de theremin, chegando a desenvolver um método 
único, denominado “aereal fingering”. Em 1938, Léon 
Theremin foi levado (motivos desconhecidos) de volta à União 
Soviética, deixando em Nova York seu estúdio, laboratório, 
amigos, negócio e sua esposa. Esteve na prisão e trabalhou para 
a KGB. Nos anos 70, Léon Theremin treinou Lydia Kavina, 
atualmente considerada a mais avançada e famosa musicista de 
theremin do mundo. Em 1991, Léon Theremin retornou aos 
Estados Unidos e teve a oportunidade de reunir-se com Clara 
Rockmore, tocando em vários concertos. Retornou à Rússia e 
morreu em Moscou em 1993 aos 97 anos de idade. 
 
3 - Theremin: interface e módulo gerador de som 

Para este trabalho, vamos nos ater a dois aspectos do 
theremin, já que ele é o instrumento inspirador: sua interface e 
o módulo gerador do som. 

A “interface”, por meio da qual tocamos o theremin, não 
é tátil. A antena vertical emana um campo magnético que 
quando alterado por meio da aproximação da mão ou qualquer 
parte do corpo, produz o som. Podemos então fazer um gesto 
corporal e ele executa um desenho sonoro correspondente. 
Ferramenta interessante para abordagens musicoterapêuticas 
pois proporciona um esquema diferenciado e alternativo se 
comparado com os procedimentos convencionais. 

A produção do som do theremin se dá por meio de um 
circuito eletrônico (originalmente baseado em válvulas), cujo 
princípio está apoiado no rádio. O som original produzido pelo 
theremin é mono-timbral (ou timbres muito limitados) e Figura 1 



  

qualquer “colorido” dependerá da interpretação de um 
músico talentoso. 

 
Figura 2 

 
O uso do theremin, mantendo suas características 

originais, produziria experiências interessantes em 
procedimentos de musicoterapia uma vez que o 
musicoterapeuta é um profissional essencialmente criativo; 
contudo, seria interessante ampliar suas possibilidades para: 
 

• Permitir variar o campo produzido pela 
interface tendo em vista flexibilizar a 
adaptação em relação ao paciente. 

• Ter várias antenas ou sensores para o 
estabelecimento de campos mais complexos 
(territórios e fronteiras). 

• Gerar múltiplos timbres sonoros, múltiplos 
tipos de instrumentos musicais. 

• Acionar/reproduzir, por meio da interface ou 
gestos, trechos de gravações previamente 
realizadas, usando o mesmo princípio de 
Pierre Schaeffer quando inventou a “musique 
concrète”. 

• Comunicar-se com computadores para 
permitir: programação, simulações, 
modelagem e arquivamento. 

 
As condições acima poderão ser implementadas com 

pesquisa e algum investimento graças à evolução da 
tecnologia musical que avançou significativamente desde a 
invenção do theremin. Neste contexto podemos destacar a 

invenção dos sintetizadores musicais, com destaque para Robert 
Moog. Outra grande invenção foi o protocolo de comunicação 
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) em 1980. 
Finalmente, os sons e a música vão para dentro dos 
computadores, ou melhor, são vetorizados e produzidos nos 
computadores. As tecnologias e ferramentas de processamento 
de áudio digital, principalmente na área de software, têm 
evoluído muito nos últimos anos e em velocidade meteórica. 
 
4 - Midi 

MIDI, Musical Instrument Digital Interface, é um 
protocolo de comunicação em computadores (PC e Mac) usado 
para a troca de mensagens entre computadores, dispositivos 
sonoros, módulos de som, samplers e sintetizadores. Uma 
mensagem MIDI contém uma informação relacionada a um 
evento de controle ou produção de som que será processado em 
algum dispositivo alvo. Diferentemente de outros formatos 
(como o formato WAV e MP3), um arquivo MIDI não contém o 
áudio propriamente dito, e sim as instruções para produzi-lo, 
ou seja, é basicamente uma partitura digitalizada. Essas 
instruções definem os instrumentos, notas, timbres, ritmos, 
efeitos e outras características que serão utilizadas por um 
sintetizador para a geração dos eventos musicais36. 
 
5 - Controlador Midi 

É um dispositivo usado para gerar e transmitir dados 
MIDI para outro dispositivo que suporte o protocolo MIDI para 
algum propósito de controle ou geração sonoro-musical 
(reprodução de um som). Existem diversos tipos de 
controladores MIDI, por exemplo: teclado MIDI, guitarra 
MIDI, drum-pad (pads de percussão), wind controller (sopro), 
etc. O teclado MIDI possui exatamente o mesmo formato das 
teclas de um piano; ao tocar, ao invés de som, gera uma 
mensagem MIDI que contém o nome da nota tocada, duração, 
etc. e transmite-a para um dispositivo MIDI de destino. Este 

                                                
36 http://pt.wikipedia.org/wiki/Midi 



  

dispositivo receberá e processará essa mensagem MIDI. Se 
esse dispositivo for um sintetizador MIDI ou um módulo de 
som MIDI, o som correspondente à nota informada na 
mensagem MIDI será reproduzida. 
 
O esquema geral ficaria conforme abaixo: 

 
Figura 3 

 
Para atender as necessidades da musicoterapia, 

necessitaremos portanto de um controlador MIDI com as 
mesmas características da interface do theremin.  

 
Figura 4 

O sintetizador, módulo de som ou sampler, de 
maneira geral, são dispositivos MIDI que reproduzem sons 
mediante uma mensagem MIDI recebida de algum 
controlador MIDI que a gerou. Os sintetizadores permitem 
que o usuário crie seus próprios timbres, podendo ainda 
contar com bibliotecas de timbres, por exemplo: efeitos 
sonoros, sons da natureza, timbres de instrumentos 
sinfônicos, pianos, órgãos, instrumentos de percussão, 
grooves e loops de música eletrônica, dentre outros; módulos 
de som MIDI possuem timbres próprios, fixos ou editáveis. 
Os samplers permitem gravar sons quaisquer, de interesse do 
músico ou musicoterapeuta, armazená-los e reproduzi-los sob 

comando de controladores MIDI ou sequenciamento de 
mensagens MIDI via software. Esses dispositivos sonoros 
MIDI oferecem uma gama enorme e muito rica de opções ao 
musicoterapeuta. Todos esses dispositivos podem ser 
encontrados em versão virtual ou seja, software. 
 
6 - Controladores Midi Não-Táteis 

• MIDI Theremin: um theremin com o mesmo princípio 
do original de Léon Theremin (uma ou duas antenas) 
porém, gerando informações MIDI. 

• Vídeo Theremin: uma classe de theremin 
implementada via software, que capta a imagem por 
meio de uma web-cam e converte a mesma em uma 
seqüência MIDI correspondente que poderá ser 
reproduzida em um dispositivo MIDI de geração de 
som. Exemplo: InterOscitor. 

• MIDIcreator – MIDIgesture: são dois dispositivos 
conjugados; o “gesture” que capta um movimento 
corporal feito em seu campo e por meio do “creator”, 
gera a informação MIDI correspondente. 

• MIDIcreator – MIDIsensor: análogo ao anterior com 
exceção do “sensor” que capta gestos mínimos. 

• Soundbeam: é um sistema integrado que converte 
movimentos físicos em sons. É oferecido em duas 
opções: sistema auto-contido em único “box” onde se 
liga os sensores de movimento e a saída de áudio para 
um amplificador; a outra opção é baseada em 
computador, incluindo software e controladores para 
conexões MIDI, áudio e sensores de movimento. Os 
sensores de movimento são baseados em ultra-som. 

• V2M (Vocal-to-MIDI): transforma a voz captada por 
um microfone em comandos MIDI correspondentes, 
permitindo, por exemplo, “tocar” piano com a voz. 

 
7 - Mapeando o Gesto Imaginário 

A tatilidade está relacionada diretamente com toda uma 
concretude motora do indivíduo. Todo som tem um gestual. O 



  

tocar de um tambor é sempre conjugado com o movimento 
de braço, empunhando a baqueta. O timbre é fixo e há uma 
dependência funcional com a fonte sonora. 

A perspectiva analisada propõe o deslocamento da 
tatilidade para um campo mais subjetivo. O aspecto timbral é 
afetado pois ocorre também o deslocamento da dependência 
com a fonte sonora. Abre-se aí, um campo para o gestual 
imaginativo, não tangível e invisível.  

O deslocamento da tatilidade para o subjetivo 
proporciona um aumento nas possibilidades procedurais e 
pode enriquecer as abordagens musicoterapêuticas; além de 
constatar um novo tipo de "fazer musical" demanda a 
necessidade de geração de novos parâmetros para balizar 
modelos de habilidade musical de pacientes. 
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A CONSTRUÇÃO DE UMA TEORIA GERAL PARA 
MUSICOTERAPIA, É POSSÍVEL? REFLEXÕES A 

PARTIR DA TEORIA DA COMPLEXIDADE 
 
 

Clara Márcia de Freitas Piazzetta,37 
 
Resumo: Este ensaio aborda o desenvolvimento da 
Musicoterapia e seu campo teórico tomando por base os três 
momentos de desenvolvimento descritos por Gaston (1968), 
as reflexões sobre pesquisa em Musicoterapia de Smeijsters 
(1997) e o pensamento Músico-Centrado proposto por Aigen 
(2005). Fundamentado na Teoria da Complexidade de Morin 
(1998, 2001), nos conceitos filosóficos do ‘terceiro incluído’ 
de Lupasco e nos ‘níveis de realidade’ de Nicolescu (2001), 
propõe uma reflexão sobre o desenvolvimento da Ciência e 
as propostas da Musicoterapia Músico-Centrada para a 
construção do campo teórico Geral da Musicoterapia.  
 
Palavras-chave: musicoterapia, transdisciplinaridade, teoria 
das metáforas. 
 
Abstract: This rehearsal approaches the development of 
Music Therapy and its theoretical field taking for base the 
three moments of development described by Gaston (1968), 
the Smeijsters’s reflections on research in Music Therapy 
(1997) and the Music-centered thought proposed by Aigen 
(2005). Based in the Morin’s Complexity Theory  (1998, 
2001), in the philosophical concepts of the 'third includ' of 
Lupasco and in the 'levels of reality' of Nicolescu (2001), it 
proposes a reflection on the development of the Science and 
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the proposals of Music-centered Music Therapy for the 
construction of the general theoretical field of Music Therapy. 
 
Key words: Music Therapy, Transdisciplinarity, Metaphors 
Theory 
 
1. Introdução 
 A construção de um campo teórico da Musicoterapia 
tem sido objeto de trabalho de musicoterapeutas determinados a 
entender cientificamente o fenômeno ‘música e experiência 
musical na Musicoterapia, uma área de conhecimento 
considerada híbrida e transdisciplinar. 
 Pelo viés da Ciência esta busca partiu de uma 
aproximação com a Medicina, logo após a Segunda Guerra, 
seguiu por encontros com  linhas da Psicologia nas décadas de 
1960 e 1970 que resultaram nos modelos Benenzon de 
Musicoterapia, Musicoterapia Analítica, Imagens Guiadas em 
Música (GIM) e Musicoterapia Criativa (Nordoff & Robbins). 
Categorias de pesquisas quantitativas e qualitativas são 
discutidas e, ‘analogia’ é apresentada por Smeijsters (1997) 
como uma ferramenta essencial para se pensar a construção de 
um campo teórico próprio para Musicoterapia. 
  A entrada no século XXI nos apresenta mais 
possibilidades de entendimentos dos fenômenos 
musicoterápicos a partir do pensamento Musico-Centrado 
como: Musicoterapia Estética, Musicoterapia Comunitária ou 
em Comunidades e Musicoterapia Centrada na Cultura. Essas 
possibilidades não são elementos individualizados de uma 
caminhada pelo entendimento do trabalho, estão interligadas 
pelo campo da Ciência e propõem uma teoria para a 
Musicoterapia. 
 
2. Ciência e teoria da complexidade 

Desde o século XVII, a construção do conhecimento 
desenvolve-se pelo uso da razão dentro da objetividade, 
também conhecido como pensamento cartesiano, positivista. 
Para Morin (1998), um ‘princípio da simplificação’. A 



  

transformação para o ‘princípio da complexidade’, emergente 
no século XXI, teve início, segundo Adorno e Horkheimer, a 
partir de “processos de autodestruição da razão”, desde o 
século XVIII. Husserl, na metade do século XX, também 
mostrou que “havia um buraco cego no objetivismo 
científico”, cegueira esta decorrente da exclusão da 
subjetividade (apud  MORIN, 1998, p. 112).  

A Musicoterapia, constitui-se influenciada pela 
Ciência ‘clássica’, cartesiana e determinista, seu corpo 
teórico vem sendo desvelado e organizado nesse ambiente da 
pós - modernidade (campo minado pelas contradições, 
diferenças, indeterminações e incertezas) e segundo Chagas, 
enquanto área de conhecimento, ela surgiu dos “desafios da 
constituição moderna” (CHAGAS, 2003, p.4). Esse 
movimento favoreceu o desenvolvimento de metodologias 
próprias para cada campo de estudo que busca contemplar as 
características únicas do fenômeno da experiência musical na 
Musicoterapia. 

É nesse ambiente de indagações sobre a essência da 
Musicoterapia que as idéias de Aigen (2005) sugerem a 
possibilidade de uma Teoria Geral para Musicoterapia.  

(...) propostas para fundamentar a teoria da Musicoterapia 
têm  sido baseadas na afirmação que uma forma particular 
pode responder por todo fenômeno na ampla variedade de 
domínios da prática musicoterápica. Então se toda a 
Musicoterapia assimila o comportamento humano, ou 
envolve o cérebro humano, os argumentos vão então  da 
teoria do conhecimento corporal, ou ciência neurológica 
no intuito de tornar a Musicoterapia um tratamento. 
[Contudo] na Musicoterapia, informações neurológicas 
não podem proporcionar insight da natureza dos 
processos clínicos onde algo está relacionado com  
motivações humanas, intenções e experiências. (AIGEN, 
2005 p. 163-165) 

Considerando estes fatos, a Teoria da Complexidade 
revela-se um instrumento necessário para a compreensão das 
relações entre Musicoterapia e Ciência. Essa área de 
conhecimento, a Musicoterapia, consolida-se, cada vez mais, 

nesse tempo atual da complexidade, resultado de sua essência 
transdisciplinar.  

Como chegamos aqui? Como é possível identificar a 
naturalidade e espontaneidade entre Pesquisa em Musicoterapia 
e o paradigma da Complexidade apresentado por Edgar Morin?  

A forma de conceber o conhecimento, segundo Morin 
(1998, 2001), admite o ‘observador’38. Desta maneira, o 
pesquisador pode trabalhar com conceitos antagônicos que se 
complementam – princípio dialógico; admite uma forma de 
relação no âmbito da ‘recursividade organizacional’, ou seja 
“um processo recursivo é um processo em que os produtos e os 
efeitos são ao  mesmo tempo causas e produtores daquilo que 
os produziu” (MORIN, 2001, p. 108). Propõe, também, a 
compreensão do todo não pela soma de suas partes, mas por se 
considerar que em cada parte está o todo – princípio 
hologramático. Assim, podemos pensar em formas de relação 
entre ‘as’ Ciências, transcendendo o senso de organização e 
ordem, construída pelos mecanismos de redução e disjunção da 
‘Ciência clássica’ tão simplificadora.  

A possibilidade de relação, apontada pelo novo 
paradigma no ‘tempo da complexidade’, inicia-se, na Ciência, 
quando acontece a inclusão do sujeito, da subjetividade, da 
reflexão de que a “ciência e a razão não têm a missão 
providencial de salvar a humanidade, porém, têm poderes 
absolutamente ambivalentes sobre o desenvolvimento futuro da 
humanidade” (MORIN, 2001, p.125).  

O paradigma da complexidade, que ao mesmo tempo 
separa e associa, “concebe os níveis de emergência da realidade 
sem os reduzir às unidades elementares e às leis gerais” (ibid, 
p.138). Traz também, nas construções de Lupasco e Nicolescu, 
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no âmbito da mecânica quântica, os conceitos de ‘terceiro 
incluído39’ e ‘Estado T’, respectivamente:  

 (...). O terceiro incluído está associado à dialética 
quântica, (...). Ela dá acesso à “lógica concreta que reina, 
freqüentemente, nas profundezas da alma, a lógica mais 
particularmente psíquica” (grifo do autor, NICOLESCU, 
In  NICOLESCU & BADESCU, 2001, p. 110 e 115). 

Associado ao ‘terceiro incluído’ faz-se necessário: 1) 
a compreensão da lógica do ‘estado T’:  “o famoso estado T 
(‘T’do terceiro incluído) (...) é um terceiro unificador: ele 
une – e e  não-e” (grifo do autor NICOLESCU, 2001, p.110-
111); 2) a compreensão de ‘níveis de realidade40’. Assim, a 
proximidade com a música enquanto fenômeno temporal se 
faz naturalmente.  

a ontológica lupasciana tem conseqüências muito 
importantes para nossa compreensão do espaço e do 
tempo. (...) Dois musicólogos fizeram uma análise 
pertinente dessas consequâncias. Basta dizer que o 
terceiro incluído induz à descontinuidade do espaço 
tempo.(...) O tempo evolui por solavancos, por saltos, por 
avanços e recuos (...) Quanto ao espaço, ele também é 
descontínuo. O espaço-tempo quântico é aquele da 
terceira matéria, dos fenômenos quânticos, estéticos e 
psíquicos (apud NICOLESCU, In NICOLESCU & 
BADESCU, 2001, p. 119). 

Após esta breve apresentação de conceitos como o 
desenvolvimento do conhecimento da Musicoterapia se 
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primeiro nível (A e não-A) em um estado T situado em um segundo nível 
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imensa explosão de energia (GRACIUNESCU, In NICOLESCU, 2001, p. 
175-176).Nicolescu defende, assim, essa compreensão da realidade como 
inerente à organização do ‘estado T’. 
 

processa? Como estes conceitos ajudam no entendimento desta 
caminhada? 
 
3. Três olhares, três momentos de desenvolvimento. 

Gaston (1968) apresenta o caminhar da Musicoterapia 
em três momentos: 1) o poder da Música; 2) a relação 
terapêutica; 3) a busca pelo equilíbrio entre o poder da Música e 
a relação terapêutica.  O desenvolvimento da construção da 
Musicoterapia por esses três momentos acontece  no equilíbrio 
entre teoria, pesquisa e prática clínica. 
 
3.1 O primeiro olhar, o poder da música. 

Na construção de pesquisas em Musicoterapia pela ação 
da Música sobre o ser humano, vigorava a figura de um 
pesquisador neutro, imparcial e objetivo, desenvolvendo 
explicações a partir de mecanismos de controle para 
averiguação: 

o pesquisador, vindo de uma experiência acadêmica onde 
padrões como objetividade e distanciamento estão em 
evidência, chega ao campo de pesquisa em musicoterapia 
com uma mala cheia de métodos de pesquisa, terrificando 
ainda mais o musicoterapeuta (BARCELLOS, 2004, p. 37). 

É importante esclarecer que o musicoterapeuta e o 
pesquisador, neste primeiro contexto, não eram a mesma 
pessoa. Esse fato é fácil de ser compreendido pela perspectiva 
da Ciência ‘clássica’, que tem a neutralidade como elemento 
chave, por um lado, e, por outro, a pouca formação do 
musicoterapeuta para a realização de pesquisas.   

Neste início, o pesquisador tinha ao seu alcance 
instrumentos de medida, e o que era possível medir no espaço 
relacional do homem com a Música eram as reações físicas, 
fisiológicas e psicológicas, isto porque, através de práticas 
científicas, tentou-se manipular o poder natural da Música sobre 
o homem, e quem investigava sobre esse tema não era, 
necessariamente, um musicoterapeuta.  

Este posicionamento gerou incômodos para a 
Musicoterapia assim como para outras pesquisas clínicas. 



  

Diante disso, “(...) muitos são os autores que afirmam, em 
estudos realizados desde 1977 até 1990, que os métodos 
experimentais convencionais de pesquisa nem sempre são os 
mais desejáveis para pesquisa em terapia” (BARCELLOS, 
2004, p. 38-39). 

Considerando a importância do equilíbrio entre 
teoria/pesquisa/prática clínica,  “um número de escritores tem 
sugerido que pesquisa junto com a teoria é  essencial para 
construção da base forte para a prática clínica da 
Musicoterapia” (WHEELER, 1995, p. 4). Assim, os 
resultados de pesquisas em Musicoterapia, conectados nessa 
visão, ao envolverem questionamentos advindos da própria 
prática clínica,  “...algo que distingue o campo da 
musicoterapia, é claro, é o uso da música e das relações 
musicais dentro de contextos interpessoais” (ibid, 1995, p. 4), 
apontam para o segundo olhar. 

A mudança no pensamento de alguns pesquisadores, 
ao buscarem no fenômeno musical em Musicoterapia não 
apenas ‘por quês’, mas também ‘como’, colaboraram para a 
delimitação de uma profissão, de um perfil profissional.  
 
 3.2 O segundo olhar, o interesse na relação terapêutica. 

Num segundo olhar, quando o foco da Ciência 
voltava-se à exigência de replicações, generalizações e a 
necessidade de testar os instrumentos de controles possíveis, 
passou-se, então, para o outro elemento envolvido, ou seja, os 
interesses deslocaram-se para a relação cliente – 
musicoterapeuta, tendo a música ‘como coadjuvante’ 
(COELHO,2002).  

Neste contexto, percebemos o crescimento das linhas 
de trabalho que explicam a relação musicoterapeuta-música-
cliente por estudos via Psiquiatria, Psicologia e Filosofia, 
como os métodos Benenzon de Musicoterapia, a 
Musicoterapia Analítica, a Musicoterapia Behaviorista e a 
Musicoterapia Criativa da Nordoff & Robbins. Assim, a 
construção da teoria da Musicoterapia se dá por duas 

vertentes: a da terapia e a da música, porque o pensamento 
simplificador da ciência favorecia tal divisão.  

Neste segundo olhar, cada elemento que integra os 
processos musicoterápicos (musicoterapeuta – Música – 
cliente) ocupa um lugar determinado, ou seja, a Música aparece 
entre musicoterapeuta e cliente como um elemento externo e 
intermediário. O foco, assim, está na relação terapêutica. 
Entretanto,  já se vislumbra uma possibilidade de 
movimentação inter-relacional entre os elementos, como por 
exemplo, no ‘triângulo de Carpente e Brandalise’: “ a relação 
entre a música do terapeuta e a música do paciente faz emergir 
outra peça musical. Os três (terapeuta – paciente – Música) 
objetivam contato”. (BRANDALISE, 2001 p. 30). 

As propostas atuais de abordagens musicoterápicas 
envolvendo um pensamento Músico-centrado que consideram a 
música em igualdade com o terapeuta e o cliente, admitindo-a 
também como uma entidade, prevêem o terceiro olhar sobre o 
desenvolvimento da Musicoterapia na Ciência. Elas apresentam 
uma possibilidade de organização e integração na coexistência 
destes três elementos. Ao admitir a Música em uma dinâmica 
relacional intra e inter-pessoal / musical não se pode mais 
excluir o campo complexo da subjetividade inerente à relação 
homem / Música. Para Smeijsters (1997, p.9), “a Musicoterapia 
apenas tem sentido quando os processos humanos podem ser 
reconhecidos através dos processos musicais nos quais 
ressoam”. 
 
3.3 O terceiro olhar, a busca pelo equilíbrio. 

O terceiro olhar, então, admite as ‘incertezas’ 
(conteúdos emergentes) como presentes nos fenômenos das 
experiências musicais na Musicoterapia sem, contudo, perder a 
unidade e a essência musicoterápica. Uma formação específica 
é necessária para se exercer a Musicoterapia e a utilização da 
audição musical por outras formas de terapia não caracteriza 
uma ação musicoterápica. 

O musicoterapeuta acolhe a subjetividade de cada 
cliente expressada na  relação única de cada pessoa com a 



  

música, sem esquecer sua própria subjetividade neste espaço 
relacional. Ao permitir as ‘incertezas’, admite a ampliação 
das relações (musicoterapeuta, cliente e música) para além da 
linearidade, chegando à recursividade, à consensualidade e à 
circularidade entre as ações da música, do cliente e do 
musicoterapeuta.  
 
4. Pensamento músico – centrado e uma teoria geral para 
a musicoterapia 

O livro de Kenneth Aigen (2005), Music-centered 
Music Therapy, apresenta os fundamentos do pensamento 
músico-centrado em três áreas: as idéias do filósofo da 
Música Victor Zuckerkandl, já conhecidos pela abordagem 
Nordoff &Robbins; a visão de Música e Homem proposta 
pelo educador David Elliot, Musicing como: “Música não é 
apenas algo que conhecemos, é algo que fazemos”(AIGEN, 
2005, p.65); complementa com a aplicação da Teoria das 
Metáforas de Lakoff & Johnson, na Musicoterapia. 
 A combinação destas abordagens provê, segundo o 
autor, uma base para uma teoria geral da Musicoterapia. A 
proposta de Lakoff & Johnson envolve a “cognição humana,  
experiências e comunicação”(AIGEN, 2005, p. 167). 
Apresenta uma forma de compreensão da cognição através 
das relações espaciais construídas durante o desenvolvimento 
humano.Uma teoria que “permite falar da mente 
corporificada,  encarnada, e rompe a dicotomia mente/corpo, 
paixão/razão, emoção/cognição” (DAMÁSIO,1996; 
CHANNOUF & ROUAN, 2002 apud PASSEGGI, 2000, p 
8). Sua organização sobre a chamada imagem Schemata, ou 
Teoria do Schema originam-se de dois modos: a relação de 

cada pessoa com seu próprio corpo41 e sua relação com o meio 
externo42. 
 Aigen (2005) aproxima-se desta teoria das Metáforas 
por três razões: 1 – proporciona um embasamento amplo da 
noção de significado envolvendo o ser humano como um todo, 
relevante para o musicing; 2 – tem uma visão de ser humano a 
partir de atividades construídas, corporificadas, encarnadas, nas 
quais as ações de fazer música ocupam um papel primário; 3 – 
está particularmente bem adaptada a natureza da música como 
equivalente em importância a outros domínios do 
funcionamento humano. Contudo, o primeiro contato com esta 
teoria aconteceu no campo da análise musical43.  

É importante ressaltar, que metáfora aqui não está 
relacionada à figura de linguagem literária, mas a sua essência, 
ou seja  “a essência da metáfora é entender um tipo de coisa em 
termos de outra” (LAKOFF & JOHNSON apud AIGEN, 2005 
p. 167). Assim, todo o pensamento humano é metafórico e 
acontece segundo um mapeamento ou schema.  

Como é usada na compreensão da Música? Por meio de 
nossa percepção sonora. Não existe escuta e execução musical 
sem a utilização deste campo metafórico ou schemata44. Como 
exemplo, a noção de altura sonora (agudo e grave) utiliza EM 
CIMA e EM BAIXO, ou DIREITA E ESQUERDA; Um solo 

                                                
41 Esta relação com o próprio corpo gera as noções espaciais de: 
“RECIPIENTE, CENTRO E PERIFERIA, FRENTE E TRAZ e PARTE E 
TODO” (AIGEN, 2005, p.168).   
42 Esta relação como o meio externo gera as noções espaciais de: 
“LIGAÇÃO, FORÇA, TRAJETÓRIA, COMEÇO MEIO E FIM, e 
PRÓXIMO E DISTANTE” (AIGEN, 2005, p.168). 
43 A teoria das Metáforas está associada a pesquisas nas áreas da 
“lingüística, filosofia,  ciência cognitiva, psicologia clínica, e teoria da 
música” (AIGEN, 2005, p. 167). 
44 Estudiosos da estética e da percepção musical já identificaram alguns 
schemata que são “particularmente relevantes para se compreender música: 
RECIPIENTE, ACIMA E EMBAIXO,  CENTRO E PERIFERIA, 
LIGAÇÃO, PARTE E TODO, FORÇA, FRENTE E TRAZ, TRAJETÓRIA, 
COMEÇO MEIO E FIM” (SASLAW apud  AIGEN, 2005, P. 168). 
 



  

sobre uma orquestra envolve A PARTE E O TODO; Campos 
harmônicos, CENTRO E PERIFERIA.   

Cada vez mais, percebemos a complexidade que 
envolve compor explicações para a ação da experiência 
musical e da música sobre as pessoas de modo a torná-la 
eficiente como ação terapêutica. Com isso, explicações da 
Musicoterapia ao seguirem seu curso se afastando, mas não 
desconsiderando, os aspectos  lineares de ação e reação 
musical sobre o ser humano, deixam de ser complicadas para 
serem complexas. Avançam na direção da não 
representatividade  e encontram forças no campo de 
significados construídos não apenas pela experiência musical 
mas durante a realização da experiência musical 
compartilhada entre cliente e musicoterapeuta. Na trajetória 
dessa relação lembramos a compreensão da existência de um 
‘terceiro elemento’ - ‘terceiro incluído’.  

Pensar esta relação entre música, musicoterapeuta e 
cliente pelo olhar de um ‘Estado T’ é conceber construções 
compartilhadas no aqui e agora do fazer musical como 
elemento primário no desenvolvimento do processo clínico. 
Os três elementos coexistem em suas características e 
particularidades em planos distintos. Não se pode rotular qual 
dos elementos seria o incluído (se a música, o cliente ou o 
musicoterapeuta). Olhar a relação considerando o “Estado T” 
é admitir que não existem simplesmente informações sendo 
transmitidas, mas sim que se está diante de espaços intra e 
inter-subjetivos. Com isso, conceitos contraditórios como, 
uma música que é externa e interna ao mesmo tempo, podem 
ser também complementares e dessa forma, junto com uma 
obra musical construída no setting  encontra-se também uma 
atualização pessoal, uma transformação em cada pessoa. 

  Trazendo para o campo do pensamento Músico-
centrado, Aigen (2005) ao considerar Música como algo que 
fazemos, como algo inerente a toda a nossa forma de ser, está 
falando que nosso modo de ser é também ‘musicalidade em 
ação’. Assim as significações são construídas no aqui e no 

agora, na realização da experiência musical compartilhada entre 
cliente e musicoterapeuta dentro de uma fluência inerente ao 
‘Estado T’.   

Da mesma forma, os Schemata apresentados como 
inseparáveis de todas as possibilidades de compreensão sonoras 
e musicais ocupam o espaço de ‘níveis de Realidade’ 
permitindo a efetividade do encontro musicoterápico. 

Aigen (2005), considera então, que esta dimensão de 
Música em Musicoterapia – Musicing - olhada pelo viés da 
Teoria das Metáforas e seus mapeamentos (Schemata) podem 
servir como uma base para fundamentação de todas as 
possibilidades de trabalhos musicoterápicos.  

Esta afirmação faz muito sentido se consideramos que 
todo trabalho musicoterápico deve envolver música seja ela 
colocada como um elemento primário (essencial) do 
desenvolvimento do processo clínico (abordagens Músico-
Centradas), seja ela colocada como uma parceira muito 
importante no trabalho terapêutico (não essencial).  

O “Estado T” que vem unificar, mas não igualar as 
diversas possibilidades de trabalho musicoterápicos permite 
espaços comuns pelo viés da percepção, da cognição, da 
elaboração de conceitos, ou seja pelas organizações de relações 
mapeadas nos Schemata. Neste sentido, podemos falar de uma 
evolução do conhecimento, sem nunca poder chegar a uma não-
contradição absoluta, supondo todos os níveis de Realidade: o 
conhecimento está aberto  para sempre” (NICULESCU in 
NICOLESCU & BADESCU, 2002, p.130). 
 
5. Conclusão 

Os três olhares relatados nesse ensaio desenvolveram-se 
a partir de Gaston (1968), e revelam o diálogo que a 
Musicoterapia estabelece com a Ciência. No terceiro momento, 
o momento do equilíbrio, apesar de ter sido anunciado em 
meados do século XX, está pulsante nos dias atuais. 

Quanto mais os pesquisadores musicoterapeutas 
percebem e acolhem a  inter-subjetividade inerente à relação 
homem-música, admitindo-a como misteriosa, mais a inter-



  

relação triádica (musicoterapeuta, cliente, música), explicada 
pelo paradigma da Complexidade, será aceita como um 
fenômeno natural das experiências musicais musicoterápicas. 
Assim, o delineamento do campo teórico da Musicoterapia 
está em constante transformação e se ergue por e nos 
elementos de unificações. 
 
Referências 
 
AIGEN, Kenneth. Music – Centered Music Therapy. 
Gilsum: Barcelona Publishers, 2005. 
BARCELLOS, Lia Rejane. Musicoterapia: alguns escritos. 
Rio de Janeiro: Enelivros, 2004. 
BRANDALISE, André. Musicoterapia Músico-centrada: 
Linda, 120 sessões. São Paulo: Apontamentos, 2001. 
CHAGAS, Marly. Musicoterapia: desafios da 
interdisciplinaridade entre a modernidade e 
contemporaneidade. CONGRESSO NACIONAL DE 
PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO EM MÚSICA, 14, 
2003, Porto Alegre.Anais do XIV Congresso da ANPPOM. 
Porto Alegre: 2003. 
COELHO, Lílian. Escutas em Musicoterapia: a escuta 
como espaço de relações. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica, 
PUC-SP. São Paulo: 2002. 
GASTON, Thayer. Tratado de Musicoterapia. Buenos 
Aires: Paidós, 1968. 
MATURANA, Humberto & VARELA, Francisco.  A árvore 
do conhecimento as bases biológicas para a compreensão 
humana. São Paulo: Palas Athenas 5ªed., 2001. 

MORIN Edgar. Ciência com Consciência. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil 2ª ed., 1998. 

_____________Introdução ao pensamento complexo São 
Paulo: Instituto Piaget, 3ª edição, 2001, p.83-113. 

NICOLESCU, Basarad & BADESCU, Horia. Stéphane 
Lupasco o homem e a obra. São Paulo: Triom 2001.  
PASSEGGI, Maria da Conceição. As metáforas conceituais 
na gênese e transformações das representações sociais. 
Disponível em 
http://www.ccsa.ufrn.br/ccsa/docente/conceição/artpub2.pdf.  
Acessado em  02/02/2007. 

SMEIJSTERS, Henk. Analogia, uma categoria essencial de 
Musicoterapia. In Revista Internacional Latinoamericana de 
Musicoterapia. Vol.03 nº 2, Buenos Aires: ADIMU, 1997. p.3 
– 26. 

WHEELER, Barbara. Music Therapy resarch quantitative 
and qualitativ perspectives. Phoenixville: Barcelona 
publishers, 1995. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOB UMA ÓTICA 
MUSICOTERÁPICA 

 
Mariane N. Oselame45 

      Orientador: Prof. Dra. Sidinalva Wawzyniak 
      Co-Orientador: Prof. Ms. Sheila Volpi  

 
Resumo: a musicoterapia vem sendo convidada a mudança, 
ou melhor, uma ampliação do corpo teórico.  Transpassando 
os settings convencionais a disciplina está mais do que 
nunca, se voltando a questões de âmbito social. A 
compreensão dos mecanismos pelos quais um grupo impõe, 
ou tenta impor, sua concepção de mundo social equivale à 
compreensão desse mundo social que estará se fazendo 
presente na interação do indivíduo com o fazer musical, com 
o terapeuta e com o grupo. Entendendo o individuo como um 
microssistema, como trás Stige, como esse indivíduo está 
refletindo o mundo que é dele? Como a musicoterapia 
antende essa demanda?  
 
Palavras-chave: Musicoterapia, Representação Social, 
Mudança. 
 
Abstract: Music therapy has being invited to change. 
Transferring conventional settings this discipline is more 
than ever coming back to social scope questions. The 
understanding of the mechanisms for wich a group imposes, 
or tries to impose, its conception of social world is 
equivalent to the understanding of this social world that will 
be taking place in the interaction of the individual with 
musical making, with the therapist and with the group. 
Understanding person as a microssystem, as Stige, how this 
individual is reflecting the world that is him? How does the 
music therapy take care of this demand? 
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Curitiba, capital ecológica, cidade pólo do conjunto de 
27 municípios que formam a região metropolitana, é uma 
cidade com 310 anos, segundo o Projeto do PETI para cidade 
de Curitiba, possui uma superfície municipal de 432 de km² 
distribuídos em 75 bairros, com uma população de 1.587.315 
habitantes. Podemos considerar que existe um total de 118.932 
famílias que se constituem como público alvo assistência 
social, considerando a média de 3,6 habitantes por domicílio 
temos a população de 428.156. Boa parte dessas pessoas estão 
concentradas nas áreas de habitação irregular concentradoras 
de risco social existentes em Curitiba. O catador de lixo 
reciclável compõe esse cenário e o cenário das cidades 
brasileiras a mais de 50 anos. No entanto, foi só na última 
década que este trabalhador começou a ser percebido e 
valorizado pela sociedade. Como agentes ambientais, que 
movimentam há décadas o recém-descoberto mercado da 
reciclagem, os catadores estão conquistando o seu lugar nos 
programas oficiais de coleta seletiva, pois para garantirem a 
sobrevivência, acabaram por se apresentar como um dos 
caminhos para a solução do problema da pobreza e da falta de 
oportunidade de emprego e de renda, do acúmulo de lixo 
produzido diariamente nas grandes cidades e da necessidade do 
reaproveitamento de materiais recicláveis. Por seguir uma 
vertente histórica e me permitir visualizar uma pluralidade de 
compreensões, escolhi para fundamentar meu olhar na 
conceituação de Roger Chartier, pela qual “os indivíduos e os 
grupos dão sentido ao mundo que é o deles” (CHARTIER, 
1991, p 177). Quanto mais ia tomando contato com esse 
conceito, mais fui percebendo o quanto ele estava arraigado a 
minha prática clínica.  

Para atingir os objetivos desse estudo foi importante o 
período de observação das representações dos indivíduos em 
sua prática cotidiana, optei por fazer essa observação no 
ambiente que realizei o estágio, o contraturno Menonitas, onde 
são atendidos em Musicoterapia crianças de seis a quatorze 



  

anos, em sua maioria, filhos de coletores de lixo reciclável, 
cadastrados ou não no PETI (Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil). As crianças são divididas em grupos de 
acordo com a faixa etária: seis e sete anos, oito e nove, e dez 
a quatorze anos, esse último escolhido para protagonizar esse 
trabalho. Por isso a necessidade de conhecer o universo, o 
pensar, o cotidiano dessa categoria: coletores de lixo 
reciclável. Por isso a necessidade de uma abordagem mais 
direta às famílias desses protagonistas. 

Muitas são as discussões sobre Representações 
Sociais. Um dos primeiros sistematizadores desse conceito 
foi Durkheim, para quem as representações “são o produto 
de uma imensa cooperação que se estende não apenas no 
espaço, mas no tempo para fazê-las, uma multidão de 
espíritos diversos associaram, misturaram, combinaram suas 
idéias e sentimentos, longas séries de gerações acumularam 
aqui sua experiência e saber” (apud SPINK, 1993, p 21).    
Acreditando que os fenômenos são estáticos e imutáveis e 
que as representações são entidades absolutas. Se 
distanciando desse viés um tanto tradicional, se apresenta 
Chartier, também dentro de uma concepção sociológica, 
expondo que a representação está, não nos fatos sociais reais 
por eles mesmos, mas no discurso que se constrói acerca 
desses fatos, “por um lado a representação faz ver uma 
ausência, o que supõe uma distinção entre o que representa e 
o que é representado; de outro é a representação de uma 
presença a apresentação pública de uma coisa ou pessoa” 
(CHARTIER, 1991, p 184). 

Afastando-se de um individualismo radical, qual 
vivia as psicologias sociais clássica, que se ocupava 
basicamente dos processos psicológicos individuais 
enquanto influenciados por um ‘social’ vago, quanto a 
“presença real, imaginária ou implícita de outros indivíduos” 
(ALLPORT apud SPINK, 1993, p 20) e considerando a 
importância tanto dos “comportamentos individuais quanto o 
fato social em sua concretude e singularidade histórica e não 
abstraídos como uma genérica presença de outros” (ibid, p 

20), surge Serge Moscovici. Que conceitua representação como 
uma “modalidade de conhecimento particular que tem por 
função elaboração de comportamentos e a comunicação entre 
indivíduos” (apud SPINK, 1993, p 36). Afinal, seria 
praticamente impossível trabalhar o indivíduo sem pensar no 
contexto social ao qual ele está inserido, Gaskell assim trás: 
“embora as experiências possam parecer únicas ao indivíduo, 
as representações de tais experiências não surgem nas mentes 
individuais, em alguma medida elas são o resultado de 
processos sociais” (apud VOLPI, 2006, p 33). 

Como tantas outras matérias emergentes, a 
musicoterapia vem sendo convidada a mudança, ou melhor, a 
uma ampliação do corpo teórico.  Transpassando os settings 
convencionais a disciplina está mais do que nunca, se voltando 
a questões de âmbito social, valorizando que “is a conception 
that man is part of a community, and that this community is 
cultural in nature46” (STIGE apud ANSDELL). Curiosa por 
esse campo da teoria, do indivíduo inserido numa sociedade 
produzindo cultura, fui buscar no conceito de Representações 
Sociais algumas respostas para muitos questionamentos. 

Ao aprofundar um pouco nesse conhecimento percebi 
que as representações sociais acontecem o tempo todo, está 
intrínseco no individuo, é a forma de ver e pensar o mundo ao 
redor. Na realidade esse não é um pensamento desconhecido na 
musicoterapia, sempre falamos da visão de mundo, de homem, 
do cliente e do terapeuta, mas esse conceito me possibilitou 
mergulhar em águas mais profundas, permitiu entrar na 
construção desses sentidos e poder atuar nela, levando em 
conta o pensar de um macrossistema. 

Como já citado anteriormente, optei pela orientação 
teórica de Roger Chartier para quem “os indivíduos e os grupos 
dão sentido ao mundo que é o deles” (1991 p 177). A escolha 
desse conceito foi principalmente, devido a pluralidade 
permitida, presente quando os próprios sujeitos constroem 
discursos sobre suas realidades, a todo momento, na discussão 
                                                
46 Tradução do autor (T.A): “o homem é parte de uma comunidade, e que 
está comunidade é cultural na natureza”. 



  

da cantina, no almoço diário com a família, na troca de 
idéias durante o trabalho, ou numa mesa redonda; segundo 
Moscovici “não importa apenas a influência do contexto 
social no comportamento individual, mas também a 
participação destes na construção das realidades” (apud 
SPINK, 1993, p 20 ) Aqui não estamos tratando apenas de 
uma categoria, mas de, absolutamente, todos os indivíduos, a 
construção da realidade de cada um se dá a partir do 
coletivo. Não podemos desconsiderar de forma alguma, os 
processos individuais, mas mesmo as singularidades foram 
construídas embasadas em algo, em alguma medida elas 
foram processos sociais. 

É necessário entendermos “os mecanismos pelos 
quais um grupo impõe, ou tenta impor, sua concepção de 
mundo social, os valores que são os seus e seu domínio” 
(CHARTIER, 1990, p 17), a compreensão disso equivale à 
compreensão desse mundo social que descreve a sociedade 
tal como pensa que ela é ou como gostaria que fosse, e que 
estará se fazendo presente na interação do indivíduo com o 
fazer musical, com o terapeuta e com o grupo. Entendendo o 
individuo como um microssistema, como trás Stige, como 
esse indivíduo está refletindo o mundo que é dele? Como a 
musicoterapia está atendendo essa demanda?  

A representação social é uma “modalidade de 
conhecimento particular que tem por função elaboração de 
comportamentos e a comunicação entre indivíduos” 
(MOSCOVICI apud SPINK, 1993, p 36). O essencial é, 
portanto, compreender como essas realidades são aprendidas 
e compreendidas.  

Sentiu-se a necessidade de estabelecer a 
musicoterapia como algo que poderia se encontrar com as 
necessidades sociológicas e culturais mais largas dos 
clientes. Isto significou que os terapeutas poderiam se ver 
também como os trabalhadores culturais, fazendo exame de 
valores da musicoterapia e as aproximações na comunidade. 
            A musicoterapia tradicional foi praticada no contexto 
individual melhor que no comunitário e dentro dos confins 

do quarto da terapia melhor do que em contextos sociais mais 
largos, “music therapy clients are individuals, but they also 
belong to a community47” (CURTIS & MERCADO, s/d). O 
bem estar é experimentado individualmente, mas é afetado 
também por fatores socioculturais, adicionalmente o bem estar 
articula-se no lugar de um indivíduo dentro de sua comunidade. 
Os musicoterapeutas trabalham com os indivíduos dentro do 
contexto da terapia, mas trabalham também com os indivíduos 
dentro do contexto de sua comunidade. Trabalham para realizar 
a mudança pessoal, mas estão encontrando-se também 
desafiados para realizar a mudança social. "Community is not 
only a context to work in; it is also a context to work with48" 
(Kenny & Stige apud CURTIS & MERCADO, s/d). 
            Nas palavras de Marly Chagas, o musicoterapeuta 
precisa ser um investigador. Precisaremos partir do ponto 
inquietante do não saber para a descoberta de ações; 
participaremos deste processo aberto de investigação das 
realidades, que se apresentam sempre novas. Ele poderá 
contribuir para que as pessoas envolvidas “assumam seu papel 
de sujeitos de sua própria história, donos de suas próprias 
vozes e ritmos, cidadãos ativos na busca de soluções para os 
problemas enfrentados” (CHAGAS, s/d). Precisamos 
compreender as teorias de grupos; incluir a psicossociologia; 
pesquisar as expressões musicais grupais, os elementos 
musicais que têm força nos grupos e como estão sendo 
utilizados na condução das lideranças locais e globais.  
              A musicoterapia interage com a cultura e com a 
sociedade. É diferente em lugares diferentes e em horas 
diferentes, não apenas porque a ciência se move para frente, 
mas porque a terapia é encaixada na cultura. Através do 
trabalho da musicoterapia em grupo com um musicoterapeuta 
que seja ciente, sensível e que respeite as edições culturais, os 
membros do grupo, que são representantes de fundos culturais 
                                                
47 T.A: “clientes da musicoterapia são indivíduos, mas pertencem também a 
uma comunidade”. 
48 T.A: “ a comunidade é não somente um contexto a trabalhar dentro; é 
também um contexto a trabalhar com”. 



  

diferentes, podem ser validados. “Cultural diversity can be 
celebrated and intercultural solidarity approached. Utilizing 
a community music therapy approach, the individual is 
understood and integrated into their community49” 
(SANTOS, s/d). 
 Acredito ser fundamental para o desenvolvimento da 
musicoterapia e qualquer outra matéria, esse câmbio, a 
ciência necessita que ultrapassemos nossas fronteiras e nos 
embrenhemos em novos saberes. Essa pesquisa possibilitou 
acessar uma gama de “diferenças”: catadores, FAS, 
representações e por que não, musicoterapia. 
 Por mais que a profissão de coletor seja reconhecida 
e rentável, ela continua sendo marginalizada pela sociedade, 
mesmo pelos próprios catadores ela é desvalorizada e tida 
como temporária. Em função disso, os programas de 
assistência e organizações esbarram em dificuldades.  
 Inserida nesse contexto, a musicoterapia experenciou 
esse mundo de representações e mostrou ser capaz de 
atender essa demanda. Conhecer esse universo foi 
gratificante, pois é possível perceber a musicoterapia 
atuando nas reconfigurações das representações daquelas 
crianças e jovens. 
 A musicoterapia, enquanto prática e disciplina, tem 
muito a oferecer a área social, área que precisa ser mais 
explorada, principalmente num país onde as políticas 
públicas não conseguem atender satisfatoriamente a 
população que vive numa situação de pobreza. Com essa 
pesquisa  procurou-se, de certa forma, atentar a essa 
responsabilidade que a musicoterapia possui. 
Responsabilidade de transformar realidades.  
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