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RESUMO 
Ao se refletir sobre a ação de pesquisar em um determinado campo do conhecimento 
científico, no caso, a Musicoterapia, pode-se questionar aspectos como: Aonde começamos 
a formar o pesquisador em Musicoterapia, nos cursos de graduação e/ou nos cursos de 
especialização? Qual o papel da Iniciação Científica neste contexto? A Iniciação Científica 
na graduação está acontecendo em todas as instituições de ensino? Os professores dos 
cursos de Musicoterapia estão pesquisando? Os eventos tem estimulado a produção 
científica e o aparecimento de pesquisadores em potencial? Para Severino (2007), “debater 
sobre a pós-graduação pressupõe a referência lúcida e competente ao papel da ciência, da 
pesquisa e do ensino na sociedade brasileira”. A pesquisa realizada por musicoterapeutas 
brasileiros no âmbito da Pós-Graduação tem sido objeto de alguns estudos recentes. 
“Durante o X Simpósio Brasileiro de Musicoterapia (Porto Alegre, 2000) foi apresentado o 
primeiro levantamento com poucos dados devido às poucas produções que atendessem aos 
critérios de pesquisa científica.” (ZANINI & PIAZZETTA, 2010) Nesse ano, 2000, aconteceu 
o I ENPEMT - Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia, evento que se realiza 
anualmente desde então. O presente estudo tem como principal objetivo apresentar uma 
reflexão sobre o papel do musicoterapeuta pesquisador, um breve panorama dos estudos 
sobre as pesquisas realizadas pelos musicoterapeutas brasileiros no âmbito da Pós-
Graduação Stricto Sensu e apresentar o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - 
Mestrado em Música da Universidade Federal de Goiás, que tem qualificado profissionais 
musicoterapeutas há uma década. Pretende-se contribuir para o conhecimento das ações 
desenvolvidas no âmbito da Pesquisa em Musicoterapia e para estabelecer e estimular 
diálogos entre as instituições de ensino que tem formado musicoterapeutas atuantes nos 
diversos campos de inserção profissional no Brasil. 
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