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APRESENTAÇÃO 

  
 

  
  

É com satisfação que apresentamos os Anais do 16º Fórum da 
Associação de Musicoterapia do Paraná (AMT-PR). A publicação deste 

periódico é fruto do trabalho colaborativo de muitas pessoas: autores, 

pareceristas, conferencista, comissão editorial e equipe da AMT-PR gestão 2014-

2016. 

Os Fóruns da AMTPR têm se constituído em um espaço compartilhado 

entre profissionais, professores e estudantes de Musicoterapia, para compartilhar 

conhecimento e atualidades da musicoterapia em nosso Estado.  

Agradecemos a participação no evento do Profº Drº Diego Schapira 

(Argentina) como conferencista convidado, também o apoio do SISMUC, que 

cedeu o espaço físico para o evento e a UNIPRIME pelos brindes. 

Nossa gestão “Voz de Todo Grito”  deseja aos participantes do evento 

momentos de aprendizagem, trocas e novas amizades.  

 

Luz das estrelas 

Laço pro infinito 

Gosto tanto dela assim 

Rosa amarela 

Voz de todo grito 

Gosto tanto dela assim 

  
DJAVAN; CAETANO VELOSO1 

                                     
             

                                                   
   Noemi Nascimento Ansay 

                                                                             Comissão Científica da AMT-PR 
 

                                                           
1 DJAVAN; CAETANO VELOSO. Linha do Equador.  Coisa de Acender. Columbia, 1993 
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ATUALIZAÇÕES DA MUSICOTERAPIA COM PESSOAS EM ESTADO DE 
CONSCIÊNCIA MÍNIMA E ESTADO VEGETATIVO: O QUE A LITERATURA NOS DIZ 

Camila Siqueira Gouvêa Acosta Gonçalves2 

 

RESUMO 
Esse trabalho é uma revisão de literatura de Musicoterapia com pessoas com distúrbios 
da consciência, em estado de consciência mínima e/ou estado vegetativo, com o objetivo 
de considerar o estado da arte da pesquisa em Musicoterapia com essa população nos 
últimos dois anos (2013-2015). Cinco estudos foram sistematizados em tabelas, sendo 1 
relato de experiência e 4 de pesquisa. Eles foram analisados em relação a objetivos, 
metodologia, método, participantes, uso da música, medida de resultados, resultados e 
comentários. Foram encontradas publicações relativas às respostas fisiológicas e de EEG 
de pessoas saudáveis e com DC frente a diversos  estímulos musicais, à validação da 
ferramenta de musicoterapia MATADOC em adultos e sua possível aplicação na pediatria, 
assim como um relato de caso de musicoterapia criativa avaliado por outra ferramenta 
comportamental, o WHIM. Constatou-se maior ênfase na operacionalização dos 
resultados dos trabalhos por meio de medidas de resultados e de evidências. Foram 
realizadas recomendações para a pesquisa e a prática clínica a partir dessa revisão. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia, Distúrbios da Consciência. 
 

ABSTRACT 
 

This paper is a literature review of Music Therapy with people with Disorders of 
Consciousness, in minimally conscious states or vegetative states, with the goal of 
verifying the state of the art of Music Therapy research with this population during the last 
two years (2013-2015). Five studies were systematized in tables, one of them is a case 
report and the four others are research-based studies. They were analyzed according to 
objectives, methodology, method, participants, use of music, outcome measures, results 
and comments. These were publications of behavioral, physiological and EEG responses 
of health people and people with DC to a diversity of musical stimuli; of standardization of 
the music therapy tool MATADOC with adults and its possible application in pediatrics, and 
a case report of Creative Music Therapy assessed by another behavioral tool, WHIM. The 
author verified more emphasis on quantifying the results according to outcome measures 
and evidences. Recommendations to research and clinical practice were also given. 
 
Keywords: Music Therapy, Disorders of Consciousness. 

                                                           
2 Musicoterapeuta (FAP/ CPMT 197/07 PR), pedagoga (UFPR) e mestre em Artes Terapias 
Criativas- Musicoterapia (Concordia University). Trabalha nas áreas educacional, hospitalar e 
clínica, ênfase em reabilitação neurológica e saúde mental. mt.camilasgagoncalves@gmail.com 
lattes.cnpq.br/9121104314237383 
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Introdução 
 

 Os termos Disorders of Consciousness e Low Awareness States tem sido 

empregados na referência de dois tipos de diagnósticos: estado de consciência 

mínima e estado vegetativo (GREENWALD & NORI, 2011). O primeiro dos termos 

tem sido mais frequentemente usado em publicações atuais (O’KELLY & MAGEE, 

2013). Por esse motivo, será utilizado o termo Distúrbios da Consciência (DC) 

para indicar pessoas em estado vegetativo e em estado de consciência mínima 

(MENDES et al., 2012). Pessoas em estado de consciência mínima (ECM) ou 

estado vegetativo (EV) recebem esse diagnóstico geralmente após sair de um 

coma, quando voltam a apresentar ciclos de sono e reações a estímulos 

(GIACINO et al., 2002). Tais reações podem ser evidência de consciência de si 

mesmo e de seu entorno (casos de ECM) ou reações reflexas, sem inferência 

dessa consciência (EV) (GIACINO et al., 2002; GREENWALD & NORI, 2011; 

MACHADO & KOREIN, 2009; SOZZI & INZAGHI, 2011). O diagnóstico diferencial 

é ainda um desafio nesse campo, com a utilização de exames comportamentais 

acompanhados de escalas sistematizadas para uma conclusão assertiva 

(GREENWALD & NORI, 2011; SCHNAKERS et al., 2009). 

 A audição de pessoas com DC tem sido muito investigada, uma vez que é 

um sentido muito sensível e pode estar presente em pessoas com alteração de 

consciência e até mesmo em pessoas em estado de coma (ALDRIDGE, 

GUSTORFF & HANNICH, 1990; PUGGINA, SANTOS & SILVA, 2011). Pesquisas 

envolvendo a observação ou medição de reações de pessoas com alterações de 

consciência a estímulos auditivos demonstraram uma reação mais significativa de 

sinais vitais e expressão facial de pessoas com DC ao escutarem mensagens 

gravadas de vozes de familiares do que ao escutarem a gravação de músicas 

preferidas, escolhidas para eles (PUGGINA, SANTOS & SILVA, 2011); e que 

pessoas com DC reagem de maneira diferente em termos de expressão facial e 

fisiologia diante de gravações de estilos musicais diferentes, com a diminuição em 

frequências cardíaca, respiratória e pressão arterial e aumento da oxigenação ao 

escutarem música “relaxante com sons da natureza” (RIBEIRO et al., 2014). 
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Estímulos sonoros têm sido usados em ferramentas diagnósticas como o SMART 

(GILL-THWAITES & MUNDAY, 2004) por profissionais da saúde, em especial da 

terapia ocupacional, e de maneira mais aprofundada e diversificada por 

profissionais da musicoterapia, com o MATLAS / MATADOC (MAGEE, 2007a). 

 Na musicoterapia, o trabalho com pessoas com DC tem sido cada vez mais 

divulgado. As revisões sistemáticas mais recentes são as de Tamplin (2000), 

Gonçalves (2013) e Brandalise (2014). Tamplin fez um apanhado histórico de 

abordagens de musicoterapia com essa população, sugerindo o uso de 

improvisação musical e trazendo vinhetas de um breve trabalho com esse público 

(2000). A presente autora investigou como os musicoterapeutas trabalham com 

essa população, sistematizando sua revisão com estudos de musicoterapia 

contendo relatos de caso, seja de pesquisa ou relato de experiência, e pesquisa 

nesse campo (GONÇALVES, 2013). Gonçalves utilizou preceitos da Classificação 

Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) para auxiliá-la na 

sistematização da diversidade de trabalhos (2013). Brandalise também realizou 

uma revisão do tipo sistemática para estudos de pesquisa com música e 

musicoterapia com pessoas em DC e coma, fazendo comparações entre 

intervenções descritas em ambos os campos – musicoterapia e outros campos de 

pesquisa utilizando música (2014). 

 Porém, desde 2013 há estudos não contemplados nessas revisões que 

trazem referencias, intervenções e resultados muito pertinentes para a 

musicoterapia. Dessa maneira, a autora realizou uma revisão sistemática de 

pesquisas ou relatos de casos ligados à musicoterapia com pessoas com DC. 

 

Atualizações da Musicoterapia com Pessoas com Distúrbios da Consciência 
 
 Foram identificados 5 estudos com participantes ou pacientes com DC 

publicados nos últimos 2 anos e, portanto, não contemplados nas revisões 

sistemáticas de períodos anteriores. O’Kelly et al. (2013) �zeram uma pesquisa 

baseada em evidências comparando reações fisiológicas, comportamentais e de 

ondas cerebrais (por eletroencefalograma, EEG) de pessoas com DC e pessoas 
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saudáveis diante de diversos estímulos auditivos. Tal estudo foi publicado na 

revista Frontiers in Human Neuroscience. 

 Os autores O’Kelly & Magee (2013) realizaram um estudo comparativo 

entre as ferramentas MATADOC — anteriormente nomeado MATLAS (O’KELLY & 

MAGEE, p. 298, 2013) — e SMART, por meio de auditoria de 42 prontuários de 

pessoas com DC com registros de ambas avaliações. Essa pesquisa foi publicada 

na revista Neuropsychological Rehabilitation. 

 Novamente em relação ao MATADOC, Magee et al. (2014) realizaram um 

estudo de validação da principal sub-escala dessa ferramenta, relativa ao 

diagnóstico diferencial – entre EV e EMC – a partir de uma amostra de 21 

pacientes com DC. Esse estudo foi também publicado na revista 

Neuropsychological Rehabilitation. 

 Lichtensztejn, Macchi & Lischinsky (2014) realizaram um relato de caso de 

um paciente com DC e a particularidade de sua avaliação e tratamento em 

musicoterapia com a abordagem Nordoff-Robbins. As autoras analisaram o caso a 

partir de características da música como veículo de mudança e das atualidades da 

neurociência (LICHTENSZTEJN, MACCHI & LISCHINSKY, 2014). Esse relato de 

caso foi publicado na revista Music Therapy Perspectives. 

 O último artigo foi um estudo pré-piloto da aplicação do MATADOC na 

pediatria (MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015). As autoras realizaram 

comparações do MATADOC entre avaliadores e com 3 outras escalas na 

avaliação de 4 pacientes, e discutiram a sua aplicabilidade em relação a 

características importantes dessa fase da vida, como o desenvolvimento da 

linguagem e global infantil (MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015). Tal estudo foi 

publicado na revista Frontiers in Psychology. 

 As características principais de cada publicação foram resumidas e 

sistematizadas nas tabelas a seguir. 
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Tabela 1: Estudos Recentes com Participantes 

 

 
Tabela 2: Estudos Recentes com Participantes: Continuação 
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Tabela 3: Estudos Recentes com Participantes: Final  

 

Em relação aos objetivos, 3 dos estudos tinham objetivos ligados à 

validação da ferramenta MATADOC (O’KELLY & MAGEE, 2013; MAGEE ET AL., 

2014; MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015). O’ Kelly et al. trouxeram objetivos em 

relação à verificação da eficácia de 2 intervenções utilizadas no MATADOC: a 

improvisação com o entrainment (ligada à respiração) e a utilização de música 

‘favorita’ (2013) e Lichtensztejn, Macchi & Lischinsky reali zaram um relato de caso 

dialogando com musicoterapia da abordagem Nordoff-Robbins e Neurociências 

(2014). 

 Em relação à metodologia, 4 estudos foram de pesquisa quantitativa 

(O’KELLY ET AL., 2013; O’KELLY & MAGEE, 2013; MAGEE ET AL., 2014; 

MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015) e 1 estudo foi um relato de caso. Dos estudos 

de pesquisa, 1 utilizou delineamento de base múltipla na comparação de 

respostas fisiológicas e comportamentais aos estímulos, com os pesquisadores 

cegos aos resultados de cada medida durante a análise (O’KELLY et al., 2013) e 3 
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utilizaram ferramentas de análise ligadas à pesquisa psicométrica, com 

concordâncias inter, intra e externas (comparadas a outras ferramentas) dos 

resultados do MATADOC, com níveis de cegamento (O’KELLY & MAGEE, 2013; 

MAGEE ET AL., 2014; MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015). O estudo de caso 

realizou uma descrição sistematizada das fases de avaliação e tratamento, 

seguida da discussão dos resultados (LICHTENSZTEJN, MACCHI & 

LISCHINSKY, 2014). Esse foi o único estudo em que não houve a identificação de 

qual quem realizou as intervenções musicoterapêuticas com o paciente/ 

participante. 

Em relação aos objetivos, 3 dos estudos tinham objetivos ligados à 

validação da ferramenta MATADOC (O’KELLY & MAGEE, 2013; MAGEE ET AL., 

2014; MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015). O’ Kelly et al. trouxeram objetivos em 

relação à verificação da eficácia de 2 intervenções utilizadas no MATADOC: a 

improvisação com o entrainment (ligada à respiração) e a utilização de música 

‘favorita’ (2013) e Lichtensztejn, Macchi & Lischinsky realizaram um relato de caso 

dialogando com musicoterapia da abordagem Nordoff-Robbins e Neurociências 

(2014). Em relação à metodologia, 4 estudos foram de pesquisa quantitativa 

(O’KELLY ET AL., 2013; O’KELLY & MAGEE, 2013; MAGEE ET AL., 2014;  

MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015) e 1 estudo foi um relato de caso. Dos estudos 

de pesquisa, 1 utilizou delineamento de base múltipla na comparação de 

respostas fisiológicas e comportamentais aos estímulos, com os pesquisadores 

cegos aos resultados de cada medida durante a análise (O’KELLY et al., 2013) e 3 

utilizaram ferramentas de análise ligadas à pesquisa psicométrica, com 

concordâncias inter, intra e externas (comparadas a outras ferramentas) dos 

resultados do MATADOC, com níveis de cegamento (O’KELLY & MA GEE, 2013; 

MAGEE ET AL., 2014; MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015). O estudo de caso 

realizou uma descrição sistematizada das fases de avaliação e tratamento, 

seguida da discussão dos resultados (LICHTENSZTEJN, MACCHI & 

LISCHINSKY, 2014). Esse foi o único estudo em que não houve a identificação de 

qual quem realizou as intervenções musicoterapêuticas com o paciente/ 

participante. 
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 Todos os estudos tiveram participantes, sendo que 4 deles foram adultos 

(O’KELLY ET AL., 2013; O’KELLY & MAGEE, 2013; MAGEE ET AL., 201 4; 

LICHTENSZTEJN, MACCHI & LISCHINSKY, 2014) e 1 deles foi com 3 crianças e 

1 adolescente (MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015). Um estudo teve um grupo de 

pessoas saudáveis (O’KELLY ET AL., 2013) e outro fez comparações de 

ferramentas diagnósticas em prontuários de pacientes (MAGEE ET AL., 2014), 

sem realizar intervenções musicoterapêuticas como método, e sim pesquisando o 

resultado das anteriormente realizadas durante fase de avaliação (MATADOC). 

 Em relação ao uso da música, 4 estudos envolveram o MATADOC 

(O’KEL LY & MAGEE, 2013; MAGEE ET AL., 2014; MAGEE, GHETTI & MOYER, 

2015) ou intervenções musicoterapêuticas deste (O’KELLY ET AL., 2013). Além 

de duas intervenções citadas do MATADOC, O’Kelly et al. aplicaram o silêncio, 

música gravada que participante não gosta e ruído branco gravado (2013). As 

descrições das intervenções do MATADOC foram curtas, relatando objetivamente 

os usos de improvisação do tipo entrainment com o uso do nome do 

paciente/participante (O’KELLY ET AL., 2013), apresentação de estímulos visuais  

e auditivos relacionados à música, e de música “preferida” do mesmo (O’KELLY 

ET AL., 2013; O’KELLY & MAGEE, 2013; MAGEE ET AL., 2014; MAGEE, GHETTI 

& MOYER, 2015), apresentados ao vivo ou raramente gravados. Ao contrário dos 

estudos mencionados, Lichtensztejn, Macchi & Lischinsky apresentaram em 

detalhes as características da música improvisada e das reações do paciente, 

incluindo o uso de uma intervenção sensorial e rítmica: de um membro da família 

apertando a mão do paciente em um padrão rítmico simples descrito por meio de 

figura musical (2014). A fase do tratamento foi apresentada com menos detalhes, 

e houve a menção de uso de canções familiares e preferidas do paciente nessa 

fase, com intervenções individuais e envolvendo a sua família (LICHTENSZTEJN, 

MACCHI & LISCHINSKY, 2014). 

 Todos os estudos apresentaram medidas quantitativas de resultados, 4 

deles mencionando análises estatísticas (O’KELLY ET AL., 2013; O’KELLY & 

MAGEE, 2013; MAGEE ET AL., 2014; MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015), e 4 

mencionando ferramentas diagnósticas comportamentais (O’KELLY ET AL., 2013; 
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O’KELLY & MAGEE, 2013; LICHTENSZTEJN, MACCHI & LISCHINSKY, 2014; 

MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015). O’Kelly et al. utilizaram medidas �siológicas e 

eletroencefalograma (2013), e Lichtensztejn, Macchi & Lischinsky tiveram as 

intervenções avaliadas pelo WHIM, Wessex Head Injury Matrix nas avaliações 

iniciais e finais (2014). Magee et al. mencionaram correlações e outras análises 

estatísticas, uma vez em que o objetivo do estudo era a validação da ferramenta 

diagnóstica em si, o MATADOC (2014). 

 Em relação aos resultados, todos os estudos trouxeram resultados 

positivos, dentre eles: alto grau de concordância entre SMART e MATADOC 

(O’KELLY & MAGEE, 2013); a validação da sub -escala do MATADOC (MAGEE 

ET AL., 2014); concordâncias entre o MATADOC e outras escalas, aplicado em 

crianças (MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015). O’Kelly et al. veri�caram a 

qualidade da estimulação no EEG do estímulo música favorita, tocado ao vivo, nos 

participantes sadios, e um comportamento de piscar de olhos mais frequente em 

pessoas em EV (2013), e Lichtensztejn, Macchi & Lischinsky relataram que o 

diagnóstico do paciente mudou de EV para ECM no final do tratamento intensivo 

segundo a escala WHIM em sua avaliação neuropsicológica, além de detalharem 

a melhora de suas respostas funcionais, inclusive motoras, ao final de seu 

processo breve (2014). Dentre os comentários, destacam-se a inserção da 

musicoterapia na avaliação inicial de pacientes com DC na instituição de 

reabilitação em que o paciente foi atendido (LICHTENSZTEJN, MACCHI & 

LISCHINSKY, 2014) e a recomendação de uso do MATADOC não só na clínica da 

musicoterapia, mas também em futuras pesquisas utilizando estímulos musicais 

com pessoas com DC (MAGEE ET AL., 2014). 

 

Discussão 
 
 Nesses últimos dois anos, houve um aumento de pesquisas envolvendo 

musicoterapia e pessoas com DC, uma vez em que em 2012 a autora havia 

encontrado somente 2 pesquisas na área, além de 5 estudos com vinhetas ou 

descrição de caso (GONÇALVES, 2013) num período entre 2000 e 2012. Os 
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pontos fortes dos 4 estudos de pesquisa são o método e a análise, delineados de 

modo a fortalecer e aprimorar as possibilidades de diagnóstico de pessoas com 

DC por meio de atividades musicais aplicadas por musicoterapeutas (O’KELLY & 

MAGEE, 2013; MAGEE ET AL., 2014; MAGEE, GHETTI & MOYER, 2015) e 

investigar os efeitos de algumas das intervenções na área por meio de evidências 

(O’KELLY, 2013). O rigor no método em relação ao cegamento e na descrição de 

seus aplicadores (musicoterapeutas treinados no uso do MATADOC) também são 

um fator de desenvolvimento na área. Contudo, há poucas descrições e pesquisa 

em relação ao tratamento intensivo e processo desses participantes na 

musicoterapia. 

 O estudo de Lichtensztejn, Macchi & Lischinsky (2014) traz essa descrição, 

com especial destaque na avaliação, mas também no planejamento e 

implementação do tratamento (2014). Apesar de Tamplin (2000) e Magee (2005, 

2007b) haverem trazido relatos de caso anteriormente, o estudo de Lichtensztejn, 

Macchi & Lischinsky traz detalhes de música improvisada e do uso do ritmo em 

relação às respostas do paciente de maneira inovadora, além de relatarem a 

condução do processo e resultados quantitativos na avaliação e na conclusão do 

tratamento (2014). Tal relato demonstra a importância da música utilizada pelo 

musicoterapeuta de maneira criteriosa e criativa não só no diagnóstico, mas 

também no desenvolvimento e evolução do caso. 

 Diferente dos estudos de pesquisa, o relato de caso não trouxe detalhes 

dos/as musicoterapeutas responsáveis pelo paciente na avaliação e em seu 

processo (LICHTENSZTEJN, MACCHI & LISCHINSKY, 2014) em relação ao 

treinamento e experiência. Essas informações são muito importantes para 

averiguar qual o treinamento necessário para garantir o trabalho sistematizado e 

eficaz da musicoterapia com pessoas com DC. 

 Por fim, todos os estudos apresentaram medidas quantitativas de 

resultados, o que garante um rigor metodológico tanto na pesquisa quanto na 

clínica da musicoterapia e pessoas com DC. Além disso, as intervenções 

identificadas vão de improvisação clínica a uso de canções e músicas preferidas e 

significativas à pessoa com DC, preferencialmente ao vivo. 
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Considerações Finais 
 
 Essa revisão de literatura consistiu em levantar o estado da arte da 

musicoterapia com pessoas com DC nos últimos dois anos, apresentando 5 

estudos de musicoterapia, 4 de pesquisa e 1 relato de experiência. Uma limitação 

da revisão foi o acesso a textos somente em inglês, podendo haver outros estudos 

nesse período não contemplados nessa revisão. Um ponto forte da revisão foi a 

leitura de estudos de ponta conduzidos por musicoterapeutas conhecidos nessa 

área, tanto nos EUA, Reino Unido e Argentina, e com foco específico da 

musicoterapia na reabilitação. 

 Após esse estudo, recomenda-se que os autores identifiquem os 

musicoterapeutas aplicadores nas próximas publicações, e que haja pesquisas na 

área envolvendo processo em musicoterapia, além do uso da música como 

diagnóstico. Estudos de caso quantitativos e longitudinais são recomendados, com 

o trabalho próximo aos familiares, como relatado por Lichtensztejn, Macchi & 

Lischinsky (2014), assim como a possibilidade de maior exploração da 

musicoterapia com crianças e adolescentes com DC. Espera-se que essa revisão 

possa ter colaborado na atualização dos musicoterapeutas que trabalham com 

pessoas com DC, com múltiplas deficiências, e outras populações na reabilitação. 
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RESUMO 
Este trabalho trata-se de uma revisão sistemática sobre a publicação  no campo da 
Musicoterapia Social no período de 2000 a 2014. Foram consultadas as bases de 
dados COCHRANE, LILACS, Periódicos CAPES e SCIELO com o descritor 
Musicoterapia. A busca resultou na recuperação de artigos em uma variedade de 
campos do saber que fazem uso da música. Os dados mostraram um número 
expressivo de trabalhos no contexto da Musicoterapia Social. 
Palavras-chave: Musicoterapia; Música; Musicoterapia e Grupo. 
 

ABSTRACT 
This work is a systematic review on the Social Music Therapy publication ranging 
from 2000 to 2014. The COCHRANE, LILACS, Periódicos CAPES and SCIELO data 
bases have been searched with the descriptor Musicoterapia. The research has 
recovered a variety of papers from different realms of knowledge. Data has showed 
an expressive number of works on the Music Therapy in the social context. 
Keywords: Music Therapy; Music; Music Therapy and Group. 
 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o resultado de uma revisão 

sistemática sobre o contexto do trabalho em grupo no campo da Musicoterapia 

Social. Para essa revisão foram selecionados os artigos publicados na íntegra em 

português, no período entre 2001 e 2014 e que pudessem ser recuperados a partir 

de descritores. Esse período de recorte foi determinado por ser o tempo em que, na 

                                                           
3 Graduanda do curso de Musicoterapia da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – 
Campus de Curitiba II – Faculdade de Artes do Paraná (FAP) e bolsista do Programa de 
Iniciação Científica (PIC/UNESPAR) do PIBIC/Fundação Araucária. Email: 
carolinekarasinski@gmail.com  
4 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professora do curso 
de Musicoterapia da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – Campus de Curitiba II 
– Faculdade de Artes do Paraná (FAP). Líder e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas 
Interdisciplinares em Musicoterapia (NEPIM). Email: rose05@uol.com.br  
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área da Musicoterapia, o campo social se expandiu (Oselame e Carvalho, 2013). Na 

busca pelos textos, o Portal Periódicos Capes e as bases COCHRANE, LILACS e 

SCIELO foram as que deram resultados positivos no acesso aos artigos com o tema 

aqui escolhido.  

Essa revisão foi desenvolvida em 4 etapas que, a partir da visão geral 

proporcionada por uma primeira aproximação às bases de dados, progrediu para um 

refinamento conforme descrito a seguir.  

Na primeira etapa foi feita a busca de descritores no Portal DECS. Descritores 

são palavras estudadas por especialistas para compor um objeto de estudo, e para 

esta revisão, foram encontrados: Musicoterapia, em português, e Music Therapy, em 

inglês. Para seguir os critérios de inclusão determinados para essa revisão (textos 

na íntegra em português), acatou-se somente o descritor Musicoterapia. 

Com o descritor definido, seguiu-se para a segunda etapa da investigação 

que foi a busca pelos textos. O resultado dessa busca foi organizado em uma tabela 

que mostrou o número total de textos encontrados nas bases de dados acima 

citadas. Esse material serviu de referência para o desenvolvimento de toda essa 

pesquisa. No total foram encontrados 928 textos que, disponibilizados na rede 

internacional de computadores, foram recuperados nas bases de dados com o 

descritor Musicoterapia.  

 Este conjunto de dados foi organizado em uma tabela com as seguintes 

classificações: a) descritor, b) base de dados, c) número de artigos, d) título, c) 

resumo, d) texto na íntegra, e) inglês, f) português, g) espanhol. Devido ao volume 

de informações a tabela ocupou um espaço que excede aos limites deste artigo, por 

essa razão, optou-se por disponibilizar abaixo o resumo dessa primeira grande 

“garimpagem de artigos”. O Quadro 1 mostra o cenário  geral com todos os artigos 

encontrados no início da pesquisa. 

 
DESCRITOR BASE DE 

DADOS 
NÚMERO DE ARTIGOS 

Musicoterapia LILACS 144 
Musicoterapia SCIELO 42 
Musicoterapia COCHRANE 525 
Musicoterapia CAPES 217 

TOTAL DOS TEXTOS                928 
            QUADRO 1 - Total de artigos encontrados 
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A terceira etapa do trabalho foi a filtragem dos artigos reunidos na grande 

tabela. Devido ao número e a diversidade de temas e formatos de apresentação dos 

textos, houve um refinamento do total dos manuscritos recuperados. Para a seleção 

foi utilizado o operador booleano5 /e/ para articular os termos Musicoterapia e Grupo. 

A partir dessa articulação, as bases LILACS, SCIELO e Periódicos Capes deram 

acesso aos artigos que permaneceram nessa investigação. Os textos sugeridos na 

COCHRANE deram acesso apenas a resumos, por isso foram desconsiderados 

aqui. Os resultados encontram-se no Quadro 2 a seguir: 

 
DESCRITOR BASE DE DADOS NÚMERO DE ARTIGOS 

Musicoterapia e Grupo SCIELO 19 

Musicoterapia e Grupo LILACS 11 

Musicoterapia e Grupo Portal Periódicos CAPES 10 
TOTAL DE TEXTOS 40 

Quadro 2 – Total de textos selecionados para a leitura 

 

A quarta etapa da revisão foi a leitura dos textos conforme os critérios 

estabelecidos. Os artigos selecionados tratavam do assunto Musicoterapia e Grupo 

e Música e Grupo. Na leitura percebeu-se que havia diferentes abordagens descritas 

nos artigos, ou seja, os textos estavam fundamentados em a) aportes de base 

biomédica e b) de base social. Por modelo biomédico e social, entende-se aqui, 

conforme Oliver (1990), duas vertentes interpretativas diferentes. O modelo 

biomédico seria uma corrente epistemológica que localiza a problemática na doença 

e nas limitações que são causadas pela patologia.  

Nessa forma de pensar, a limitação de vida da pessoa recai sobre a doença e 

o médico seria o profissional qualificado para medicalizar e curar. Já no modelo 

social, não se negam que dificuldades possam resultar das patologias, mas acredita-

se na responsabilidade da sociedade que falha em oferecer condições adequadas 

ao desenvolvimento das pessoas com necessidades especiais ou não. 
                                                           
5 Expressão criada por George Boole, matemático inglês e criador da álgebra booleana, 
para definir o sistema de  
busca e fazer uma combinação lógica entre termos e expressões de uma pesquisa. As 
palavras utilizadas são and/e, or/ou e not/não, a fim de delimitar a pesquisa. Fonte: 
http://www.dbd.puc-rio.br/wordpress/?p=116  
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Encontrou-se assim 18 artigos na fundamentação biomédica e 22 com 

fundamentação social. A leitura dos 40 artigos refinados até aqui levaram à 

conclusão dessa etapa da pesquisa com o encontro de relatos de uma prática 

denominada em vários artigos por “terapêutica musical” (Bergold e Alvim, 2009) e os 

da prática musical musicoterapêutica em grupo. Com essa descoberta iniciou-se, 

então, a fase de organização dos textos conforme sua fundamentação teórica. Os 

Quadros 4 e 5 mostram o resultado dessa classificação:   

 
Quadro 3 – Artigos com fundamentação biomédica 

TÍTULO AUTOR ANO LINK 
A influência de ritmos 

musicais sobre a 
percepção dos estados 
subjetivos de pacientes 
adultos em hemodiálise 

Leandro Bechert 
Caminha, Maria 

Júlia Paes da Silva, 
Eliseth Ribeiro 

Leão 

2009 http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43n4/a26v43n4.pdf 
 

A influência do método 
de Musicoterapia de 

John Bean e da 
Musicoterapia em geral 

na representação 
espacial do corpo de 

pessoas com paralisia 
cerebral (2004-2010) 

José Maria 
Fernández 

Batanero, Micaela 
Cardoso Rogão 

2010 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
65382010000300003 

 

A música na 
terminalidade humana: 

concepções dos 
familiares 

Catarina Aparecida 
Sales, Vladimir 
Araujo da Silva, 
Calíope Pilger, 

Sonia Silva Marcon 

2011 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-
62342011000100019 

 

A música terapêutica 
como uma tecnologia 

aplicada ao cuidado e ao 
ensino de enfermagem  

Leila Brito Bergold, 
Neide Aparecida 

Titonelli Alvim 

2009 http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n3/v13n3a12 
 

A Musicoterapia pode 
aumentar os índices de 

aleitamento materno 
entre mães de recém-
nascidos prematuros: 

um ensaio clínico 
randomizado controlado 

Martha N. S. 
Vianna, Arnaldo P. 
Barbosa, Albelino 

S. Carvalhaes, 
Antonio J. L. A. 

Cunha 

2011 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0021-
75572011000300005&script=sci_arttext 

Efeito da música no 
trabalho de parto e no 

recém-nascido 

Camila Sotilo 
Tabarro, Luciane 

Botinhon de 
Campos, Natália 
Oliveira Galli, Neil 

Ferreira Novo, 
Valdina Marins 

Pereira 

2010 http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v44n2/29 
 

Efetividade da 
Fisioterapia associada à 
Musicoterapia na doença 

de Parkinson 

Fernanda Correa 
Yamashita, Tane 

Cristine Saito, 
Isabela Andrelino 

de Almeida, Natália 
Mariano Barboza, 
Suhaila Mahmoud 

Smaili Santos 

2012 http://www.redalyc.org/pdf/929/92924959019.pdf 
 

Impacto de um programa 
de Musicoterapia sobre 
o nível de estresse de 
profissionais de saúde 

Gunnar Glauco de 
Cunto Taets, 

Claudio Joaquim 
Borba-Pinheiro, 

Nébia Maria 
Almeida de  

2013 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-
71672013000300013&script=sci_arttext 
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Figueiredo, Estélio 
Henrique Martins 

Dantas 
Influência da música na 

dor e na ansiedade 
decorrentes de cirurgia 

em pacientes com 
câncer de mama 

Francisco Edilson 
Leite Pinto Junior, 

Diogo Luiz de 
Magalhães Ferraz, 
Eduardo Queiroz 
da Cunha, Igor 

Rafael Martins dos 
Santos, Milena da 

Costa Batista 

2012 http://www.inca.gov.br/rbc/n_58/v02/pdf/03_artigo_influencia_
musica_dor_ansiedade_decorrentes_cirurgia_pacientes_canc

er_mama.pdf 
 

Influência dos encontros 
musicais no processo 

terapêutico de sistemas 
familiares na 

Quimioterapia 

Leila Brito Bergold, 
Neide Aparecida 

Titonelli Alvim 

2011 http://www.scielo.br/pdf/tce/v20nspe/v20nspea14.pdf 
 

Música e identidade: 
relatos de autobiografias 
musicais em pacientes 
com esclerose múltipla 

Cecília Cavalieri 
França, Shirlene 
Vianna Moreira, 
Marco Aurélio 
Lana-Peixoto, 
Marcos Aurélio 

Moreira 

2009 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-
75992009000200007&script=sci_arttext&tlng=es 

 

Música e um pouco de 
silêncio: da voz ao 

sujeito 

Carolina Mousquer 
Lima, Maria Cristina 

Poli 

2012 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-
14982012000300002&script=sci_arttext 

 
Musicoterapia com 

gestantes: espaço para 
construção e ampliação 

do ser 

Ana Maria Loureiro 
de Souza Delabary   

2001 https://drive.google.com/file/d/0B7-
3Xng5XEkFMTM5ZTY0MDItNzY2NS00MTZjLWI3OTctNzM2

MzVkYmIwZDE2/view?authkey=CIje3rQG&ddrp=1&hl=pt_BR# 

Musicoterapia e 
exercícios terapêuticos 
na qualidade de vida de 

idosos 
institucionalizados 

Neuza Maria 
Sangiorgio Mozer, 
Sheila Gemelli de 
Oliveira, Marilene 
Rodrigues Portella 

2011 http://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/14348 

Musicoterapia: 
semelhanças e 

diferenças na produção 
musical de Alcoolistas e 

Esquizofrênicos 

Claudia Regina de 
Oliveira Zanini 

2002 https://drive.google.com/file/d/0B7-
3Xng5XEkFekV2X0dKTU5UVld5aUs1REFqVUlSZw/view 

 

Tecnologia assistiva de 
vivências musicais na 
recuperação vocal de 
idosos portadores de 
Doença de Parkinson 

Edméia Campo 
Meira, Edite Lago 

da Silva Sena, 
Andréa dos Santos 

Souza, Virgínia 
Maria Mendes 

Oliveira Coronago, 
Lucia Hisako 

Takase Gonçalves, 
Elienai Teixeira dos 
Santos, Ana Alice 

da Silva Bôa Sorte, 
Lorena Teixeira 

Santos 

2008 http://revista.unati.uerj.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1
809-98232008000300004&lng=pt 

 

Utilização de 
experiências musicais 

como terapia para 
sintomas de náusea e 

vômito em Quimioterapia 

Gabriela Jorge 
Silva, Mirlene dos 
Santos Fonseca, 
Andrea Bezerra 

Rodrigues, Patrícia 
Peres de Oliveira, 

Débora Rabelo 
Magalhães Brasil, 

Maysa Mayran 
Chaves Moreira 

 
 

2014 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-
71672014000400630&script=sci_arttext 
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Visita musical como uma 
tecnologia leve de 
cuidado 

 
Leila Brito Bergold, 
Neide Aparecida 

Titonelli Alvim 

 
2009 

 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

07072009000300017&script=sci_arttext 
 

 

Quadro 4 – Artigos com fundamentação social 
TÍTULO AUTOR ANO LINK 

A inserção da 
Musicoterapia na rotina 

de vida de uma 
comunidade albergada 

Carolina Batista, 
Rosemyriam Cunha 

2009 https://drive.google.com/file/d/0B7-
3Xng5XEkFOGFiZDA1ZDYtZDAxOS00NTBjLTg4ZjUtNWQ

1NWExOTNkMDdk/view  
 

A Musicoterapia e sua 
inserção nas políticas 

públicas – análise de uma 
experiência 

Sofia Cristina Dreher 2011 https://drive.google.com/file/d/0B7-
3Xng5XEkFaFRSQ2FQdWJJeUU/view 

 

A Musicoterapia na sala 
de espera de uma 
Unidade Básica de 
Saúde: assistência, 

autonomia e 
protagonismo 

Adriana de Freitas 
Pimentel, Ruth 

Machado, Marly Chagas 

2011 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-
32832011000300010&script=sci_arttext 

 

A Musicoterapia num 
contexto educacional: 

perspectivas de atuação 

Laryane Carvalho 
Lourenço da Silva 

2011 https://drive.google.com/file/d/0B7-
3Xng5XEkFWm44Vnk3UzRpcVU/view 

 
A paisagem sonora 

contemporânea do bairro 
da Rocinha na 

perspectiva histórica da 
construção da identidade 

pessoal, influências 
étnicas e implicações 

comportamentais sob a 
ótica da Musicoterapia 

 Marta Estrella Esteves 2013 https://docs.google.com/file/d/0B7-
3Xng5XEkFQlJQMGZwQkFLYlU/edit 

A pesquisa em 
Musicoterapia no cenário 

social brasileiro 

Mariane Oselame, 
Fernanda Carvalho 

2013 https://docs.google.com/file/d/0B7-
3Xng5XEkFVk9hU3duemJhcjA/edit 

 
A relação entre os 

aspectos sonoro-musicais 
e a dinâmica do grupo em 

Musicoterapia 

Talita Faria Almeida, 
Claudia Regina de 

Oliveira Zanini, Ludmila 
de Castro Silva, Roberta 

Borges dos Santos 

2012 https://drive.google.com/file/d/0B7-
3Xng5XEkFSFhVWDdHQ1N1VkU/view 

 

A utilização da música 
nas atividades educativas 

em grupo na Saúde da 
Família 

Liliam Barbosa Silva, 
Sônia Maria Soares, 
Maria Júlia Paes da 

Silva, Graziela da Costa 
Santos, Maria Teresinha 
de Oliveira Fernandes 

2013 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
11692013000200632&script=sci_arttext&tlng=pt 

Aprendendo a partir da 
experiência em grupo: 

ritmos e expressão 
corporal para a educação 

infantil 

Mariana Zamberlan 
Nedel 

2010 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1677-
29702010000200009&script=sci_arttext 

 

Apropriação musical: a 
arte de ouvir Rap 

Jaison Hinkel, Kátia 
Maheirie 

2011 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141
3-73722011000300006 

 
“Comigo não, violão!”: 

Musicoterapia com 
mulheres em situação de 

violência doméstica 

Daniéli Busanello Krob, 
Laura Franch Schmidt 

da Silva 

2012 https://drive.google.com/file/d/0B7-
3Xng5XEkFakhqUzU1TW1TTUU/view 

 

Encontros musicais como 
recurso em cuidados 

paliativos oncológicos a 
usuários de casas de 

apoio 
 
 
 

Vladimir Araujo da Silva, 
Catarina Aparecida 

Sales 

2013 http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/78004 
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Experiências com um 

grupo de crianças através 
da música: um estudo 

psicanalítico 

 
João Paulo Evangelista 

Carvalho, Antônios 
Térzis 

 
2009 

 
http://www.bibliotecadigital.puc-

campinas.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=407 
 

Grupo musical – uma 
estratégia de promoção 

de saúde para o 
envelhecimento ativo: 
contribuições para a 

enfermagem 
Gerontogeriátrica 

Simone Feliciano de 
Abreu 

2013 http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=googl
e&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=727

977&indexSearch=ID 
 

Musicoterapia e Saúde 
Mental: relato de uma 

experimentação 
rizomática 

Raquel Siqueira da 
Silva, Marcia Moraes 

2007 http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/
article/view/1423 

 

Musicoterapia e o cuidado 
ao cuidador: uma 

experiência junto aos 
Agentes Comunitários de 
Saúde na favela Monte 

Azul 

Mariane Carvalho 
Caribé de Araújo Pinho, 

Belkis Vinhas Trench 

2012 https://drive.google.com/file/d/0B7-
3Xng5XEkFZWxaMmRhcnF2dHc/view 

 

Musicoterapia institucional 
na saúde do trabalhador: 
conexões, interfaces e 

produções 

Laize Guazina, 
Jaqueline Tittoni 

2009 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010
2-71822009000100013 

O coral cênico Cidadãos 
Cantantes: um espaço de 
encontro entre a música e 

a saúde 

Julio Cezar Giudice 
Maluf, Isabel Cristina 

Lopes, Tatiana Alves C. 
Bichara, Juliana Araújo 

Silva, Isabela 
Umbuzeiro Valent, 
Renata Monteiro 

Buelau, Elizabeth M. F. 
Araújo Lima 

2009 http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/14077 
 

O Rap e o Funk na 
socialização da juventude 

Juarez Dayrell 2002 http://www.scielo.br/pdf/ep/v28n1/11660 
 

Percepção de letras de 
músicas como 
inspiradoras de 

comportamentos 
antissociais e pró-sociais 

Carlos Eduardo 
Pimentel, Hartmut 

Günther 

2009 http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/
article/viewFile/5419/4806 

 

Percepções de familiares 
de pessoas portadoras de 
câncer sobre encontros 

musicais durante o 
tratamento antineoplásico 

Vladimir Araujo da Silva, 
Sonia Silva Marcon, 
Catarina Aparecida 

Sales 

2014 http://www.scielo.br/pdf/reben/v67n3/0034-7167-reben-67-
03-0408.pdf 

 

Rap – Rimas afetivas da 
periferia: reflexões na 

perspectiva sócio-
histórica 

Jaison Hinkel, Kátia 
Maheirie 

2007 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010
2-71822007000500024&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&userID=-

2 
 

 
A leitura dos textos revelou a frequência, tanto nas áreas biomédica como na 

social, de três elementos marcantes: o uso da música, a formação do grupo e a 

especialidade do profissional mediador das práticas musicais. Quanto a esses 

fatores, pode-se dizer que:  

1. a) O uso da música conforme descrito pelos autores nos textos de base 
biomédica é feita por: Utilização de instrumentos musicais, de melodias e canções, 

paródias, movimentos corporais acompanhados de música, técnicas de 
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improvisação e recriação de canções, visitas musicais, Musicoterapia associada à 

Fisioterapia, música erudita, articulação de vocalizes.  

1. b) O uso da música conforme descrito pelos autores nos textos de base 
social é feita por: Estilos e gêneros musicais como funk, rap, romântico, religioso, 

heavy metal, práticas musicais e encontros musicais, música erudita, atividades 

musicoterapêuticas, música como estratégia educativa, ritmos e expressão corporal, 

instrumentos musicais em atividades lúdicas, práticas musicais em musicoterapia e 

paródias. 

2.  a) A formação de grupo conforme descrito pelos autores nos textos de base 
biomédica é feita por: Pacientes com esquizofrenia e dependentes químicos, 

usuários do CAPS, pacientes em hemodiálise, pacientes com doença de Parkinson, 

familiares de parkinsonianos, portadoras de câncer de mama, pacientes com 

esclerose múltipla em quimioterapia, crianças com paralisia cerebral, gestantes e 

mães de lactentes, neonatos e alunos de enfermagem. 

2.  b) A formação de grupo conforme descrito pelos autores nos textos de base 
social é feita por: Adolescentes, jovens da periferia, pessoas com câncer, usuários 

da Casa de Apoio, crianças que frequentam Centro Comunitário, idosos do Centro 

de Convivência, usuários do CAPS, técnicas de enfermagem, pessoas na sala de 

espera, estudantes universitários, pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

sofrimento psíquico e população em geral. 

3. a) A especialidade do profissional mediador das práticas musicais conforme 
descrito pelos autores nos textos de base biomédica é formada por: 
Musicoterapeutas, psicólogos, psicanalistas, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. 

3. b) A especialidade do profissional mediador das práticas musicais conforme 
descrito pelos autores nos textos de base social é formada por: 
Musicoterapeutas, psicólogos, enfermeiros, professores de educação física, 

terapeuta ocupacional, educador musical e cientista social. 

 

CONSIDERAÇÕES  
 

A utilização do descritor Musicoterapia resultou na recuperação de artigos de 

várias áreas do conhecimento que fazem o uso da música em suas práticas. As 
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áreas variaram entre Musicoterapia, Enfermagem, Medicina, Terapia Ocupacional, 

Educação Musical e Psicologia. Esse conjunto de especialidades se deu devido à 

utilização, pelos autores, de livros específicos do campo musicoterapêutico, da 

palavra Musicoterapia nos textos e da descrição de técnicas e abordagens próprias 

da Musicoterapia. Os trabalhos encontrados foram classificados aqui em duas 

vertentes: a biomédica e a social.  

Os textos de ambas as vertentes mostraram as seguintes semelhanças e 

diferenças nas três categorias encontradas: uso da música, formação de grupo e 

especialidade dos profissionais. Quanto ao uso da música, em ambas as áreas 

foram usadas canções de diversos gêneros e estilos, uso de instrumentos musicais 

e ritmos para acompanhar movimentos corporais. Houve um destaque nos textos 

biomédicos para visitas musicais, uso de técnicas próprias da Musicoterapia na 

Reabilitação, enquanto que na área social foram indicados encontros musicais, 

práticas musicais musicoterapêuticas e ênfase na cultura musical dos grupos, como 

funk e rap em uma prática musical lúdica e educativa.  

No item formação de grupo, nos textos de contexto biomédico houve 

unanimidade em formações orientadas por patologias, como sofrimento psíquico, 

dependência química, doença de Parkinson, câncer, esclerose múltipla e paralisia 

cerebral. Nos textos de base social os grupos foram formados por adolescentes, 

jovens de periferia, usuários de centros comunitários e de convivência. No entanto, 

alguns textos de âmbito social também destacaram características patológicas de 

seus integrantes, fato que distoa de um trabalho nessa abordagem.  

As especialidades dos profissionais mediadores das práticas descritas nos 

textos tanto de base biomédica como social abrangeram musicoterapeutas, 

enfermeiros e psicólogos. Houve destaque para educador musical e cientista social 

na área social. Percebeu-se a existência de profissionais enfermeiros e psicólogos 

que denominaram seus trabalhos por “Musicoterapia” sem possuírem a formação de 

musicoterapeuta.  
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CONCLUSÃO 
 

Esta revisão de literatura teve por objetivo encontrar artigos que discorressem 

sobre a Musicoterapia Social. Conforme já assinalado a busca aqui realizada 

resultou em textos de várias áreas e fundamentados em diferentes epistemologias 

que permitiram a construção dos quadros fundamentados nas áreas biomédica e 

social. Mesmo com essa depuração houve um enviesamento na construção do 

quadro dos artigos de base social. Nesse quadro (Quadro 5) foram incluídos textos 

que relataram práticas musicais orientadas por diferentes óticas como: Psicanálise, 

Enfermagem, Medicina, Terapia Ocupacional, Educação e Psicologia.  

A opção por não retirar esses trabalhos do quadro se deu por que esses 

artigos se referiam a práticas musicais em grupo que buscavam uma abertura de 

intervenção para além da doença. Como resultado final dessa pesquisa foram 

encontrados 11 textos que relatam práticas e teorias da Musicoterapia Social. Esses 

textos aparecem no Quadro 5 sempre com o descritor Musicoterapia no título. 

Para finalizar, concluiu-se que a música não é domínio de uma só prática 

profissional. Diferentes profissões utilizam-se da música de variadas formas em 

busca de objetivos diferenciados. Em muitos dos artigos não ficou clara a forma de 

utilização da música e em outros a abordagem musicoterapêutica foi utilizada sem 

que houvesse um musicoterapeuta envolvido no trabalho. Outro aspecto 

evidenciado refere-se ao ambiente em que a prática musical acontece. Os textos 

também  mostraram que o lugar onde acontece a interação musical não determina a 

sua abordagem. Uma intervenção em um hospital, por exemplo, não caracteriza 

uma abordagem biomédica: ela pode ser social. 

O processo de seleção dos textos chegou ao encontro de 11 artigos no 

contexto da Musicoterapia Social. Os textos mostraram esse campo de atuação em 

crescimento e em demanda por mais pesquisas, produções e publicações.   
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O MODELO DE COGNIÇÃO MUSICAL DE KOELSCH COMO BASE PARA 
INTERVENÇÕES MUSICOTERAPÊUTICAS EM AMBULATÓRIO DE 

NEUROLOGIA- EPILEPSIA 
 

Fernanda Franzoni Zaguini6 

Clara Marcia Piazzetta7 

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – Campus de Curitiba II - FAP 

(Faculdade de Artes do Paraná) 

 
 

RESUMO 

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo descrever o 
processamento musical (Gestalt auditiva), a partir da expressão musical, corporal e 
verbal, dos pacientes com epilepsia de difícil controle no lobo temporal, durante a 
experiência musical em intervenções musicoterapêuticas. A epilepsia é uma 
desordem neurológica crônica com redução de capacidade do processamento 
musical, emocional e cognitivo do indivíduo. Para a pesquisa foi utilizado um 
protocolo de intervenções musicoterapêuticas organizado em quatro etapas 
crescentes em complexidade musical, elaborado com base no modelo cognitivo 
musical. Para a análise dos dados foi feita a descrição de oito vídeos das 
intervenções tendo por referência as quatro etapas do protocolo aplicado. Os 
resultados quantitativos mostraram que a maior parte dos participantes distinguiu os 
elementos musicais em relação à localização da fonte sonora, alturas e 
intensidades. Os resultados qualitativos foram categorizados quanto: o interesse no 
instrumento musical, manuseio e experimentação de instrumentos, intregração 
ritmica com o grupo, lembranças de fatos da vida, capacidades de cantar e tocar ao 
mesmo tempo, produção ritmica desconectada com o grupo e canto sem a 
expressão facial. Esses resultados vêm ao encontro da bibliografia estudada que 
relata perdas de memória, localização espacial e capacidade de se emocionar com a 
música. Contudo, competências musicais básicas como o ritmo e curvas melódicas 
mostraram-se preservadas. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia, Modelo de Cognição Musical, Epilepsia. 
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The cognition model of musical koelsch as a basis for intervention in 
outpatient musicoterapêuticas neurologia- of epilepsy 

 
ABSTRACT  
 
This article presents the results of a survey that aimed to describe the musical 
processing (auditory Gestalt), from the musical, bodily and verbal expression of 
patients with difficult to control epilepsy in the temporal lobe during the music 
experience in music therapy interventions. Epilepsy is a chronic neurological disorder 
with derating of musical processing, emotional and cognitive development of the 
individual. For the study we used a protocol musicoterapêuticas interventions 
organized into four steps in increasing musical complexity, prepared based on the 
musical cognitive model. For the analysis of the data was made the description eight 
videos of interventions with reference to the four steps of the protocol applied. The 
quantitative results showed that most of the participants distinguished musical 
information regarding the location of the sound source, heights and intensities. The 
qualitative results were categorized as: interest in musical instrument, handling and 
testing of tools, intregration rhythmic with the group, facts of life's memories, abilities 
to sing and play at the same time, rhythmic production disconnected with the group 
and singing without facial expression. These results are in the studied literature 
reporting memory loss, spatial location and ability to be moved by the music. 
However, basic musical skills such as rhythm and melodic curves proved to be 
preserved. 
 
Keywords: Music Therapy, Cognition Musical Model, Epilepsy. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

Os programas de neuroreabilitação com a música usam de atividades 

rítmicas, melodias e de movimento algumas vezes separadamente. Um exemplo é 

na Musicoterapia Neurológica, onde os resultados das ações destas experiências 

musicais mostram-se muito pontuais, ou seja, os programas de reabilitação 

neurológica consideram a capacidade de aprender e reaprender de cada pessoa. “A 

aplicação terapêutica da música é para estimular mudanças nas áreas cognitivas, 

motoras e de linguagem após doença neurológica” (MOREIRA et al., 2012). Ou seja, 

aprender pelas atividades musicais competências não propriamente musicais. Muito 

do contexto musical como um todo se mostra diferente devido à sua aplicabilidade 

funcional.  

No âmbito hospitalar, utilizando como abordagem terapêutica a musicoterapia 

prioriza a melhora integral do indivíduo e sua qualidade de vida, o que abrange 

aspectos biológicos e psicossociais (ZANINI, 2009). A prática da musicoterapia em 
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salas de espera ou grupos de pacientes específicos difere-se da proposta da 

reabilitação neurológica. O foco nesse ambiente é a mudança do estado, reduzindo 

stress e tensões, oportunizando momentos de prazer (ZANINI, 2009). Sendo assim, 

entendemos que no ambiente hospitalar existe uma demanda de pacientes a espera 

de uma consulta, com a evidência de que essa espera causa um desconforto no 

indivíduo, tanto para o portador da doença quanto para seu acompanhante e não é 

diferente no ambulatório de epilepsia. 

A epilepsia é um conjunto de manifestações clínicas que refletem disfunção 

neuronal temporária, ou seja, descargas elétricas anormais e excessivas, sendo a 

ELT (Epilepsia do Lobo Temporal) a forma mais comum da doença e a de mais difícil 

controle (MENEGELLO et al., 2006). Para a autora a ELT, ocasiona descargas 

elétricas excessivas antes de chegar ao córtex auditivo primário e secundário, passa 

por várias estruturas do sistema auditivo periférico e central e, portanto, o correto 

processamento dos estímulos auditivos necessita da integridade anatômica e 

funcional de todas as estruturas envolvidas nas vias auditivas. 

 Cléo Correia (1998) fez uma pesquisa sobre a lateralização das funções 

musicais com esse público. A autora considera que as crises epilépticas põem em 

evidência o mecanismo de funcionamento das áreas cerebrais, possibilitando o 

estabelecimento de uma relação entre determinadas alterações do comportamento e 

funções psíquicas. Desta forma nesta pesquisa utilizou-se de um modelo de 

cognição para observar as manifestações musicais, corporais, cognitivas e 

expressivas dos pacientes durante a atividade musical em intervenções 

musicoterapêuticas.  

O estudo de Gabriela Papp (2014) possibilitou entender sobre o impacto da 

ELT e cirurgias no lobo temporal direito ou esquerdo no processamento musical.  

Este estudo demostrou que a função do reconhecimento de melodias tem 

dominância do hemisfério esquerdo enquanto que a identificação das emoções em 

música mostra dominância do hemisfério direito em pacientes sem formação musical 

com comprometimento do processamento cognitivo refletidos até mesmo em 

funções cognitivas superiores. Para a autora a lobectomia temporal apresenta um 

risco em potencial para a qualidade de vida das pessoas quando ocasiona também 

grandes perdas no processamento musical. Com isso a autora levanta a questão de 
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inclusão de testes sobre a capacidade musical como parte do processamento 

neuropsicológico pré-operatório com os pacientes para cirurgia.  

Stefan Koelsch (2005, 2011) utiliza a música como uma ferramenta de 

investigação da cognição humana e seus mecanismos cerebrais subjacentes. 

Koelsch é professor de Psicologia Biológica e Psicologia da Música pela 

Universidade Freire de Berlin na Alemanha e mostra em seus estudos que a 

percepção musical provoca emoções, dando origem às modulações dos sistemas 

com efeitos emocionais, como as sensações subjetivas, o sistema nervoso 

autônomo, o sistema hormonal e o sistema imunológico. 

A proposta do modelo de cognição desenvolvido por Koelsch (2005, 2011) 

trata o tema da percepção musical pelo cérebro humano considerando-a como uma 

Gestalt auditiva compreendida a parir da existência de uma hierarquia para ativação 

das funções cerebrais. Nessa Gestalt estão envolvidos elementos da memória 

auditiva sensorial, “fontes neurais localizados nos campos audi tivos adjacentes, o 

Processamento Auditivo Central (PAC), com contribuições adicionais nas áreas 

corticais frontais” (KOELSCH, 2011, p.04).  

Este modelo do processamento cognitivo permite identificar as diferentes 

fases de percepção da música. O autor classifica em sete módulos o processo da 

percepção musical e dessa forma as suas investigações relacionadas com a 

produção musical, não descartam a semântica no processo modulado pelo cérebro. 
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Figura 01 - Modelo de Cognição Musical Koelsch, 2011. 

 

Koelsch (2011) com diferentes instrumentos tais como audiometria e exames 

de neuroimagem, mapeou o tempo de processamento musical organizando assim o 

seu modelo (figura 01):  

� Características I (periodicidade, timbre, indicativo de rugosidade, intensidade 

e localização) 10ms até o evocado auditivo e tálamo;  

� Característica II (altura, cromatismo, indicativo de rugosidade, menor volume 

e localização) de 10 à 100ms;  

� Formação de Gestalt auditiva (melodia, ritmo, agrupamento) e análise dos 

intervalos (acordes e melodias) localizados no giro temporal superior; 

memória auditiva sensorial de 100 à 200ms, localizado no giro frontal inferior;  

� Construção das estruturas (harmônica, métrica, rítmica, tímbrica) localizado 

no lobo da ínsula e no giro frontal inferior;  

� Reanálise estrutural e reparo de 600 à 900ms;  

� Vitalização (sistemas endócrino, autônomo e córtex de associações 

multimodais); 

� Ação pré-motora, localizada no córtex ventral e dorsal pré-motor.  
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Com relação ao significado dos sons, é interessante ressaltar que para 

poucos, um único som pode se parecer, por exemplo, "brilhante", "áspero", ou "sem 

graça", ou seja, o significado dos sons é particular para cada pessoa. (KOELSCH, 

2005). Após as características auditivas I e II serem identificadas, a informação 

auditiva entra na memória do sensor acústico. Nesse ponto, a Gestalt auditiva é 

formada (KOELSCH, 2005). Nas etapas seguintes do modelo, chega-se às ações 

motoras, que pôde ser percebida durante as análises de dados que é quando o 

corpo balança acompanhando o pulso rítmico, ou o pé faz uma marcação desse 

pulso e a memória de canções e acontecimentos significativos da vida são 

acionados. Quando a prática musical de canções ou mesmo o manuseio dos 

instrumentos musicais se dá, acontece a liberação de hormônios por essas 

associações multimodais.  

Esta pesquisa voltou-se para a aplicação de um protocolo de atividades 

musicais na sala de espera do Ambulatório de Epilepsia do Hospital das Clínicas de 

Curitiba com pessoas portadoras de epilepsia de difícil controle. O grupo de pessoas 

foi composto por pacientes e acompanhantes que se encontravam na sala, a espera 

da consulta.  

Considerando as perdas de capacidades musicais as quais as pessoas com 

epilepsia estão sujeitas o objetivo da pesquisa foi o de descrever o processamento 

musical (definido por Koelsch (2005, 2011) como Gestalt Auditiva) dos pacientes 

com epilepsia de difícil controle no lobo temporal, durante a experiência musical em 

intervenções musicoterapêuticas, a partir da expressão musical, corporal e verbal. 

Utilizamos vídeos que auxiliaram na observação das manifestações dos pacientes 

que atenderam os critérios de inclusão.  

 

METODOLOGIA: FORMA DE ANÁLISE DOS VÍDEOS E ORGANIZAÇÃO DAS 
PLANILHAS 
 

O tipo de pesquise foi um Ensaio Randomizado Controlado tipo Cluster com 

pesquisa descritiva e exploratória que se utilizou de análise de vídeo. Essa 

metodologia envolve estudos experimentais em investigações médicas de todos os 

indivíduos que têm uma mesma doença e avaliam-se possibilidades de tratamentos 
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(FOZ et.al, 2011). Os indivíduos presentes no Ambulatório de Epilepsia (6º Andar 

Anexo B – HC UFPR) para a consulta de rotina foram selecionados de forma 

randômica e colocados em grupos. 

A população e amostra foram pacientes em consultas no Ambulatório de 

Epilepsia (6º Andar Anexo B – HC UFPR) que assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) 8. Os critérios de inclusão considerados foram: pacientes 

de ambos os sexos com idade entre 18 a 60 anos; alfabetizados e sem déficits 

cognitivos e/ou auditivos graves e evidentes. Os critérios de exclusão considerados 

foram: não concordar em participar da pesquisa; não serem capazes de preencher o 

formulário da pesquisa; pacientes acamados. 

A coleta de dados da pesquisa de campo foi realizada toda a quinta-feira, no 

período das 12h00min às 13h30min no Ambulatório de Epilepsia (6º Andar Anexo B 

– HC UFPR). A organização dos grupos foi feita com os pacientes que estavam na 

sala de espera aguardando a consulta. Após devidamente informados sobre a 

pesquisa foram convidados a participar da mesma. Aos que atenderam aos critérios 

de inclusão foi solicitado que assinassem o TCLE.   Após a assinatura do TCLE os 

pacientes organizados em grupos participaram antes da consulta, de atividades 

musicoterapêuticas com duração de 50 minutos na sala de reuniões do ambulatório. 

A realização da atividade musicoterapêutica aconteceu nos meses de janeiro, 

fevereiro e março, totalizando oito semanas. 

 O protocolo de atividades musicais desenvolvido para a pesquisa foi: etapa 

um, a percepção e identificação da fonte sonora foi realizada com os participantes 

de olhos fechados em que apontaram com o dedo a origem do som. Constam 

descritos no protocolo os instrumentos musicais utilizados, pois cada um tinha uma 

emissão sonora diferente e, portanto favoreceu o trabalho com diferentes timbres e 

frequências (agudo, médio e grave). Para a etapa dois, a diferença de frequência 

aguda e grave foi realizada com os participantes de olhos fechados em que 

posicionaram as mãos no joelho para frequências graves e mãos na altura da 

cabeça para frequências agudas. A identificação de amplitude forte e fraca foi 

realizada com os participantes de olhos abertos com o afastamento das mãos nos 

                                                           
8 Projeto de pesquisa e termo de consentimento livre e esclarecido aprovado pelo CEP: 
932141 na data de 13/01/2015. 
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sons fortes e a aproximação nos sons fracos. Para a etapa dois foram utilizadas 

algumas células rítmicas e melódicas com a intensão de trazer ludicidade e 

movimento. Na etapa três, a ativação de memórias, foi realizada com os 

participantes de olhos abertos e feito o reconhecimento e a interação com os 

instrumentos musicais. Para esta etapa utilizamos os instrumentos para promover a 

relação e a interação do paciente com o as sonoridades e com os pacientes do 

grupo.  A etapa quatro foi considerada a participação de atividades musicais 

complexas como: tocar, cantar e movimentar o corpo no ritmo da música. 

Houve a organização do diário de campo que contém: a data e hora da 

intervenção musical e acontecimentos significativos. Houve o registro em vídeo de 

todas as intervenções.  Foram analisados os vídeos das intervenções segundo os 

seguintes critérios: identificação da fonte sonora, identificação e interação com as 

mudanças de intensidade e frequência (curva melódica com 1º 3º e 5º graus), 

ativação da memória auditiva sensorial, participação em atividades musicais 

complexas que envolvem tocar e cantar, manifestação espontânea de afetos. Os 

critérios de avaliação envolveram também, a qualidade das orquestrações e a 

participação na execução musical durante a atividade. Nas observações foi levada 

em consideração a percepção dos elementos musicais como o timbre, a duração, a 

altura, a intensidade e o ritmo para o reconhecimento do processamento cognitivo 

musical. A observação de movimentos corporais rítmicos e manifestações de afeto 

dos pacientes também foram consideradas.  

 A análise dos vídeos compôs dados quantitativos com as etapas um e dois 

e dados qualitativos com as etapas três e quatro. Com isso uma leitura qualitativa 

das manifestações gerou agrupamento em categorias:  

� Etapa três - interação, pegar, reconhecer, tocar, sorrir, interagir, descontrair, 

lembrança da canção, apontar, perguntar sobre o instrumento, perceber, não 

reconhecer, manuseio com referencia de memória, memória associativa, 

identificação e memórias lembranças de vida. 

� Etapa quatro - manifestação de execução rítmica no instrumento, produção 

sonora rítmica desconectada da sonoridade do grupo, canto sem auto 

acompanhamento, canto com acompanhamento rítmico do grupo, canto sem 

expressão facial e canta, toca ao mesmo tempo de modo integrado, engatar 
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uma canção na outra, movimento corporal no fluxo da música, inflexível para 

mudança de andamento sugerido, sem o movimento corporal com a música, 

recusa de executar instrumentos musicais oferecidos, pouca intensidade, 

ajuda para começar a tocar. 

 
RESULTADOS 
 

Para os resultados quantitativos obteve-se n-43 participantes, sendo 

dezesseis (16) pacientes com epilepsia. Destes, na etapa um, 62,5% distinguiram 

entre frequências graves e agudas e 37,5% não distinguiram; na etapa dois, 62,23% 

identificaram diferença de amplitude forte e fraca e 27,57% não identificaram. Os 

resultados qualitativos nas etapas três e quatro com a experiência musical revelaram 

o favorecimento para a interação grupal.  

Para a etapa três, ativação da memória, foi feita observação das 

manifestações dos pacientes sobre a dinâmica do grupo com os instrumentos e 

apontaram-se as seguintes categorias: interação - onze (11); pegar - dez (10); 

reconhecer - sete (7); tocar - seis (6); sorrir - três (3); interagir, descontrair, 

lembrança da canção, apontar, "que instrumento é esse?" e perceber - dois (2); não 

reconhecer - uma (1). Foram observados também aspectos cognitivos que 

resultaram nas seguintes categorias: manuseio com referencia de memória - vinte e 

quatro (24); memória associativa - dez (10); identificação - sete (7); memórias 

lembranças de vida - duas (2).  

Na etapa quatro, participação em atividades musicais complexas, foi possível 

identificar manifestação de: execução rítmica no instrumento - quatorze (14); 

produção sonora rítmica desconectada da sonoridade do grupo e canto sem auto 

acompanhamento - oito (8); canto com acompanhamento rítmico do grupo, canto 

sem expressão facial e canta e toca ao mesmo tempo de modo integrado - três (3); 

engatar uma canção na outra - duas (2); movimento corporal no fluxo da música, 

inflexível para mudança de andamento sugerido, sem o movimento corporal com a 

música, recusa de executar instrumentos musicais oferecidos, pouca intensidade e 

ajuda para começar a tocar - uma (1). 
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Na análise dos resultados, os dados quantitativos mostram que a maior parte 

dos pacientes com epilepsia realizou as atividades sobre a identificação sonora e, 

uma menor parte, na escuta dos sons não perceberam as diferenças. Podemos 

entender que os pacientes com ELT têm dificuldades no processamento musical e 

mais pesquisas nesse contexto podem favorecer estratégias para o tratamento da 

epilepsia pela Musicoterapia. 

Os resultados qualitativos evidenciaram manifestações mais intensas como 

manuseio com referência de memória com vinte e quatro (24) manifestações. Nesta 

classificação consideramos as memórias e as expressões faciais, pois a forma com 

que os pacientes manuseavam o instrumento poderia remeter a lembranças do 

mesmo instrumento em outra situação.  Nesta etapa os pacientes geralmente 

estavam sorrindo e movimentando-se corporalmente, indicando uma satisfação em 

experimentar os instrumentos. 

Os dados mostram uma menor, porém significativa amostragem em relação o 

canto sem auto acompanhamento com oito (8) manifestações e o canto sem 

expressão facial com três (3) manifestações. A falta de expressividade facial diante 

da música e uma redução de memória foram registradas, contudo, competências 

musicais básicas como o ritmo e curvas melódicas mostram-se preservadas. 

A maioria dos participantes distinguiram os elementos musicais em relação à 

localização, alturas intensidade, e uma minoria não distinguiram todas as categorias 

corroborando o descrito na literatura específica. Os resultados qualitativos apontam 

para o interesse no instrumento musical, pois todos os participantes manusearam e 

experimentaram alguns dos instrumentos musicais disponíveis e tiveram muitas 

manifestações de integração rítmica com o grupo. Em menor intensidade 

apresentaram-se lembranças de fatos da vida, capacidades de cantar e tocar ao 

mesmo tempo; um padrão rítmico desconectado da sonoridade do grupo e o canto 

sem a expressão facial. Considerando que os participantes da atividade são 

portadores de ELT, esses achados validam o estudo realizado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Percebemos que o levantamento bibliográfico sobre o tema auxiliou a 

pesquisa de campo na observação das evidências junto às expressões musicais e 

corporais manifestadas pelos participantes. O modelo de cognição auxiliou a 

construção de um protocolo de intervenções musicoterapêuticas a partir de estudos 

do processamento cognitivo em pessoas saudáveis, para aplicação em pessoas 

com ELT. Essa ferramenta norteou a análise dos vídeos e corroborou com algumas 

informações descritas por Papp (2014) quanto às especificidades da capacidade 

musical de pessoas com epilepsia. Os déficits de emoção com a música foram 

percebidos na ausência de expressividades faciais durante o canto espontâneo.  

As questões de redução de capacidades de identificar melodias, por outro 

lado, não foi vivenciado, pois, as canções sugeridas pelos pacientes foram 

compartilhadas e cantadas por todos. Identificou-se também a reduzida 

manifestação de capacidade para tocar e cantar ao mesmo tempo. Contudo, isso 

não foi considerado um dado relevante nos limites do protocolo musical utilizado, 

pois é mais presente em pessoas com formação musical, o que não foi à realidade 

vivida com os pacientes.  Identificou-se também a preservação da capacidade de 

interações rítmicas de acordo com os resultados apresentados por Papp (2014).  

Desta forma as contribuições deste trabalho foram quanto ao uso de modelos 

de cognição musical como base para a construção de protocolos de intervenções 

musicais na Musicoterapia. Com as pessoas com ELT permitiu nortear as 

experiências musicais considerando a capacidade de cognição musical dessa 

população. As experiências e investigações realizadas na área da musicoterapia 

com pessoas com epilepsia mostram-se importantes e enriquecedoras para a 

musicoterapia como colaboradora no tratamento. 
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MUSICOTERAPIA EM GRUPO COM CRIANÇAS NO TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA: MANIFESTAÇÕES MUSICAIS E SOCIOCULTURAIS. 

 
 

Bárbara Virginia Cardoso Faria9 
Rosemyriam Cunha10 

 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo investigar as manifestações socioculturais e 
musicais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em encontros 
musicoterapêuticos em grupo. Foram realizados cinco encontros dos quais foram 
feitos registros em imagens, protocolos de observação e diário de campo com a 
presença de duas crianças com TEA e duas pesquisadoras,. A análise dos dados 
resultou em duas categorias: manifestações socioculturais e musicais. O estudo 
indicou a possibilidade do trabalho em grupo com crianças com grau leve de TEA já 
que no grupo evidenciou-se o relacionamento com a música, com as pessoas e com 
a cultura. 

Palavras-chave: Grupos de Musicoterapia; Transtorno do Espectro Autista; Música; 
Sociedade. 

ABSTRACT 

This work aimed to investigate the sociocultural and musical manifestations of 
children with Autism Spectrum Disorder (ASD) who participated in Music Therapy 
group sessions. Five sessions were performed, with two children with ASD, one 
music therapists and one music therapy undergraduate student. The sessions were 
recorded using video, observation protocols and report specification. Data were 
analysed according to their recurrence resulting in two categories: sociocultural and 
musical manifestations. The study indicated that group work with children with mild 
ASD was possible, as they showed, auditory sensitivity, expressiveness, culture 
appropriation, search for physical proximity and intention to communicate with the 
other participants. 
 
Keywords: Groups of Music Therapy; Autism Spectrum Disorder; Music; Society. 
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INTRODUÇÃO 

 No Brasil, o Ministério da Saúde, em 2012, sancionou a Lei nº. 12.764 

(BRASIL, 2012) de Política de Proteção dos Direitos de Pessoas com Transtorno do 

Espectro do Autismo e, segundo essa nova diretriz, a Rede do Sistema Único de 

Saúde (SUS) passa a contar com orientações relativas ao cuidado à saúde das 

famílias e das pessoas com este transtorno. “O plano tem objetivo de pro mover 

ações que deem um novo sentido e uma nova visibilidade para a vida dessas 

pessoas” (BORGES, 2012, p.28).  

        Entre os cuidados da saúde da criança com esse transtorno, encontra-se a 

Musicoterapia que utiliza da música e/ou seus elementos no sentido de alcançar 

necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas do participante 

(UBAM, 2014). 
 Com o objetivo de investigar quais manifestações socioculturais e musicais as 

crianças com TEA expressariam ao participar de um processo musicoterapêutico em 

grupo procuramos na revisão teórica pesquisas sobre a abordagem grupal de 

crianças com TEA. Revelou-se nesse estudo que a predominância do tratamento do 

autismo era individualizada. É nesse intervalo do conhecimento que este trabalho se 

coloca e que pretende contribuir para a construção de saberes sobre o Transtorno 

de Espectro Autista, a Musicoterapia e áreas afins. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

  
 Com o objetivo de fundamentar a proposta desta pesquisa foram estudados 

cinco artigos encontrados na portal científico Scientific Electronic Library Online 

(ScIELO) de recente publicação (2010 – 2014), onze livros, uma dissertação de  

mestrado e dois trabalhos de conclusão de curso.     

As leituras indicaram que o comportamento social de crianças no Transtorno 

do Espectro Autista, “mais do que um 'isolamento proposital' parece decorrer, 

principalmente, do comprometimento na ausência de compreensão acerca do que se 

quer dela […] conhecida como 'cegueira mental'.” (SANINI, SIFUENTES, BOSA, 

2013, p. 100). 
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 A abordagem sócio histórica entende que o “componente social é 

determinante no processo de desenvolvimento de indivíduos e que o 

desenvolvimento de todas as funções tipicamente humanas, [...] se dá nas relações 

sociais mediadas pelos outros, pelos instrumentos, e pela linguagem.” (VYGOTSKY, 

2000; GOÉS, 2002; PINTO; GOÉS, 2006; CARNEIRO et al., 2006, apud 

BAGAROLLO et al., 2013). Relacionadas a isso estão às brincadeiras, vistas como 

espaços em que a criança “re�na o manejo do plano interpessoal, na interação co m 

os demais, e elabora significações relativas à cultura, construindo encenações de 

personagens e de situações que refletem as ações e relações humanas vivenciadas 

em seu grupo social” (BONTEMPO, 1996; GÓES, 2000, citado por BAGAROLLO et 

al., 2013, p. 109). 

 No contexto musicoterapêutico grupal, as relações sociais acontecem no fazer 

musical que consiste em formas comuns de ações coletivas como cantar, agir, 

interagir, falar, quando estas ações são mediadas pela música e pelos instrumentos 

musicais. Desta forma um instrumento, brinquedo, podem ser objetos de mediação 

entre o participante com o outro e/ou com o terapeuta, sendo um forte meio para 

conseguir a melhora da sociabilidade do autista (KRAMER, 2001) e contribuir para a 

diminuição de comportamentos ritualísticos. Assim, no fazer musical em grupo, 

envolvendo duplas ou pequenos grupos,  a atividade lúdica musical  terá como 

função ampliar e diversificar o repertório comunicativo das crianças com autismo 

podendo contribuir para o aumento da duração da atenção compartilhada, 

procedimentos educacionais e terapêuticos (FERNANDES, 2004 citado por 

BAGAROLLO et al., 2013, p. 109). 

 As pessoas com este transtorno, que recebem maior oferta cultural e 

vivenciam experiências sociais de mais qualidade, tanto em terapia quanto em meios 

sociais (escolas, ônibus, igrejas) apresentam diferenças em relação àquelas sem 

tais estímulos (BAGAROLLO; RIBEIRO; PANHOCA, 2013). Desde modo, a partir 

dessa pesquisa, percebe-se que há a possibilidade e potencialidade de trabalho em 

grupo com crianças com TEA. 
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METODOLOGIA 
 

 Este trabalho, de caráter qualitativo, exploratório e de intervenção, foi 

fundamentado na visão sócio-histórica. Foram realizados cinco encontros, nos quais 

participaram duas pesquisadoras (orientadora e orientanda) e duas crianças do sexo 

masculino com grau leve de TEA, ou seja, apresentavam baixo nível de 

agressividade e possibilidade de convivência social.  

O participante chamado pelo nome fictício Tom, 4, era filho único e vivia com o 

pai e a mãe. No tempo de sua participação na pesquisa não frequentava a escola. 

Já o participante denominado Bob, 10, possuía um irmão que não morava mais com 

o pai e a mãe, sendo tratado como filho único e frequentava a escola.  Os 

participantes foram convidados para participar do trabalho após a realização de 

entrevistas com os pais. Os meninos se encontravam dentro dos critérios de 

inclusão pois apresentavam:  a) possibilidade de interagir com outras pessoas, b) 

personalidade não agressiva e c) interesse por música. A diferença de idade entre os 

dois meninos foi considerada, porém, as mães relataram que o convívio com as 

pessoas de diferentes idades não constituía problema. O papel das mães neste 

pesquisa foi fundamental. Elas permaneciam na instituição no horário dos 

atendimentos, ficavam à disposição (do lado de fora da sala de musicoterapia) para 

qualquer ocorrência que necessitasse das suas supervisões. 

Após os atendimentos,  havia sempre uma breve conversa entre as mães. 

Essas trocas de informações foram importantes para a análise do processo. As 

expressões ocorridas nos encontros foram registradas em vídeos, protocolos de 

observação e relatório descritivo (a partir das filmagens). Dos cinco encontros 

realizados quatro foram registrados. Na sala em que ocorreram os encontros os 

instrumentos estavam espalhados no tapete de EVA, para que as crianças se 

relacionassem espontaneamente com o que estava ao seu redor. Priorizou-se, nas 

interações corporais e atividades, nas movimentações e no deslocamento no 

espaço, evitando-se o uso de cadeiras. 

Embora predominasse a livre expressão dos participantes na sucessão dos 

encontros, houve a construção de uma estrutura regular de ação: 1) o início com os 

instrumentos espalhados no tapete de EVA; 2) o acolhimento sonoro às 
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manifestações musicais/sonoras dos participantes e 3) o momento de despedida, 

com a canção Guarda - - Guarda. A abordagem utilizada centrou-se nas relações 

sociais e históricas que o indivíduo constrói com os elementos de seu meio e cultura 

(BROUGÈRE, 2004). Nas manifestações musicais/sonoras predominaram as 

improvisações, razão pela qual foram utilizadas as técnicas de Musicoterapia 

Improvisacional escritas por Bruscia (2000) para dar forma às experiências sonoras 

vivenciadas com os participantes. 

No conjunto dos encontros, destacaram-se algumas manifestações dos 

participantes e as recorrentes foram analisadas e categorizadas. As expressões 

foram agrupadas em duas categorias: a) manifestações musicais, aqui entendidas 

pela exploração dos instrumentos e os diálogos sonoro-musicais, b) manifestações 

socioculturais, que foram as formas de interação social, diálogos, contatos ou 

evitação destes participantes. A postura das pesquisadoras foi a de acolher as 

interações sonoras e corporais das crianças de maneira a não restringir a 

espontaneidade dos participantes.  

 
 

 

 

 

 

  



54 
 

ANAIS DO XVI FÓRUM PARANAENSE DE MUSICOTERAPIA e I Seminário Paranaense de 
Pesquisa em Musicoterapia. Volume 16 – 2015. 

 
 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS11 
 

 1. Manifestações Musicais 

 Nestas interações destacaram-se as expressões sonoro-musicais originadas 

do fazer musical, das experiências dos participantes com a música (BRUSCIA, 

2000). Essa música foi produzida por eles, com os instrumentos musicais ou pela 

voz, e resultaram na produção de sons, melodias e rimas.  As manifestações 

categorizadas compreenderam: 

 1.1. Experimentação sonora 

 Durante um curto período de tempo os participantes demonstraram 

curiosidade e ímpeto para explorar novos instrumentos, uma característica pouco 

comum em crianças com TEA, as quais, de acordo com DSM V (2014), possuem 

interesses restritos. 

 1.2. Exploração sonora 

 A exploração sonora se tornou para os participantes um “lugar -comum” 

(COOK, 2007) de descobertas tímbricas, propriedades sonoras, sensoriais e de 

articulações de papéis sociais. Os instrumentos foram: percutidos nas regiões grave, 

média e aguda; explorados em suas diferentes texturas como metais, madeiras, 

peles e plástico e as articulações de papéis sociais resultaram em contrastes 

sonoros conforme a permissão que cada participante deu à sonoridade alheia. 

 Foi nesse tempo de explorar, escutar e interagir com o outro (COOK, 2007) 

que os meninos adquiriram posturas diferentes no ambiente e se permitiram 

ingressar no desconhecido. Essa relação, muitas vezes foi individualizada, englobou 

uma criança e o som, outras vezes eles interagiram de forma mais ampliada na 

tentativa de atingir o grupo. 

 1.3 Propriedades do som 

  Propriedades sonoras, são características qualitativas do som, um 

desmembrar da massa sonora ouvida. Foram recorrentes a intensidade forte, a 

altura na região aguda e o interesse tímbrico do instrumental sonoro. 

 1.3.1. Intensidade sonora 
                                                           
11Legenda: Bob, refere-se ao participante de 10 anos. Tom, refere-se ao participante de 4 
anos; P1, pesquisadora musicoterapeuta (orientadora) e P2, participante estagiária 
(orientanda). 
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 Entendida como “a carga de energia do impulso humano sobre o instrumento” 

(MAGNANI, 1996, p. 77), nos encontros houve recorrência de dois fatores: a) 

percebiam a diferença de intensidade, e b) as explorações foram em intensidade 

forte (f) e fortíssimo (ff).  

 

1.3.2. Altura 

 “Sensação psicológica, que possibilita o reconhecimento de um som na gama 

que vai do som mais grave ao mais agudo” (MAGNANI, 1996, p.76), nos encontros a 

região predominante da altura foi à aguda; esta foi expressa principalmente na voz 

dos participantes do que nos instrumentos em geral. O participante que mais 

assumiu esta região foi o Bob e o som da sua voz se aproximava das sonoridades 

de desenhos animados. 

 1.3.3. Timbre 

  O timbre é a sonoridade peculiar de cada instrumento. Observou-se o 

interesse dos participantes pelas diferenciações tímbricas, variação de tamanhos e 

cores dos instrumentos e pela busca tímbrica de sonoridades em objetos existentes 

na sala. 

 Nos encontros foram disponibilizados: teclado, tam tam, rebolo, bongô, caxixi, 

violão, piano, bateria, triângulo, metalofone, prato da bateria, prato de mãos, mini-

bateria artesanal, xilofone, flauta de êmbolo, coco, formando um amplo plano 

tímbrico. Além dos instrumentos, a bola Suiça (de fisioterapia) também foi 

considerada como um objeto-sonoro pelo seu uso percussivo. 

 1.4 Ritmo 

  Ritmo é elemento básico, dinâmico e potente na música, é o estímulo 

orientador de processos psicomotores que promovem a execução de movimentos 

controlados” (PADILHA, 2008, p. 49). O ritmo foi especial p ara os meninos, chamou 

a atenção antes dos outros elementos sonoros. Houve uma recorrência do pulso, de 

células binárias e quaternárias, na execução sonora dos meninos. 
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1

1.5. Sons vocais com a intenção de cantar 

 Foram expressões vocais sem o uso da palavra (balbucios, vocalizações) que 

se aproximavam do canto/intenção de cantar. Esta manifestação pareceu potencial 

para o desenvolvimento das crianças que apresentam déficits linguísticos graves, 

como no TEA. Elas podem se beneficiar de interações relacionadas ao canto, uma 

vez que essa ação estimula a emissão da voz. 

 1.6. Improvisações 

 Foram consideradas improvisações as ações do participante de fazer música 

tocando ou cantando, criando uma melodia, um ritmo, uma canção ou uma peça 

musical de improviso, executando-as sozinho, em dueto ou em grupo (BRUSCIA, 

2000). A presença das pesquisadoras foi importante neste momento, pois deram 

forma à expressividade musical dos participantes. 

  Foram considerados: A) as improvisações que continham uma contação de 

história acompanhada por uma base musical. Geralmente estas improvisações 

foram acompanhadas pela estrutura de canção (estrofe-refrão-estrofe). Nesse 

momento foram produzidas as canções Melhores Amigos; B) improvisação apenas 

pela utilização de instrumentos musicais. Por exemplo, foi produzido um eco entre o 

prato tocado por Bob, pandeiro tocado por P1, bongô tocado por P2 e o bulbo da 
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bateria tocado pelo Tom. Frith (1998, p. 273), entende que “f azer música é um 

processo social”. Quando ressoamos co m uma música, com os sons, construímos 

um tipo de aliança afetiva e emocional. Deste modo, percebemos uma integridade 

grupal nessas improvisações. 

 

2. Manifestações Socioculturais 

 Considerou-se que os aspectos socioculturais, as palavras, os pensamentos e 

as ações das pessoas são profundamente influenciadas pelas circunstâncias sociais 

na qual ocorrem do que chamamos de processo de socialização (MARTIN,1995). No 

fazer musical coletivo, ao compartilhar elementos de sua cultura, as pessoas se 

envolvem em ações colaborativas (BECKER, 1997). Desta maneira, a categorização 

desses dados seguiu sete categorias: 

 2.1. Discurso verbal e pré-verbal 

 Evidenciamos no contexto sociocultural que se formou a cada encontro 

vivenciado, que os participantes proferiram discursos com intenção comunicativa, ou 

seja, embora a estrutura sintática das frases fosse diferente da forma culturalmente 

aceita, eles expressavam seus pensamentos por meio de suas falas, no âmbito de 

suas possibilidades. Isto foi recorrente no grupo, e, então o categorizamos pelo 

chamado,  discurso verbal e pré-verbal. No discurso pré-verbal, foram considerados 

emissões pré-verbais de contexto comunicativo. Sobre o discurso verbal, foi aqui 

considerado um recurso de trocas sociais, pontes entre as pessoas 

(BAKHTIN,1993). Nesta classificação os participantes, com ênfase em Bob, o qual já 

se apropriara do discurso verbal, expressou histórias e roteiros protagonizadas por 

dois bonecos (Mario e Luigi), personagens de jogos de videogame relatando suas 

aventuras. E também o uso de palavras isoladas como forma comunicativa para 

chamar as pessoas, dar nome aos objetos e chamar a atenção dos participantes 

para um fato como “é”,“não”, “âh”. Esses fenômenos comunicativos e 

comportamentais resultam de um longo e complexo processo por meio do qual 

aprendemos a agir em concordância com as convenções que predominam no meio 

ao redor (MARTIN, 1995) 
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 2.2. Uso adequado de objetos e instrumentos musicais no ambiente. 

 Foram considerados o uso dos objetos e instrumentos musicais dentro dos 

padrões da nossa cultura demonstrou-se que os participantes estavam 

familiarizados com as normas estabelecidas na cultura que eles viviam. Estas 

evidências ocorreram nos casos, por exemplo, quando Tom pegou o triângulo 

metálico com a baqueta e os tocou. 

 2.3. Apropriação de elementos midiáticos 

 Nesta categoria foram considerados os elementos midiáticos trazidos pelo 

participante Bob nos encontros. Por exemplo, Bob trazia e personificava  

personagens de videogame como Mario e Luigi (bonecos de pelúcia) e inserção dos 

personagens Power Rangers e Sonic nas improvisações musicais. Os elementos 

midiáticos aqui expostos podem ser definidos em relação a uma representação 

social e transmitir à criança certos conteúdos simbólicos, imagens e representações 

produzidas pela sociedade que a cerca, sendo vetores importantes no processo de 

socialização (BROUGÈRE,2004). 

 2.4 Compartilhar objetos e instrumentos musicais 

 Foram as interações entre os participantes quando utilizavam o mesmo objeto 

e comunicavam-se entre si na prática musicoterapêutica, facilitando as relações 

interpessoais (CRAVEIRO DE SÁ, 2003). Por exemplo, quando Bob e Tom jogaram 

a bola um para o outro incluindo as pesquisadoras. 

 2.5 Busca por proximidade 

 Foi quando o participante por iniciativa própria, se aproximara do outro na 

tentativa de interagir com ele, incluindo as pesquisadoras. Por exemplo: 1) quando 

Bob sugeriu para que tocássemos todos juntos e Tom acompanhou com a voz. Caso 

não houvesse esse interesse, eles poderiam ter se isolado, executado movimentos 

estereotipados. Mas ao invés disso, preferiram encarar o desafio na relação com o 

outro e buscar uma resolução. 

 2.5. Interesse em Comum 

 Foram os momentos em que os participantes se interessaram pelo mesmo 

instrumento e houve a necessidade de uma forma de negociação entre ele. Cada 

participante nessa experiência precisou mobilizar seus próprios recursos como 

estratégias para resolver àquelas situações. Bagarollo et al. (2013) nos convida a 
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pensar o fato das crianças com autismo apresentarem dificuldades em interagirem 

socialmente pode estar fortemente vinculado à falta de experiências de estímulo 

social, como brincadeiras, convivência em espaços públicos, e não apenas devido a 

causa orgânica, ou seja, do sistema biológico. 

 2.6. Interação Musical 

 Consideramos interação musical, quando os participantes, em instrumentos 

diferentes, interagiam musicalmente. Estas manifestações intermusicais foram as 

que ocorreram com mais frequência nos encontros. Mesmo quando os participantes 

estavam distantes uns dos outros, havia interação via música e uma qualidade 

estética agradável aos ouvidos. Dessa forma, evidenciou-se também a acuidade 

auditiva, processos de sociabilidade na música e potência da musicalidade dos 

participantes. 

REFLEXÃO FINAL 

 Esta pesquisa se propôs a observar, o encontro entre crianças no Transtorno 

do Espectro Autista, no decorrer da prática musicoterapêutica em grupo. Sob uma 

perspectiva teórica social, que preconizou o fortalecimento das potencialidades e 

possibilidades de ação dos participantes no momento das vivências. O objetivo 

dessa pesquisa foi investigar as manifestações musicais e socioculturais dos 

participantes quando exploravam sonoridades e produziam música em grupo. 

 Evidenciou-se neste trabalho, o interesse dos participantes na exploração 

sonora de objetos, de instrumentos e do espaço que foi disponibilizado para a 

interação. Notou-se que a exploração sonora permitiu descobertas, contato com o 

novo, negociações, resolução de problemas e, ao mesmo tempo, o enfrentamento 

de conflitos e a descarga emocional. Um dado interessante foi o contraste das 

idades dos participantes que, embora fossem diferentes e os interesses nem sempre 

convergentes, houve possibilidade de compartilhamento e de realização de ações 

coletivas entre todas as pessoas que estiveram envolvidas nas vivências. 

 No decorrer do processo de investigação, foi possível notar que os 

parâmetros musicais: intensidade, altura e timbre, se tornaram elementos que 

facilitaram a comunicação entre o grupo. Esse fato pode ser atribuído ao interesse 

visível dos meninos pela produção e exploração sonora. Houve destaque para o 
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ritmo, o qual prevaleceu sobre os outros elementos musicais nas interações e, dessa 

forma mostrou-se um disparador para a interação musical e social com os 

participantes. 

 As ações e novidades criadas pelos participantes foram acolhidas, vividas e 

compartilhadas pelas pesquisadoras, assim como os participantes nos aceitaram e 

nos acrescentaram ao rol de seus pares sociais. Essa troca significativa deu 

sustentação a todo o nosso trabalho, pois foi fundamental a construção de um 

ambiente de confiança, que possibilitasse a expressão de ser no espaço grupal. 

Todo esse processo aconteceu e se estruturou com base no fazer musical e nas 

técnicas específicas da musicoterapia, de modo que deu segurança às 

pesquisadoras tanto para desenvolver o estudo como para seguir com o trabalho 

com os meninos depois de terminada a construção dos dados. 

 Essa dinâmica existencial, que se evidenciou no decorrer da pesquisa, deixou 

em destaque o papel e a sensibilidade do profissional musicoterapeuta, uma vez que 

nossa prática abrange diferenças, complexidades. Fato que atribuiu ao campo da 

investigação uma delicadeza e um cuidado específico: observarmos nossa própria 

ação, e esta ação construiu vínculos, sinalizou convivência, produziu trocas sociais.  

Todos esses foram elementos humanizadores, logo, produtores potenciais de um 

desenvolvimento saudável, mesmo que inserido nas reais possibilidades de cada 

participante. 

 Esperamos que, a partir deste trabalho, possamos expandir a pesquisa da 

prática musicoterapêutica em grupo com pessoas no TEA. Nos dedicamos a esse 

trabalho por mais de um ano – a pesquisa teve início no Programa de Iniciação 

Científica (PIC), e foi aqui ampliada e aprofundada, fato que nos mostrou um 

horizonte fértil em dúvidas e incógnitas que demandam por estudos. Esperamos, 

porém, que os pontos aqui ressaltados movimentem e modifiquem as dinâmicas 

interacionais com crianças que querem brincar e conhecer o mundo, mesmo que 

tenham consigo o signo do TEA. 
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UM PANORAMA HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DO CURSO DE 
MUSICOTERAPIA NA UNESPAR/FAP 

 
 

Rafaela de Lima Zerbini¹ 
     

 
RESUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivo compreender a construção histórica do 
Curso de Musicoterapia da antiga Faculdade de Artes do Paraná, atual UNESPAR, 
no período de início do curso como especialização até o início de sua graduação. 
Por meio da metodologia da História Oral, foram feitas entrevistas com sujeitos que 
fizeram parte desse processo. O estudo, além de fazer uso de entrevistas, fez um 
levantamento de documentos e produções intelectuais da época ligadas ao início do 
curso. Considerando que há poucas pesquisas sobre o tema, esse breve trabalho 
busca contribuir com uma maior compreensão sobre a Musicoterapia no Paraná.  
 
Palavras-Chave: História da Musicoterapia; Curso de Musicoterapia da Faculdade 
de Artes do Paraná; História Oral. 
 
 
ABSTRACT 
 
This present study aimed to understand the historical construction of the Music 
Therapy course at the University of Arts of Paraná during the beginning of the course 
as a specialization untill the begininnig of the graduation. Through the oral history 
methodology, interviews were conducted with individuals who were part of this 
process. The study, besides making use of interviews, conducted a survey of 
documents and intellectual productions from the period tied to the beginning of the 
course. Whereas there is little research on the subject, this brief paper seeks to 
contribute to a greater understanding about Music Therapy in Paraná. 
 
Key-words: History of Music Therapy, Music Therapy course at University of Arts of 
Paraná; Oral History. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Toro (2000), a visão da música como elemento terapêutico é uma 

constante dos povos e não está limitada a uma faixa geográfica ou cultural. O autor 

comenta ainda que a história mostra diferentes metodologias do uso da música 

como terapia em diferentes populações e épocas. Lapoujade e Lecourt (1996, p. 19) 

relatam que “ desde a Antiguidade até o século XVIII, a música era indicada para 

despertar e estimular emoções assim como para controlar e acalmar as paixões”.  

Contudo, é a partir do século XX que a Musicoterapia surge dentro do 

contexto da ciência (CHAGAS, 2003). Lecourt e Lapojade (1996) comentam que, 

desde o séc. XIX, o campo da Musicoterapia já vinha sendo desenvolvido ligado ao 

trabalho de alguns psiquiatras. Segundo Guazina (2006), este fato pode explicar o 

discurso desse campo se assemelhar ao discurso médico, pois “possivelmente 

configurou-se ligado às demandas de adaptabilidade dos pacientes e a 

normatização da loucura” ( ibid, p.13). O modelo médico está ligado, segundo 

Amarante, o discurso médico (2007) “ implica em uma relação com a doença 

enquanto objeto abstrato e natural, e não com o sujeito da experiência da doença” 

(ibid, p.27). Sendo assim, a Musicoterapia surge como área específica vinculada à 

ciência, e é assim nomeada por se utilizar de paradigmas científicos para embasar 

sua prática (LECOURT, LAPOUJADE, 1996; CHAGAS, 2003; SCHAPIRA, 2007). 

 Algumas definições da Musicoterapia podem facilitar este entendimento: 

 
 

[...] a musicoterapia social caracteriza-se por ações centradas em promoção e 
produção de saúde que se inserem no espaço social fortalecendo a 
grupalidade, a comunidade, a coletividade e o desenvolvimento de estratégias 
de enfrentamento de vulnerabilidades e riscos, que podem colaborar 
diretamente com a assistência social. A partir dessas noções, potencializa-se 
o fazer musical como um dispositivo de ação social que permite a construção 
de laços e interações positivas capazes de transcender as palavras e acionar 
forças de pertencimento e solidariedade (UBAM, 2011, p.2). 
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La musicoterapia es uma psicoterapia que utiliza el sonido, la música, el 
movimiento y los instrumentos córporo-sonoro-musicales, para desarrollar, 
elaborar y reflexionar un vínculo o una relación entre musicoterapeuta y 
paciente o grupo de pacientes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
del paciente y rehabilitarlo y recupararlo para la sociedad (Benenzon, 2008, p. 
157). 

 
 

Musicoterapia é a utilização da música e/ou seus elementos (som, ritmo, 
melodia e harmonia) por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou 
grupo, num processo para facilitar e promover a comunicação, relação, 
aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos 
terapêuticos relevantes, no sentido de alcançar necessidade físicas, 
emocionais, mentais, sociais, e cognitivas. A Musicoterapia objetiva 
desenvolver potenciais e/ou restabelecer funções do indivíduo para que 
ele/ela possa alcançar uma melhor integração inter e/ou intrasubjetiva e, 
consequentemente, uma melhor qualidade de vida pela prevenção, 
reabilitação ou tratamento (Definição de Musicoterapia da Comissão de 
Prática Clínica da Federação Mundial de Musicoterapia, apud GUAZINA, 
2006). 

 
 

 A partir da primeira metade do século XX, a Musicoterapia se estabelece 

como uma profissão, enquanto as primeiras formas de produção da profissão, como 

os cursos, começam a serem organizadas nesse período, a partir da segunda 

metade do mesmo século. Conforme a American Music Therapy Association (AMTA, 

2011), a profissão começou formalmente depois da Primeira Guerra Mundial, onde 

músicos da comunidade (tanto amadores quanto profissionais) foram para os 

hospitais de todo o país, tocando para veteranos de guerra mutilados e com traumas 

emocionais. Silva Junior (2008) comenta que, nesta época, houve um comprovado 

efeito relaxante e sedativo em função da música. 

 Segundo a American Music Therapy Association (2011), com a notável 

resposta física e emocional à música, médicos e enfermeiros começaram a solicitar 

a contratação de músicos para os hospitais durante o período da Segunda Guerra 

Mundial. Silva Junior (2008) afirma que, neste período, nos Estados Unidos, essas 

contratações teriam ocorrido em função das consequências das neuroses de guerra 

sofridas pelos soldados. Ainda no mesmo período, na Argentina, ocorreu um surto 

de poliomelite, que também produziu uma demanda de músicos nos hospitais, a 

pedido dos profissionais da saúde. Isso auxiliou para que houvesse uma 

necessidade de formação específica para estes profissionais (SILVA JUNIOR, 2008; 
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AMTA, 2011; GASTON, 1989), levando à criação dos primeiros cursos de 

musicoterapeutas na Argentina e nos EUA.  

 Na década de 40, conforme a AMTA (2011), três nomes se destacaram por 

serem os porta-vozes no desenvolvimento da organização da Musicoterapia como 

profissão: os psiquiatras e musicoterapeutas Ira Altrshuler, Willem Van de Wall e 

Thayer Gaston. Foram os primeiros organizadores de áreas de atuação (educacional 

e organizacional) e materiais didáticos da musicoterapia (livros). Os primeiros cursos 

foram iniciados ainda na década de 40. 

No Brasil, pesquisas na área tiveram início em meados da década de 40 

(COSTA, 2008; FREIRE, 2007). Alguns profissionais da época começaram suas 

buscas dentro de perspectivas da educação musical a partir da década de 50, no 

Rio de Janeiro e no Paraná em Curitiba (FREIRE, 2007). Segundo Santos (2004), a 

Musicoterapia esteve associada, inicialmente, à Pedagogia Musical (na época, não 

nomeada de tal forma, sendo uma prática musical com crianças), passando pela 

educação musical especial e depois utilizando de elementos práticos da 

Musicalização terapêutica.  

Em 1970, no Rio de Janeiro, as musicistas Cecília Conde, Dóris de Carvalho 

e Gabrielle de Souza Silva, com sua curiosidade sobre a compreensão da música, 

formaram um grupo de profissionais que fundou o primeiro curso de Introdução à 

Musicoterapia no país, nos moldes dos Encontros de Musicoterapia Argentinos da 

época (COSTA, 2008). Anteriormente a isso, alguns profissionais da mesma cidade 

haviam ministrado cursos de formação para professores da Associação dos Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE, assim como oficinas que enfatizavam a música 

como meio para a educação integral do indivíduo (COSTA, s/d). A partir desses 

cursos e oficinas produziu-se a graduação no Conservatório Brasileiro de Música, 

em 1972 (COSTA, 2008).  

Na década de 70, no Paraná, já havia interesse pela Musicoterapia (FREIRE, 

2007; FAP, 2008). Segundo Freire, a Faculdade de Educação Musical do Paraná 

(FEMP, atual Faculdade de Artes do Paraná - FAP) ofertava o curso de 

Especialização em Musicoterapia, especialmente fomentado pela musicista Clotilde 

Leining e pelo médico argentino Roland Benenzon (FREIRE, 2007). Esse curso de 

especialização tornou-se graduação após alguns anos. Há datas distintas atribuídas 
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ao início do primeiro ano de graduação em Musicoterapia na FAP, sendo elas: 1983 

(VOLPI, 1996), 1980 (FREIRE, 2007) e a referência à década de 80 (no site da FAP, 

2008). No Rio de Janeiro, o curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação 

(MEC) no ano de 1978 (COSTA, 2008; FREIRE, 2007) e no Paraná, em 1986 (FAP, 

2008). 

Durante toda segunda metade do século XX e início do séc. XXI foram sendo 

inaugurados novos cursos de graduação em Musicoterapia no Brasil. Além dos 

cursos no Paraná e no Rio de Janeiro, foram criados novos cursos de formação de 

graduação e pós-graduação em São Paulo (graduação) e Salvador, iniciando na 

década de 80; Goiânia e Ribeirão Preto, na década de 90; no Rio Grande do Sul, em 

2002 como graduação (AMT-RS, S/D), bem como em outras localidades. 

Clotilde Leining foi uma das pioneiras e fundadora do curso de Musicoterapia 

da Faculdade de Artes do Paraná (FAP, 2008). Segundo Freire (2007, p. 34) “(...) No 

Paraná, a professora Clotilde Espínola Leining começou a pesquisar sobre o uso da 

Musicoterapia de forma sistemática em 1952”. Leining, que foi estudante de música 

com aperfeiçoamento em Canto Orfeônico no Estado do Rio de Janeiro, idealizava 

um projeto de fundação de um Conservatório de Canto Orfeônico. E, na cidade de 

Curitiba, em 1956, com o apoio de maestros, alguns professores e do legislativo do 

Paraná, concretizou seu projeto. Em 1966, assumiu interinamente a direção, dando 

início à transformação de Conservatório para a Faculdade de Educação Musical do 

Paraná (FEMP) (FAP, 2008).  

Falar da fundação do curso de graduação em Musicoterapia da 

UNESPAR/FAP é debater um pouco sobre as construções teórico-práticas que 

foram fornecendo base para sua constituição e profissão do musicoterapeuta no 

Paraná e, mais amplamente, no Brasil. O presente estudo buscou levantar, 

compreender e analisar o contexto histórico dos primeiros anos de curso em 

musicoterapia da FAP, (re)conhecer contribuições de alguns dos primeiros sujeitos 

implicados nesse processo, vir a saber das produções intelectuais e bibliografia 

básica presentes nos primeiros anos do curso e conhecimento teórico-prático 

reproduzido na época. Através destas compreensões e análises, pode-se colaborar 

com a construção do conhecimento de um período breve, mas importante para a 

história da musicoterapia, especialmente no Paraná. A intenção deste trabalho é de 
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conhecer mais amplamente a construção do curso de musicoterapia da FAP e da 

própria área no Paraná.  

Santos (1996) afirma que não conhecemos a história da nossa profissão. 

Essa constatação é afirmada no final do século XX e parece ainda ser uma 

ocorrência no começo do século XXI. Segundo o autor, temos alguns textos que 

expõem os “fatos” mais importantes da Musicoterapia, porém sem análises dos 

aspectos levantados (SANTOS, 1996). Frente a isso, esse estudo busca contribuir 

para o conhecimento sobre o contexto histórico de fundação e de institucionalização 

da graduação em Musicoterapia da FAP. 

 
CAMINHO METODOLÓGICO 
 

Na presente pesquisa, foram buscados diferentes elementos que 

contribuíssem para a composição de um panorama da construção do curso de 

Musicoterapia na FAP. Para tanto, esse estudo tem caráter qualitativo, havendo 

duas etapas: levantamento documental e entrevistas. A pesquisa foi iniciada com o 

levantamento documental sobre materiais produzidos dentro dos primeiros anos do 

curso de especialização e graduação em Musicoterapia na FAP. Esta busca foi feita 

no acervo da biblioteca e em documentos da faculdade, para encontrar artigos, 

monografias, dissertações, teses, documentos do arquivo acadêmico ou qualquer 

trabalho que fizesse referência à musicoterapia durante esse período.  

Foram feitas quatro entrevistas, tendo sido o primeiro contato passado pelo 

corpo docente da Faculdade.  

A principal fonte de informação para essa pesquisa foi a entrevista. Estas 

foram gravadas conforme as normas próprias da metodologia da História Oral. A 

autorização da utilização do nome dos informantes foi definida junto aos 

participantes a partir de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido12, após as 

transcrições terem sido revistas, sendo cortadas e/ou corrigidas, conforme definido 

pelas entrevistadas.  

Foi feita uma última visita ao arquivo acadêmico antes da finalização do 

trabalho para confirmação de alguns dados apontados em entrevista. Utilizando-se 

                                                           
12 Projeto de pesquisa subme�do ao CEP/FAP e aprovado conforme parecer consubstanciado n° 87520./201d 
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de todos os elementos levantados, as entrevistas foram validadas conforme 

analisadores aprofundados da História Oral (ALBERTI, 2005) e da etnografia 

(FONSECA, 2005; STANTON, 1998).  

O trabalho foi concluído tratando das considerações acerca dos documentos, 

materiais e entrevistas coletadas e analisadas, com reflexão final da pesquisadora. 

 

ENTRE FALAS E ESCRITOS 
 

Com o levantamento de dados que fiz no arquivo acadêmico e pelas 

entrevistas, pude compreender que com o trabalho da musicista e musicoterapeuta 

Clotilde Leinig, a musicoterapia no Paraná foi fomentada na FAP desde antes da 

década de 70, considerando a disciplina de Terapêutica da Música que utilizava da 

terminologia da musicoterapia dentro da ementa de seu curso, Licenciatura em 

Música. Pode-se assim afirmar o que Freire (2007) comenta quando diz que já havia 

interesse pela musicoterapia na década de 60 no Paraná. É possível afirmar que a 

musicoterapia não só era de interesse nesse período, como fazia parte da grade 

curricular de um curso de graduação da Faculdade de Educação Musical do Paraná, 

atual FAP. Isso faz notar que em ambas as cidades, Rio de Janeiro e Curitiba, 

tiveram o nascimento de seus cursos no mesmo período, ou seja, na década de 60. 

Parece evidente que todo processo de construção do curso, permeado por 

outras pessoas, teve como ponte principal a figura da professora Clotilde, que além 

de fundadora, foi uma das incentivadoras dos profissionais da área. Alguns 

documentos mostram sua presença e seu pioneirismo. Fica clara a presença de 

outras pessoas importantes no processo, ainda pouco conhecidos devido a falta de 

pesquisa. Nas entrevistas, as musicoterapeutas relatam a parceria da profissional 

com os alunos e com os professores, motivando-os a acreditarem naquele trabalho 

que ainda se iniciava. Clotilde parece ter sido uma pessoa influente na época já que, 

a partir de sua rede de amizades, agregou profissionais para o curso, para dar 

palestras e dialogar com outros profissionais, como por exemplo o contato com a 

musicoterapia no Rio de Janeiro. Durante as entrevistas, as participantes relatam o 

interesse de Clotilde em abrir este curso desde muito antes do nascimento da 

especialização, envolvida pela paixão pela área. Para tanto, usou de suas 

experiências vividas nos Estados Unidos, interagindo com os profissionais também 
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interessados no campo da cidade do Rio de Janeiro e da Argentina, e assim 

formulou o primeiro currículo para a especialização. Na pesquisa do arquivo 

acadêmico não havia dados específicos sobre o início do curso de graduação e nem 

de especialização.  

As entrevistas ajudaram a clarear as informações em decorrência dos poucos 

dados encontrados no arquivo acadêmico e biblioteca. Junto ao diálogo dessas 

participantes envolvidas nos primeiros anos, pode-se compreender que algumas 

turmas se formaram pela especialização, a instituição não abriu vagas durante um 

período, como um período de fechamento do curso (que parece ter sido do ano de 

1979 a 1983, não houve dados coletados suficientes para afirmar com certeza) e em 

seguida seu retorno como graduação, em 1983. 

 Muitas pessoas, além de Clotilde, de áreas da musicoterapia ou da saúde 

foram apontadas como participantes importantes desse processo de produção do 

curso, tendo suas produções intelectuais em arquivo e em entrevista: o 

musicoterapeuta e psiquiatra argentino Rolando Benenzon foi um nome recorrente 

nas entrevistas, vindo a convite de Clotilde para dar o que pareceu ser palestras 

sobre a musicoterapia, na década de 70. Durante as entrevistas, a utilização de seus 

materiais foi comentado com frequência.  

Parece importante apontar que os livros “Manual da Musicoterapia” e “Teoria 

da Musicoterapia” não existiam até os anos de 1985 e 1988, e que por isso seria 

impossível a utilização dos mesmos nos primeiros anos do curso. É possível levantar 

a hipótese do uso de produções do autor na língua mãe do profissional, sem a 

utilização dos livros que foram citados, com também apropriação de conhecimentos 

de sua teoria através de congressos, simpósios e palestras. Levando-se em conta 

essa hipótese, que pode evidenciar a precariedade de materiais bibliográficos na 

língua mãe, provavelmente o modos de ação da musicoterapia daquele período 

tinha realmente um foco na prática, como mencionado nas entrevistas. Poderia se 

inferir o que Costa (2009, p. 1) comenta sobre a história da musicoterapia no Rio de 

Janeiro, pois parece ser comum a prática da musicoterapia nacional, uma “prática 

pela prática”: “A musicoterapia vem sendo desenvolvida no Brasil há cerca de 50 

anos, inicialmente de forma empírica, baseada na sensibilidade e nas convicções de 

quem a utilizava”.  
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 Além de Benenzon, profissionais do corpo docente, como os professores 

médicos, foram comentados pelas entrevistadas como tendo sido convidados por 

Clotilde para ajudarem na construção da musicoterapia.  Essa recorrência de 

profissionais da área médica foi apontada pelas entrevistadas com frequência.  

A estrutura de trabalho apontada pelas entrevistadas era constituída na 

vivência dos atendimentos, com “parcos” (termo utilizado por Jônia) conteúdos 

teóricos, tendo em mãos alguns materiais próprios da musicoterapia, como livros 

produzidos pelo musicoterapeuta argentino Roland Benenzon, pela musicoterapeuta 

brasileira Lia Rejane Barcellos, diálogos com profissionais médicos, a utilização da 

teoria da musicoterapia proposta por Benenzon, de base psicanalítica, entre a 

utilização da metodologia didática da pedagogia musical. Contudo, conforme as 

entrevistadas comentaram, o corpo docente foi se formando também através de 

concursos de título, posterior a convites, tendo em arquivo acadêmico o nome de 

muitos médicos como professores, já no período da especialização (a partir da 

década de 70). Estes, possivelmente, foram os reprodutores de um curso que teve 

como base inicial vigente uma prática biomédica, como citado por Jônia no 

fragmento a seguir “(...) Então era, no diagnóstico, ele tem paralisia cerebral, então 

ele tem que ser trabalhado”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O contexto da fundação do curso de Musicoterapia se deu no final da década 

de 60, junto à construção da Faculdade de Educação Musical do Paraná. Através do 

levantamento de dados, entrevistas e análise destes dados, pode-se compreender 

fatores como: a importância da musicista e musicoterapeuta Clotilde Leinig, que por 

ter sido nomeada como diretora da faculdade, foi a principal responsável pelo 

estabelecimento da musicoterapia na FAP e, potencialmente no Paraná. Na fala das 

entrevistadas, ocorria uma certa discrepância entre o apontamento de dona Clotilde 

como sendo a responsável isolada pelo estabelecimento do curso e a presença de 

outros profissionais que fizeram parte da construção do curso. 

A partir das entrevistas, a visão de construção de curso centrada na pessoa 

de Clotilde pode ser desconstruída, pois houve as presenças: do musicoterapeuta 
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Rolando Benenzon (através de palestra na década de 70, vindo para o Brasil a 

pedido de Clotilde); a vinda do chileno Rolando Toro com uma visão da antiga 

“psicodança”; a ajuda de pro�ssionais do círculo de amizades de Clotilde, como os 

professores médicos.   

Os documentos encontrados no arquivo acadêmico não informam com 

clareza as datas de início dos cursos. Os dados coletados informavam o ano de 

autorização da graduação, em 1979, não havendo materiais mostrando turmas 

durante esse ano até o ano de 1983 e de reconhecimento da graduação e 

especialização, dificultando o entendimento do processo. Mas deve-se levar em 

conta a existência de outras possíveis documentações não encontradas na busca 

realizada para pesquisa e o curto período de levantamento realizado. 

A bibliografia básica desses primeiros anos de especialização e graduação 

são semelhantes, na medida em que, as entrevistadas diziam que era utilizado os 

livros produzidos por Benenzon e materiais intelectuais de Lia Rejane Barcellos.13 

Além deles, foi citado a utilização do livro “O tratado de Musicoterapia”, 

confeccionado por Clotilde Leinig em 1977. Não tive notícias de outros materiais 

além deste da categoria. Todavia, houveram os conhecimentos passados oralmente 

por professores médicos. Estes últimos eram passados aparentemente quase que 

no “boca -boca”, com poucas re�exões sobre esse conteúdo já que ele era escasso, 

estabelecendo um campo prático. 

A partir destes dados, pode-se construir um panorama teórico-prático da 

época, que consiste em: a) uma aparente separação entre teoria e prática, conforme 

o relato das profissionais entrevistadas; b) Uma prática amparada em teorias de 

base biomédica, com influência comportamental, com provável utilização da prática 

de atendimento da Musicoterapia Criativa, coletados por Clotilde no período de 

estudo nos Estados Unidos; c) Presença de subsídios teóricos provenientes dos 

trabalhos de Lia Rejane Barcellos, Rolando Benenzon, saberes da pegagogia 

                                                           
13 Algumas entrevistadas indicam o uso dos Cadernos de Musicoterapia  da 
musicoterapeuta brasileira Lia Rejane. Contudo, há um desencontro de datas, sendo que 
dos quatro cadernos lançados, o primeiro data no ano de 1992, o que sugere que muito 
provavelmente, a musicoterapeuta produziu materiais intelectuais anteriores aos cadernos, 
que eram utilizados nessa época. 
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musical (Como Orff, Dalcroze, Kodally), utilização de elementos da biodança e, 

potencialmente, materiais com base no modelo médico.  

A característica da construção da forma de trabalho parece ter sido embasada 

no diagnóstico médico dos sujeitos que iam para o atendimento, levantando-se 

objetivos para “melhorar” determinado sujeito. Is so se deve muito provavelmente por 

conta das disciplinas teóricas dadas na época pelos profissionais médicos. 

Analisando-se as entrevistas, grande parte das disciplinas comentadas quando se 

entrava nessa categoria eram de neurologia, anatomofisiologia e psicopatologia. 

Essa resposta pode denotar fatores que sinalizam os modos de ação dos 

profissionais da época, feita por uma lógica biomédica.  

Assim como Amarante (2007) comenta sobre o modelo médico, a prática da 

musicoterapia foi construída, aparentemente arraigada a essa lógica, uma prática 

especialística, verticalizada e hierarquizada, “centrada na doença e não nos sujeitos 

que ‘têm’ as doenças” ( Ibid, P. 27). Isso se faz real na medida em que o foco no 

diagnóstico e na “modi�cação do quadro”, olhando -se a doença antes de olhar-se o 

sujeito. 

Desde as primeiras referências de existência da área no que hoje é a FAP, já 

se passaram mais de 30 anos. Assim, o contexto com poucas pesquisas da época, 

informação essa citada pelas entrevistadas, hoje é outro. Atualmente na FAP, 

através de um esforço da classe, existe um grupo de pesquisas cadastrado pelo 

CNPQ, o Núcleo de Pesquisas Interdisciplinares em Musicoterapia (NEPIM), que 

teve início em 2011 (FAP) que estimula a produções intelectuais. O NEPIM publica 

sua revista científica como parte dos esforços de pesquisa. Isso mostra que a 

pesquisa na área vem crescendo no âmbito acadêmico. Contudo ainda se tem 

poucas produções, como por exemplo sobre a temática da história da musicoterapia. 

O processo e os resultados desta investigação indicam a necessidade de novas 

pesquisas nesse campo, para que muitas dúvidas possam ser respondidas. Uma 

amostra de um questionamento levantado em pesquisa que não pode ser 

aprofundado pela extensão do trabalho ser curta, foi de “como a prática da 

pedagogia musical teve importância na construção da musicoterapia no Brasil”.  

As musicoterapeutas entrevistadas tiveram, com sua contribuição para ajudar 

em formulações sobre a história da Musicoterapia na FAP, um papel excepcional. 
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Esse papel torna-se imprescindível não somente pela riqueza de suas histórias de 

vida, mas também pelo pouco tempo de pesquisa no arquivo acadêmico e as 

produções intelectuais em biblioteca e arquivo disponibilizarem pouca informação 

sobre esse período da história do curso da musicoterapia na FAP.  

Segundo Guazina (2006, p.10), o conceito de subjetivação está ligado a 

“indissolubilidade entre o indivíduo e a coletividade”. Isso coincide com a prática 

deste trabalho, pois a profissão se estabeleceu junto a todos os profissionais, alunos 

e outros sujeitos vinculados a construção do curso, pois todos estão ligados a sua 

trama, uma trama social.  
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A Musicoterapeuta no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos: Construindo Referências. 

 
Jakeline Silvestre Fascine Vitor14 

Camila Siqueira Gouvêa Acosta Gonçalves15 
 
 
RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho é compartilhar um relato de experiência de musicoterapia 
ocorrido no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), equipamento da 
área da Assistência Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
na rede pública. Tal serviço se caracteriza por promover encontros que previnam por 
meio do fortalecimento de vínculos situações de violação de direitos, de forma à 
valorizar a história individual e coletiva de seus usuários, cuja população-alvo é de 
famílias que encontram-se em situações de vulnerabilidades e riscos sociais, no 
segmento de crianças, adolescentes, jovens e idosos, que frequentam (CRAS). A 
musicoterapeuta trabalhou com grupos abertos entre uma a duas horas de duração 
uma vez a cada quinze dias a partir de uma perspectiva social. Nesse sentido, 
experiências musicais de improvisação, re-criação, apresentações (nomeadas de 
convivência cultural), jogos musicais, e re-criações foram desenvolvidas em conjunto 
com os usuários do serviço com vistas à prevenção do rompimento dos laços 
familiares e situações de vulnerabilidades e riscos sociais. Recentemente, o 
musicoterapeuta foi reconhecido como trabalhador do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) conforme Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, 
CNAS, (Resolução nº 17 - CNAS de 20 de junho de 2011 – DOU 21/06/2011, Seção 
I, Página 79). Esse trabalho visa contribuir para a reflexão da musicoterapia nessa 
área, aliada aos referenciais dessa política, para identificar e construir referenciais 
próprios da atuação desse profissional, sistematizando e aprimorando sua prática. 
 
Palavras-chave: Musicoterapia Social; Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos; Musicoterapia e Famílias. 
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ABSTRACT 
 

This paper aims to share a music therapy work at the Social Assistance Center 
(CRAS), a public facility from the Relationship and Bond Empowerment Program in 
the Social Assistance System. This program promotes meetings to prevent violation 
of rights by validating the participants’ individual and collective story, and the target 
population is of families at social risk, including children, teenagers, youngsters and 
seniors who attend the CRAS. The music therapist worked with open groups for two 
hours every other week from a social perspective. Musical experiences of 
improvisation, music concerts, musical games and re-creation took place with the 
participants. Music therapists were recently considered workers at the Unique Social 
Assistance System (SUAS), according to the bylaw # 17 (June 20th, 2011, DOU 
21/06/2011, Section I, Page 79) by the National Social Assistance Council (CNAS). 
Therefore, this work aims to contribute to music therapy in this field according to its 
policy, in order to identify and build referentials of this professional work and enhance 
music therapy practice.  
 
Keywords: Social Music Therapy; Relationship and Bond Empowerment Program; 
Music therapy and Families. 
 
 
1. Introdução 
 

O presente relato de trabalho pretende contribuir para a reflexão da prática 

da musicoterapia na área da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e 

colaborar na construção de referencias de atuação desse profissional a partir de um 

relato de experiência musicoterapêutica no campo social. Tal experiência se deu em 

um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Curitiba, equipamento da 

Proteção Social Básica, PSB, da PNAS, sendo que a musicoterapeuta do relato de 

experiência é a primeira autora do presente artigo.  

O trabalho desenvolvido nos equipamentos públicos da assistência social 

bem como em outros serviços da rede pública (escolas, unidade básica de saúde, 

hospitais e centros especializados) exigem do/a profissional musicoterapeuta um 

perfil de trabalho que dialogue com abordagens teórico-prática acumuladas pela 

carreira, os objetivos de cada política pública, bem como os princípios éticos da 

profissão (UBAM, 2011). No caso da assistência social, consideramos importante 

que o aporte teórico e prático adotado pelo/a profissional contemple a reflexão e 

ação pautadas no enfrentamento das situações de vulnerabilidades e riscos sociais 

e seja fundamentado nos princípios da defesa da garantia de direitos de proteção 

social e cidadania. 
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Diante de diferentes definições e compreensões de Política Social, trazemos 

as seguintes re�exões: “mediante a política social é que direitos sociais se 

concretizam e necessidades humanas são atendidas na perspectiva da cidadania 

ampliada” (PEREIRA, p. 165, 2009). Segundo Sposati, 

As políticas sociais brasileiras, e, nelas as de assistência social, embora 
aparentem a finalidade de contenção da acumulação da miséria e sua 
minimização da ação de um Estado regulador das diferenças sociais, de fato 
não dão conta deste efeito. Constituídas na teia dos interesses que marcam 
as relações de classe, as políticas sociais brasileiras têm conformado a 
prática gestionária do Estado, nas condições de reprodução da força de 
trabalho, como favorecedoras, ao mesmo tempo, da acumulação da riqueza e 
da acumulação da miséria social (1988, p. 11). 

De acordo com a afirmação acima, a política social é uma ação do Estado 

em resposta às contradições das relações capital-trabalho, neste sentido é 

importante que seja problematizada a função do Estado e da sociedade nos rumos 

da política pública, considerando as desigualdades e conflitos oriundos deste 

processo. Para isto, a participação cidadã é um caminho de organização social, 

previstos e assegurados pela constituição federal de 1988. 
 
2. Revisão de literatura  

 
Relatos de Musicoterapia com populações consideradas minoritárias e em 

situação de risco e vulnerabilidade sociais são encontrados na literatura 

musicoterapêutica de bases feminista e social, tanto com pesquisa como com textos 

argumentativos e/ou relatos de experiência. Curtis (2006) relata o seu trabalho como 

musicoterapeuta feminista com um grupo de mulheres que sobreviveram à violência 

de seus parceiros. O grupo fez re-escrita de canções, além do trabalho com música 

e imagem, música e relaxamento, música e meditação, e análise feminista de poder 

e de gênero em letras de canções (CURTIS, 2006). A autora salientou objetivos e 

ações da práxis terapêutica feminista aliados à Musicoterapia, sendo eles: 

desmistificação, análise feminista de poder e análise feminista de gênero (CURTIS, 

2006, p. 229). Curtis retoma o alcance da música na musicoterapia feminista no 

auxílio às mulheres do grupo comporem e gravarem suas próprias canções, 

“encontrando suas próprias vozes” (2006, p. 241).  
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A meta de justiça social é também associada às práticas da musicoterapia 

como uma possibilidade de reconectar o ser humano com o verdadeiro sentido da 

música. A musicoterapeuta Sue Baines problematiza o uso comercial da música 

ocidental nos dias de hoje, motivando-nos a comprar (2013a). A partir de estudos de 

etnomusicologia, ela argumenta que há a perpetuação de tendências de gênero em 

muitos estilos comerciais e tradicionais, como o country e o pop americanos, o 

Calypso, e a música de bar irlandesa (BAINES, 2013a, p. 172-174). Dessa maneira, 

ela retoma o pensamento de Koopman de que devemos aprender a perceber e 

refletir sobre música, seus valores e usos em sociedade, uma vez que "a música é 

uma das maneiras mais efetivas de influenciar nosso senso de identidade porque ela 

não opera somente no nível cognitivo, mas nos níveis emocionais e somáticos" 

(2005, apud BAINES, 2013a, p. 175). 

Para Baines, a musicoterapia é um campo criado para devolver o lugar 

‘natural’ da música vinculada ao ser humano, seu bem -estar e saúde, e não 

dissociada de maneira opressora (2013a). Ela cita trabalhos da musicoterapia 

feminista e da musicoterapia comunitária, e descreve a abordagem da musicoterapia 

como prática anti-opressora (BAINES, 2013b), na qual os participantes são vistos 

como os que mais sabem sobre si mesmos, em um trabalho no qual suas 

perspectivas são incorporadas no processo e no trabalho, em um ambiente com 

diálogo, apoio e criação de soluções. O uso da música vai no sentido de oferecer a 

conexão com cada um e com o grupo, e ampliar a sua compreensão (BAINES, 

2013a, p. 176). Dessa maneira, em seu modelo de trabalho, a autora define que a 

musicoterapia como uma prática anti-opressora "é uma maneira de colocar os 

'problemas' que os participantes apresentam no contexto da realidade sociopolítica e 

procurar recursos em nós mesmos e nas pessoas com quem trabalhamos para 

reconhecer a desigualdade social com o objetivo de criar um futuro socialmente 

justo" (BAINES, p. 4, 2013b). Apesar de Baines trazer termos e exemplos de 

práticas de musicoterapia em saúde, sua fundamentação está de acordo com 

abordagens que são aplicadas em instituições e, portanto, no social. 

Num esforço em circunscrever as práticas do social em musicoterapia, 

Guazina (2008) retomou que o termo “social” tem sido erron eamente usado como 

sinônimo de “risco”. Dessa maneira, a de�nição de práticas da musicoterapia no 
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campo do “social” não tem levado em consideração a fundamentação, mas tão 

somente o contexto do risco (GUAZINA, 2008). Tal compreensão “não reconhece 

que toda e qualquer população atendida faz parte do ‘social’ e toda e qualquer ação 

dos profissionais e do próprio campo de conhecimento da Musicoterapia é 

essencialmente social” (GUAZINA, 2008, p. 112). Segundo a autora, às abordagens 

musicoterapêuticas que têm em comum a base de sujeito social ao invés de 

essencialista são nomeadas de Musicoterapia Social (GUAZINA, 2008). Em especial 

frente à crescente demanda de trabalho além do consultório particular, a autora 

trouxe contribuições da Etnomusicologia e das Ciências Humanas para a 

fundamentação e prática da musicoterapeuta social na atualidade, trazendo 

conceitos da música como prática social e, portanto, também como perpetuadora de 

violência, da violência de Estado, e da violência da patologização (GUAZINA, 2008). 

Um relato de experiência de musicoterapia de base social em equipe 

multiprofissional em um acolhimento institucional demonstraram que a população 

alvo, crianças, tiveram melhora tanto em seu rendimento escolar quanto em sua 

relação com a comunidade (VITOR, 2009). A musicoterapeuta Vitor afirma que o 

trabalho sistemático, planejado e continuado permitiu a construção de relações 

positivas na vida das crianças e que a Musicoterapia pode ser uma alternativa para 

construção de laços de pertencimento e solidariedade (2009). 

 
 
3. Musicoterapeutas no Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
 

 
A entrada da Musicoterapia no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

faz parte de uma conquista de participação política dos/as musicoterapeutas, 

articulada pela participação em movimentos sociais, tais como: Fóruns, Audiências 

públicas e Conferências e que passam a exigir maior participação e 

representatividade nas agendas públicas e espaços de discussão das políticas, bem 

como maior aprofundamento teórico-pratico, pautados com a discussão de direitos 

humanos (GUAZINA, VITOR, GONÇALVES et al., 2011). 

O processo histórico de entrada da Musicoterapia no SUAS aparece descrito 

por Guazina et al., (2011), e traz importantes registros da participação dos/as 

musicoterapeutas neste processo. Essa caminhada culminou com o reconhecimento 
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do/a musicoterapeuta como profissional trabalhador/a do SUAS, de acordo com a 

resolução 17/2011 do Conselho Nacional de Assistência Social e, durante esse 

processo, a primeira sistematização da atuação do/a musicoterapeuta social foi 

realizada pelo Grupo de Trabalho por Musicoterapeutas no SUAS, por meio do 

documento “Per�l do Musicoterapeuta Social” (UBAM, 2011). O documento consta 

de 17 itens como diretrizes de trabalho do/a musicoterapeuta de abordagem social. 

A entrada do/a musicoterapeuta no SUAS marcou a possibilidade de 

ampliação da oferta seu trabalho de maneira remunerada como uma categoria 

profissional de nível superior. Ao mesmo tempo, trouxe desafios em relação à 

construção dessa prática de maneira continuada. Há poucos relatos de trabalho 

continuado e sistematizado de musicoterapeutas empregados na área da 

assistência social, sendo que alguns caem em paradigmas que não trazem 

ressonância com a política social, quando têm interpretações de base essencialista 

(GUAZINA, 2008). Portanto, para contribuir com a sistematização do trabalho, 

trazemos um relato de experiência da primeira autora do trabalho em equipamento e 

proteção social básica, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), dentro 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
 
3. Musicoterapia no Serviço de Convivência: Grupo Confiança 
 
  

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos se caracteriza por 

promover ações integradas ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF), busca prevenir a institucionalização e a segregação deste público atendido, 

viabilizando acesso às informações a respeito de direitos e participação cidadã. O 

trabalho é desenvolvido: “em grupos ou coletivos e organizam -se de modo a ampliar 

trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de 

identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência 

comunitária” (BRASIL, 2014). A população atendida nestes serviços são: cr ianças 

até seis anos, crianças, adolescentes, jovens e idosos. 

O trabalho foi desenvolvido com grupos abertos de uma a duas horas de 

duração quinzenalmente por aproximadamente um ano e meio de processo. O grupo 

Confiança (nome mudado para a escrita desse artigo) era composto por uma média 

de 13 pessoas, na maioria mulheres e crianças com idade (avós, mães e seus 
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filhos/as e netos/as) que variava de sete a mais de sessenta anos. O local dos 

atendimentos era na igreja católica da comunidade, com a qual o CRAS tinha 

parceria. Alternado ao trabalho de musicoterapia, eram realizadas atividades de 

artesanato, que na maioria dos grupos de convivência foram desenvolvidas há muito 

tempo, motivo pelo qual as usuárias e a equipe inicialmente demonstraram bastante 

resistência e adesão ao trabalho. Nesse sentido, acreditamos que embora novas 

práticas sejam estimuladas no trabalho com grupos, a inserção de novos 

profissionais nos serviços geram desafios às equipes, no sentido de reestruturação 

das atividades, onde novas possibilidades de metodologias ganham espaços. 

A estrutura dos atendimentos eram: (1) aquecimento, (2) roda de conversa, 

(3) desenvolvimento, (4) relaxamento e (5) fechamento. A estrutura do trabalho foi 

construída conforme as necessidades do grupo, e a roda de conversa foi um 

momento importante onde o grupo trazia várias questões da vida na comunidade, 

bem como as dificuldades enfrentadas. Inicialmente, o processo foi desenvolvido 

com alguns combinados: cantar e acolher todas as manifestações musicais do 

grupo, independente das diferenças religiosas que o grupo pudesse ter. Durante o 

desenvolvimento do atendimento, a principal técnica utilizada foi a improvisação, 

seguida da recriação. por meio da leitura e do canto das canções. 

A proposta das canções contribuiu para incluir no grupo as pessoas que não 

eram alfabetizadas, que na maioria das vezes lembravam e interagiam através do 

canto ou execução instrumental de um instrumento de percussão, de maneira que 

todos os sujeitos pertencentes aquele espaço tinham condições de interagir com a 

manifestação musical do grupo. A improvisação era desenvolvida conforme as 

orientações da roda de tambores comunitária (SUZUKI, 2008). O trabalho era 

finalizado com relaxamento e fechamento, no relaxamento eram utilizados uma 

espécie de pot-pourri das canções que haviam sido cantadas no dia, e os 

participantes avaliavam o atendimento. O estilo musical predominante foi o de 

música de raiz e música sertaneja, sendo que a música mais recorrente foi 

“Franguinho na Panela”, de Tião Car reiro e Pardinho. 

O local onde o trabalho foi desenvolvido era um espaço na comunidade, e 

que passava por reformas. Em função disto, não havia piso no chão nem água para 
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beber e inicialmente não havia instrumentos musicais, motivo pelo qual foi 

desenvolvido uma oficina para confecção de instrumentos musicais. 

A questão da violência, analisadas por Moura (2007), pode ser 

compreendida como um continuum que envolve diversas formas de manifestações: 

armadas, “domésticas”, sexuais, sociais, econômicas etc. No te rritório onde o 

trabalho foi desenvolvido, aconteceram situações em que em função de situações de 

violências e conflitos geraram a morte de dez adolescentes. No momento em que as 

pessoas que haviam perdido seus familiares, tão jovens e de maneira tão cruel, a 

musicoterapia foi um espaço de acolhida para dialogar sobre aqueles conflitos 

vivenciados pela comunidade. Em momentos como esses, a experiência musical foi 

um canal mobilizador das seguintes atitudes descritas pelos participantes: Paz, 

Força, Agradecimento, Solidariedade, Arte e Esperança. 

De acordo com uma participante do Grupo Confiança, sobre sua experiência 

no grupo: 

Na terceira idade, estou vivendo e revivendo os sonhos que ficaram para trás, 
e é bom compartilhar com todos essa satisfação. Bom é esperar 
ansiosamente pelas terças-feiras. É inesquecível, temos até a chance de 
digerir a ideia do amor que não é apego: é liberdade de desejar o melhor para 
os nossos semelhantes (Participante Grupo Confiança). 

Durante os momentos de roda de conversa, os participantes foram 

incentivados à participação social, levando a realidade em que viviam, seus desafios 

e demandas em espaços políticos de escuta qualificada. Assim, muitos passaram a 

participar das conferências, audiências públicas e contestar sobre situações 

vivenciadas pela comunidade. Sobre a participação social, Telles afirma: 

Aí está também o lado mais importante dos direitos, quando vistos pelo 
prisma dos “sujeitos falantes” que se apresentam na cena pública. Essa 
presença desestabiliza consensos estabelecidos e permite alargar o “mundo 
comum”, fazendo circular na cena pública outras referências, outros valores, 
outras realidades, que antes ficavam ocultados ou então eram considerados 
irrelevantes e desimportantes para a vida em sociedade (2003, p. 69) 

A música como musicoterapia também favoreceu a expressão, o sentimento 

de pertença e a coesão no grupo. Improvisações do tipo solo-tutti foram 

oportunizadas, além do canto de canções, na intenção de promover um espaço de 

escuta e diálogo de todos e entre todos (PAVLIEVIC, 2001). 
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Apesar dos benefícios desse dispositivo musicoterapêutico nesse grupo, o 

trabalho foi descontinuado de maneira abrupta pela gestão. No retorno de um breve 

recesso das atividades, a musicoterapeuta foi informada sobre sua transferência de 

equipamento sem substituição por outro/a profissional, inviabilizando a continuidade 

do processo e a despedida da musicoterapeuta ao grupo. A gestão justificou a 

transferência informando que não havia interesse do grupo na musicoterapia. 

Porém, a musicoterapeuta encontrou um dos participantes do grupo em uma 

conferência, quem questionou o motivo dos atendimentos terem sido 

descontinuados no grupo. Assim, o grupo solicitou o retorno dos atendimentos de 

musicoterapia à gestão. Até o momento da escrita desse artigo, os atendimentos de 

musicoterapia não foram retomados. 
 

4 Considerações finais 
 
 

A experiência relatada com o Grupo Confiança demonstrou uma abordagem 

social da musicoterapeuta, favorecendo o uso da música em um grupo aberto e 

heterogêneo em sexo e faixa etária que participou de uma proposta do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado à Proteção Social Básica e ao 

CRAS. Os pontos fortes desse relato foram os resultados envolvendo a coesão do 

grupo, a possibilidade de diálogo e expressão na música de situações de violência 

vividas pela comunidade, bem como a ampliação de sua participação social.  

As limitações do relato são a impossibilidade de um material mais 

sistematizado de registro e análise da produção musical do grupo, além de poucas 

menções a cada participante no grupo. Tais limitações sugerem uma possibilidade 

de documentação mais sistematizada e acessível para o/a musicoterapeuta no 

equipamento. Caso houvesse esse material sonoro-musical registrado e acessível 

às autoras para a escrita desse artigo, poderíamos aprofundar a nossa interpretação 

do uso da música como analogia da escuta de cada um do grupo, de focos de 

tensões, e de sua posterior/ possível resolução. 

A interrupção do grupo de maneira arbitrária traz também muitas reflexões. 

Como garantir a continuidade de um trabalho que tem gerado resultados? Uma via é 

garantindo a contratação de trabalhadores do SUAS por meio de concursos 

públicos. Como complemento, há a necessidade da avaliação de cada serviço de 
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maneira clara e continuada, respeitando a participação dos usuários e suas 

escolhas. O diálogo constante entre equipes e a interdisciplinaridade são também 

diretrizes no trabalho social (UBAM, 2011) que colaboram na garantia de um serviço 

continuado. Por fim, o trabalho de participação social e política da comunidade de 

musicoterapeutas pode colaborar na inserção permanente e ética do 

musicoterapeuta nos equipamentos de proteção social (GUAZINA et al., 2011). 

A partir da fundamentação, do relato de experiência, e do que preconiza a 

política do SUAS, podemos concluir que a atuação da musicoterapeuta na proteção 

social básica envolve um trabalho diferenciado na assistência social, no qual esse 

profissional compreende a música como construção sociocultural (UBAM, 2011) e 

realiza seus atendimentos a partir de seu papel como ouvinte, mediador, aliado, e 

sujeito ativo na trama social (VITOR, GONÇALVES, ARAUJO, et al., 2012; 

GONÇALVES; VITOR, 2013). De acordo com a experiência do Grupo Confiança, 

percebemos a importância da mediação da musicoterapeuta no processo do grupo, 

o qual se empoderou com sua participação nas experiências musicais-

musicoterapêuticas, com o diálogo, passando à participação social no combate às 

situações de violência e de precariedade. 

Esperamos que esse trabalho contribua na implementação da musicoterapia 

em outros equipamentos de proteção social, bem como no diálogo entre 

musicoterapeutas que trabalham no SUAS e que têm compartilhado suas 

experiências nessa caminhada. 
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REFLEXIONES ACERCA DE LA SUPERVISIÓN EN MUSICOTERAPIA. 

SUPERVISIÓN DE UN EQUIPO DE MUSICOTERAPEUTAS 
 
    Diego Schapira 

      
En este capítulo expresaré algunas ideas acerca de la supervisión, para 

abocarme luego a la descripción de la supervisión de un equipo de musicoterapia. 

en un hospital general de agudos. La supervisión es un aspecto fundamental  de la 

ética del ejercicio profesional del musicoterapeuta, constituyéndose en un espacio 

en el que el mismo, con la ayuda de un supervisor, puede acceder a una 

comprensión cabal de la problemática las personas con las que trabaja, revisar los 

aspectos procedurales de sus intervenciones, comprender los aspectos relacionales 

concientes e inconcientes  implícitos en las dinámicas interactivas entre los 

participantes, considerar la influencia de la institución en la que trabaja en su 

quehacer cotidiano, y advertir el involucramiento de aspectos propios en el devenir 

de una sesión o de un proceso terapéutico. 

Es curioso advertir que, siendo la supervisión un aspecto esencial para la vida 

profesional del musicoterapeuta, sea escasa la bibliografía publicada acerca de este 

tema. De la existente, la mayoría se encuentra en idioma inglés, lo que hace que en 

el afán de profundizar en el conocimiento sobre este tema,  muchas veces se recurra 

a dichos libros, que suelen tener una mirada acerca de la supervisión diferente a la 

que prima en los países hispanoparlantes. Tampoco pareciera advertirse el énfasis 

necesario acerca de su necesidad en los contenidos curriculares, y muchas veces 

los colegas se gradúan sin tener la plena conciencia de que supervisar nuestro 

trabajo es imprescindible. De este modo, con el correr de los años se han ido 

instalando en el imaginario profesional ciertas ideas, algunas veces sostenidas por 

supuestos consensuados por la comunidad musicoterapéutica, cuyo ejercicio va en 

detrimento de la consideración que los demás profesionales de la salud, y parte de 

la sociedad tienen de la disciplina. 

Una de estas ideas es que “la supervisión se realiza de maner a indispensable 

sólo para las prácticas durante la formación”. En la etapa de formación como 

musicoterapeutas, en realidad no podría ser de otra manera dado que, si así no 
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fuera, además de constituir un error en la dinámica docente, generaría una grieta en 

la ética profesional. La supervisión de las prácticas en la etapa universitaria es una 

salvaguarda para los pacientes con los que se trabaja, y para los futuros 

musicoterapeutas es un aprendizaje en acción de las bases de la ética profesional. 

De hecho, hay textos dedicados a la supervisión “pre -profesional” (por ej. Summer, 

2001; Stige, 2001; Thomas, 2001). El problema es que luego no se hace hincapié en 

la consideración de que esta práctica, inherente a la excelencia académica en la 

formación de los musicoterapeutas, es solo el primer paso para la incorporación de 

la supervisión como parte del ejercicio profesional.  

Otra de las ideas imperantes -que tal vez tenga su origen en la idea anterior-, 

ya para los graduados, es que la supervisión es algo necesario en el inicio de la 

práctica y que, con la acumulación de experiencia, se puede ir tornando en algo 

prescindible. En este caso, se suele incurrir en reposar en la falta de urgencia, y se 

olvida la prevención de las habituales circunstancias –a veces pequeñas- que 

contribuyen a la configuración de las dinámicas múltiples y complejas de cada uno 

de los procesos terapéuticos. Entonces, los musicoterapeutas supervisan su trabajo 

luego de graduarse, y al poco tiempo comienzan a espaciar el lapso entre cada 

supervisión, hasta relegarlas para cuando se encuentran en situaciones confusas  

que no pueden desentrañar, o en las que advierten que pueden estar cometiendo un 

error. Es como si se considerara a la supervisión como una situación necesaria solo 

para resolver emergencias, pero no para prevenirlas.  Si pensamos a la ética no 

como un conjunto de obligaciones a cumplir, sino como el consenso establecido en 

el seno de la comunidad acerca de los mejores criterios, valores y conceptos que 

deben orientar la conducta del musicoterapeuta, en función de los más elevados 

fines que se puedan atribuir a la construcción de conocimiento y al ejercicio de la 

profesión, debería  prevalecer la noción de que la supervisión, en tanto práctica 

básica de la ética profesional, es una parte del trabajo del musicoterapeuta que debe 

realizarse a lo largo de toda la vida de trabajo. Esta es una de las principales 

razones por la que los musicoterapeutas no deberían considerar a la supervisión 

como algo opcional, ni como algo que es necesario sólo en los comienzos del 

ejercicio profesional, de lo que se puede prescindir a medida que aumenta la 

experiencia profesional. La supervisión es una parte del trabajo, y como tal debe 
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estar considerada dentro de los honorarios contratados, y como parte de la inversión 

necesaria de todo musicoterapeuta para su buen desempeño profesional. No 

supervisar denota una actitud vinculada con la omnipotencia, con la ignorancia o con 

la negación, y en ninguno de estos casos favorece la práctica del musicoterapeuta. 

 
¿Quien supervisa? 
 

Si bien en algunos países se ha prestado atención a la formación de 

supervisores, sobre todo para la etapa pre-profesional, no hay un consenso claro 

acerca de las características que debe reunir quien se dedique a esta tarea. Tal vez 

haya un acuerdo en que el supervisor debe ser un buen profesional, con experiencia 

acreditada en el campo clínico y/o social y sólidos fundamentos teóricos. Sin 

embargo Cheryl Dileo sostiene que la supervisión musicoterapéutica va más allá de 

las aptitudes clínicas o pedagógicas, incluyendo una combinación de habilidades 

psicoterapéuticas, educacionales y evaluativas que deben sumarse a “atributos 

personales específicos, tales como el desarrollo de actitudes positivas sobre la 

profesión (…) en el nivel más básico lo más importante pareciera ser el tipo de 

persona que es el supervisor, siendo más importante que los métodos y técnicas 

que el mismo utilice, su habilidad para establecer una relación de trabajo efectiva y 

colaboradora con sus supervisados” (Dileo, 2001 pág 22,23).  

En algunos casos se percibe al supervisor como un terapeuta. En otras 

oportunidades, se lo piensa como un docente. En ambos casos se diluye la 

singularidad de la instancia de supervisión, que no debería confundirse con un 

proceso terapéutico especifico que realiza el supervisando, ni debería homologarse 

con una tarea exclusivamente docente. Si bien confluyen elementos de ambas 

vertientes, la supervisión no es terapia ni es docencia, sino que adquiere atributos 

propios y específicos, establecidos en la intersección de estos dos campos. 

Configura una zona específica, enraizada en los mismos pero claramente diferente 

ya que apunta al crecimiento interior del musicoterapeuta en sus aspectos 

profesionales, y al dominio de los procedimientos específicos. Es responsabilidad del 

supervisor establecer los alcances y los límites de su tarea cuando se establece el 

contrato de trabajo con los supervisandos, y permanecer atento a la dinámica de la 
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supervisión cuando se aproxima a los límites de su especificidad. De hecho, es 

habitual advertir en supervisión que algunas dificultades en el trabajo del 

musicoterapeuta se deben al desconocimiento de algunos procedimientos 

específicos, o bien de contenidos teóricos. En estos casos, la tarea del supervisor es 

establecer la línea divisoria entre el campo de la supervisión y el de la formación, y 

sugerir la profundización del estudio con quien corresponda. También es habitual 

que, en la profundización de las implicancias personales que conlleva el trabajo del 

musicoterapeuta, este se tope con aspectos cuyo tratamiento excede el encuadre de 

la supervisión. Nuevamente, es el supervisor quien debe establecer la línea divisoria 

y sugerir al colega que supervisa la revisión de los mismos en un ámbito terapéutico. 

En lo que no debería haber discusión, es en que la supervisión en musicoterapia 

debe ser llevada a cabo por un musicoterapeuta. No hay otro profesional que tanto 

por sus conocimientos teóricos y técnicos, como por su trayectoria en el ejercicio 

asistencial pueda comprender y abarcar tan cabalmente la superposición de 

dinámicas que experimenta quien está supervisando.  

 
¿Qué se supervisa? 
 

Idealmente, en la supervisión se genera un espacio en el cual los 

supervisandos pueden tender a desarrollarse al máximo de su potencial, eligiendo 

su propio camino como terapeutas, al revisar con otro todos los aspectos inherentes 

a su ejercicio profesional. Pero esto no se da de inmediato, sino que requiere 

transitar un proceso en el que se van logrando niveles de profundidad mayores a 

medida que se afianza la relación supervisor-supervisando. Frohne-Hagemann se 

pregunta “ ¿El supervisor está ahí para aconsejar, enseñar, entrenar, apoyar, prevenir el 

agotamiento y analizar improvisaciones musicales y sus dinámicas relacionales, o para algo 

más? Es muy importante estar al tanto de la función del supervisor para no quedar 

involucrado en con�ictos que surgen de contractos de supervisión poco claros”(2001, pág 

232).  

Desde la perspectiva del Abordaje Plurimodal en Musicoterapia (APM) se 

considera que en el proceso de supervisión se construye una relación transferencial 

entre el musicoterapeuta y el supervisor, similar a la que se da en los procesos 

terapéuticos, por lo que la contratransferencia le otorga a este último una valiosa 
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información acerca de lo que puede estar ocurriéndole a quien supervisa. Como 

señala Mechtilde Jahn-Langenberg “Cuando las constelaciones transferenciales y 

contratransferenciales son tomadas en consideración, el trabajo hacia la 

comprensión se convierte en una composición creada por el supervisor y el 

supervisado en conjunto” ( 2001, pág 271). Se pone en juego un complejo sistema en 

el que participa el musicoterapeuta que supervisa, analizando la transferencia de sus 

pacientes y la contratransferencia que en él se genera con los mismos, a la vez que 

se da un proceso transferencial entre el supervisando y el supervisor. Esto 

constituye un sistema triádico compuesto por el/los pacientes, el supervisando y el 

supervisor, siendo el supervisando quien tiene contacto con los otros dos, mientras 

el supervisor establece una relación con el/los pacientes a través del mismo. Esto 

significa que  intervienen por lo menos dos vínculos en esta situación, dato que no 

conviene perder de vista ya que, si bien cada elemento del sistema triádico opera 

independientemente en un sistema diádico (paciente-musicoterapeuta; 

musicoterapeuta-supervisor). el hecho de que uno de ellos actúe en ambos (el 

musicoterapeuta) hace que, además de posibilitar que la supervisión sea posible, 

esta integre en su tarea un interjuego tan usual como complejo de identificaciones, 

proyecciones y contraidentificaciones proyectivas. El trabajo hacia la búsqueda de 

significado se da a través del análisis de esta doble instancia transferencial, que es 

lo que permite orientarse hacia el sentido del trabajo que realiza el supervisando con 

sus pacientes. Jahn-Langenber destaca que “ esto promueve una re-experimentación 

de la situación terapéutica, renovando el sufrimiento de la misma, y entrando en 

simpatía con el problema (a revisar). El supervisor es llevado al campo de 

procesamiento común, traído a la vida del trabajo compartido entre la improvisación 

y las asociaciones que la acompañan. El trabajo interno del musicoterapeuta 

adquiere espacio en el campo reproducido de la supervisión profesional”(Jahn -

Langenberg, 2001, pág 274-275). Es decir que es habitual que el musicoterapeuta, 

en la instancia de supervisión, reproduzca con el supervisor aspectos de la dinámica 

transferencial que con él establecen sus pacientes. El supervisor entonces debe 

estar atento a la doble dinámica transferencial paciente-musicoterapeuta y 

musicoterapeuta-supervisor, a la vez que establece una conexión con la situación de 

los pacientes a través del musicoterapeuta. 
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La supervisión en musicoterapia contempla tres niveles: el primero de ellos 

concierne a la forma en que se implementan las técnicas y procedimientos y es el 

nivel más superficial de la supervisión. Se da por sentado que las mismas son 

conocidas por los musicoterapeutas, y se revisa si dichos procedimientos han sido 

realizados de manera adecuada.  

El nivel intermedio implica revisar dos aspectos. El primero de ellos es la 

pertinencia de las técnicas y procedimientos utilizados, en función de la lectura de 

los procesos terapéuticos de los pacientes. El segundo se refiere al establecimiento 

de objetivos y estrategias terapéuticas, para cada usuario o grupo  con los que se 

trabaja. Esto es muy importante porque desde la perspectiva del APM pensamos en 

una musicoterapia centrada en la singularidad de cada persona, como unidad 

biopsicosocioespiritual, con su historia, su padecimiento, su entorno social específico 

y sus propios modos expresivo-receptivos. 

El tercer nivel es el más profundo, e implica revisar tanto los aspectos 

transferenciales de los pacientes, como los aspectos contratransferenciales de los 

musicoterapeutas puestos en juego. No se abordarán aquí las particularidades del 

trabajo con la transferencia en musicoterapia, que varía en función de la población 

con que se trabaje, de la institución en la que esta labor se lleva a cabo, y del tipo de 

asistencia (focal o en proceso). Pero debe entenderse que cada situación es única, y 

que a los musicoterapeutas nos suceden cosas diversas en el trabajo en “ese” 

servicio, en “esa” insti tución, con “esa” patología, y con “ese” paciente en particular. 

Por lo tanto, en este nivel se supervisan los aspectos más profundos inherentes al 

posicionamiento del musicoterapeuta trabajando en cada situación particular. Se 

establece el acuerdo con el supervisando de llegar, si es necesario hasta aspectos 

que limiten con la frontera del trabajo terapéutico. Aceptando la consideración del 

determinismo psíquico se considera que en cada caso se ponen en juego aspectos 

de la historia de vida del musicoterapeuta, que se entrecruzan con la verticalidad del 

momento que le toca vivir, y que pueden condicionar su disponibilidad y actitud 

profesional. ¿Quién podría afirmar que nada nos afecta de lo que a nuestros 

pacientes les ocurre?  Como bien señala Mendes Barcellos (2004) “ ¿quién de 

nosotros no deseó alguna vez que un paciente no asistiera a una sesión? ¿Qué 

musicoterapeuta no se sintió completamente paralizado delante de un paciente que 



95 
 

ANAIS DO XVI FÓRUM PARANAENSE DE MUSICOTERAPIA e I Seminário Paranaense de 
Pesquisa em Musicoterapia. Volume 16 – 2015. 

 
 

no realiza ninguna manifestación sonora o que no responde a todo aquello que el 

musicoterapeuta realiza? ¿Cuántas veces no pretendemos dar de alta a un paciente 

por considerarnos incapaces de ayudarlo?”  La neutralidad y abstinencia que la ética 

profesional nos reclama como requisitos básicos de nuestra eficiencia, requiere que 

permanentemente nos aboquemos a revisarnos en cada situación en particular con 

nuestros pacientes. Habitualmente, entonces, la instancia de supervisión llega hasta 

un punto a partir del cual el supervisando podrá seguir ahondando en su espacio 

terapéutico personal. 

 
Supervisión de un equipo de musicoterapia en medicina 
 

Presentaré la modalidad de supervisión de un equipo de musicoterapia 

especializado en el área de medicina. El mismo trabaja en el Hospital General de 

Agudos y Maternidad Bernardino Rivadavia, de la ciudad de Buenos Aires. Para 

comprender el encuadre cabe mencionar que este es uno de los 33 hospitales 

públicos de la ciudad. La gente que allí concurre generalmente carece de seguros 

privados o de cobertura laboral de salud, aunque también se incluye a quienes la 

poseen. Es decir que la población hospitalaria es mayoritariamente de bajos o 

medios ingresos, y habitan tanto en la ciudad como en la periferia (Buenos Aires 

tiene 14 millones de habitantes). Parte de la población asistida también consiste de 

inmigrantes de países vecinos (Paraguay, Bolivia y Perú) que aún no han 

regularizado su residencia. Este dato es importante, porque los musicoterapeutas 

deben profundizar en una musicalidad multicultural. 

La salud pública de la ciudad posee un excelente sistema de residencias y 

concurrencias. Las residencias constituyen un sistema rentado de especialización de 

posgrado dependiente del gobierno de la ciudad, para médicos y otros profesionales 

de la salud como psicólogos, nutricionistas, musicoterapeutas, terapeutas 

ocupacionales o kinesiólogos, entre otros. Quienes quieran ser residentes deben 

someterse a un riguroso examen. Las concurrencias también son un sistema de 

formación de posgrado, pero no es rentado sino ad-honorem. Los concurrentes 

asisten al hospital dieciséis horas semanales durante cuatro años. 
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El hospital Rivadavia es uno de los ocho hospitales que hasta el momento 

han habilitado este sistema para los musicoterapeutas, y la concurrencia del mismo 

se caracteriza por estar especializado en la atención en medicina. Durante los cuatro 

años, los musicoterapeutas hacen rotaciones en los servicios de clínica médica de 

hombres, clínica médica de mujeres, reumatología, pediatría, obstetricia y 

neurocirugía, y atienden consultas por demanda en la unidad de terapia intensiva. 

Además reciben clases teóricas, y deben realizar cada año una investigación, cuya 

aprobación por el Departamento de Docencia e Investigación del hospital los habilita 

para pasar al año siguiente.  

Durante esos cuatro años, los musicoterapeutas recién graduados trabajan de 

manera cotidiana con situaciones de dolor, sufrimiento, miedo, ansiedad y muerte, a 

lo que se suman otros aspectos adicionales como el encontrarse con situaciones 

familiares habitualmente disfuncionales, y difíciles condiciones sociales. También, 

cuando se trata de pacientes que provienen de otras provincias u otros países, los 

musicoterapeutas frecuentemente deben ayudarlos a superar el aislamiento y la 

desconexión de su entorno. Afortunadamente los profesionales también advierten 

que su trabajo contribuye al mejoramiento y acompaña los procesos de los pacientes 

durante la internación, y esto implica que parte de su tarea sea ayudarlos a volver a 

su vida fuera del hospital. Como es de imaginar, todo esto impacta en la persona del 

musicoterapeuta, y va generando efectos en él que muchas veces sólo se advierten 

por acumulación. Por eso, más allá de la asistencia a clases teóricas donde 

aprenden acerca de las patologías con las que trabajan, es imprescindible un 

espacio de supervisión. Es necesario para evitar el burn-out. Para ejemplificar con 

una simple analogía pensemos en los médicos radiólogos. Ellos cuentan con un 

medidor que les indica cuándo han alcanzado un grado de exposición por el que 

deben espaciar su trabajo. Si no lo hacen, pueden contaminarse. Los 

musicoterapeutas estamos permanentemente expuestos a temáticas difíciles, y a 

situaciones límites que inevitablemente causan algún efecto en nosotros. El 

dispositivo más apropiado para prevenir, o bien advertir si nos “estamos 

contaminando”, y modi�car nuestra forma de estar y actuar con un paciente, es el de 

la supervisión. 
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¿Qué se supervisa? 
 

La supervisión en musicoterapia, en el ámbito hospitalario, contempla los tres 

niveles antes mencionados. Pero considerando las características particulares del 

trabajo, donde el musicoterapeuta trabaja con la enfermedad y/o el deterioro físico, 

el dolor y a menudo con la muerte, la supervisión reclama abocarse al tercer nivel de 

profundidad. En este tipo de supervisión el musicoterapeuta puede registrar y 

analizar, más allá de la eficacia y pertinencia de los procedimientos y recursos 

implementados, los aspectos contratransferenciales que se ponen en juego cada vez 

que entran en un servicio del hospital y cada vez que, en ese servicio, se acercan al 

paciente con el que van a trabajar.  

En el espacio de supervisión entonces suelen emerger contenidos profundos 

que, si no se revisan, no solo pueden obstaculizar el trabajo clínico, sino que pueden 

afectar al musicoterapeuta.  No es extraño que surjan frases que denotan un 

impacto en temas vinculados con el sistema de creencias del musicoterapeuta, 

como “la enfermedad o la muerte es algo que nos da vueltas todo el tiempo en la 

cabeza”, “me hace pensar en la propia muerte, o en la de mis padres”  o  “a veces 

tengo la sensación de que hay muertes injustas y otras no” . También pueden 

emerger contenidos vinculados a otras situaciones vitales, como la posibilidad de la 

maternidad expresada por una de las concurrentes al decir “ el embarazo no es 

contagioso”. En otros casos el musicoterapeuta puede tener di�cultades para 

acceder a un servicio en particular y no a otros, y esto inevitablemente se vincula 

con aspectos de su mundo interno. La supervisión en estos casos puede ayudarlo a 

desentrañar qué lo obstaculiza. A veces, por ejemplo, puede ser el haber tenido 

parientes que han sufrido esa enfermedad. Otras, la proyección en algún paciente 

de contenidos internos que no pueden ser revelados a la conciencia, o bien la 

identificación de alguien a quien deben asistir con alguna persona de su propio 

entorno. La supervisión entonces le permite al musicoterapeuta darse cuenta de las 

posibles raíces de la dificultad con que se encuentra. Su resolución corresponde al 

ámbito terapéutico. 
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¿Cómo se supervisa? 
 

La supervisión de este equipo es grupal, con una frecuencia semanal, todos 

los miércoles, durante 2 horas. Cada semana se trabaja sobre lo que ocurre en uno 

o dos servicios y, si es necesario nos enfocamos en alguna situación específica que 

haya ocurrido en algún otro servicio, que no pueda esperar hasta la otra semana. La 

dinámica grupal potencia el efecto de la supervisión, ya que los colegas advierten 

que hay problemáticas comunes, que no son exclusivas de un solo servicio, ni 

exclusivas de una sola persona. Como bien señala Frohne-Hageman “ Los miembros 

de los grupos de supervisión aportan diferentes posiciones, puntos de vista, marcos 

de entendimiento y patrones de intervención. Estas posiciones pueden ser discutidas 

en lo que se refiere a su compatibilidad e integración. Integración acá significa 

encontrar puentes y conexiones entre diferentes vistas del problema actual sin 

mezclarlas al azar” y agrega que “ la variedad de usuarios y la variedad de 

perspectivas teoréticas enriquecen a la supervisión; el proceso de encontrar puentes  

para la integración promueve el compañerismo y la tolerancia para con las diferentes 

formas de hacer y analizar trabajo clínico” (2001, pág 233).  

  Por otro lado, la participación de todos permite compartir y aliviar el peso de la 

tarea a revisar, ya que en un grupo de supervisión, “ pueden descubrirse una 

variedad de relaciones transferenciales y dinámicas particulares dentro del campo 

interpersonal entre sus miembros “ (Jahn -Langenberg, 2001, pág 275). 

En el comienzo de la actividad, quienes van a supervisar leen un informe 

acerca de lo realizado en su servicio, y comentan sus sensaciones e ideas acerca de 

lo ocurrido. Luego se da paso a una pequeña discusión grupal, y a partir de ahí, 

trabajamos con las técnicas del Abordaje Plurimodal. Consideramos que una de las 

maneras más efectivas de hacer insight acerca de lo que nos ocurre en nuestro 

trabajo, es utilizando nuestras propias herramientas con nosotros mismos. Por eso 

utilizamos las diferentes formas de las improvisaciones musicales terapéuticas, 

diversas técnicas de trabajo con canciones, técnicas con música editada y diferentes 

técnicas receptivas.  

Relataré dos ejemplos que ilustran esta dinámica: 
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1) En una de las habituales supervisiones las musicoterapeutas que trabajan en el 

servicio de clínica médica de hombres manifiestan estar muy tristes, debido a que 

uno de sus pacientes, internado desde hacía 10 días por una infección que derivó 

en una septicemia fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, donde 

falleció. Simultáneamente la musicoterapeuta que trabaja en el servicio de 

neurocirugía cuenta que se asustó y no supo cómo actuar cuando al estar por 

iniciar la sesión, su paciente internado por una micosis en meninges, comienza a 

tener convulsiones. Sólo atinó a llamar a los enfermeros, y relata haberse sentido 

paralizada. A todo esto las musicoterapeutas que están iniciando su primer año 

de concurrencia, y realizan su rotación en neonatología comentan que no saben si 

podrán soportar seis meses en ese servicio, ya que en las primeras dos semanas 

asistieron a la muerte de tres niños, uno de ellos mientras atendían a su mamá. 

Como es de imaginar, el clima en la supervisión es tenso y la sensación 

predominante es de pesadumbre. La propuesta, ante esta situación, fue la de 

elaborar algunas de las propias ideas y sentimientos con respecto a la muerte. La 

supervisión no es un espacio terapéutico personal y hay un acuerdo de que, por lo 

tanto, hay niveles de profundidad a los que no llegaremos. De todos modos, como 

era necesario poder enfrentar esa situación, la propuesta fue la de crear una 

canción, que versara sobre la muerte. El fundamento de esta sugerencia consistía 

no sólo el de poder procesar y esclarecer estas ideas y sensaciones, sino el de 

conectar a las musicoterapeutas con sus aspectos creativos, brindándoles la 

posibilidad de generar algo nuevo, de poder simbólicamente  “dar vida” a algo, de 

poner en práctica una actividad que las conecte con sus aspectos más vitales y 

renovar la energía que aleje la posibilidad del burn-out. Las musicoterapeutas 

eligen recrear una parte de la canción “The show must go on” (El show debe 

continuar), de Queen, que es la canción que el grupo hace como despedida aún 

en vida de su cantante Freddy Mercury. Toman la primera parte de la canción y 

escriben: 

 
Espacios vacíos - ¿Para qué estamos? 
Lugares solos - ¿y qué hago yo? 
Sin parar, ¿Alguien sabe lo que buscamos? 
Otro día, otra sesión 
otro día, alguien muere hoy 
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Del análisis del mismo podemos inferir que las musicoterapeutas, 

simbólicamente, recrearon la angustia que les producía trabajar con las mujeres con 

riesgo de perder sus embarazos y de alguna manera pudieron “parir” en la música. 

Lo que cada musicoterapeuta fue tocando y escuchando durante la improvisación, 

como la escucha y el análisis posterior les permitieron darse cuenta de lo que les 

estaba ocurriendo. Como señala Scheiby “ escuchar el análisis de música de los 

usuarios y de los otros supervisados, puede ayudar al supervisado a expandir su 

entendimiento de los significados múltiples o específicos de la música” (Scheiby, 

2001, pág 315). La interpretación del análisis nos permite establecer que  lograron 

modificar y darle dirección a una pulsión que sonaba enquistada, hasta llegar a un 

climax que fue vivido como algo liberador en el último golpe forte tocado al unísono. 

Se escucha que van manteniendo la figura rítmica del pulso cardíaco, y que la 

misma se va acelerando a medida que se va incrementado la intensidad. Las tres 

musicoterapeutas lo van realizando en conjunto, y cada una va modificando la forma 

de ejecución de sus instrumentos, estableciendo desde el timbre –es decir desde lo 

identitario de cada una- una clara distinción entre ellas. Nótese que la tensión no 

radica en la forma de organización de la energía psíquica (escuchada en la 

figuración rítmica), sino en elementos pulsionales (escuchados en la estabilidad 

rítmica), en la energía psíquica puesta a disposición (escuchada en el volumen, que 

se va incrementando incesantemente hasta terminar en un silencio reparador) y en 

la identidad femenina de las musicoterapeutas (escuchada en el timbre). Lo que se 

escucha es descripto como un parto, y esto permite que las musicoterapeutas 

rotantes en el servicio del obstetricia puedan advertir cómo aspectos personales 

vinculados a no sentirse preparadas para ser madres obstaculizan su ejercicio 

profesional.  

 

A modo de conclusión 
 

La supervisión no es algo opcional, sino una parte del trabajo del 

musicoterapeuta que debe realizarse a lo largo de toda la vida profesional. Es una 

de las salvaguardas de la ética profesional, y no depende de cuanta experiencia se 

tenga en un campo de trabajo, ni de los años acumulados en el ejercicio laboral. Los 
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musicoterapeutas somos personas que trabajamos con personas. Permanentemente 

transitamos por situaciones vitales que pueden afectarnos en lo particular, y que 

pueden afectar nuestra eficacia terapéutica. Muchas veces podemos encontrarnos 

en los consultorios con circunstancias  de nuestros pacientes que nos impacten en 

núcleos propios no resueltos, albergados en nuestro Inconciente, y que pueden 

minar no solo la forma de ayudarlos, sino hasta nuestra forma de vivir nuestra 

profesión. Para prevenir esto, la supervisión cataliza los procesos de descubrimiento 

por parte del supervisando, y redunda en una mejor comprensión de sí mismo, del 

proceso que realizan los pacientes y en una mejora en el grado de eficiencia de su 

accionar profesional. Por lo tanto, la supervisión es algo indispensable para 

garantizar una buena disponibilidad hacia el trabajo, y procurar mantener una actitud 

hacia la excelencia profesional. 

En lo inherente a la supervisión de un equipo de musicoterapia en el ámbito 

hospitalario, podemos ver que la misma: 

•  Confiere la posibilidad de un ejercicio idóneo;  

• Permite revisar diagnósticos;  

• Permite revisar y formular hipótesis y estrategias terapéuticas; 

• Posibilita indagar acerca de los recursos instrumentados ; 

• Genera la posibilidad de analizar la transferencia musicoterapéutica; 

• Permite analizar la contratransferencia musicoterapéutica del profesional que 

supervisa; 

• Facilita el trabajo interdisciplinario; 

• Habilita la posibilidad de confrontar temas claves en el trabajo hospitalario; 

como: los límites en la asistencia, el posicionamiento ante el dolor, el 

deterioro físico y la muerte; 

• Permite revisar las formas de estar en el hospital con el objetivo de evitar el 

burn-out. 
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INTERFACES DE MÚSICA E INSTRUMENTOS DIGITAIS 
EM AMBIENTE WEB 

(OFICINA) 
 

HENRIQUE BERGAMO16 
 
 
RESUMO 
 
Buscando ampliar os recursos disponíveis para o campo da educação musical e da 
musicoterapia, a presente pesquisa apresenta ferramentas digitais desenvolvidas 
em ambiente web para a utilização do computador em conjunto com periféricos de 
entrada (gamepads, webcam e teclado musical) com interfaces que facilitam o 
acesso do usuário dispensando a instalação de softwares ou configurações 
especiais para sua utilização. O formato para apresentação para o trabalho é de 
uma oficina com exposição oral e demonstração dos aplicativos com a  utilização de 
recursos multimídia. 
 
Palavras Chave: Musicoterapia, Aplicativos musicais, Websound API. 
 
 
ABSTRACT 
 
Seeking to expand the resources available to the field of music education and music 
therapy, this research presents digital tools developed in web environment for the 
use of the computer with input devices (gamepads, webcam and music keyboard) 
through interfaces that facilitate user access dispensing software installation or 
special settings for it use. The format for presentation to work is a workshop with oral 
presentation and demonstration of the applications using multimedia resources. 
 
Keywords: music therapy, musical Applications, Websound API. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

As ferramentas digitais para produção musical disponíveis são inúmeros e 

possibilitam novos recursos para o campo da educação musical e da musicoterapia.  

No entanto, por exigir conhecimentos técnicos especializados, essas tecnologias 

acabam por tornar-se distantes e muitas vezes inacessíveis aos educadores e 
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http://lattes.cnpq.br/0212773876110069. E-mail: hsbergamo@hotmail.com 
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musicoterapeutas, o que acaba por restringir o seu uso na sala de aula e no setting 

musicoterapêutico. 

Objetivando facilitar o acesso à interfaces digitais de produção musical, esta 

pesquisa buscou recursos disponíveis para integrar periféricos de entrada (teclado, 

gamepads e webcam) utilizando o ambiente web para construção de interfaces 

musicais interativas. O propósito desta oficina é o de apresentar aplicativos de 

música desenvolvidas em ambiente web que se mostram amigáveis ao usuário e 

que podem ser utilizadas sem a necessidade de configurações especiais ou 

instalação de programas adicionais no computador.     

 Os projetos desenvolvidos possibilitam a configuração de instrumentos 

musicais digitais interligados a periféricos de entrada que não restringem o acesso 

de dados de entrada somente ao mouse e  ao teclado alfanumérico, ampliando a 

gama de movimentos do usuário – tocar com movimento da cabeça, membros 

superiores e inferiores, possibilitando recursos que podem ser utilizados também no 

campo da reabilitação.  

 

 

METODOLOGIA 
 

- Exposição oral com recursos multimídia para acesso aos aplicativos online. 

- Definições básicas: APis, aplicativos web, ambiente web, periféricos, 

linguagem HTML, javascript e Css. 

- Apresentar de forma suscinta as APIs: webaudio, webmidi, webRTC e 

gamepad API, utilizadas no desenvovimento dos aplicativos.  

- Demonstração das possibilidades de uso dos aplicativos junto com os 

participantes. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 A pesquisa musical do século XX proporcionou uma gama infindável de 

ferramentas tecnológicas que podem ser aplicadas a música. Desde os processos 
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de composição, passando pela execução e reprodução, as novas tecnologias 

modificaram todas as relações anteriores do fazer e o ouvir.   
 

 
Hoje estamos imersos numa paisagem sonora cujos sons, especialmente 
musicais, são, em sua quase totalidade, gerados por alto-falantes. 
Praticamente toda a música que ouvimos provém deles. É uma situação 
oposta à vivenciada por ouvintes antes do surgimento da fonografia em que 
toda a música era ouvida no momento e no lugar em que estava sendo 
criada. (IAZZETTA, 2012, p.19) 

 
  

Além da revolução proporcionada pela gravação fonográfica e o universo dos 

microfones e autofalantes, Zuben (2004) descreve os novos instrumentos criados na 

primeira metade do século XX, começando com os instrumentos elétricos, o 

Thelharmonium, as Ondas Martenot, o Theremin e os órgãos Hammond. E, embora, 

não se possa afirmar que a ligação da música e tecnologia seja uma exclusividade 

do século XX, Zuben a�rma que neste século as inovações tecnológicas “foram 

fundamentais para uma aproximação entre a ideia de tecnologia e música.” ( 

ZUBEN, 2004, p.10) 

 Um número sem fim de novas questões se coloca em pauta. Iazzetta 
descreve a mudança no conceito de audição: 

 

Com o passar do tempo, apresentações ao vivo deixaram de ser padrão para 
qualquer tipo de escuta em música. O que a maioria dos ouvintes entende 
hoje por audição musical refere-se à escuta através de sistemas 
reprodutores, como o rádio, os discos e as fitas magnéticas. (IAZZETTA, s/d, 
p. 4) 

 

  Da mesma forma, surgem os temas referentes às implicações das novas 

tecnologias no campo da composição, e diversas questões referentes ao “som 

musical”, o ruído e à utiliz ação do sample, temas amplamente debatidas no campo 

da música eletroacústica. Uma pequena síntese pode nos servir de referência 

através do pensamento do Profº Keulheutter: “As possibilidades inesgotáveis do 

som, que a tecnologia moderna oferece ao músico criativo, são inseparáveis da 

tecnologia; porque devem ser realizadas na tecnologia, através da tecnologia e na 

sociedade criada pela tecnologia.” (KOELLREUTTER, 1977, p. 6)  
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 No campo da musicoterapia, o uso da tecnologia digital já possui relatos que 

atestam sua eficácia tanto em atividades voltadas à improvisação e criação, bem 

como no campo da reabilitação e desenvolvimento motor. Os controladores 

oferecem a oportunidade de adaptar instrumentos às possibilidades de movimento e 

coordenação do paciente. Um controlador de nome The Beamz17, que funciona por 

feixes de luz, tem no seu site diversos depoimentos e vídeos de musicoterapeutas e 

pessoas ligadas á reabilitação, onde discorrem sobre as vantagens do uso desta 

ferramenta. 
 
 
Tenho vindo a utilizar o Sistema de Beamz Música Interativa por quase um 
ano em um ambiente de reabilitação neurológica, especificamente clientes 
respondem com entusiasmo e energia. Em um ambiente de grupo, eu 
trabalho com uma variedade de clientes que têm distintamente diferente do 
motor e as capacidades cognitivas. O Beamz é definitivamente um fator 
motivador que estimula a simultânea função motora, coordenação mão-olho e 
recuperação da memória cognitiva de curto prazo. (VAUDREUIL, s/d) 
 

  
Em outro contexto, Orellana nos traz um relato de caso, onde se utilizou de 

computadores e softwares gratuitos no tratamento de um paciente de 28 anos, 

diagnosticado com atraso do desenvolvimento, realizado no Centro de Assistência e 

Reabilitação Especial da cidade de Buenos Aires. Utilizando-se das experiências 

musicais descritas por Kenneth Bruscia – experiências recreativas, de composição, 

de escuta e de improvisação, o autor ressalta o papel facilitador dos recursos 

tecnológicos no tratamento: “Em pessoas com necessidades especiais a utilização 

de ferramentas tecnológicas favorece a expressão sonora, interagindo com o 

terapeuta, tendo o uso do computador somente como um meio para estabelecer um 

vínculo.” (Orellana, 2008)  

 Voltando-nos para a área da educação buscou-se em Orff, um referencial 

para o tratamento dado aos sistemas digitais e controladores. O método elaborado 

por Carl Orff para musicalização infantil tem alguns pontos que podem ser 

considerados para o universo da prática musical com grupos ou pessoas que não 

tem o domínio de um instrumento musical. 

                                                           
17 No site http://thebeamz.com/ pode-se encontrar informações sobre o controlador e vídeos 
e depoimentos sobre o seu uso em ambientes pedagógicos e terapêuticos. 
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 Para Orff o ritmo é a base sobre a qual se assenta a melodia e, em sua 

proposta pedagógica, deveria provir do movimento, enquanto a melodia nasceria 

dos ritmos da fala. (...) Há também grande ênfase no movimento corporal e na 

expressão plástica, interligados à experiência musical. (FONTERRADA, 2008, p. 

161)                                                                                                                                                                                  

 Além de uma proposta metodológica, Orff juntamente com Curt Sachs e Karl 

Maendler desenvolveu um conjunto de instrumentos que compreende xilofones, 

metalofones e vários outros de percussão que são largamente usados até hoje. 

 No âmbito deste trabalho, o tratamento dado aos xilofones e metalofones foi o 

ponto utilizado como referência para os sistemas digitais. O computador oferece 

uma gama infindável de possibilidades sonoras e de combinações de instrumentos e 

timbres podendo gerar sons tanto por síntese digital como pela reprodução de 

samples de áudio manipulados através de filtros e efeitos.  

 Os instrumentos virtuais oferecem a mesma versatilidade dos xilofones e 

metalofones de Orff no sentido de que podem ser preparados com um conjunto 

restrito de notas (seja uma escala pentatônica ou outra combinação qualquer) o que 

facilita a prática musical no contexto da musicalização e do atendimento 

musicoterapêuco por proporcionar instrumentos que podem ser adaptados e 

modificados de acordo com os objetivos estabelecidos. 

Usado de forma tradicional (com acesso pelo mouse e teclado alfa-numérico) 

o computador acaba por restringir uma parte importante do processo, que é 

valorizado por Orff, que é o movimento e a expressão plástica.  

 Para cuidar deste aspecto foram levantadas as possibilidades de interação 

dos periféricos de entrada e controladores MIDI interligados ao computador para a 

tradução de movimentos em sinais digitais. Dessa forma amplia-se a gama de 

gestos que podem ser utilizados para construir e configurar instrumentos virtuais.  

 

 

CONCLUSÃO 
 
 Esperamos que a oficina proporcione aos participantes uma aproximação do 

universo tecnológico da música, incentivando o uso dos recursos disponíveis, bem 
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como oferecendo os caminhos para o acesso e utilização de maneira prática destas 

ferramentas.  

 As tecnologias estão disponíveis, a questão que se apresenta neste trabalho 

é a de criar meios para oportunizar o acesso às pessoas que trabalham na linha de 

frente da educação e da musicoterapia.  Dessa forma as ferramentas tecnológicas 

podem se somar às tradicionalmente utilizadas, ampliando a gama de recursos 

disponíveis para o trabalho destes profissionais. 
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MUSICOTERAPIA E CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: UM ESTUDO 

FENOMENOLÓGICO DAS REPERCUSSÕES CLÍNICAS DE UMA EXPERIÊNCIA 
EM GRUPO COM PESSOAS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE 

 

Mariana Cardoso Puchivailo – UNB, CAPES18 

Adriano Furtado Holanda - UFPR19 

 
RESUMO 
O trabalho teve por objetivo investigar as repercussões clínicas apresentadas por 
sujeitos em sofrimento psíquico grave, frente a uma experiência em grupo de 
Musicoterapia. Trata-se de um estudo qualitativo de orientação fenomenológica com 
onze sujeitos que frequentam um CAPS II na cidade de Curitiba. Para compreender 
as repercussões dessa experiência foram realizadas entrevistas individuais no início 
e no fim do processo da pesquisa e 17 sessões de Musicoterapia em grupo. Como 
procedimento de análise das entrevistas foi utilizada a análise fenomenológica de 
Giorgi. As repercussões clínicas apresentadas foram: mudanças na relação com a 
música; interação; descontração; conquista de objetivos pessoais; elaboração de 
experiências recordadas; catarse; um projeto de vida; repensar a relação com o 
outro, repensar-se frente ao outro; realizar coisas novas; um espaço para estar; 
sentir-se compreendido; desconforto. A partir dessa experiência, percebemos o 
potencial da música para auxiliar no cuidado à Saúde Mental, criando um espaço 
mais descontraído, que facilita a interação e cria um ambiente que tem como foco a 
vida e não a doença. Mas também notamos que não é um processo que será 
indicado a toda a população em sofrimento psíquico grave, já que pode haver 
desconfortos significativos em alguns membros do grupo frente ao contato com a 
música produzida em grupo.  
 
Palavras-Chave: Musicoterapia, Sofrimento Psíquico Grave, Fenomenologia. 
 

ABSTRACT 
The study aimed to investigate the clinical implications presented by people in a 
serious psychic suffering, against an experience in a group of music therapy. This is 
a qualitative study with a phenomenological orientation made with eleven individuals 
attending CAPS II in the city of Curitiba. Individual initial and final interviews were 
made and 17 sessions of music therapy in group were executed. To analyze the data 
the Giorgi's phenomenological method was used. The clinical implications were 
                                                           
18 Psicóloga (graduada pela UFPR) e Musicoterapeuta (graduada pela UNESPAR). Mestre em 
Psicologia Clínica pela UFPR e doutoranda em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB. 
http://lattes.cnpq.br/9832588061745060 
19 Doutor em Psicologia e Docente (Graduação e Mestrado) na Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). http://lattes.cnpq.br/7344227427939366 
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presented: changes in relation to music; interaction; relaxation; achievement of 
personal goals; elaboration of remembered experiences; catharsis; a life project; 
rethink the relationship with the others, rethink ourselves facing others; experience 
new things; a space for being; feeling understood; discomfort. Several reflections 
were fired during the research about music therapy and clinical practices related to 
mental health as a general practice. From this experience we realized the potential of 
music to assist in the care of mental health by creating a more relaxed space that 
facilitates interaction and creates an environment that focuses on life and not 
disease. But we also notes music therapy it is not a therapy that can be indicated to 
the entire population in severe psychological distress, as there may be significant 
discomfort in some members against contact with music produced group.  
 
Keywords: Music therapy, Severe Psychological Suffering , Phenomenology.  
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