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PESQUISA EM MUSICOTERAPIA COM MÉTODOS MISTOS 

    Claudia Regina de Oliveira Zanini (UFG)2 

 

RESUMO: As origens da Musicoterapia levaram a área a construir um campo 

vasto para práticas, teorias e investigações científicas. Para avançarmos como 

área de conhecimento, este tripé (prática-pesquisa-teoria) se inter-relaciona em 

um continuum, como um espiral.  O contato com a práxis nos traz indagações, que 

levantam problemáticas e questões norteadoras. Assim, passamos a refletir sobre: 

Como desenvolver um projeto? Quais os principais pontos a responder na 

construção de um? Quais os percursos, os desenhos metodológicos que podemos 

utilizar? Existe um só caminho para um determinado tema? Como fazer 

encaminhamentos para Comissões de Pesquisa ou Comitês de Ética? O objetivo 

dessa conferência é refletir sobre os elementos que constituem o pensar sobre a 

pesquisa em Musicoterapia e apresentar classificações que tem sido utilizadas, 

com maior foco na utilização de métodos mistos (mixed design). Acreditamos que 

a complementariedade dos dados é o principal ponto que nos inspira a 

desenvolver esse tipo de metodologia, que pode se tornar um desafio para o 

pesquisador em virtude da complexidade e quantidade de resultados a analisar. 

Buscando elucidar o tema, serão apresentados exemplos de pesquisas 

desenvolvidas, incluindo trabalhos orientados, concluídos ou em andamento, no 

âmbito da docência no Curso de Musicoterapia e no Programa de Pós-Graduação 

em Música da Universidade Federal de Goiás.  
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