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CONCEITOS DE MÚSICA QUE EMBASAM A PRÁTICA DA
MUSICOTERAPIA NA CONTEMPORANEIDADE
Frederico Gonçalves Pedrosa4
Luís Eduardo Cândido5

RESUMO
Este texto busca entender quais os conceitos sobre música são expressos pelos
escritores na área de musicoterapia. A partir da análise das publicações da
Revista Incantare, que possuem as temáticas de musicoterapia, investigou-se qual
conceito de música tem sido utilizado pelos musicoterapeutas. Fez-se uma Análise
conteúdo (BARDIN, 1977) tendo como parâmetro as categorias sugeridas por
Even Ruud (1990). Encontrou-se que 38% destes textos veem a música como
estímulo discriminativo, 34,5% como meio de comunicação, 48% como linguagem
não verbal e 27,5% como experiência, aprendizado e contexto. Indica-se a
confluência de conceitos filiados às diferentes ideologias nos textos da
musicoterapia, bem como a necessidade de se atualizar os textos básicos desta
área para que abarque estéticas baseadas em ideologias mais contemporâneas.
Palavras-chave: Musicoterapia, Música, Conceito de Música.
INTRODUÇÃO

Como o próprio nome da área de conhecimento da musicoterapia indica, a
música é algo de importância estruturante para sua atividade. Segundo a Barsa,
música é a “arte de coordenar fenômenos acústicos para produzir efeitos
estéticos” (1994, p. 219). No entanto, essa conceituação exclui o contexto onde a
música e, principalmente, os sujeitos que a produzem.
Elliot e Silverman (2015) dizem que existem duas formas de se conceituar a
música, uma destas formas pode ser chamada de “conceitos de trabalho” pois
abordam apenas os elementos do som (altura, intensidade, duração e timbre)
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abarcando também os elementos da música (melodia ritmo e harmonia). Segundo
tais autores, ao reduzir a música aos seus elementos físicos e apenas ao
“trabalho” musical (p.e. a notação musical), se reduz também os valores éticos e
sociais dos processos e produtos musicais.
Neste sentido, outros autores propõem a ideia de que, para além dos
elementos musicais, música signifique uma práxis social e para isso propõe o uso
de três termos: MÚSICAS, no plural, que significa tudo que entendido como
música por todas as culturas do mundo; músicas, um tipo de práxis específica –
que leve em conta os sujeitos, os processos, os produtos e os contextos nos quais
são feitas – e; música, para a ideia ordinária do que é o fazer musical (ELLIOT &
SILVERMAN, 2015).
Even Ruud (1990) nos diz que o campo da musicoterapia moderna (póssegunda guerra mundial), no entanto, se preocupa mais em conceituar o que é
terapia do que música. Isto implica em dizer que os musicoterapeutas estão mais
ocupados em “atribuir argumentos razoáveis às aplicações terapêuticas da música
do que em especular sobre a natureza e o papel da mesma” (ibdem, p.85). O
trabalho musicoterapêutico acontece através da música (PIAZZETTA, 2010), por
tanto se faz necessário o investimento no desenvolvimento do conceito e do
entendimento do que vem a ser a música na musicoterapia.
A música, dentro da musicoterapia, pode ser conceituada e analisada a
partir de pontos de vista singulares. Para tal feito os teóricos da musicoterapia a
aproximam de outras ciências. Na cultura grega o temo musikè dava-se de modo
complexo e integrado a outras áreas de conhecimento como medicina, psicologia,
ética, religião, filosofia e vida social (PIAZZETTA, 2010). Argumenta-se, a partir do
exposto até aqui que o conceito de música em musicoterapia dependerá, entre
outros fatores, do ponto de vista teórico do musicoterapeuta e de quais áreas de
conhecimento se aproxima a sua prática.
Partindo de análises estéticas e socioculturais, Ruud (1990) afirma que é
possível diferenciar quatro escolas dentro da musicoterapia a partir dos seus
conceitos de músicas. A primeira delas, Ruud (1990) chama de Positivista e diz
que o que a singulariza é o fato de entender música como um “estímulo
Anais do XVIII Fórum Paranaense de Musicoterapia n° 18 / 2017

27

discriminativo” (p.88). Isto quer dizer que alguns musicoterapeutas conceituam
música como uma junção de elementos sonoros (altura, intensidade, duração e
timbre). Kairalla & Smith (2013), por exemplo, dizem que na composição.
“(...) a energia sonora se organiza também dentro de certos
critérios e fenômenos, tais como linha melódica, harmonia
(baseada em consonâncias e dissonâncias dos sons) e
ritmo”. Estes aspectos também podem ser discutidos em
termos do comportamento biológico (humano e animal) (p.
31).
A segunda estética da música presente nos trabalhos de musicoterapia é
aquela que se refere à psicologia da terceira força. Nestes trabalhos “a música
contém ou representa emoções que são comunicadas ao ouvinte. Conceito que
encontrou forte apoio na cultura e provou a eficiência na musicoterapia humanista”
(RUUD, 1990, p.89). Sakuragi & Cunha (2015), por exemplo, nos dizem que, no
contato com crianças autistas, o uso da música pelo musicoterapeuta, pode
“facilitar o estabelecimento da comunicação com essas crianças por meio das
experiências musicais e do uso dos instrumentos musicais” (p. 99).
Em outros trabalhos é possível perceber a terceira estética onde se salienta
que a música é uma linguagem não verbal emocional e que tem a capacidade de
alcançar áreas da psique que processam informações, mas que não nos
comunicamos a nós mesmos. Prado (2013) exemplifica o exposto citando
Benezon. Afirma que a musicoterapia estuda o complexo som - ser humano no
intuito de que se abram canais de comunicação (p.77)
Por fim, Even Ruud (1990), salienta sua própria visão da música – para ele
o valor fundamental da música está na cultura. Argumenta que a natureza
polissêmica da música ajuda a construir nosso lugar na comunidade social,
cultural e universal, e, por tanto, também pessoal. Tal natureza faz da música não
uma ferramenta, mas um meio para a compreensão de si e do outro em uma
relação recursiva e consensual entre musicoterapeuta e cliente (PIAZZETTA,
2010). A esta forma de ver a música Even Ruud chama de “experiência,
aprendizado e contexto” e no artigo de Passos e Wawzyniak (2015) esta última
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perspectiva pode ser vista em articulação com a Musicoterapia Social. Neste
trabalho os autores estudam a brincadeira de roda chamada de Tambor de Criola
e seus elementos musicais para construir novos conhecimentos em musicoterapia.
A música em musicoterapia não pode desconsiderar a presença do homem
e todos os aspectos que o envolvem. Segundo Piazzetta (2010) a música e o ser
humano no fazer musical, são partes que se entrelaçam caminhos que se cruzam
e constroem pontos de intersecção.

METODOLOGIA

Neste trabalho, utilizaremos as categorias de Ruud (1990), anteriormente
expostas, para analisar todas as publicações da Revista InCantare a partir da
metodologia chamada Análise de Conteúdo em busca de se entender quais os
conceitos de música são operacionalizados no trabalho dos musicoterapeutas
brasileiros.
Cunhada por Laurence Bardin (1977), a Análise de Conteúdo é descrita
pela referida autora como um conjunto de técnicas que se aplicam a discursos
diversos. Ela visa obter, por meio de procedimentos sistemáticos, indicadores
quantitativos ou qualitativos que permitam a inferência de conhecimentos relativos
à produção/recepção de mensagens.
Para Bardin (1977), o método é dividido em três fases. A primeira etapa se
chama pré-análise, quando são definidos os documentos e protocolos a serem
analisados, as hipóteses e os objetivos delineados e os indicadores de critério de
análise que serão utilizados. O segundo momento, chamado de codificação,
reporta-se à transformação do dado bruto em estrutura traduzida de manifestação
do dado. A última etapa é quando se trata os dados de forma que eles ganhem
relevância estatística, simples ou complexa. Isto permite que se produza quadros
de resultados, diagramas ou figuras que coloquem as informações geradas pela
análise em relevo.
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A escolha da referida revista se deu pelo fato de ser uma publicação
semestral reconhecida no campo acadêmico da musicoterapia e por possuir textos
de estudantes, profissionais e professores de várias instituições nacionais e
internacionais desta graduação. Dos 64 textos disponíveis no sítio virtual da
revista, foram selecionados 29. Estes dizem respeito às publicações escritas por
musicoterapeutas, que versam sobre musicoterapia e que não são revisões
bibliográficas (já que ao revisar a literatura, é usual que o autor não demonstre a
sua ideologia).

DISCUSSÃO

Dos textos selecionados e analisados podemos perceber que 38% deles
veem a música como estímulo discriminativo, 34,5% como meio de comunicação,
48% como linguagem não verbal e 27,5% como experiência, aprendizado e
contexto. Além disto, foram expostos outros termos (que operacionalizam outros
sistemas ideológicos e, por isso, outras estéticas) que não estão descritos por
Ruud

(1990),

como:

espaço-tempo

(7%),

visão

quântica

(3,5%)

como

transdisciplinaridade (3,5%).
Estes dados estão tabulados no quadro que segue.

Conceito

Textos

Música

como

Música como

Música como

Música

estímulo

meio

linguagem

experiência,

discriminativo

comunicação

não verbal

aprendizagem

de

contexto.
1

x

x

2

x

x

3

x

4

x

5
6

x

x
x
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7

x

8

x

9

x

10

x

11

x

x

12

x

x

13
14
15

x

x

16

x

x

17

x

x

18

x

19

x
x

20

x

x

21

x

x

22

x

x

23
24

x

x

25

x

x

26

x

27

x

x

28

x

x

29

x

x

Tabela 1: tabulação dos conceitos.

Anais do XVIII Fórum Paranaense de Musicoterapia n° 18 / 2017

31

É notável que muitos textos usem referenciais de descrição da música de
matrizes ideológicas diferentes. Pode-se perceber, por exemplo, a conjunção de
estéticas positivistas com humanistas. É possível que isto se dê pelo fato de que o
principal teórico estudado nas universidades brasileiras é Bruscia (2000) com seu
livro epistemológico Definindo Musicoterapia. Como o referido autor é filiado ao
humanismo, sua definição de música se encaixa ao que Ruud (1990) entende
como “música como meio de comunicação”. Desta forma, autores que utilizam de
termos como “frequências” ou “intensidades” sonoras também utilizam da
definição de Bruscia (2000, p.111) para se referenciar, mesclando campos
conceituais diferentes. Raramente, no entanto, isto acontece com aqueles textos
que utilizam da música como experiência, aprendizagem e contexto (menor dos
contingentes). Isto é possível, porque os autores afiliados a esta percepção se
preocupam em delimitar e sistematizar o seu campo de trabalho no intuito se
entender em oposição às demais áreas da musicoterapia.
Um fato que não foi foco deste estudo, mas que nos chama atenção é que
raramente os aspectos formais das músicas são indicados através de dados
formais (como partituras) e mesmo informais (como descrições subjetivas da
música, por exemplo, “a música era doce”). Se levarmos em consideração os
escritos de Elliot e Silverman (2015), ao falarmos sobre MÙSICAS precisamos nos
atentar tanto aos “conceitos de trabalho” – isto quer dizer os elementos sonoro
musicais – como às práxis que envolvem a música. Desta forma, pode-se dizer
que, no que tange ao pensamento musical, a produção musicoterapêutica está,
em muitos casos, aquém do que uma boa operacionalização da música sugere.
Por fim, é sintomático que os termos como quântico, espaço-tempo e
transdisciplinaridade não apareçam nas categorias de Ruud (1990). Isto se deve
pelo fato destes termos entrarem em voga com o advento das teorias quânticas e
principalmente com lançamento de Ponto de Mutação de Fritjof Capra, publicado
em 1983, posterior ao lançamento original da publicação Caminhos da
Musicoterapia – ano de 1980.
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CONCLUSÕES
A partir do exposto até aqui pode-se dizer que existem equívocos em
relação ao que se diz sobre a música que o musicoterapeuta faz. A partir das
estéticas afiliadas às diferentes filosofias que sublinham as teorias da psicologia,
percebemos conflitos gerados pelas diferentes ideologias expressas nos
conteúdos dos textos revisados.
Jean-Yves Busseur salienta que toda notação musical é imprecisa, porém
existem inúmera formas de escrever música. Seu livro Do som ao sinal: Notação
Musical (2014) informa várias maneiras de se escrever música – inclusive meios
de escrita não ocidentais. Além destas existem as chamadas notações alternativas
que muito educadores musicais utilizaram.
Nos salta aos olhos, apesar de não ter sido o objeto desta pesquisa, o fato
de que a grande maioria dos textos da área da musicoterapia apresenta poucas
(quando apresentam) descrições musicais. Quase não se usam termos referentes
aos

elementos

do

som

e

da

música

para

descrição

das

práticas

musicoterapêuticas. Ao contrário, se diz como se vê a música dentro da terapia.
Por fim, terminamos com alguns questionamentos: qual música se faz em
musicoterapia? Quando pensamos nas músicas que fazemos, conseguimos
visualizar tantos os elementos sonoro-musicais quanto a práxis envolvida? Se não
pensarmos sobre a música que fazemos, como podemos nos intitular
musicoterapeutas?
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