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MUSICOTERAPIA QUE SE FORMA E TRANSFORMA 
O que se publica nos periódicos das Universidades que contam 

com o curso de Musicoterapia? 
 

Juliana Ribeiro Lopes6 

 

RESUMO: O presente artigo foi elaborado com o intuito de analisar as pesquisas 
publicadas nos periódicos das três universidades públicas que contam com o 
curso de Bacharelado em Musicoterapia: Universidade Federal de Minas Gerais, 
com o periódico Per Musi; Universidade Federal de Goiás, com a revista Música 
Hodie; e Universidade Estadual do Paraná, com a publicação InCantare. A busca 
foi baseada nos sumários das publicações na plataforma Scielo e nos sites das 
publicações Hodie e InCantare. Termos como “cognição”, “memória”, “emoção”, 
“linguagem” “saúde”, “deficiência”, e “neurociências”, além, obviamente, de 
“Musicoterapia”, associadas a “música” orientaram a escolha pelos artigos 
analisados. Foram encontrados cinco artigos na revista Per Musi, dez na Música 
Hodie e trinta e dois na InCantare. Com a análise e listagem dos artigos 
escolhidos, foi possível verificar que a Musicoterapia, uma área interdisciplinar por 
natureza e de limites flexíveis, é um campo que forma nas universidades em que 
está inserida, e transforma as áreas adjacentes, sobretudo Música e Medicina.  
Palavras-chave: Musicoterapia. Pesquisa. Cognição. Saúde. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A intenção, ao iniciar a pesquisa, foi de delimitar os tipos de investigações 

que emergem nos periódicos das universidades em que estão presentes os cursos 

de Musicoterapia. O objetivo era ir além de artigos com a expressão da área de 

conhecimento. Com isso, na busca pelos objetos de pesquisa, foram admitidos 

termos como “cognição”, “memória”, “emoção”, “linguagem”, “saúde”, “deficiência”, 

e “neurociências”, além de, obviamente, “Musicoterapia”. 

Com isso, temas adjacentes à área, como saúde do músico e memória 

musical entraram no escopo dos artigos selecionados e relatados na sequência. 

Essa diversidade mostra a vocação interdisciplinar da Musicoterapia e sua 

capacidade de inserção em diversos aspectos. Ainda assim, para continuidade 

																																																													
6 Estudante do Bacharelado em Musicoterapia da UNESPAR, e-mail: 
lopesjulianar@gmail.com. Currículo Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4559651T1.  



35	

	

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

	

dessa investigação, a opção será por filtrar artigos somente com aspectos 

musicoterapêuticos. Essa potencialidade ficará explícita na análise dos artigos 

recolhidos.  

Um dos problemas da pesquisa, foi o fato de um dos periódicos, a Revista 

InCantare, ser da área de Musicoterapia, o que, por um lado, oportunizou um 

número bastante alto de artigos, mas, por outro lado, impediu que pudesse ser 

apresentada a diversidade da Musicoterapia como uma área que se mostra 

interdisciplinar. Com isso, fica evidente o que Bruscia (2000, p. 08) admite como 

uma das dificuldades em definir a Musicoterapia, sendo que essa se apresenta 

como uma disciplina que dialoga com outras áreas de conhecimento e não tem 

fronteiras imutáveis. Considerando esse aspecto, e os artigos arrolados, é 

possível verificar uma Musicoterapia, que se forma e transforma, a partir da 

perspectiva refletida nos periódicos das três Universidades Públicas em que o 

curso se encontra inserido no Brasil. 

 

METODOLOGIA E OBJETIVOS 

 

A fim de delimitação da temática, a busca orientou-se pelos sumários dos 

periódicos, tendo em vista os títulos e resumos das publicações. Se fossem 

consideradas somente as palavras chaves, no periódico Per Musi, por exemplo, 

seriam apresentadas somente três publicações na área; a Revista Hodie trouxe 

um volume totalmente dedicado à Musicoterapia; e a publicação Revista InCantare 

é quase exclusivamente composta por artigos de profissionais musicoterapeutas.  

Ainda assim, dentre os artigos elencados, é possível verificar que a 

temática da Musicoterapia, e suas contribuições às áreas adjacentes, é de grande 

relevância e desperta interesse em pesquisadores da Neurociência e da Música. 

 

1. APRESENTAÇÃO DOS PERIÓDICOS 

 

O princípio da pesquisa foi pelo arrolamento dos periódicos das três 

universidades públicas que contam com o curso de Musicoterapia. Esse recorte foi 
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definido por não constarem revistas científicas das faculdades particulares em que 

a graduação está ativa. Não foi analisada a existência de revistas científicas em 

instituições que possuam o curso de Pós-Graduação.  

1.1. Per Musi, da Universidade Federal de Minas Gerais 

 

O periódico Per Musi, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi 

criado em 2000 como Revista de Performance Musical e, modificada, em 

2004, em um periódico visando abrigar as interfaces da Música com qualquer 

outra obra científica (PER MUSI). 

 Na plataforma Scielo, os números da Per Musi estão disponíveis desde o 

ano de 2008 (volume único, n.18), o que determinou o recorte temporal da 

pesquisa. É no n. 20 do ano de 2009 que se encontra a primeira referência a 

temas adjacentes à Musicoterapia. Dos cinco artigos analisados, apenas dois 

contaram com a colaboração de musicoterapeutas: o primeiro artigo, de 2009, em 

uma equipe interdisciplinar, e o artigo publicado em 2015. 

 

1.2.  Revista Música Hodie, da Universidade Federal de Goiás 

 

A revista da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi criada em 2001. O 

objetivo da publicação é incentivar a produção com temáticas relacionadas “à 

Performance Musical e suas Interfaces, Composição e Novas Tecnologias, 

Educação Musical, Música e Interdisciplinaridade, Musicoterapia, Linguagem 

Sonora e Intersemiose, Musicologia” (REVISTA MÚSICA HODIE). No site da 

publicação, os números disponíveis começam no ano de 2001. Em 2015, o vol. 15 

n.2, foi totalmente dedicado à Musicoterapia. 

Dos dez artigos analisados, apenas dois não tinham musicoterapeutas, 

graduados ou pós-graduados, e/ou acadêmicos de Musicoterapia dentre os 

autores.  
 

1.3.  Revista InCantare, da Universidade Estadual do Paraná 
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A Faculdade de Artes do Paraná (FAP), integrada pela Lei nº 13.283, em 

2001 à Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), tem o curso de 

Bacharelado em Musicoterapia reconhecido pelo Ministério da Educação em 1986.  

O periódico da instituição, a Revista InCantare, publicada pelo Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Musicoterapia (NEPIM) foi criada em 

2010, com o nome do Núcleo e rebatizada com o nome atual no ano de 2012.  

No site da revista, a mesma “possui caráter interdisciplinar” e publica 

pesquisas “que tragam contribuições para o campo da Musicoterapia, da Música, 

da Educação, da Saúde e de áreas afins” (REVISTA INCANTARE).  

A segunda edição do ano de 2015, volume 6, número 2, foi inteiramente 

dedicada aos 40 anos da formatura da primeira turma do Bacharelado em 

Musicoterapia da FAP. Assim, além de um perfil memorial da fundadora do curso, 

Clotilde Leinig, trouxe os trabalhos de conclusão de curso dos graduandos.  

 

2. ANÁLISE DOS ARTIGOS 

 

Com base nos artigos elencados, será feito uma breve análise dos 

principais temas tratados nos periódicos. Para fins de melhor visualização dos 

termos elencados, as menções claras a “Musicoterapia” serão grifadas.  

 

2.1. Per Musi 

 

Em comum, trazem os artigos (ver Quadro 1) aspectos da música como 

uma fundamental ferramenta de memória, cognição e emoção, dentro do processo 

terapêutico, afetando principalmente músicos, mas não sem desenvolver e 

impactar outros indivíduos. 

Dentre os artigos analisados, destaca-se o primeiro, publicado em 2009, em 

acerca da relevância da música na construção da identidade, através de uma 

autobiografia musical, em que “a música lhes recorda sobre o quê e quem são (...) 

a despeito da fragilidade física e emocional imposta pela enfermidade” (FRANCA 

et ali, 2009).  
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O segundo artigo, junta memória, performance e fenomenologia, no âmbito 

de um grupo de trombonistas. O objetivo do trabalho, não reserva qualquer 

aspecto musicoterapêutico. No entanto, fez essa ligação da música com a 

memória, apresentada como um fenômeno que culmina na performance (ROCHA, 

2010). Além disso, se aproxima ao ver a música como um fundamento das 

relações interpessoais, a exemplo do primeiro artigo.  

Por fim, o mais recente artigo desenha um histórico da Musicoterapia e a 

sua relação terapêutica com o Transtorno do Espectro Autista. Uma revisão 

bibliográfica e sintética que demonstra que a Musicoterapia “apresentaria 

melhoras em áreas do desenvolvimento não-musicais como, também, 

desenvolveria habilidades musicais, embora este não seja o objetivo primário da 

musicoterapia” (SAMPAIO et al., 2013).  
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2.2. Revista Música Hodie 

 

O vol n. 15 n.2 foi inteiramente dedicado à Musicoterapia. No entanto, 

excluído esse volume, desde 2008, apenas um artigo pôde ser observado como 

uma área adjacente à Musicoterapia (ver Quadro 2).  
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 Dentre os artigos, destaca-se o de Rejane Mendes Barcellos, (2016), em 

que a autora diferencia a música em medicina da Musicoterapia. O artigo de 

Cunha (2016) apresenta um estudo sobre a performance musical em grupo, 

inclusive no contexto musicoterapêutico. Mais uma vez, reafirma-se a música 

como elemento social.  

Além disso, destacam-se, entre os temas: no tocante à emoção, os efeitos 

negativos que a música pode ter; da conexão de música e saúde, a observação de 

mudanças de humor; a conexão entre a música e Musicoterapia e ou Genética; a 

pesquisa acerca da identidade do musicoterapeuta. 

Por fim, no volume de 2016, consta o único artigo destacado que se 

encontra em volume diverso, e se atém sobre a capacidade da memória de 

violonistas, o que perfaz uma conexão com o artigo já relatado da Per Musi. 

Dos dez artigos elencados, seis fazem alusão de forma direta à 

Musicoterapia, tanto nas palavras-chave quanto nos títulos. No primeiro 

encontrado, a referência a um método utilizado em um processo 

musicoterapêutico, chamado Guided Imagery and Music (GIM) que, no artigo 

relatado, associa um estado de relaxamento e diminuição de ansiedade no 

contexto de um hospital oncológico. No entanto, o termo “Music Therapy” se 

encontra apenas quatro vezes.  
 

 

2.3. Revista InCantare 

 

O periódico da UNESPAR foi o que contou em suas edições com o maior 

número de artigos, totalizando 30 (ver Quadro 3), o que em parte se deve ao fato 

de o mesmo ter iniciado como revista de pesquisas interdisciplinares em 

Musicoterapia. E, justamente por essa interdisciplinaridade, que se coaduna à 

área, que foi necessária a maior diferenciação. Entre temáticas como inclusão na 

educação e deficiências, ocasionaram a análise desses artigos que, arrolados na 
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pesquisa, foram descartados por não conter clara conexão à pesquisa 

musicoterapêutica.  

A edição de 2015, v. 06 n. 02, trouxe uma edição comemorativa dos 100 

anos da FAP e 40 anos de formatura da primeira turma de Musicoterapia, 

iniciando por um artigo memorial acerca de Clotilde Espínola Leinig, fundadora do 

curso, e composta pelos trabalhos de conclusão de curso. Curiosamente, o 

histórico é o único dos artigos assinado por uma pesquisadora de área diversa à 

Musicoterapia.  
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Dos 30 artigos elencados, 28 continham o termo Musicoterapia, seja nas 

palavras-chave, seja no título, em acepções múltiplas como, por exemplo, ao citar 

áreas de Musicoterapia, como Neurológica e Organizacional. 

No primeiro número da revista, as edições do ano de 2010, um dos artigos, 

aparentemente, não fazia parte do escopo da pesquisa. No referente à educação 

musical, no entanto, na leitura do artigo se mostra o desenvolvimento da 

linguagem como objetivo, tendo a interface entre Música e Musicoterapia exposta 

nesse artigo. O termo “musicoterapia” é citado somente quanto à diferenciação 

das duas áreas.  

Em uma abordagem apenas das palavras-chave, é possível verificar a 

diversidade de patologias que são passíveis de uma aplicação da Musicoterapia. 

Dentre os termos, epilepsia, demência, ansiedade e transtorno do espectro 

autista. Essas últimas, também contaram com pesquisas nas duas publicações 

anteriormente citadas, de modo que é perceptível que a Musicoterapia, 

atualmente, direciona sua aplicação para demandas, sem limitar-se a essas.  



45	

	

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

	

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se pôde observar nos artigos analisados, por seu conteúdo e 

resumos, foi a conexão crescente da música como um meio de expressão 

terapêutica e de estímulo ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, mesmo 

em pesquisas não expressamente localizadas na área da Musicoterapia. Por mais 

que os limites sejam flexíveis, relembrando Bruscia, as pesquisas que emergem 

nos periódicos das universidades mostram uma densidade na atuação hospitalar e 

social, em especial na Revista InCantare; a memória e as emoções como 

habilidades transformadas pela música, conforme Per Musi e Revista Música 

Hodie; e a área de Música e mais fortemente a Musicoterapia como de grande 

contribuição à Medicina e à Neurociência.  

Em uma abordagem aprofundada dessa perspectiva, pode ser possível 

verificar os termos mais usados no teor dos artigos analisados. Importante 

ressaltar que as publicações não contam com, exclusivamente, pesquisas de 

docentes ou discentes das instituições, o que poderia, além disso, refletir o perfil 

institucional de cada uma das universidades. Ainda assim, a tendência de cada 

uma das publicações determina a ênfase que pretende adotar a universidade.  

A partir dessa perspectiva, de uma Musicoterapia que forma e transforma, 

através dos periódicos das três universidades, é possível prosseguir em direção a 

uma contextualização do que se produz em pesquisa em Musicoterapia, no Brasil, 

para reconhecer o quanto a área se amplia e transforma.  
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