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Musicoterapia e Clínica Pediátrica na Fundação Municipal de Saúde de Campos 
dos Gaytacazes

                                                              Ana Christina Santos Mussalem1                                                              
Andréa Toledo Farnettane2

RESUMO

A Musicoterapia vem conquistando cada vez mais um espaço de atuação, junto às equipes 
interdisciplinares, dentro de um contexto de Humanização Hospitalar. Vivemos num ritmo frenético, 
onde os ruídos invadem nosso dia-a-dia, tantos afazeres, tantas demandas impostas pelas nossas 
cobranças pessoais quanto pela sociedade. É nesse contexto de aceleração que disponibilizamos ao 
outro um espaço de desaceleração, de escuta de si mesmo, de seus ritmos, de suas músicas e de seus 
pensamentos, com o objetivo de proporcionar um caminho, em que ele possa expressar sua dor numa 
tentativa de se harmonizar. Em nossa prática clínica, visamos o sujeito como um todo, um ser que 
chora, sofre, grita, teme, agride, pede ajuda, se isola, canta e sorri. É neste cenário que utilizamos os 
recursos  musicoterápicos como uma abordagem diferenciada de acolhimento ao paciente e seus 
familiares/acompanhantes. Pretendemos falar da nossa atuação como musicoterapeutas nas clínicas 
pediátricas em dois hospitais que fazem parte da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos 
Goytacazes – RJ.   

Palavras-chave: Musicoterapia; Clínica Pediátrica; Hospital Público

Este trabalho tem o intuito de relatar nossa experiência como musicoterapeutas, na rede 

pública, em dois hospitais que fazem parte da Fundação Municipal de Saúde, do município de Campos 

dos Goytacazes. Fomos convidadas a participar de um novo projeto, dentro de um contexto de 

humanização hospitalar, dando início a Musicoterapia na clínica pediátrica, do Hospital Geral de 

Guarus e Hospital Ferreira Machado.
De acordo com o Manual do Programa de Humanização da Assistência Hospitalar, humanizar é 
cuidar do paciente de forma integral, incluindo o contexto familiar e social, respeitando valores, 
culturas e crenças e, sobretudo, garantir a comunicação entre paciente, família e equipe de 
saúde (PRADE; QUEIROZ in Psicologia e Humanização, p.291).

Os Hospitais aqui relatados, atendem tanto a população local, como das regiões vizinhas. 

Sendo considerado de emergência, o fluxo de internações é de grande rotatividade, e devido a isso, a 

abordagem musicoterápica é realizada visando a internação breve.

As patologias mais atendidas são: pneumonia; bronquiolite; politraumatismo; queimadura; anemia 

falciforme; convulsão; tumores; cardiopatias; dentre as principais. A clientela é de recém nascido até 

11 anos de idade.

Os atendimentos são realizados no próprio leito de forma individual, ou em grupo com os 
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acompanhantes.

A prioridade do atendimento, a frequência das sessões e duração está relacionado a necessidade 

do paciente ou do acompanhante.

O encaminhamento para a Musicoterapia pode ser feito através do médico, da equipe de 

enfermagem, do serviço social, ou seja, de qualquer profissional envolvido na clínica. Temos por 

pretensão atender todas as crianças internadas, mesmo que não sejam encaminhadas, mas a indicação 

vem como um alerta de prioridade. Em algumas situações somos convocadas pela própria família ou 

mesmo pela criança que solicita o atendimento.
A música é, às vezes, chamada “linguagem das emoções”, devido à capacidade que tem de 
evocar respostas não-verbais e emocionais, as quais podem ser de alegria, tristeza, energia, 
calma, sensualidade, inspiração, moral, devoção, etc., respostas essas que são mantidas de 
maneira acentuada, devido à facilidade com que ela pode adentrar na área de conflitos, sendo 
considerada como um elemento catalizador dos processos mentais, uma vez que ativa material 
“inconsciente”, provindos de diversos níveis profundos da personalidade. Também, é vista 
como uma representação da consciência do homem, atuando sobre a sua mente através de 
sugestões, ensejando fenômenos como a sublimação, a introspecção, a harmonização, a 
comunicação, a interação social e, consequentemente, a agregação de pessoas (Leinig, in A 
música e a ciência se encontram, p.350).

Em nossa rotina, criamos um espaço onde possibilitamos que as crianças , possam vivenciar 

experiências musicais, com o objetivo de expressar suas emoções, avaliar o desenvolvimento global, 

prestar orientações e, quando necessário, estimular as etapas psicomotoras e cognitivas, sugerir 

encaminhamentos e intervir nas relações paciente - família -instituição. O trabalho também é 

extendido aos acompanhantes. Para facilitar temos como aliados os instrumentos musicais, os sons de 

aparelhos eletrônicos, o uso da própria voz e corpo, ou outros recursos sonoros. 

É comum, nos depararmos com pacientes ou familiares que diante da dor, e do ambiente 

hospitalar, paralizam o corpo, rejeitando a interação e se isolando em seu próprio leito. Quando corpo 

e mente se fragilizam chegando a ficar no silêncio, e este, aparece como primeiro plano, cabe a nós, 

musicoterapeutas, chegarmos  juntos, neste que se silencia e trabalhar na pausa necessária, para um 

possível caminho expressivo musical terapêutico mobilizador. Para ilustrar melhor o que relatamos, 

vamos citar um caso ocorrido.

Um menino de 9 anos, dá entrada na enfermaria, com muitas coceiras pelo corpo, fisionomia 

sofrida, triste, calado. A mãe que o acompanha está tensa, preocupada, agitada. Ao me aproximar do 

seu leito, percebo que ele não quer falar, escolhe o silencio, não interage com ninguém. Mostro os 

instrumentos que tenho na mão, que são, o pandeiro, o metalofone e o ganzá. Ele olha com interesse e 



11

pega o metalofone. Inicia uma exploração sonora. Eu o acompanho. Diz não saber tocar e preocupa-se 

com seu desempenho. Mesmo assim, continua tocando e eu o acompanhando no instrumento. Demos 

início a uma improvisação musical, uma longa conversa que acontece num contexto não verbal. 

Esperei, musicalmente, por um momento para finalizar, mas ele não me deu essa chance. Agradeci 

pela conversa que tivemos e me despedi, dizendo que voltaria no dia seguinte. Na manhã seguinte, 

visualizei seu movimento levantando o corpo do leito, ao me ver passar pelo corredor. Sua fisionomia 

estava mais tranqüila, e nossa comunicação passou a ser verbal e não verbal.  E sua mãe não era mais a 

única pessoa na qual ele interagia. Respeitei o seu silencio, mas isso muitos fazem. A diferença é que o 

musicoterapeuta dá ao outro a oportunidade para que ele expresse seus sentimentos através de uma 

outra forma de linguagem, a não-verbal. Entendendo que naquele momento ele ainda não estava 

pronto para o uso das palavras.

Para aquele sujeito que no desespero, no medo, agride, se defende, não pára e torna o sonoro 

sua maior manifestação, nesses casos a Musicoterapia também pode ser de grande valia.

Os atendimentos em grupo, quando as crianças podem sair dos leitos com a ajuda de seus 

acompanhantes, propiciam um espaço diferenciado. Nos grupos realizamos atividades livres e/ ou 

oferecemos atividades direcionadas onde através do falar, cantar, tocar, desenhar, pintar, chorar, sorrir, 

há troca, interação e interesse. É um espaço livre de expressão e mobilização de sentimentos. Os 

relatos de seus acompanhantes são de agradecimentos por existir um espaço fora da rotina hospitalar e 

mais próximo da realidade da criança onde elas se permitem participar dos atendimentos amenizando 

seus medos, dores, irritações e tantas outras manifestações que tal ambiente possa causar.

A partir da nossa experiência constatamos que os atendimentos de musicoterapia podem ajudar 

na amenização da dor, diminuindo o estresse, facilitando a expressão de sentimentos associados à 

hospitalização melhorando seu humor e contribuindo para uma melhora de seu quadro clínico. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRUSCIA, Kenneth E. Definindo Musicoterapia / Kenneth E. Bruscia: tradução Mariza velloso 
Fernandez Conde – 2ª. ed – Rio de Janeiro; Enilivros, 2000.

KNOBEL, Elias. Psicologia e Humanização: assistência aos pacientes graves / Elias Knobel, Paola B. 
de Araújo Andreoli, Manes R. Erlichman – São Paulo; Athemeu, 2008.

LEINIG, Clotilde Espínola. A música e a ciência se encontram: um estudo integrado entre a música, a 



12

ciência e a musicoterapia / Clotilde Espínola Leining – Curitiba; Juruá, 2009.

1. Ana Christina Santos Mussalem – Graduada em Musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música  – Centro 
Universitário – RJ; Licenciada em Artes pela Universidade Cândido Mendes; Especialista em Psicomotricidade pela 
Universidade Cândido Mendes. Musicoterapeuta da Fundação Municipal de Saúde – Hospital Ferreira Machado em 
Campos dos Goytacazes – RJ e da Secretaria Municipal de Educação.
E-mail: acsmussalem@yahoo.com.br

2. Andréa Toledo Farnettane – Graduada em Musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música – Centro Universitário 
– RJ; Especialista em Psicossomática pela Universidade Gama Filho e em Saúde Mental pelo Instituto de Psiquiatria da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – IPUB/UFRJ. Musicoterapeuta e Coordenadora Técnica do CAPS III João 
Ferreira da Silva Filho – RJ e Musicoterapeuta da Fundação Municipal de Saúde - Hospital Geral de Guarus – em Campos 
dos Goytacazes – RJ. E-mail: farnettane_andrea@hotmail.com



13

Musicoterapeuta Coordenadora Técnica: desafios e enfrentamentos na criação do 
CAPS III no Complexo do Alemão

Andréa Toledo Farnettane1

RESUMO

Através deste, venho falar da minha experiência como profissional de saúde mental Musicoterapeuta e 
Coordenadora Técnica, apresentando a importância da implantação do CAPS III, num território 
violento, mas também muito promissor. Esse é o segundo CAPS no Município do Rio de Janeiro com 
funcionamento 24 horas disponibilizando 6 leitos para acolhimento noturno na área programática 3.1 
que contempla o Complexo do Alemão. O CAPS surge através da parceria entre a Organização Social 
(O.S.) Viva Rio e a Coordenação de Saúde Mental do Município do Rio de Janeiro. É realizado um 
processo seletivo para profissionais da área da saúde, com experiências em saúde mental em função de 
compor a equipe multiprofissional. A O.S. tem como objetivo desenvolver ações em áreas de elevados 
níveis de conflitos e violência urbana favorecendo a promoção da saúde, a articulação comunitária, o 
fortalecimento das redes sociais, a identificação e potencialização de atividades e recursos disponíveis 
disparando ações com base territorial que se ajustam aos princípios gerais da Política Nacional de 
Atenção Básica. O CAPS III é um serviço que se apresenta neste território como parceiro nestes 
objetivos e parceiro para com outros serviços em função das ações intersetoriais favorecendo a 
integração de projetos sociais e setores afins.

Palavras–chave: Desafios; Enfrentamentos; Criação; CAPS III

Através deste trabalho, venho falar de minha experiência como profissional de saúde mental 

Musicoterapeuta e Coordenadora Técnica e apresentar a importância da Implantação do CAPS III João 

Ferreira da Silva Filho com funcionamento 24hs, dos desafios e enfrentamentos no Complexo do 

Alemão, um território violento, mas também muito promissor.

Em fevereiro de 2010, participo, com êxito, do processo seletivo à vaga de Musicoterapeuta 

realizado pela Organização Social (O.S.) Viva Rio em comum acordo e parceria com a Coordenação 

de Saúde Mental do Município do Rio de Janeiro. Processo seletivo direcionado para profissionais da 

área da saúde com o objetivo de criar e compor a equipe multiprofissional de mais um novo 

dispositivo de saúde mental: CAPS III João Ferreira da Silva Filho. O segundo CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial) no Município do Rio de Janeiro com funcionamento 24 horas, com 6 (seis) 

leitos para acolhimento noturno, na área do Complexo do Alemão, para atender pacientes com 

transtornos mentais graves, dividindo sua estrutura física junto à Atenção Básica: Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) e a Estratégia da Saúde da Família (ESF) Zilda Arns, esta composta por 12 

equipes de saúde.
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Os CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi, CAPS AD, CAPS III AD, são serviços de saúde 

mental abertos e comunitários, compostos por equipes multiprofissionais de saúde, orientados pelos 

princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde) e da Reforma Psiquiátrica articulados à rede 

de saúde com ações intersetoriais para garantir o tratamento e promover qualidade na inserção social 

das pessoas com sofrimento mental ou uso abusivo de crack, álcool e outras drogas. Busca-se garantir 

acesso a direitos de acordo com a necessidade de cada usuário e/ou paciente.

A O.S. Viva Rio, que tem como um de seus objetivos desenvolver ações em áreas de elevados 

níveis de conflitos e violência urbana na cidade do Rio de Janeiro, vem testando e desenvolvendo 

metodologias de trabalho que atendam às especificidades sociais e epidemiológicas locais, 

favorecendo a promoção da saúde, a articulação comunitária, o fortalecimento das redes sociais, a 

identificação e potencialização de atividades e recursos disponíveis nesses locais. Dispara ações com 

base territorial que se ajustam aos princípios gerais da Política Nacional de Atenção Básica, incluindo 

ações intersetoriais com as Estratégias de Saúde da Família (ESF) que favoreçam a integração de 

projetos sociais e setores afins, que visam gerar melhoria não somente dos indicadores de saúde, mas 

promover também a melhoria da qualidade de vida da população local. O CAPS III João Ferreira da 

Silva Filho, é o serviço que se apresenta neste território como parceiro nestes objetivos e como 

parceiro para com os serviços já existentes como os ambulatórios, a emergência psiquiátrica PAM Del 

Castilho, CAPS II de Olaria, CAPS II da Ilha do Governador, CAPSi, aos novos serviços já citados 

como a UPA e a ESF, apresentando-se também para a própria população como um novo serviço de 

acolhimento, atendimento e direcionamento dos casos de saúde mental.

Desde a sua inauguração em 03 de Maio de 2010, objetivos foram traçados e sempre 

reavaliados na construção do CAPSIII como: a interdisciplinaridade, porta de entrada e porta de saída 

(encaminhamentos), acolhimento à crise, implantação do matriciamento, projetos terapêuticos dos 

usuários, visitas domiciliares, reconhecimento da área e da rede de assistência já existente, 

acolhimentos noturnos, servir de apoio para outros serviços com relação ao acolhimento noturno, 

participação no Fórum de Área e nas reuniões do Conselho Distrital, participar e desenhar a divisão da 

Área Programática 3.1 para cobertura de atendimento. Dentre tantos outros desafios e enfrentamentos 

na construção do CAPSIII, dentro e fora da clínica, está também a passagem, tão histórica, da invasão 

do exército e consequentemente a instalação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) e as 
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conseqüências positivas e negativas enfrentadas no dia-a-dia com relação a esta ação no território.

Comecei a fazer parte desta história como profissional musicoterapeuta e depois de seis meses 

de enfrentamentos na criação deste serviço, assumo também a função de Coordenadora Técnica. O 

CAPS apresenta em sua forma de estrutura para funcionamento os cargos de: Direção, Coordenação 

Técnica, Administração, auxiliares administrativos e equipe multiprofissional - Assistente Social, 

Psicólogos, Psiquiatras, Terapeuta Ocupacional, Musicoterapeuta, Enfermeiros, Técnicos de 

Enfermagem, Cooperas (cooperativa dos profissionais área de saúde), Equipe de Segurança e de 

Limpeza. Todos fazem parte do funcionamento e da clínica sem deixar de exercer suas especialidades. 

O trabalho interdisciplinar está no contar com o outro e na troca de saberes em função de 

realizar um bom funcionamento e desenvolver uma clínica ampliada com cada usuário. Um turno é 

mantido com a nossa reunião de equipe com a presença do supervisor clínico, profissional com um 

olhar de fora, que vem somar junto à Direção, Coordenação Técnica, Administração e à equipe para 

pensar na clínica ampliada para cada usuário, suas ações e manejos. O CAPS como referência para o 

usuário pode ser muitas vezes a participação desse nas oficinas terapêuticas, conversar com as 

cooperas, freqüentar a convivência, almoçar, lanchar, além das atividades da clínica habituais como o 

atendimento individual, atendimento em grupo, trabalhar e fortalecer laços sociais e familiares.

Percebi que me fazer disponível para não só pensar os casos clínicos como também agir e atuar 

na clínica facilitou a minha inserção na função como coordenadora técnica. Ações como assumir casos 

clínicos, realizar o grupo de musicoterapia, realizar atendimento de primeira vez, visitas domiciliares, 

visitas institucionais, ser referência para os casos de desistitucionalização, são demandas do serviço, 

que mesmo estando na função de coordenadora técnica, não deixei de realizar. O estar disponível me 

aproxima me aproxima dos usuários assim como da equipe, que também demanda e tem suas 

complicações no funcionamento do CAPS como um todo.

O Complexo do Alemão faz parte da área programática 3.1 do Município do Rio de Janeiro, 

uma área extensa que tem como histórico a violência e onde os moradores foram acostumados a morar 

se calando e obedecendo a regras de traficantes. São pessoas que necessitam de estímulos e de 

orientação. Desde o início, temos como uma das diretrizes de funcionamento para o nosso trabalho, a 

porta de entrada, onde toda e qualquer demanda que nos chega será acolhida e escutada. Da escuta 

detalhada ao usuário, trabalhamos em seu projeto terapêutico no CAPS ou encaminhamos esse para 
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outros serviços da rede para que possa ser acompanhado e assistido.

Em um território novo e desconhecido, chegamos com a demanda de construir frentes de 

trabalho em parceria com a Atenção Básica: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Estratégia da 

Saúde de Família (ESF). A UPA, que tem como funcionamento o atendimento 24hs, foi lançada como 

parte da Política Nacional de Urgência e Emergência. São unidades intermediárias entre as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e os Hospitais e ajudam a desafogar os prontos socorros ampliando e 

melhorando o acesso aos serviços de emergências do SUS (Sistema Único de Saúde). As ESF 

funcionam como estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante à 

implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Essas equipes são 

responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças, de agravos mais freqüentes e na manutenção da saúde dessa comunidade.

Desde o início tivemos a iniciativa de nos apresentarmos como parceiros desses serviços e os 

mesmos também se colocaram como parceiros no intuito de melhor darmos cobertura à assistência em 

saúde e saúde mental no território. Ações como discussões de casos clínicos e cuidados junto à equipe 

de profissionais da UPA e o apoio matricial com as equipes das Estratégias da Saúde da Família (ESF). 

Ou seja, discutir casos, potencializar atendimentos em conjunto com os profissionais da ESF – agentes 

comunitários, enfermeiros, médicos - realizar visitas domiciliares, fomentar a intersetorialidade 

através da construção das redes locais, participar das reuniões de equipe da ESF, auxiliar na gestão dos 

recursos especializados em saúde mental e criar dispositivos de re-inserção social no território. Essa 

parceria e trabalho, facilitou muito nossa inclusão e aceitação por parte dos serviços e da própria 

população local.

Durante o primeiro ano de implantação do CAPS III passamos por uma invasão no território - a 

polícia e o exército entram para pacificar e espalhar as Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) na 

área para manter a pacificação. Na entrevista para o processo seletivo, foi perguntado se a ação das 

UPPs teria problema caso o candidato fosse selecionado. Todos os selecionados que entraram disseram 

que não. Durante o processo de invasão realizamos o que tinha que ser realizado, trabalhamos 

tomando o cuidado de não nos tornarmos heróis. Após quatro dias de operação no morro, voltamos a 

trabalhar e tivemos que dar conta de demandas, como os casos de estresse pós-traumático. Estávamos   
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“craques”, assim posso dizer, pois o estresse e desorientações mentais, antes da invasão, já existiam. Já 

estávamos tratando, por exemplo, pessoas que devido à violência não conseguiam sair de casa há mais 

de 20 anos. Há também muitas situações de usuários de álcool e outras drogas, uma demanda enorme 

de cuidados e uma grande falta de serviços na rede para dar conta desses casos que só vem crescendo a 

cada dia.

Em 4 anos de existência, posso dizer que nós nos tornamos um CAPS, um serviço de 

referência importante e de grande visibilidade para com o território, a população local, a Coordenação 

de Saúde Mental e para a própria Organização Social. Trabalho não falta! Deparamos-nos com nossos 

acertos, nossos erros, desafios e enfrentamentos, mas sempre com o compromisso de reavaliar e partir 

para as ações buscando um melhor acolhimento, tratamento, alcançando metas e objetivos de atender 

as demandas desse território tão sofrido, mas como afirmei anteriormente, muito promissor.
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A Comunidade de Deligny, a Impossibilidade de Não se Comunicar, Comunicação 
Analógica e a Musicoterapia: reflexões para a clínica musicoterapêutica do TEA

Wanderley Alves Junior1

RESUMO

Este artigo visa apresentar reflexões sobre a clínica musicoterapêutica do TEA (transtorno do espectro 
autista) utilizando trechos da experiência na comunidade do pedagogo francês Fernand Deligny que 
tinha por objetivo conviver e cuidar das crianças e jovens com TEA em um ambiente natural de forma 
livre e espontânea. Utiliza também os conceitos dos pesquisadores de Palo Alto na Califórnia, 
Watlawick, Beavin e Jackson que, entre outros, postulam a impossibilidade do ser humano não se 
comunicar e a comunicação analógica.

Palavras chave: TEA; Musicoterapia; Deligny; Comunicação.

Desde que iniciei meus estudos em musicoterapia em 2002, interessei-me pela sua aplicação no 

TEA (transtorno do espectro autista). Na realidade não sou capaz de dizer se eu me interessei pelo 

tema ou se o tema se interessou por mim. De fato, o número de famílias de crianças com TEA que 

passaram a me procurar aumentou significativamente depois que comecei a me aprofundar nos 

estudos.

Simultaneamente ao meu interesse pelo TEA e o processo de formação no Modelo Benenzon 

de Musicoterapia (MBMT), interessei-me pela experiência de um francês de nome Fernand Deligny 

que passou a conviver de maneira primitiva e livre na natureza com crianças com TEA que não eram 

aceitas em nenhuma instituição devido aos seus comportamentos “insuportáveis”. Confesso que de 

tudo o que investiguei sobre TEA até hoje, o que mais me chamou atenção foi a experiência de 

Deligny.

Passei então a pesquisar sobre ele, mais precisamente sobre sua comunidade. Quanto mais eu 

lia, mais queria saber até que no ano de 2008 adquiri um box com três DVDs sobre a experiência de 

Deligny. Um material rico que ainda não tenho a dimensão da importância das informações que tenho 

em mãos. 

Analisando o material, o que mais me chamou a atenção foi o filme “Ce gamin, là” (algo como 

“Este pequeno, não”), de Renaud Victor. Este filme mostra o cotidiano na comunidade de Deligny.  

Mostra-nos como e o que faziam para sobreviver e conviver. Como lidavam com a liberdade que lhes 

era permitida. Como construíam seus espaços, limites, tempos e sentidos. 

Neste artigo fixo a atenção especificamente sobre a comunicação entre as pessoas na 
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comunidade de Deligny.  Destaco este aspecto porque a comunicação entre as crianças com TEA e as 

pessoas encarregadas por elas apresentavam características particulares. 

Poder-se-ia pensar, pelo que se observa no filme, que a relação entre as crianças e jovens com 

TEA e os adultos cuidadores beira à indiferença, o desinteresse e à anulação. Poder-se-ia pensar que 

não havia comunicação. Isso é o que muitas pessoas relatam quando assistem ao filme.

Mostrarei que não era assim!

Para isso, remeto-me a Paul Watzlawick que, juntamente com Janet Helmick Beavin e Don D. 

Jackson, pesquisadores do Instituto de Pesquisa Mental de Palo Alto, Califórnia, publicaram a obra 

“Pragmática da Comunicação Humana (1998)”.

Nesta obra, Watzlawick formula dois conceitos fundamentais para este escrito. O primeiro 

conceito Watzlawick (1998) postula que o ser humano é incapaz de não se comunicar. O autor afirma 

que existe uma propriedade básica do comportamento que é freqüentemente menosprezada: o 

comportamento não tem oposto, ou seja, não existe um não comportamento ou ainda, um indivíduo 

não pode não se comportar.

Partindo desse princípio (WATZLAWICK, 1998, p.45) e,
[...] se está aceito que todo o comportamento em uma situação interacional, tem valor 
de mensagem, isto é, comunicação, segue-se que, por muito que o indivíduo se 
esforce, é lhe impossível não comunicar. Atividade ou inatividade, palavras ou 
silêncio, tudo possui valor de mensagem; influenciam outros e estes outros, por sua 
vez, não podem não responder a essas comunicações e, portanto, também estão 
comunicando.

Podemos observar no cotidiano da comunidade de Deligny os conceitos de Watzlawick. Os 

adultos cuidadores não tinham o propósito de dirigirem-se às crianças como se quisessem, 

intencionalmente, estabelecer de alguma forma uma interação. Não só pareciam não ter este propósito 

como pareciam não sentir necessidade. E realmente não era necessário. 

Relato a seguir uma cena do filme em que podemos observar exatamente o descrito acima. Um 

adulto cuidador parece estar construindo algo como um rancho, se utilizando de troncos de eucalipto. 

Enquanto realiza sua tarefa, está acompanhado de uma menina que manipula um martelo e uma faca 

que se encontram próximos a ela. A menina em questão bate o martelo na madeira, leva-o até a boca 

até que, de pronto segura a faca e a manuseia, levando-a também até a boca, passando sobre sua língua 

e mãos. Ao nos defrontarmos com esta cena, fatalmente somos afetados pelo seguinte pensamento: 

“Há que se fazer algo, pois esta garota pode se ferir gravemente”.  E realmente poderia se ferir, porém 

o adulto nada faz, continua tranquilamente executando sua tarefa, construindo o rancho.
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 Notamos nesta cena que a presença de ambos por si só, criança e adulto, cada um com suas 

tarefas era suficiente. Não precisava ser diferente. Não precisava interferência. Ambos pareciam estar 

“em sintonia” e sabiam muito bem o que podiam fazer.  Ambos conheciam bem seus limites. No caso, 

a criança parecia saber muito bem o que poderia fazer com aqueles objetos sem se ferir e o adulto, da 

mesma forma, sabia que a criança não iria se ferir. Cada um com seu espaço, suas possibilidades.   

O que poderia parecer indiferença, desinteresse, descuido e anulação se transforma em respeito 

pelo tempo e espaço do outro. Havia confiança.

Toda essa cena se passa sem a utilização de palavras e este é outro aspecto particular da 

comunicação na comunidade de Deligny: o não uso da palavra como forma de comunicação entre o 

adulto e a criança. Digo entre adulto e criança, pois durante as reuniões entre adultos, palavras eram 

utilizadas. Mas fixemos nossa atenção na convivência entre os adultos e as crianças.  

Neste ponto chegamos ao segundo conceito fundamental de Watzlawick: comunicação 

analógica. Watzlawick faz uma distinção entre dois tipos de comunicação - distinção puramente 

didática – pois as duas em uma situação interacional ocorrem simultaneamente – a digital e a 

analógica. 

Começarei pela primeira. Watzlawick diz que quando usamos uma palavra para denominar 

alguma coisa, é evidente que a relação entre o nome e a coisa denominada é arbitrariamente 

estabelecida. As palavras são sinais arbitrários que se manipulam de acordo com a sintaxe lógica da 

linguagem. Por exemplo, não existe qualquer motivo particular para que as quatro letras “g-a-t-o" 

denotem o determinado animal.

Sendo assim, no momento em que faço este relato utilizo de comunicação digital, ou seja, 

signos convencionais e palavras para nomear algo.

Já na comunicação analógica, existe algo particularmente “como-coisa” naquilo que é usado 

para expressar a coisa. A comunicação analógica pode referir-se mais facilmente à coisa que 

representa e sugere-se que a comunicação analógica tenha suas raízes em períodos muito mais arcaicos 

da evolução e, portanto, é de muito maior validade geral do que o relativamente recente e muito mais 

abstrato modo digital de comunicação. 

Ainda sobre comunicação analógica (WATZLAWICK, 1998, p.57):
[...] comunicação analógica, virtualmente, é toda a comunicação não verbal. Este 
termo, entretanto, é equívoco, porque está freqüentemente restringido aos movimentos 
corporais, apenas, ao comportamento cinético. Nós sustentamos que o termo deve 
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abranger postura, gestos, expressão facial, inflexão da voz, seqüência, ritmo e 
cadencia das próprias palavras, assim como pistas comunicacionais infalivelmente 
presentes em qualquer contexto em que uma interação ocorra.

Poderíamos chamar a comunidade de Deligny de “A COMUNIDADE ANALÓGICA” porque 

na convivência em sua comunidade essa era a forma de comunicação que imperava. 

Aparentemente, em nenhum momento Deligny coloca como regra para convivência na 

comunidade a não utilização da palavra. Simplesmente a palavra não se fazia necessária quando da 

comunicação entre os adultos e as crianças. Foi a forma que encontraram. Não poderia ser diferente. 

Estabeleciam códigos próprios e entendíveis para cada situação. 

A comunicação na comunidade de Deligny se fazia através da utilização do corpo, do espaço, 

dos movimentos, dos gestos, do silêncio, dos sons, da ausência, da distância, dos tempos, dos trajetos 

que percorriam, dos limites e da liberdade, da confiança, da tolerância, das atitudes, do respeito, da 

cumplicidade e dos demais infinitos códigos que não se podem por em palavras.

Assim funcionava a comunidade de Deligny, através de códigos que podem ser somente 

vivenciados e sentidos. Códigos que, postos em palavras, tornam-se inócuos e sem sentido.
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Criação Artística na Psicose: um estudo sobre a música e a psicopatologia no 
contexto da reforma psiquiátrica brasileira

Julie de Mello Castro Fernandes1

Guilherme Gutman Corrêa de Araújo2

RESUMO

O presente trabalho enfatizará a forma pela qual a música pode servir como modo de “dizer”, se 
articulando a aspectos da clínica psicanalítica das psicoses e a questões oriundas de relatos de uma 
oficina de música. Para tanto, propõe-se a existência de três elementos essenciais na linguagem 
musical: o silêncio, o som e a palavra. Isso possibilita a compreensão de que a valorização desses se 
configura em um meio de dar voz ao sujeito. Abordará, também, a questão da criação artística, bem 
como sua importância na constituição de um sujeito, no interior da estrutura psicótica.

Palavras-chave: Música; Psicose; Criação; Sujeito

Introdução 

Em uma palestra sobre “Música em musicoterapia”, Carolyn Kenny3 afirmou que “a música é 

o conhecimento que não se pode traduzir em palavras”. Tal afirmação nos possibilita compreender o 

fazer musical de dois modos distintos. O primeiro deles remete a uma forma de apreensão do mundo, 

conferindo à arte o status de um tipo de conhecimento que não se encerra em si. É transcendente, vai 

para além do fazer musical estético (DINIZ; OLIVEIRA, 2006, p.34).

O segundo modo, de maneira complementar, trata da insuficiência da palavra para dar conta 

deste saber. É nesse sentido que a terapia com música diverge das diversas correntes psicoterápicas: o 

“dizer musical” não precisa dispor de palavras, e sim de expressões produzidas pelo indivíduo. Assim, 

o processo de criação musical, tanto para o autor quanto para o ouvinte, não é igual ao de uma análise, 

embora seja similar, posto que ambos pressupõe mudanças no sujeito, por meio de recursos 

discursivos.

No presente artigo, nos debruçaremos sobre o segundo modo, tendo em vista a música como 

instrumento terapêutico que visa “dar voz”, por meio da composição. Entende-se aqui por “dar voz”, 

ampliá-la, facilitando a expressão e encontrando novos modos para que o sujeito “diga de si”, de sua 

estrutura. Este conceito não se restringe à palavra; também é permitir ao outro a produção do som, 

bem como do silêncio.

I - Entrando em compasso com o trabalho: o contexto, o serviço, a metodologia e a oficina.
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O movimento que desencadeou o processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil teve como núcleo 

da engrenagem de seu funcionamento a criação de dispositivos extra-hospitalares, substitutivos da 

internação asilar proposta pela psiquiatria clássica. Os moldes de assistência em saúde mental 

passaram se nortear em princípios de humanização e cidadania, enfocando estratégias de inclusão 

gradativa do paciente psiquiátrico à sociedade. Neste contexto, a política de saúde mental brasileira 

consolida-se e insere-se em um processo de crescimento que perdura até a atualidade.

O dispositivo ambulatorial, em termos de Reforma, é cercado de contradições e desafios, visto 

que pode correr o risco de remontar a estrutura médico-paciente e o binômio saúde-doença. Entretanto, 

ao se tratar dos ideais reformistas, este serviço “pode ser uma peça chave para conter o fluxo de 

internações, comportando recursos para além das consultas tradicionais” (TENÓRIO, 2001), bem 

como, sendo um lugar resolutivo, de onde se tira direções de tratamento e encaminhamentos.

Também incluídas no percurso da Reforma, as oficinas terapêuticas “têm se prestado como 

local para recuperação cultural, social e humana” (ASSIS, 2004, p.102) pois reposicionam o sujeito 

em sua doença, reinserindo-o na cultura. Contribuem para a estabilização clínica através da 

convivência, do trabalho ou da arte. A oficina se constitui em um instrumento de adaptação entre o 

psicótico e meio social, tanto no interior, como fora dos dispositivos de saúde. A vertente terapêutica 

se dá no âmbito de garantir ao indivíduo um bom funcionamento, dentro de sua lógica própria.

Segundo Lima (2004), a utilização desses recursos, implica em repensar a clínica. Essa passa a 

buscar novas formas de se relacionar com a sociedade e a cultura, potencializando os processos de 

transformação do cotidiano, a partir da produção de uma subjetividade aberta a diferenças. Nesse 

sentido, cabe apresentar o relato do trabalho clínico-grupal realizado em um ambulatório da rede de 

saúde pública: o Ambulatório de Saúde Mental da Policlínica Carlos Antônio da Silva, dispositivo da 

prefeitura de Niterói - RJ, vinculado ao Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Esse possui uma equipe 

multiprofissional, que atende pacientes da região central da cidade e adjacências, conforme critérios de 

regionalização4 do SUS.

Atuei como estagiária do ambulatório durante um período de, aproximadamente, dez meses, no 

ano de 2010. Essa atuação se delineava na participação em uma oficina de jogos, que consistia, 

também, em um espaço de convivência. A oficina era formada por um grupo semanal. O trabalho 

ocorria em um espaço adequado, em termos de tamanho, e tinha duração média de 90 minutos.

A proposta de criar uma oficina de música surgiu do interesse, demonstrado pela frequente 

referência ao tema e pelo constante “cantarolar” de trechos de canções conhecidas. Começou com a 

iniciativa de cantar músicas populares, acompanhadas pelo violão. Devido a pouca aderência dos 
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pacientes ao trabalho, fez-se necessária, a criação de uma nova proposta: compor músicas. Assim, os 

pacientes cantariam composições construídas por eles. Iniciou-se, o processo de criação de oito 

músicas, que tratavam de temas cotidianos e emergiam de conversas informais. Não havia a 

preocupação em encontrar sentidos no que era dito.

A não aderência do grupo ao recurso inicial de trabalho introduz as seguintes questões: por 

que, diante da falência de um primeiro projeto, houve, por parte dos pacientes, empenho quando da 

criação da oficina de composição? O que, no ato de compor, construir, dizer de si mesmo, pode ser 

considerado terapêutico? Quais novos recursos discursivos traz consigo o “dizer musical”?

A metodologia adotada no trabalho foi criada sem a imposição de regras estabelecidas e de 

acordo com o contexto e as demandas do grupo. A prática foi direcionada, não por conhecimentos 

teóricos, mas pela própria vivência. A técnica utilizada foi a Composição Musical Assistida5, que 

consiste na criação artístico-musical, favorecida e registrada pelo terapeuta, na qual o paciente se 

imprime (Barcellos, 2012).

Sobre essa técnica é possível afirmar que composição é uma forma de criação que tem, em si, 

um propósito criador. Ou seja, não é espontâneo, há previamente o intuito de compor. Por causa disso, 

é necessário que haja registro, escrito ou gravado.

 Por meio da música criada, o indivíduo torna-se capaz de se expressar, ressignifica a vida, 

desloca-se do lugar de paciente para o lugar de compositor, que busca se fazer ouvir. O setting 

musicoterápico, através da criação musical, possibilita que emerja a vida cotidiana, as heranças 

culturais e familiares de cada participante (TANGARIFFE; et al., 2006).

Na vivência grupal, compor se torna uma atividade que, ao mesmo tempo, é realizada em 

conjunto e valoriza a experiência individual. Trata-se de “fazer conviver diferenças, singularidades 

absolutas, inibições absurdas e certezas plenas, em um espaço onde o laço social é mais meta do que 

precondição de trabalho” (GRECO, 2004, pp.85-86).

O trabalho com os pacientes do ambulatório, que será descrito a seguir, foi preenchido por 

momentos nos quais, mediante o processo criativo, fez-se necessária uma escuta analítica e um 

acolhimento das questões apresentadas.

A primeira oficina de música se deu com a participação de cinco pacientes. Em contraposição à 

proposta de trabalho, que pressupunha participação ativa, os presentes permaneciam, em geral, muito 

calados. A escolha do tema central a ser trabalhado se dava por meio de votação de assuntos citados 

livremente pelo grupo. Escolheu-se “amizade” como tema da primeira canção. Diante da pouca 

participação, fez-se necessário fazer perguntas direcionadas. Isso estimulou a fala dos pacientes. Cada 
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fala era considerada significativa, e formava versos que eram construídos no papel. A melodia e o 

ritmo eram decididos em conjunto. Por fim, cada participante assinava embaixo da letra construída, 

para que se apropriasse da produção artística, o que poderia estimular a compreensão de que o grupo 

havia criado algo importante. A oficina se encerrava depois de cantarmos algumas vezes a música, 

para fixá-la na memória. Cantávamos também as composições antigas. 

Após três semanas, o grupo ganhou instrumentos. Assim, as atividades se estenderam para 

além da discussão de temas e composição de músicas. Os pacientes tiveram a oportunidade de 

escolher, com um leque maior de opções, de que forma participariam: falando, cantando ou tocando. 

Isso proporcionou momentos de reconhecimento de habilidades, gostos e singularidades. Não havia no 

grupo homogeneização do fazer musical, porém, para mediação da atividade, importava oferecer um 

espaço que priorizava a expressão, não a qualidade sonora. 

O grupo de composição se constituiu em um espaço onde a criação artística se unia à 

recordação de elementos importantes da vida. Os resultados não foram tangíveis em todo o grupo, 

porém esse não era o objetivo principal. O intuito do trabalho era favorecer, através do uso terapêutico 

da música, maior elaboração, dos pacientes, de suas questões e integração grupal, com vistas à 

inserção social, a longo prazo.

II - Música e Linguagem – as dimensões do silêncio, do som e da palavra

Compreender a música como um recurso terapêutico que viabiliza um dizer, pressupõe 

concebê-la como linguagem, mesmo que na ausência de palavras. Ferrari (2010, p.106) afirma que “a 

precocidade da experiência sonora faz com que o som e a voz desempenhem um papel fundamental na 

aquisição da linguagem e na constituição do sujeito.” Nesse sentido, a música não apenas se 

caracteriza como uma espécie de linguagem, mas também pode ser considerada parte fundadora da 

mesma, visto que a sonoridade está presente desde o início da vida humana.

Na clínica, a concepção de linguagem se amplia ao passo que ocorre uma escuta, por parte do 

terapeuta, de elementos sonoro-musicais endereçados a ele (ibid). Estes elementos não se limitam à 

palavra, abrangem também o som e o silêncio e são caracterizados por esse endereçamento. Importa 

que haja um ouvinte para o interlocutor. Retomando a experiência no ambulatório com o paciente T., 

torna-se possível ilustrar e identificar a presença destes três elementos:

Com hipótese diagnóstica de esquizofrenia catatônica6, T. apresenta o quadro desde os treze 

anos de idade. Após a morte de sua mãe, ocorrida nessa faixa etária, T. sai de casa e passa a morar na 

rua, até ser encontrado por conhecidos. Posteriormente, consegue um emprego como vigilante de uma 
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serralheria, em troca de alimentação e lugar de moradia. É levado ao ambulatório pelo seu único 

irmão, para tratamento. Possui histórico familiar de transtornos psiquiátricos em alguns parentes 

próximos.

Seu prontuário relata uma postura isolada, mutismo, pouca interação com o terapeuta, 

obediência automática, falta de preocupação com higiene e cuidados pessoais. Estes dados clínicos se 

faziam visíveis no grupo.

No início da oficina, chamou atenção a discreta participação de T., ao mover as mãos no ritmo 

da música. Apesar da postura curvada e olhar fixo na mesa, mostrando atenção ao ambiente, e boa 

capacidade de acompanhar ritmicamente a música.

Na criação da primeira música, pergunto à T. o que, para ele, era um amigo. Diante do 

instantâneo silêncio do grupo e das expectativas do aguardo de uma resposta, obtém-se a seguinte fala: 

“irmão”(sic). A referência à figura fraterna na abordagem do tema “amizade”, traz a reflexão sobre o 

lugar de seu irmão, único familiar presente no tratamento. O tema da irmandade surgiu novamente na 

criação da terceira música, na qual, questionado sobre o que, para ele, era felicidade, T. respondeu: 

“ver irmãos” (sic).

Apesar dessa participação inicial, a palavra foi um elemento de linguagem pouco presente na 

abordagem com T. No mais das vezes, limitava-se a escutar, de cabeça abaixada, e sorrir, quando lhe 

dirigíamos a palavra.

Com a chegada de novos instrumentos, T. escolheu um tambor, feito de madeira e couro, para 

tocar. Foi visível o aumento de sua participação, em decorrência disso. T., que apresentara certa 

lentificação motora, passou a tocar com intensidade e ritmo. Muitas vezes, a dinâmica da oficina 

voltava-se para o som produzido por ele, que contribuía para uma maior homogeneização rítmica do 

grupo. Assim, apesar das características que o destacavam, no interior de um grupo muito falante, T. 

começa a exercer uma função proeminente, por meio de seu toque. 

Na quinta semana de trabalho, T. chega à oficina sorridente e com a aparência cuidada. Havia 

aparado a barba, encontrava-se vestido com uma camisa social e estava com o cabelo molhado, 

penteado para trás. A partir daí, começa a se higienizar com mais frequência e a se arrumar para ir ao 

ambulatório. O local de tratamento passa a ser um lugar para o qual se torna importante o cuidado e a 

higiene pessoal.

No último dia do trabalho, foi criada uma música natalina. Enquanto os outros pacientes 

participavam da construção da letra, foi perceptível, em T., um olhar diferente. Não estava com os 

olhos fixados na mesa, como de costume, olhava para mim, como se quisesse dizer alguma coisa. Isso 
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motivou uma intervenção nova. Diferentemente das outras abordagens, nas quais fazia uma pergunta 

objetiva, pergunto a ele se queria dar alguma contribuição para a música de natal. A resposta obtida 

foi: “que nesse natal, todas as crianças ganhem brinquedos” (sic). Esse foi o primeiro relato de uma 

fala estruturada do paciente em alguns anos de tratamento.

Por meio do fragmento clínico apresentado, pode-se apreender a presença de elementos que 

são aqui considerados indispensáveis ao fazer musical e à clínica psicanalítica: o silêncio, o som e a 

fala. Estas dimensões serão exploradas como modos facilitadores de um “dizer”, inerente à linguagem 

musical. Estes modos são interligados e, ao mesmo tempo, possuem peculiaridades que devem ser 

levadas em conta, na direção da construção conjunta de um discurso.

II.I – Silêncios, pausas...
“As notas, eu não as toco melhor do que muitos outros pianistas.

 Mas as pausas... nelas é que reside a arte” (Arthur Schnabel, pianista alemão)

Silêncios podem ser escutados com o olhar. A escuta se transforma em um olhar atento e 

sensível àquilo que é dito sem palavras. Uma “corporalidade da linguagem” pode ser compreendida 

como passível de interpretação e de transmissão de sentimentos. Entretanto, isso não basta se não 

houver disponibilidade na escuta. Orlandini (apud HERNANDEZ, 2004) trata da questão do silêncio, 

afirmando que esSe não é um mero complemento da linguagem, nem tampouco, está fora dela. 

Configura-se, no entanto, em um “estado primeiro em torno do qual a palavra se movimenta” (ibid, p.

135).

Respeitar o silêncio significa, dessa forma, permitir a possibilidade de circulação/ 

movimentação da palavra, mesmo que ela não apareça no discurso. O dizer é permeado pelo “não 

dizer”, assim como em uma estrutura musical rítmica, as pausas se intercalam com as notas. Valorizar 

as pausas é supor que haja música. Valorizar o “não dizer” daquele que está silenciado é apostar no 

psicótico como um sujeito que pode advir. “O silêncio é necessário para que algo possa ser 

dito” (LIMA, 2010, p.86)

Casos como o de T. são muito presentes na clínica da saúde mental, na qual o mutismo e o 

isolamento se contrapõem a uma cultura psicanalítica que, muitas vezes, preconiza a palavra dita. A 

ausência da fala pode gerar uma falta de investimento no paciente, ampliando a condição de exclusão 

presente na própria estrutura psicótica.

A concepção de escuta não deve se restringir a um “dizer” verbalizado. A clínica da psicose 

prevê uma escuta diferenciada, que alcança os silêncios, os movimentos, os olhares. Compreender que 
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o silêncio é uma dimensão da linguagem é assumir a responsabilidade de ouvir quando não se diz. É 

esta escuta que facilita ao paciente o estabelecimento de laços sociais. O silêncio que tratamos aqui é 

aquele que “dá voz ao sujeito” e, por causa disso, se torna essencial no tratamento das psicoses 

(LIMA, 2010).

Segundo Neto (2007, p.11), “os silêncios e as pausas estão presentes na articulação da própria 

linguagem, da fala viva. Uma linguagem viva não existe sem silêncio”. Assumindo a música como 

linguagem, é possível afirmar a relevância da produção de pausas e silêncios, para torna-la viva e 

vivificadora.

Após essas considerações, é cabível o questionamento: será o silêncio um modo de dizer ou 

apenas um caminho para o dizer? Orlandini (apud HERNANDEZ, 2004) propõe tratar esse elemento 

como figura, não como fundo, não se constituindo alteridade, com relação à linguagem. Em 

contraposição, Lima (2010, p.86) afirma que “em um fundo de silêncio se projetam notas, ruídos, 

sons, cujos caminhos vão em direção ao outro, para retornar ao sujeito”. Assim, pode-se pensar a 

música como uma série de sons tocados em cima do silêncio, bem como silêncios colocados sobre um 

fundo musical de som.

Adotamos neste trabalho a noção de silêncio como parte integrante da linguagem. No que diz 

respeito à psicose, não há como desvincular essa noção de um modo de dizer já que, cultural e 

estruturalmente, esse elemento é presente e não deve ser desvalorizado.

Há de se ressaltar, também, a importância do silêncio na clínica psicanalítica. Badiou (apud 

HERNANDEZ, 2004) estabelece uma diferenciação entre dois tipos de silêncio: 
(...) há um não-dito, incapaz de tornar-se dito. Um ponto de silêncio absoluto, sem possibilidade de 

palavras. Silêncios passíveis de serem enunciados, cabíveis em predicados da língua, em palavras, 

“forçados” e o silêncio, o indizível, o inominável, inforçável. Mais uma vez, dois terrenos distintos 

para o silêncio são demarcados: o passível de ser dito (dizível) e o inominável. (p. 138)

Para os silêncios inomináveis, não cabem palavras. Os recursos sonoros podem ser, assim, 

eficientes tradutores do que esse silêncio diz. T., em sua impossibilidade de dizer verbalmente, 

encontrou no sonoro, no ritmo, recursos para se expressar.

II.II - Sons
“Acontece que as orelhas não têm pálpebras...”

(Pascal Quignard)

Quignard trata de um caráter invasivo do som. Distintamente do sentido da visão, que conta 
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com o recurso das pálpebras, que filtram seu objeto, a audição não possui limites, não estabelece 

barreiras ao que é sonoro. O som é corporalmente inevitável.

Os estímulos sonoros são precoces na vida humana, sendo presentes desde a vida intra-uterina. 

Anzieu (apud FERRARI, 2010, p.106) atribui a esses estímulos o lugar de “primeiro espaço psíquico” 

do indivíduo. Os batimentos cardíacos e a melodia da voz materna refletem a ideia de que o som é 

intrinsecamente ligado à constituição subjetiva. Azevedo (2008, p.95) define a fala e a voz materna 

como um “testemunho de que há um sujeito ali”, sendo elemento primordial na construção do ser.

Considera-se, nesse sentido, a música como uma produção do inconsciente que, diferentemente 

de um sonho ou um sintoma, não se coloca de forma a exigir decifração. Esta só terá lugar se o 

indivíduo falar sobre os efeitos produzidos pelo som (ibid). O sonoro, ao contrário da palavra, não 

pede decifração. É uma forma de dizer que não exige significados, não se constitui em convocação 

para o sujeito.

No caso de T., é passível a observação de que haviam construções sonoras, que não precisavam 

ser decodificadas, mas já assumiam a função de um dizer, menos convocador que o verbal. O toque 

espontâneo e intenso do tambor dizia muito mais do que as palavras que lhe foram exigidas em outros 

momentos. Remete à aquisição de uma função grupal participativa e influenciadora. Com o sonoro, foi 

possível comunicar-se com o grupo, que passou a dirigir-se à T. com mais frequência.

A especificidade do trabalho com o som é expressa pela espontaneidade, pela ausência de 

direcionamentos, que culmina em liberdade. O desprendimento dos significados e o estímulo às 

sensações provocadas pela sonoridade tornam-se viabilizadores de um trabalho no qual a exigência 

verbal pode ser um obstáculo.

Pode-se dizer que o som, em sua essência, abre caminho para a palavra. Assim como a palavra 

se movimenta em torno do silêncio, conforme dito anteriormente, o sonoro pode se configurar em uma 

ponte, na qual a palavra transita. Se não fosse oferecido, à T., um espaço onde, por meio da produção 

sonora ele pudesse se expressar espontaneamente, possivelmente o dizer verbal não apareceria. Da 

mesma forma que, se não fosse oferecido um espaço onde o silêncio é respeitado, a produção sonora 

provavelmente não seria atingida. Traçando esse caminho linear, do silêncio à palavra, passemos à 

palavra, como elemento mais passível de interpretação nas vias de um dizer.

II.III – A Palavra e a voz

O discurso político da Reforma Psiquiátrica, assim como a clínica psicanalítica podem, 

erroneamente, atribuir à palavra um status de “único modo de dizer possível”. A tendência à 
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valorização do que é dito no campo da palavra, em detrimento do que é dito fora dele, é iminente, 

visto que o dizer é um dos objetos de trabalho da própria clínica. 

Greco (2004) aponta o dizer como o princípio ético e político da psicanálise mas, indo de 

encontro com as perspectivas de um dizer verbal, complementa: “Na direção de um dizer era 

terapêutico não mais o trabalho, e sim a arte, enquanto instrumento de expressão dos conteúdos 

inconscientes.”(ibid, p.83)

Vanderley (1999, p. 67) afirma que é “através dos gestos contidos nas palavras que 

descobrimos nossas semelhanças e, ao mesmo tempo, nossas diferenças”. A palavra é uma via de 

expressão, na qual estão inseridas outras vias passíveis de interpretação, como gestualidade, 

entonação, volume. A complexidade do que concerne à palavra falada está no fato de que nela residem 

elementos comunicativos, não necessariamente verbais, sem os quais pode haver entraves na 

comunicação. A palavra sem estes elementos é desprovida da emocionalidade pertencente àquela 

vinculada à voz.

Podemos tratar do tema abordando dois sentidos distintos: a palavra em seu estrito senso e a 

palavra unida à voz de quem fala. Não objetivando traçar essa diferenciação, é abordada aqui a 

dimensão da palavra unida à sonoridade e ao silêncio: uma “palavra viva”, inserida em uma cultura. 

Segundo Quignard (1999, p.74), “para os ouvidos é o significado da linguagem que reflete na alma e 

não a substância da palavra”. 

Considerações Finais

As especificidades da clínica psicanalítica das psicoses mostram a necessidade de uma escuta 

diferenciada, que não se restringe a palavras traduzíveis e interpretáveis. Na esfera de uma linguagem, 

a música se constitui em um recurso que viabiliza um dizer menos convocativo do que uma conversa 

em análise.

Através do trabalho musical com psicóticos foi possível delimitar recursos discursivos 

distintos, mas complementares deste dizer: o silêncio, que cria uma atmosfera para o sonoro e o 

verbal, tornando a linguagem viva; o som, através do qual a palavra transita e com o qual os silêncios 

se intercalam; e a palavra que, unida ao elemento “voz”, torna-se viva. Todas estas dimensões 

contribuem para a criação de um discurso que constrói.

A composição musical, dessa forma, colabora no âmbito de uma construção subjetiva. A 

princípio, partindo de uma aposta do terapeuta em um sujeito que pode advir e, posteriormente, 

permitindo ao mesmo se criar, a partir da criação. Mediante uma primeira proposta de trabalho, que 
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visou reproduzir canções já existentes, compor assumiu uma função reparadora da estrutura, assim 

como a produção delirante é uma tentativa de cura, na psicose.

No que se refere ao trabalho psicanalítico, Gerber (2007), cita uma frase, considerada clichê 

nessa linha teórica: “ouvir a música atrás das palavras”. Aqui propõe-se um movimento contrário: 

ouvir as palavras [modos de dizer] que estão por trás da música, ou no interior da mesma. Esse 

consiste em um trabalho delicado, significa encontrar e levar em consideração um discurso, que pode 

ser apenas gestual ou melódico. Acreditamos que a música se presta a esse papel facilitador do 

discurso e da escuta sendo, também, mediadora da relação terapeuta-paciente, bem como da relação 

psicótico-mundo externo. A experiência musical insere-nos no universo da linguagem e, ao psicótico, 

na experiência da cultura, do laço social.
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A Musicoterapia como Facilitador Clínico no Tratamento em Saúde Mental: 
considerações fenomenológicas

Bárbara Penteado Cabral1 

RESUMO

Este trabalho tem como proposta oferecer uma reflexão sobre o uso da musicoterapia como dispositivo 
de auxílio a pacientes cujos tratamentos realizam-se em um hospital psiquiátrico. Tem-se como 
hipótese a possibilidade de compreender a produção no setting musicoterápico como desvelador de 
"modos-de-ser" que, uma vez retomados ou recriados, podem servir como meio para uma maior 
autonomia e aderência consentida às demais formas de tratamento em saúde mental. A fenomenologia, 
particularmente a fenomenologia heideggeriana e possíveis articulações dela com o campo da 
musicoterapia, servem aqui, como escopo capaz de sustentar teoricamente a questão proposta neste 
trabalho. Como metodologia apresenta-se recortes de casos clínicos e o contexto do trabalho realizado 
nessa instituição, de modo a ilustrar as reflexões aqui levantadas.

Palavras-chave: Musicoterapia; Fenomenologia; Saúde Mental; Heidegger

Fundamentação

O presente trabalho aponta indicações entre a musicoterapia e a filosofia, com o objetivo de dar 

luz à uma possibilidade reflexiva de compreensão da minha experiência como musicoterapeuta no 

Hospital Psiquiátrico de Jurujuba localizado na cidade de Niterói-RJ-Brasil. Essa prática clínica é 

exercida através de técnicas e metodologias próprias da musicoterapia que se encontram muito bem 

compartilhadas e discutidas por profissionais-pesquisadores no Brasil e por todo mundo. Entretanto, o 

que venho apontar é pensarmos numa perspectiva diferente. Proponho uma reflexão sobre a clínica 

antes mesmo de avaliar o contexto do trabalho diante de suas possibilidades de aplicação 

metodológica e técnica. A fenomenologia foi escolhida como base para a reflexão, como uma 

possibilidade da experiência clínica ser considerada em sua complexidade, abordando o encontro entre 

o contexto sonoro, musicoterapeuta e paciente em musicoterapia tal como ele se dá, para que, no 

contexto da clínica da musicoterapia possamos “pinçar” o fenômeno da experiência clínica do sonoro. 

Apresenta-se um horizonte teórico de diálogo entre a musicoterapia e a fenomenologia 

hermenêutica do filósofo alemão Martin Heidegger, que como pano de fundo, pode contribuir através 

da sua elaboração da analítica da existência para o problema situado aqui: como compreender a 

potência terapêutica que se desvela da experiência no sonoro em musicoterapia. A meditação de 
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Heidegger surge com a interrogação “qual é o sentido do ser?”. Movido por essa interrogação, 

Heidegger direciona sua filosofia para uma ontologia, no sentido mais originário da experiência do 

ser: o ser-no-mundo. Esse filósofo não traz meditações sobre o campo da saúde, mas sua analítica já 

foi articulada com outras áreas da saúde, principalmente através do psiquiatra Merdad Boss com o 

trabalho entitulado Daseinsanalyse.

No sentido originário de experiência de sentido, já sempre habitamos e construimos nosso 

mundo (Welt) ou horizonte de sentido, pois somos abertura para multiplas possibilidades de se 

relacionar com o jogo do existir, com a indeterminação do vir-à-ser, enquanto um processo no qual (o 

ser) se vela e desvela tanto em seus modos de estar no mundo (Sorge), quanto de se expressar 

(Sprache). Assim, nomeia esse homem existente de ser-aí, ou como se refere em alemão, Dasein.

 

Desenvolvimento: Produções em Musicoterapia

Ao falar sobre a experiência no setting me refiro aos casos de musicoterapia interativa 

(BARCELLOS, 2009, p. 8), nos quais a presença do paciente está ativa no processo de produção 

sonoro-musical. A realização do sentido que se dá na produção adquire nessa reflexão o aspecto da 

palavra grega poiésis. Fruto de uma atividade de criação e produção através da proposta não-verbal 

(Barcellos, 2004, p.110). Toma o sentido de "deixar vir à presença" (SÁ, 2006, p. 115), assim foge de 

qualquer tentativa de objetivação ou compreensão prévia do caminho (processo) a ser percorrido, 

distanciando-se de um viés unilateral do processo, pois, segundo Heidegger, parte de uma condição 

existencial do Dasein: do encobrimento para o desencobrimento. Despertando aquilo que está latente, 

o paciente cria-se e recria-se a partir da produção sonora. Portanto, independente da experiência 

sonora ser através da reprodução musical, improvisação ou composição em musicoterapia (Bruscia 

apud BARCELLOS, p. 8), estas experiências em musicoterapia tomam o sentido da poiésis neste 

contexto.

A partir da ideia de que a musicoterapia abre canais de comunicação e se torna facilitador de 

conteúdos do mundo interno do paciente, “muitas vezes dizendo aquilo que não pode ou não quer ser 

expresso verbalmente” (BARCELLOS, 2009), entende-se que este processo é também revelador de 

sentidos que o paciente experiencia no seu próprio caminhar, ao falar de si. Segundo Ruud (1990), a 

música toca a vida interior do ser humano e consequentemente supera as defesas da censura verbal; 

assim, pode-se considerar a execução musical como facilitadora da expressão de si mesmo. 

Uma canção pode despertar diferentes tipos de recordações e vivências conforme a experiência 

de vida de cada um. Barcellos defende que através da música podemos narrar nossa história, a partir 
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dessa linguagem metafórica falamos daquilo que os momentos, intenções e impressões distintas 

representam pra gente, revelando aquilo que é constitutivo da identidade de cada um. Assim 

observamos o quanto uma canção pode estar repleta de vida, de sentidos.

Através da relação livre com elementos musicais, o caráter de trilhar por caminhos 

desconhecidos pode revelar sentidos próprios do sujeito, ampliando a compreensão do próprio viver. O 

fazer musical do paciente o leva a desvelar e revelar sentidos, como um dispositivo para descobrir 

novas formas de viver e de se relacionar com o estar no mundo, como um meio de construção de si, ou 

seja, o propor-se a um processo musicoterápico pode tomar o sentido de pôr-se em obra. 

Recortes de Casos

O caráter de ineditismo e espontaneidade nas produções sonoras dos pacientes em 

musicoterapia revela a estética da singularidade que sempre se apresenta em cada modo particular de 

ser. Em saúde mental é preciso uma rede de apoio diversa, pois nem sempre é possível acessar o 

paciente apenas através da fala. A musicoterapia vem com o propósito de abrir outras possibilidades 

desse sujeito estar no mundo, acessando algo que faça sentido para ele. 

Como, por exemplo, no caso de um paciente internado na enfermaria masculina de agudos, 

encaminhado para o serviço de musicoterapia devido à retração social, pragmatismo comprometido e 

empobrecimento da expressão verbal, principalmente quando a equipe pergunta como ele está e ele 

responde: “não sei”. No setting individual este paciente pôde explorar toda extensão do piano, realizar 

diálogos rítmicos com a musicoterapeuta a partir de uma experimentação ao tocar "sem compromisso" 

o tambor de alfaia revelando alto controle e intencionalidade do fraseado rítmico, ou mesmo 

manifestar-se como um adorador do estilo rock nacional brasileiro, propondo doze músicas de cinco 

diferentes bandas nos primeiros três atendimentos, e ainda levanta questões sobre a dinâmica do 

atendimento. A cada canção é por ele recordado o desenho do encarte do CD, as cores deste, ou 

mesmo a rádio em que costumava escutar as canções.  A temática envolvida nesse cancioneiro trazido 

pelo paciente possibilita que cante e assim narre clinicamente suas emoções e sua história 

(BARCELLOS, 2009, p. 101). A musicoterapia pode ser observada como meio do paciente se 

relacionar com os outros e com o mundo (Welt) de outros modos, diferente do modo adoecido 

desvelado como horizonte de possibilidade naquele momento que o levou a ter uma internação 

psiquiátrica. Com a evolução do processo desse paciente, também pode-se considerar uma 

transformação na abertura para uma significativa presença no campo social e expressiva desse sujeito, 

contribuindo assim para maior adesão ao tratamento psiquiátrico. 
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No segundo recorte de caso, o setting clínico se revela, não como em um processo de educação 

musical ou na produção musical como entretenimento que vão de encontro com a amplitude cultural 

do sujeito, mas sim se abre como um espaço que se caracteriza pela vivência de  experiências de 

encontro consigo mesmo. Como por exemplo, uma paciente do serviço de internação de agudos traz 

ao grupo de musicoterapia em diversas sessões consecutivamente a mesma canção entitulada 

"Insegurança" para ser reproduzida. Em um olhar "leigo" poderia-se dizer que a paciente demonstra 

uma pobreza em seu repertório cultural devido à repetição do mesmo pedido, mas em investigações 

com a equipe, a psiquiatra revela: "já a vi cantar variadas canções em oficina de karaokê e pelos 

corredores" (sic). Assim podemos compreender o setting como espaço de expressão daquilo que está 

latente, como meio do paciente revelar a si. Na medida em que a paciente apresenta melhora na 

internação,  pôde e pode se abrir para outras sugestões de canções ou mesmo falar sobre o sentido 

dessas canções em seu presente contexto existencial, iluminando assim outros aspectos por vir da sua 

construção de mundo. 

Como terceiro recorte aponto um caso do serviço de internação para usuário de álcool e outras 

drogas. O paciente está presente no atendimento em grupo de musicoterapia e relata que sua 

preferência é apenas o estilo musical eletrônico “psy”. Então a musicoterapeuta propoe que ele sugira 

um modo de fazer música, depois de um momento silenciado ele responde cantando a canção “Com a 

Perna no Mundo” do compositor Gonzaguinha. Essa construção abriu a possibilidade do sujeito 

habitar diferentes modos-de-ser e de-estar no atendimento e em seu processo de internação, a partir de 

um outro lugar. Como meio desse paciente se reapropriar do horizonte de sentido, ele pôde expressar a 

si mesmo produzindo uma experiência para além das concepções fechadas que de início 

caracterizaram sua recepção no grupo.

Considerações

A musicoterapia pode ser vista, tanto no contexto da saúde mental quanto em outras 

especialidades, como dispositivo desvelador de "modos-de-ser" que, uma vez retomados ou recriados, 

podem servir como meio para uma maior autonomia e aderência consentida às demais formas de 

tratamento. Essa prática clínica procura acessar os pacientes, possibilitando realizar e compartilhar 

novas experiências para que o trabalho possa ter como base a produção de vida, principalmente no 

caso de pacientes que permanecem em um ambiente hospitalar. 

Isto posto, aponta-se o setting de musicoterapia não apenas como espaço de expressão, mas 

como espaço de relação com o jogo do existir, abrindo-se assim possibilidades da pessoa se inventar, 
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se criar. 
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RESUMO

O presente artigo trata do trabalho integrado de profissionais da Musicoterapia e da Educação Musical 
no atendimento educacional a alunos da Educação Básica, no Instituto Benjamin Constant, 
especializado no atendimento a pessoas com deficiência visual, no Rio de Janeiro. Para situar o 
sentido do trabalho de Musicoterapia e de Educação Musical no instituto, são focalizados – em 
introdução ao assunto – os conceitos de Musicoterapia e de Educação Musical Especial, considerando 
referenciais pertinentes, como Bruscia, – em relação à Musicoterapia – e Gainza – no concernente à 
Educação Musical Especial. Destaca-se, também, a relação entre a Educação Musical e a Educação 
Musical Especial no atual panorama das políticas públicas, com base na análise de documentos 
oficiais, considerando o conteúdo da Lei nº. 11.769 de 2008 e da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Enfim, apresenta-se o relato da experiência do trabalho integrado de duas 
musicoterapeutas e uma professora de música com alunos do 2º ao 5º ano do Instituto Benjamin 
Constant, com o objetivo de evidenciar aspectos colaborativos deste trabalho. Este artigo justifica-se 
diante do momento de mudanças no panorama da Educação Nacional, tanto em relação ao 
atendimento educacional especializado quanto ao ensino da música na Educação Básica.

Palavras-chave: Musicoterapia; Educação Musical; Educação Especial; Instituto Benjamin Constant.

Introdução

No presente artigo apresenta-se o relato do trabalho integrado de profissionais da 

Musicoterapia e da Educação Musical no atendimento educacional a alunos da Educação Básica, no 

Instituto Benjamin Constant, especializado no atendimento a pessoas com deficiência visual, no Rio 

de Janeiro. Em introdução ao assunto são focalizadas questões referentes ao campo da Musicoterapia e 

da Educação Musical Especial, considerando referenciais teóricos, históricos e políticos, tanto com 

relação à Musicoterapia – recorrendo a autores como Bruscia (2000), – e à Educação Musical Especial 

– Tangarife (2008), considerando os referenciais de Gainza (1988) e de documentos oficiais brasileiros 

pertinentes ao campo da Educação Musical Especial. Enfim, apresenta-se o relato da experiência do 

trabalho integrado de duas musicoterapeutas e uma professora de música com alunos do 2º ao 5º ano 

do Instituto Benjamin Constant, com o objetivo de evidenciar aspectos colaborativos deste trabalho. 

Este artigo justifica-se diante do momento de mudanças no panorama da Educação Nacional, tanto em 

relação ao atendimento educacional especializado quanto ao ensino da música na Educação Básica.
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A Musicoterapia em uma instituição de ensino: focalizando o trabalho no Instituto Benjamin 

Constant

A musicoterapia se insere na oferta de recursos adicionais para estimular o aprendizado e o 

convívio social das crianças atendidas através da utilização de sons, canções e/ou músicas que tanto se 

inserem no contexto social e familiar das crianças quanto no contexto escolar onde estão inseridas. O 

musicoterapeuta pode atender em diversas áreas de atuação, listadas por Kenneth Bruscia (1991; 

2000), sendo as mais comuns as áreas de saúde, educação e social. Apesar de essas três áreas serem 

facilmente permeadas uma pela outra, vemos nitidamente uma diferença de atuação dos profissionais 

em relação aos objetivos terapêuticos e às práticas clínicas utilizadas. Se Leonardo Boff (2012) 

considera a educação como “uma forma de intervenção no mundo, no sentido de mudá-lo” (p. 251), 

podemos considerar a terapia uma forma de intervenção no indivíduo, no sentido de estimulá-lo a 

mudar seu mundo.

A musicoterapia carrega em sua essência uma profissão interdisciplinar, porém sua inserção 

nos serviços de assistência é mais comum em instituições multidisciplinares. Não necessariamente 

ocorre nesses espaços uma prática interdisciplinar. “A proximidade entre disciplinas não caracteriza a 

existência da interdisciplinaridade, já que as disciplinas podem coexistir sem a menor cooperação e 

sem coordenação entre si” (CHAGAS; PEDRO, 2008, p. 33). Assim, a presença do musicoterapeuta se 

faz necessária em uma equipe multidisciplinar que atue na educação. Dentro do aspecto 

multidisciplinar da própria música em musicoterapia, destacamos duas orientações recomendadas por 

Bruscia (2000) para o que ele chama de prática didática da musicoterapia. São elas: “utilizar a música 

e as atividades correlatas como um apoio ao aprendizado não-musical; (...) utilizar as experiências de 

musicoterapia para formar, treinar e supervisionar estudantes e profissionais” (p. 167).

Cecília Conde, grande educadora musical e apoiadora da musicoterapia, traz sua visão sobre o 

papel da musicoterapia na educação:
A musicoterapia tem um olhar diferente e poderia estar sendo mais explorada na educação. O 
olhar do musicoterapeuta podia influenciar mais sobre o uso da música na educação especial, 
[sic] Preparar os professores leigos para receberem os alunos, fazendo com que passem por uma 
sensibilização, podendo sentir o que é ser criança, poder gemer, poder gritar. (CONDE; 
FERRARI, 2008, p. 44)

Para Ana Sheila Tangarife (2008), a educação musical e a musicoterapia têm semelhanças 

quanto ao desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo, mas o que diferencia as duas práticas são os 

meios para alcançar esta meta. Isso significa dizer que o educador musical utiliza a música em prol do 

que Tangarife (2008) chama de “educação formativa, profissional e social” (p. 51), enquanto que o 



40

musicoterapeuta utiliza sons, música, ruído e silêncio – sejam estes musicais ou não, tradicionais ou 

não – “para estabelecer a comunicação do paciente com o meio, consigo mesmo e com o 

Musicoterapeuta” (idem), a fim de propiciar a abertura de outros canais de comunicação para 

favorecer o processo terapêutico (SEKEFF, 2002, apud TANGARIFE, 2008).

Bruscia (2000) ressalta que educação e terapia “são semelhantes no sentido de que ambas 

ajudam a pessoa a adquirir conhecimento e habilidades. No entanto, nem toda educação é terapia, e 

nem toda terapia é educação” (p. 184) e destaca que uma das principais diferenças é no traçar dos 

objetivos profissionais de cada um. “Na educação, adquirir conhecimento e habilidades é o objetivo 

primário, enquanto na terapia é apenas um meio de alcançar a saúde” (p. 184). Outra diferença 

fundamental trazida por Bruscia (2000) sobre a educação musical e a musicoterapia trata da relação 

professor-aluno, substancialmente diferente da relação paciente-terapeuta, “em termos das funções, do 

nível de intimidade, dinâmica e conteúdo” (p. 185), aonde a relação em sala de aula limita-se à 

questões musicais, enquanto que na musicoterapia são abordadas questões de saúde trabalhadas por 

meio da música. Ainda dentro das diferenças entre o profissional da educação e o profissional 

terapeuta, podemos considerar o cuidado como parte do perfil do musicoterapeuta. Para Leonardo 

Boff (2012), dentre as diversas formas de cuidado que ele descreve, destacamos o cuidado voltado 

para a educação. Ele considera que: 
(...) o cuidado nos obriga a distinguir o que é urgente e o que não é, quando devemos 
estabelecer prioridades e aceitar que as coisas não aconteçam de uma hora para outra, mas 
respeitar os processos de apreensão, de crescimento e de maturação. (BOFF, 2012, p. 264).

Respeitar o tempo individual dentro do coletivo faz parte do processo terapêutico inserido no 

ambiente escolar, onde há calendários e séries a seguir. Os objetivos na musicoterapia não são 

determinados de acordo com um prazo estipulado pelo calendário pedagógico, uma vez que a 

musicoterapia respeita as limitações dos pacientes e o tempo individual que estes – alunos da escola – 

levam para realizar determinada tarefa. Assim, a finalidade da musicoterapia não é o produto do fazer 

musical, como em audições de alunos de música, mas o processo em si (BARCELLOS, 1992). 

No Instituto Benjamin Constant (IBC) – órgão federal de histórica referência na educação de 

pessoas com deficiência visual –, a atuação da musicoterapia pode ser entendida com base na história 

do curso de formação de musicoterapeutas. Liddy Mignone, em 1948, criou no Conservatório 

Brasileiro de Música (CBM) do Rio de Janeiro o curso de formação de professores em educação 

musical para crianças com necessidades especiais (CONDE e FERRARI, 2008) e expandiu sua 

atuação, em 1964, instituindo a educação musical em diferentes escolas especiais da cidade, sendo 

uma delas o Instituto Benjamin Constant (TANGARIFE, 2008). Com o surgimento do curso de 
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formação de musicoterapeutas, em 1970, houve necessidade, portanto, de o CBM estabelecer um 

convênio com o IBC para que os profissionais aspirantes a musicoterapeutas pudessem atuar como 

estagiários na reabilitação de crianças cegas. Não há registros de quais setores do IBC eram 

contemplados nesses estágios.

Recentemente, diante das políticas públicas de inclusão social na escola regular, identificada na 

Lei nº. 9.394 de 1996, o perfil dos alunos do IBC vem se transformando nos últimos anos, não se 

tratando apenas de uma população com deficiência visual, mas com outras patologias associadas, as 

chamadas múltiplas deficiências. Isso ocorre porque estes alunos têm mais dificuldades de serem 

inseridos em escola inclusiva. Desta maneira, identifica-se o aumento da demanda de alunos nos 

atendimentos de musicoterapia no IBC, que – para além da deficiência visual – apresentam condições 

sociais e intelectuais particulares. 

Especialistas em educação especial compreendem que a deficiência visual limita tanto as 

experiências quanto a aquisição de informações que a criança cega ou de baixa visão recebe. Isso 

interfere no desenvolvimento global da criança, ou seja, em suas capacidades motoras, cognitivas e 

emocionais (SIAULYS, ORMELEZI e BRIANT, 2010, p. 28). De acordo com Bruscia (2000), a 

musicoterapia na educação especial trata de problemas que exigem intervenção terapêutica, ou de 

necessidades que apresentam implicações no desenvolvimento global dos alunos, como as 

supracitadas. Assim, “os objetivos da musicoterapia na educação especial são quase sempre 

individualizados para acomodar as necessidades singulares de cada estudante” (BRUSCIA, 2000, p. 

191), indo ao encontro dessa abordagem, a necessidade da atuação da musicoterapia na equipe 

multidisciplinar do IBC se faz pertinente, pois visa atender às crianças com deficiência visual tanto no 

aspecto educacional quanto no aspecto da reabilitação. 

As musicoterapeutas atuais vieram integrar esta equipe em março de 2013, buscando atender às 

demandas dos professores como uma forma de auxiliar o trabalho pedagógico desenvolvido em sala 

de aula, a partir do incentivo aos alunos a estimularem seus próprios potenciais durante as sessões de 

musicoterapia. Isso porque: 
(...) a musicoterapia traz uma perspectiva de dar uma significação à música não encontrada em 
nenhuma outra disciplina – a perspectiva de que o significado é criado sob circunstâncias que 
nem sempre são as ideais, circunstâncias em que os músicos ou os ouvintes estão enfrentando 
problemas físicos, emocionais, mentais, sociais ou espirituais. (BRUSCIA, 2000, p. 104)

Dessa forma, há um constante diálogo entre os professores dos diversos setores de educação do 

IBC (desde a estimulação precoce, educação infantil, primeiro ano, primeira e segunda fases) e as 

musicoterapeutas. Esse diálogo visa delinear os objetivos terapêuticos que servirão de suporte para a 

equipe pedagógica, a fim de estimular e desenvolver os potenciais criativos e cognitivos desses alunos, 
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favorecendo suas habilidades cognitivas bem como suas relações interpessoais e sua qualidade de 

vida.

Educação Musical no Atendimento Educacional Especializado: focalizando o trabalho no 

Instituto Benjamin Constant

No Brasil, a presença da educação musical na educação básica não é recente. No entanto, no 

contexto da educação básica do final do século XX – marcado pelas significativas mudanças nas 

diretrizes e bases da educação nacional a partir da Lei nº. 9.294 de 1996 (LDB) – o ensino da música 

representava uma das opções no âmbito do trabalho com artes nas escolas, fato relacionado em seu 

Art. 3º: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) II - liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 1996). Em 2008, 

com a publicação da Lei nº. 11.769, a educação musical deixou de ser opcional, neste contexto, para 

tornar-se obrigatória. Consecutivamente, tendo em vista a operacionalização do ensino de música na 

educação básica, o Conselho Nacional de Educação conduziu o debate sobre o assunto, resultando na 

publicação do Parecer CNE/CEB nº12 de 2013. 
Este Parecer resulta de ampla discussão promovida pelo CNE junto a diversos profissionais 
ligados ao ensino de Música. (...) O processo democrático de debate e de escuta pública das 
audiências reafirmou e evidenciou a necessidade de se consolidar o papel da Música como 
conteúdo curricular capaz de potencializar o processo formativo dos estudantes e contribuir 
para a promoção da qualidade social da Educação Básica. (BRASIL, 2013)

Além do Parecer CNE/CEB nº. 12, ou mesmo dos referenciais encontrados no próprio 

documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Música, a LDB tem seu impacto no trabalho do 

professor de música da Educação Básica, destacando-se, neste sentido, os trechos que dizem respeito à 

educação inclusiva e à educação especial, como o inciso II do Art. 4º e o Capítulo V (Da Educação 

Especial), respectivamente. Em relação à música na Educação Especial, torna-se pertinente tratar do 

conceito de Educação Musical Especial, conceito explicado de forma sintética por Gainza (1988) 

quando afirma que à educação especial “compete abordar os casos e situações que, por se afastarem da 

“norma” ou da normalidade, comportam problemas especiais que transcendem o âmbito da educação 

geral” (GAINZA, 1988, p.87).    

Embora, diante da Lei 11.769 de 2008, a educação musical especial e inclusiva deva ganhar 

projeção no panorama da educação básica nacional, observa-se que o ensino da música em escolas 

especializadas não é recente. Corresponde a este quadro, a presença da música na formação 

educacional no Instituto Benjamin Constant. Destaca-se, neste sentido, o fato de desde a criação do 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos (em 1854, pelo Decreto nº. 1.428, assinado pelo Imperador D. 
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Pedro II) – incluindo as suas transformações em Instituto dos Meninos Cegos (em 1889, pelo Decreto 

nº. 9, quando proclamada a República), em Instituto Nacional dos Cegos (em 1890, pelo Decreto nº. 

193) e em Instituto Benjamin Constant (IBC) (em 1891, pelo Decreto nº. 1.320) – o ensino da música 

está presente neste contexto. Exemplificando este fato, pode-se mencionar o regulamento interno 

provisório de 1854, aprovado no Decreto nº. 1.428, aspecto citado na publicação comemorativa dos 

150 anos do Instituto Benjamin Constant:
Art. 1º - O Imperial Instituto dos Meninos Cegos tem por fim ministrar-lhes: 
A instrução primária.
A educação moral e religiosa.
O ensino da música, o de alguns ramos da instrução secundária e o de ofícios fabris. (IBC/
MEC, 2007, p.80)

No início do século XX, a música continuava destacando-se no Instituto Benjamin Constant.
1901: 17/09 – Cumprindo a tradição do Instituto, é comemorado o 47º aniversário de sua 
instalação, seguindo programação lítero-musical, a cargo, principalmente, de seus alunos e 
professores. Apresenta-se a Banda e a Orquestra do IBC, números de canto a solo e coro, canto 
do Hino à Instalação do Instituto. Destaca-se o jovem violinista, futuro repetidor de música e 
auxiliar de regente da Banda, Luiz Margutti (1877-1912), por sua habilidade na execução 
daquele instrumento. (IBC/MEC, 2007, p.92)

Ao longo do século XX, a música permaneceu como parte da formação dos alunos do IBC.
1936: No ano anterior à interrupção das atividades escolares do Instituto para a realização das 
obras de construção da segunda etapa de seu prédio, o ensino ali ministrado compreende: 
(...) Ensino Musical: teórico, vocal e instrumental:
Teórico: teoria, solfejo, harmonia, contraponto, fuga, instrumentação e composição;
Vocal: canto infantil, intermediário e coral;
Instrumental: piano, harmônio, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, instrumentos de sopro e 
percussão (...). (IBC/MEC, 2007, p. 101)     

Embora no século XXI a música continue presente no IBC, não se pode afirmar que o aspecto 

do trabalho com música no instituto foi imutável ao longo de sua história. Atualmente, a Música 

encontra-se como disciplina obrigatória para alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, no 

Departamento de Educação (DED), e em oficinas extracurriculares para o mesmo segmento, sendo 

também a atividade musical oferecida a pessoas em atendimento na Divisão de Reabilitação, 

Preparação para o Trabalho e Encaminhamento Profissional (DRT), destacando-se, igualmente, a 

presença da música no atendimento terapêutico a alunos do DED por meio da Musicoterapia.  

Musicoterapia e Educação Musical no Instituto Benjamin Constant: um relato de experiência 

colaborativa

Um exemplo da experiência colaborativa entre profissionais da Musicoterapia e da Educação 

Musical no Instituto Benjamin Constant pode ser observado, atualmente, no contexto do trabalho 

pedagógico com alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental – segmento nomeado de 1ª Fase. Em 
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2013, com a inserção da disciplina Música na grade curricular do referido segmento – possibilitado 

após a entrada de professores concursados em 2012, dentre os quais uma vaga para a área da Música – 

e diante do fato de que profissionais da Musicoterapia já se encontravam trabalhando com o mesmo 

segmento, anteriormente, o contato entre as profissionais da área da Musicoterapia e da Educação 

Musical passou a ocorrer em reuniões pedagógicas, conselhos de classe, estudos de caso, dentre outras 

situações de planejamento pedagógico, incluindo conversas entre tais profissionais. 

Nos Estados Unidos, onde a musicoterapia surgiu e se faz mais presente na área didática do 

que ocorre no Brasil, a musicoterapeuta J. Jellison (1983, apud BRUSCIA, 2000), propõe que o 

desenvolvimento curricular seja incluído no planejamento da musicoterapia e que um critério de valor 

funcional sirva de parâmetro para a seleção e priorização de objetivos. Como valor funcional, ela 

destaca para a musicoterapia a aquisição de habilidades musicais e não-musicais que “auxiliarão os 

estudantes a tornarem-se mais independentes e com menos deficiências nas várias esferas da vida” (p. 

191). Isso corrobora com a presença das musicoterapeutas nos Conselhos de Classe e outras reuniões 

de cunho pedagógico realizadas dentro da rotina escolar.

Os relatórios apresentados pelas musicoterapeutas do IBC sobre os alunos durante os conselhos 

de classe possibilitaram ampliar a visão da professora de música sobre as individualidades dos 

mesmos. Como exemplo, pode-se citar o caso de alguns alunos que durante a musicoterapia 

apresentavam resistência a mudanças mantendo o mesmo padrão musical por vários atendimentos – 

como a fixação em um repertório e/ou em um instrumento determinado. Isso no contexto 

musicoterápico demonstra uma resistência do paciente ao processo terapêutico. No contexto das aulas 

de música, a professora observou que vinha reforçando essa prática padronizada dos referidos alunos 

acreditando que se tratava de uma oportunidade dos mesmos demonstrarem suas habilidades em aula. 

Deste modo, a professora considerou que deveria estar mais atenta ao fato, planejando atividades que 

pudessem ampliar os domínios musicais daqueles alunos, não deixando de considerar os 

conhecimentos dos mesmos desde que com objetivos pedagógicos bem delineados. 

Outro aspecto colaborativo deste diálogo entre as profissionais de musicoterapia e a professora 

de música se faz perceber na disposição dos alunos dentro do setting musicoterápico. Isso porquê, 

devido à recente entrada destas musicoterapeutas no instituto (ocorrida em março de 2013), o vínculo 

terapêutico entre as musicoterapeutas e as crianças atendidas ainda era frágil. Durante o primeiro 

semestre de 2013, antes da inserção dos novos profissionais aprovados no concurso, os alunos do 1º 

seguimento do ensino fundamental não tinham aulas de música em sua grade curricular, o que fazia 

com que seu único contato com música fosse para aqueles atendidos pelas musicoterapeutas. Logo, 
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com a inserção da disciplina Educação Musical na grade curricular, observou-se seu impacto no 

histórico musical dos alunos, repercutindo no setting musicoterápico.  

Considerações Finais

A musicoterapia, em sua natureza multidisciplinar, investe em diálogos com profissionais de 

outros setores que também atendam aos seus pacientes, em quaisquer de suas áreas de atuação. Apesar 

de a instituição de ensino não ser um centro de referência no tratamento à saúde, cada vez mais 

compreende-se saúde e educação como fatores que devem caminhar de mãos dadas para o 

desenvolvimento global da criança. 

A participação das musicoterapeutas e da educadora musical – juntamente a outros 

profissionais da área de saúde – durante os conselhos de classe, reuniões pedagógicas e estudos de 

caso – reforça a assistência oferecida aos alunos do Instituto Benjamin Constant para favorecer seu 

desenvolvimento global enquanto sujeitos que se preparam para a vida e para o mundo que há fora dos 

corredores da instituição. 

Ver a criança em sua totalidade, enquanto aluno e enquanto indivíduo, é muito mais do que ver 

apenas um deficiente com dificuldades de adaptação social ao mundo que se impõe visualmente. Neste 

caso, é oferecida a oportunidade de capacitar esses alunos para se tornarem indivíduos mais realizados 

e mais completos, cada um com suas peculiaridades.
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A Música Como Um Estimulador Cognitivo No Envelhecimento

Celina Amalia Vettore Maydana1

RESUMO

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 12% da população – 24 
milhões - são idosos, o que tem estimulado pesquisas, em como proporcionar certo grau de 
independência e ausência de solidão ou depressão nesta parcela da população. Neste sentido, a música 
tem sido pesquisada em conjunto com a neurociência, surgindo como uma ferramenta importante 
capaz de estimular o cérebro de uma forma ampla, com respostas satisfatórias quanto à cognição e ao 
desempenho social. Essa revisão bibliográfica visa o estudo do processamento da música no cérebro, 
as relações da música com a cognição e a correlação entre a música, as neurociências e o 
envelhecimento. A presente pesquisa está de acordo com as áreas práticas de Bruscia, que considera a 
música e suas múltiplas facetas como um estimulador cognitivo. Com base nestes estudos, verificou-se 
que a música interfere nas regiões cerebrais, estimulando movimentos e reações entre tantas outras 
possibilidades, promovendo desempenho das atividades da vida diária e das funções cognitivas. Estas 
possibilidades trouxeram aos estudiosos uma nova visão da “velhice” não mais atrelada a doenças. 
Viver melhor se tornou um desafio para a humanidade que busca incessantemente meios para que esse 
desafio se torne realidade.

Palavras-chave: Música; Cérebro; Neurociências; Envelhecimento.

Introdução

          O declínio cognitivo é atualmente uma das grandes preocupações das sociedades, que buscam 

incessantemente conhecer os mecanismos da cognição como a memória, a linguagem, a atenção e as 

funções executivas, que podem ser afetados no processo de envelhecimento. Neste processo, ocorre o 

envelhecimento cerebral com a atrofia de grupos neuronais, redução da atividade sináptica, aumento 

da atividade glial, diminuição de determinados grupos de receptores e acúmulo de produtos 

metabólicos (KIELING et all apud CAREY, 2003). Associado a este envelhecimento biológico, onde 

ocorre um declínio na habilidade do organismo em responder a mecanismos estressores, um somatório 

de fatores que interagem desde a biologia molecular até os sistemas reguladores (KIELING et all apud 

FRANCESCHI et al, 2000) são amplamente investigados como possíveis causas da senilidade. Dentro 

destas investigações, nas últimas décadas, estudos da Neurociência tem se dedicado a compreender a 

relação entre música e sistema nervoso (ROCHA & BOGGIO, 2013), surgindo como um fator 

importante na manutenção da cognição no processo de envelhecimento, mas sabe-se da importância 

que tem desde a mais tenra idade, ou melhor, desde a “barriga da mamãe”. 

 Processamento cerebral da música
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          Por ser o aparelho auditivo o primeiro a ser formado no processo de desenvolvimento fetal, 

talvez seja a razão da importância que tem no comportamento humano, mas quando a esta gama de 

informações auditivas se acoplam as visuais, tudo se torna mais intenso, aumentando sobremaneira o 

número de respostas cerebrais. Estudos comprovaram que os bebês conseguem decodificar melodia, 

ritmo e tom, armazenando na memória o que escuta enquanto criança, podendo ainda sinalizar 

alterações realizadas em acordes. Em épocas passadas, a música foi proibida em vários momentos, 

pois foi considerada responsável em estimular conceitos, comportamentos, dúvidas chegando até à 

malignidade, através de seus elementos fundamentais como a intensidade i.e. amplitude física de um 

som, a altura i.e. grave ou agudo, o contorno i.e. delineamento de uma melodia, a duração ou ritmo 

i.e. duração das notas e como são agrupadas, o andamento i.e. velocidade da peça musical, o timbre 

que distingue os instrumentos usados, promovendo harmonizações, a localização espacial, 

relacionada ao lugar de onde vem o som e a reverberação também chamada de “eco”, diz respeito à 

distância entre a fonte sonora e o receptor associada ao tamanho do espaço no qual a música é 

executada. Todos estes elementos, quando em conjunto estabelecem relações significativas, dando 

origem a conceitos considerados mais elevados como métrica, i.e. como as notas são agrupadas no 

tempo, tonalidade, de cunho mental e individual, diz respeito à hierarquia entre as notas, melodia 

(tema principal da música) e harmonia, observada pela relação entre as diferentes alturas das notas 

utilizadas e que podem ou não gerar expectativas (LEVITIN, 2006; LEVITIN, 2010). 

          Outro importante aspecto a ser considerado além das notas que soam, são as notas que não 

soam, ou seja, o espaço entre as notas, na medida em que provoca expectativa, um “ar”, conferindo à 

música um papel de estimuladora cerebral até no silêncio.  A este espaço, onde as notas não soam, i.e., 

o não-ser, dá-se o nome de pausa, sendo esteticamente intencionado e não uma simples lacuna em 

meio a um intrincado complexo de sons.  Sabe-se que a pausa é uma necessidade biológica do ser 

humano, tendo como uma das funções a de regeneração. Na música a pausa tem como funções a 

respiração e a regeneração para outra frase melódica ou como resolução para o repouso, dependendo 

de sua localização numa linha melódica, o que lhe confere um caráter de expressividade semelhante à 

pontuação linguística. Indo do ruído ao silêncio, impressiona o indivíduo em seu todo, estimulando 

reações as mais variáveis (Imaguire, 2009, Sekeff, 2002).

         O ato de ouvir, se inicia nas estruturas sub-corticais - núcleos cocleares, tronco cerebral, cerebelo 

– avançando em seguida para o córtex auditivo de ambos os lados do cérebro. Acompanhar uma 

música, requer mobilização de outras regiões, como o hipocampo (centro da memória) e subseções do 

lobo frontal especialmente o córtex frontal inferior. O volume é processado numa rede de circuitos 
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neurais desde o tronco cerebral e colículo inferior até ao lobo temporal. O ritmo e o tempo para serem 

acompanhados (mental ou fisicamente) mobilizam os circuitos de regulação temporal do cerebelo e 

gânglios basais. A sincronização de movimentos com a música através do ritmo, é uma característica 

particular dos humanos.  A diferenciação entre os timbres de vários instrumentos são processados em 

regiões bem definidas como o giro posterior de Hesch e o sulco temporal superior. Localizar sons e 

perceber sua distância são regidos por uma rede que demonstra diferenças no tempo de chegada 

interaural, mudanças no espectro frequência e no espectro temporal, como acontece na reverberação.  

Fazer música – tocando, cantando ou regendo – mobiliza os lobos frontais do comportamento, o córtex 

motor do lobo parietal e o córtex sensorial quando é necessária resposta tátil. Ler uma partitura 

envolve o córtex visual no lobo occipital. Rememorar mobiliza centros da linguagem como área de 

Broca e Wernicke além de outras no lobo temporal e frontal.  Em nível mais profundo, emoções estão 

relacionadas à estrutura do vernix cerebelar e à amígdala (LEVITIN, 2010, 2012).  Ouvir música 

aprimora e altera circuitos neurais, incluindo a densidade das conexões dendriformes no córtex 

auditivo primário, ativa circuitos de recompensa e prazer no núcleo acumbente, área tegumentar 

ventral e amígdala, modulando a produção de dopamina (Ibid, 2012).

          Todos estes processos observados por importantes pesquisas e experiências têm demonstrado 

que o treinamento musical principalmente o que se inicia em torno dos sete anos de idade, promove 

importantes modificações no cérebro, aumentando não somente o tamanho, como também a 

conectividade entre as sinapses. Ativação dos neurônios-espelho nas áreas frontais e parietais do 

cérebro, importantes para a cognição humana em relação a processos cognitivos e emocionais, 

respostas fisiológicas mais amplas, maior atividade das áreas associativas cerebrais, aumento da 

neurogênese e a diminuição da perda neuronal, foram também constatadas como reais e essenciais 

para a cognição, promovendo ainda respostas na área afetiva, quando da exposição precoce à música e 

à educação musical (MUSKAT, 2012). Por todas as propriedades da música aqui explanadas, a música 

tem sido considerada por muitos pesquisadores através de exames complementares como o mais 

completo laboratório experimental para o cérebro, pois, havendo música para todos os gostos, satisfaz 

praticamente todas as necessidades do ser humano, sendo considerada como plantadora de sementes 

no cérebro através da audição. 

         O tocar é a atividade conhecida que mais utiliza e ativa o cérebro. Ler uma partitura envolve 

aspectos espaciais quando ativa os lobos parietais e occipital. Planejamento motor ativa o cerebelo, 

lembrar exatamente onde está (na música) e a antecipação do que virá em seguida ativa o hipocampo e 

o córtex pré-frontal. Além disto, o sistema atencional é estimulado. Cantar em conjunto libera 
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ocitocina, hormônio produzido no hipotálamo, que desencadeando sentimentos de confiança e 

intimidade, produzem laços sociais e geram respostas sociais em grupos, promovem a coesão. 

          Pode-se dizer então que a linguagem musical, através de todos os parâmetros, não somente 

atinge o prazer estético, podendo ser um recurso de expressão, comunicação, mobilização, 

gratificação e autorrealização. A influência da música no funcionamento cerebral tem sido estudada 

a partir do estabelecimento de mapas das áreas funcionais localizando operações cognitivas 

específicas, considerando-se que o cérebro funciona como um sistema computacional, com redes 

neuronais interligadas, que computando e combinando informações que levam a pensamentos, 

decisões, atitudes, percepções.

Relações entre as funções cognitivas e a música

          O aparelho auditivo é o primeiro a se formar completamente durante a gestação, possibilitando 

uma memória auditiva de pelo menos quatro meses antes do parto, através dos fluidos. Sons maternos 

como fluxos sanguíneos nos grandes vasos, batidas do coração, movimentos intestinais, voz, ruídos 

diversos ou uma música são claramente percebidos. Durante a gestação, sobressaltos, rotação da 

cabeça e do tronco, alteração dos batimentos cardíacos podem ser observados como respostas. Após o 

nascimento, o girar do rosto em direção à mãe quando ouve sua voz ou em direção ao som proveniente 

de uma música ouvida na gestação são respostas observadas (RUSSO e SANTOS, 1994). Acrescidos a 

estas respostas físicas, estuda-se como a música pode contribuir para as habilidades cognitivas através 

de sua relação com a linguagem e significado, a performance, os processos criativos (composição e 

improvisação), a audição, a aprendizagem e o desenvolvimento, a cultura e a biologia (SLOBODA, 

1983; 2008).

          Estas inter-relações trarão benefícios incontestáveis ao desenvolvimento do ser humano, visto 

serem processos necessários e imprescindíveis para a compreensão e a representação interna da 

aprendizagem. Tocar, ouvir, criar música envolvendo praticamente todas as funções cognitivas, 

abordam temas como linguagem, neuroplasticidade e origem das emoções (ZATORRE, 2005). A 

música é uma ferramenta para o estudo de numerosos aspectos da neurociência, desde a habilidade 

motora até a emoção e mesmo uma simples atividade como cantarolar uma canção familiar, necessita 

um mecanismo complexo de processamento auditivo, atenção, recuperação da memória armazenada, e 

assim por diante. 

         Estudos tem sido feitos acerca da linguagem e sua relação com a música e a cognição, sendo um 

dos aspectos mais importantes a descoberta de que ela talvez não se restrinja a ser processada do lado 
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esquerdo do cérebro, já que indivíduos que perderam a função linguística por alguma lesão, continuam 

com alto nível de processamento musical, onde o hemisfério direito é mais requerido (ZATORRE, 

2005; LEVITIN, 2010). Um exemplo deste processamento é a sintaxe, que avaliada pela neuro-

imagem, demonstrou requerer recursos neurais comuns tanto para construir uma sequência 

significativa de palavras quanto para compor uma sequência melódica bem estruturada através de 

notas.

          Ainda sobre a relação entre a linguagem e a música, estudos a subdivide em três componentes – 

fonologia, sintaxe e semântica. A fonologia trata dos recortes de sons constituindo as unidades 

comunicativas básicas (fonemas/notas); a sintaxe (lobos frontais de ambos hemisférios nas áreas que 

processam a sintaxe da fala como a área de Broca) aborda a forma como essas unidades são 

combinadas em sequência e a semântica (regiões posteriores aos lobos temporais perto da área de 

Wernicke, responsável pela compreensão da fala) preocupa-se como as sequências veiculam sentido 

(SLOBODA, 1983; 2008). Ainda para elucidar estes aspectos a RMF (ressonância magnética 

funcional) foi utilizada, demonstrando pelo maior afluxo sanguíneo nos neurônios disparados, as 

regiões do cérebro envolvidas em determinadas funções cognitivas. Por este experimento, constatou-se 

que ouvir música, estando atento às características sintáticas (estrutura), ativa uma região especifica do 

lado esquerdo do córtex frontal denominada porção orbitária, sendo esta uma subseção da área de 

Brodmann 47. Este achado confirma experiências anteriores de estruturas de linguagem, na mesma 

região, constatando-se novamente que a música pode ativar os dois hemisférios cerebrais. 

         Audição é considerada tarefa passiva, sem que seja necessária qualquer atividade física, porém 

uma série de imagens auditivas, sensações, memórias são requeridas. Em alguns casos, uma atividade 

comportamental acontece como dançar, bater palmas ou pés ou movimentar a cabeça. Ao ouvir 

música, dois tipos de processos acontecem, que contribuem para que atividades diárias sejam 

desempenhadas de forma satisfatória: processamento melódico da linha focal, onde percebe-se a 

melodia propriamente dita; processamento harmônico onde percebe-se as demais notas, 

harmonizando a melodia principal e com isto há a representação estrutural unificada (SLOBODA, 

1983; 2008).

Sobre a aprendizagem e desenvolvimento, Sloboda (1983; 2008) relaciona alguns pontos 

importantes que confirmam a mudança intelectual, caracterizada por Piaget como mudança do 

pensamento pré-operacional para o pensamento operacional:

1 – os bebês tem a habilidade de imitar alturas cantadas e o contorno da fala e direcionam o olhar para 

a fonte sonora, movimentam o corpo ao som de uma música e reconhecem peças musicais. A partir 
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destas aquisições, conclui-se que os bebês até 1 ano de idade desenvolvem a atenção, do movimentos 

e vocalizações.

2 – entre o primeiro e o quinto ano de vida, as crianças adquirem a capacidade de imitar palavras, 

fragmentos melódicos e canções inteiras.

3 – dos cinco aos dez anos, de acordo com Piaget, há capacidade de realizar tarefas que envolvam a 

noção de quantidades, produz juízo reflexivo sobre a qualidade musical.

4 – a partir dos 11 anos, a referência sobre aspectos rítmicos, diferenciando pares desiguais.

         A abordagem cultura tem seu papel importante na medida em que procura explicar o 

comportamento humano baseada nas grandes variações culturais e históricas, sendo específicas de 

cada cultura em particular e levantando questões sobre a influência destes parâmetros no sistema 

nervoso no que se refere à interação do indivíduo com o meio (SLOBODA, 1983,2008; LEVITIN 

2010). Em relação a funções cognitivas, a biologia se torna importante quando lesões cerebrais são 

percebidas através de comportamentos e habilidades alteradas, confirmadas por exames 

complementares (lesões no hemisfério esquerdo causam problemas na fala, enquanto que lesões no 

hemisfério direito o canto está prejudicado), comprovando que todo o cérebro trabalha em conjunto.

A performance, ou execução musical, é aquela na qual um executante ou um grupo de 

executantes interpreta música conscientemente para um público, sendo  considerada uma tarefa que 

abrange todos os tipos de comportamentos musicais manifestos. Tanto na percepção quanto na 

produção é capaz de gerar interações auditivo-motoras no cérebro de quem executa e no de quem ouve 

(ROCHA & BOGGIO, 2013), é a interação do córtex auditivo com o motor (ZATORRE, CHEN, 

PENHUME, 2007). Na performance são necessários procedimentos como resolução de problemas 

imediatos, treinamento e repetição para uma boa execução (SLOBODA, 1983; 2008). Estes 

procedimentos podem ser relacionados à atuação do indivíduo perante a vida, em relação às funções 

cognitivas, pois sendo elas processos que apoiam as atividades diárias, incluindo o planejamento, o 

raciocínio flexível, a atenção concentrada e a inibição comportamental (KNAPP & MORTON, 2013), 

contribuem significativamente para a performance social na medida em que necessitam do visual, do 

auditivo, do motor e do emocional (CLARKE, 1999) para impactar, enfrentar e resolver problemas.  

         O cérebro é um dispositivo que funciona em regime de paralelismos, distribuindo amplamente as 

operações, onde determinadas regiões podem desempenhar funções isoladas, e outras tem o papel de 

convergir informações. Recentemente, porém, houve a descoberta da neuroplasticidade, que é a 

capacidade de reorganização do cérebro, onde os centros de processamento de determinadas funções 

mentais transferem-se para outras regiões em consequência de traumas ou lesões cerebrais como 
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também por alterações sutis relacionadas aos processos de aprendizagem e memória (LEVITIN, 2010; 

LENT, 2010). São em torno de cem bilhões de neurônios que se entrelaçam numa rede ainda não 

totalmente desvendada, constituindo combinações intermináveis. Cada neurônio geralmente tem de 

mil a dez mil conexões, o que torna quase impossível entender todas as possíveis conexões cerebrais e 

seu significado (LEVITIN, 2010).            

          Uma das questões muito discutida e pouco estudada da música é a sua relação com as emoções. 

Na Grécia, à música era atribuído o valor de colaborar na formação da integridade e cidadania. Senso 

de ordem, dignidade, obediência às leis e capacidade de tomar decisões era conferido aos cantos 

(FONTERRADA, 2005). Platão, em A República, discorre sobre a impressão de traços morais em 

indivíduos a partir de uma experiência musical dependendo do “modo” (escala em que a música grega 

era baseada) utilizado. No período Barroco (1600-1750), a Teoria dos Afetos que remonta à 

Antiguidade orientou alguns compositores que acreditavam poder exprimir determinadas emoções por 

meio da correspondência de intervalos melódicos específicos (ROCHA & BOGGIO 2013, apud 

GROUT; PALISCA, 2007).

Já está comprovado que ouvir música influencia o psicológico, mudando o humor e o 

fisiológico, alterando o ritmo cardíaco e a respiração. Seu efeito ansiolítico é comprovado por 

experiências com audições musicais, mas ainda sem total explicação. O que se pergunta é se a música 

“dirige” o corpo, já que atua, sobre funções fisiológicas e motoras (ZATORRE, 2005).  Músicas em 

volume alto, rápidas, ritmadas tendem a provocar alegria e vivacidade, vontade de dançar, enquanto as 

lentas, calmas e em volume baixo, geralmente provocam calma e até uma certa tristeza. São 

importantes também nestas respostas, a idade, fatores familiares, culturais e sociais (ZATORRE, 

2005). O “arrepio na espinha” tem sido também objeto de pesquisa, e, por neuro-imagem verificou-se 

que recruta regiões que envolvem mecanismos de recompensa e motivação (BOGGIO, 2013; 

ZATORRE, 2005). O valor da música desde a antiguidade era extramusical, ou seja, contribuía para o 

desenvolvimento ético e integração do jovem na sociedade. Este conceito vem se aprimorando até a 

atualidade, onde pesquisas científicas do mais alto nível estão sendo realizadas buscando a 

comprovação de sua função cognitiva que vai até ao desenvolvimento dos sentimentos.

 Interferência da atividade musical no cérebro

       No processo de envelhecimento, podemos mencionar três possibilidades sob a ótica de Neri 

(2007): envelhecimento bem sucedido (ativo), onde há preservação da saúde e da funcionalidade; 

envelhecimento usual quando ocorrem patologias físicas e/ou mentais com limitações funcionais 
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leves, afetando parcialmente as AVD; envelhecimento patológico, onde as patologias físicas e/ou 

mentais comprometem a saúde e a funcionalidade promovendo grandes limitações.

Sabe-se, porém, que mesmo no envelhecimento bem sucedido, ou seja sem enfermidades, o 

SNC sofre alterações mas não de forma homogênea, e apesar do volume cerebral diminuir como um 

todo, determinadas áreas serão mais prejudicadas, como as responsáveis por funções executivas, 

velocidade de processamento e memória episódica, enquanto que o vocabulário, conhecimentos gerais 

e habilidades sedimentadas, poderão ser mais poupadas  (CAIXETA & PINTO, 2014).                                                                                        

No processo de envelhecimento seja patológico ou não, as alterações que acontecem 

basicamente em todo o cérebro tornaram-se um vasto campo de estudo, que visa a verificação e 

comprovação de sua veracidade, bem como busca subsídios para promover vida funcional e 

participativa a estes indivíduos. Dentre estes subsídios encontra-se a música, através de todas as 

possibilidades que oferece, já que sabemos parte integrante da vida do ser humano desde a infância de 

uma forma muito intensa. Sons uterinos, cantigas de ninar, canções infantis, melodias e letras 

significativas durante toda a vida e sensações as mais diversas, fazem do ser humano uma espécie 

musical (SACHS, 2007; ILARI, 2006).

          Trazendo os estudos e a confirmação de que a música age e tem repercussão em todo o cérebro, 

e não somente no hemisfério direito, como anteriormente se acreditava, a atividade musical, tem sido 

amplamente utilizada nas mais diversas possibilidades, como ouvir, cantar, ler partitura, tocar, dançar, 

compor melodia e/ou letra, escolher repertório, improvisar, re-criar (tocar ou cantar de memória ou 

utilizando partitura, uma peça musical composta anteriormente por outra ou pela própria pessoa), 

relembrar, dentre outras com o propósito de estímulo ao cérebro (BRUSCIA, 2000). Formação de 

habilidades, aprimoramento e desenvolvimento motor e na cognição, são algumas das possibilidades 

da atividade musical, com atuação importantíssima no que se refere à atenção, tomada de decisão, 

consolidação da memória, memória cultural, às atividades em conjunto, auto-conceito (ético estético, 

performático, capacitatório) e socialização, resgate da cidadania, maior raciocínio temporal e espacial, 

experiências acumuladas, histórias de vida e contexto social (LEVITIN,2010; LUZ, 2008; ZANINI, 

2007).          

           Os centros de atuação da música no cérebro, podem ser assim descritos:

1 - Córtex motor - possibilita regular o movimento, acompanhar o ritmo com os pés, dançar e tocar 

um instrumento;

2 – Córtex sensório – fornece um feedback tátil ao tocar um instrumento e dançar;

3 – Córtex auditivo - onde se dão os primeiros estágios da audição de sons, a percepção e análise de 
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tons;

4 – Córtex visual – responsável pela leitura musical e a visualização dos movimentos de quem toca 

(da própria pessoa e de outros);

5 – Córtex pré-frontal – cria expectativas (boas ou más);

6 – Núcleo acumbente – relacionado às reações emocionais à música;

7 – Hipocampo – abrange a memória, experiência e contexto musicais, facilitando o acompanhamento 

de músicas conhecidas;

8 – Amígdala – onde acontecem as reações emocionais à música;

9 – Cerebelo – responsável pelo controle motor, proporciona acompanhar o ritmo com os pés, dançar 

e tocar um instrumento, estando ainda envolvido nas reações emocionais à música.

Muitas experiências têm sido realizadas além de fatos observados em indivíduos saudáveis, 

onde a música “fortalece” o cérebro através das ativações de suas estruturas, bem como em indivíduos 

portando enfermidades como Parkinson, Alzheimer (SACHS, 2007). Resultados destas experiências 

de exposição à música (conhecidas ou não), ou apenas imaginação (que ativa o corpo caloso) incluem 

fluidez de movimentos, canto, dança, caminhar e parar em conjunto e em velocidades variadas. 

Pacientes “congelados”, mas que sabiam tocar piano, no momento em que se aproximavam e 

sentavam em frente ao instrumento, tocavam com desenvoltura, havendo também alteração na 

“máscara” parkinsoniana, tornando expressivo seu rosto. Na D. de Alzheimer, verificou-se que a 

música atinge as emoções, as faculdades cognitivas, os pensamentos e memórias, possibilitando o 

enriquecimento e ampliação da existência, liberdade, estabilidade, organização e foco quando nada 

mais é capaz de fazê-lo.

Com estas experiências, confirma-se toda revisão bibliográfica realizada, como a música 

interfere no cérebro de indivíduos quando do envelhecimento, ativando estruturas e 

neurotransmissores. Por ser uma possibilidade até intrínseca do ser humano, já que não é preciso de 

nada e ninguém para que a música se faça presente, a estimulação musical desde a infância pode trazer 

benefícios incomensuráveis no envelhecimento.

        

Conclusão

Com base nesta revisão bibliográfica e detalhamento do processo musical cerebral, pode-se 

concluir que a atividade musical, interfere nas regiões cerebrais, estimulando reações e movimentos 

entre tantas outras possibilidades, imprescindíveis à funcionalidade do homem. Sendo assim, todas as 

respostas à música, podem ser relacionadas às funções cognitivas e executivas, na medida em que 
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possibilitam as AVDs serem desempenhadas com sucesso. Tanto no envelhecimento saudável e ativo 

quanto no patológico, encontram-se justificativas para sua utilização Estas possibilidades trouxeram 

aos estudiosos, uma nova visão da “velhice”, agora não mais atrelada somente a doenças. Viver 

melhor se tornou um desafio para a humanidade que busca incessantemente meios para que esse 

desafio se torne realidade.
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Musicoterapia no Projeto de Atenção Ambulatorial à Terceira Idade - PATER 
Monica Zimpel1

RESUMO

Desde 2011, a Musicoterapia presta serviço no CPRJ (Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro) 
especificamente no PATER (Projeto de Atenção Ambulatorial à Terceira Idade). Este trabalho é 
viabilizado pela Concessionária Porto Novo que paralelamente às obras da operação urbana, também 
investe na área da saúde, educação e cidadania devido ao grande impacto que esta reestruturação na 
região portuária tem sobre sua população. Atingindo a pessoa no complexo biopsicossocioespiritual 
(SCHAPIRA, 2007), a Musicoterapia tem expandido as possibilidades de atendimento na Terceira 
Idade. A convivência no grupo, mediada pela Musicoterapia, desenvolveu entre tantos aspectos o 
sentimento de pertencimento, a solidariedade e restauração da integridade emocional   (MOURA, 
2008). O trabalho, que se pretendeu desenvolver nos moldes clássicos, cedeu às demandas de 
ampliação de alcance. Quando esse pequeno grupo passou a externar as suas questões em canto 
conjunto na praça pública, ampliou sua saúde integral e contribuiu também para ações e reflexões 
expandidas acerca de temas sociais meio às adversidades impostas pela reurbanização do espaço.

Palavras-chave: Musicoterapia; Gerontologia; Saúde; CPRJ

“A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. 
A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer 

Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer 
Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer

Não quero morrer pois quero ver 
Como será que deve ser envelhecer 

Eu quero é viver pra ver qual é 
E dizer venha pra o que vai acontecer

(Envelhecer – música de Arnaldo Antunes)

Desde 2011, a Musicoterapia presta serviço no CPRJ (Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro) 

especificamente no PATER (Projeto de Atenção Ambulatorial à Terceira Idade). Este trabalho é 

viabilizado pela Concessionária Porto Novo que paralelamente às obras da operação urbana, também 

investe na área da saúde, educação e cidadania devido ao grande impacto que esta reestruturação na 

região portuária tem sobre sua população.

A Concessionária Porto Novo, dentro da parceria público-privada com a prefeitura do Rio de 

Janeiro, é responsável pela execução das obras e prestação dos serviços da Operação Urbana Porto 

Maravilha, na Região Portuária, que abrange os bairros da Gamboa, Saúde e Santo Cristo, além de 
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parte do Centro da Cidade.

Dentro do conceito de mobilidade urbana, além da construção de melhores e novas calçadas 

para pedestres e de 17 km de ciclovia, a Porto Novo tem também como responsabilidade implementar 

os leitos para o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Além disso, todas as ruas da região serão 

reconstruídas pela Concessionária, com nova rede de infraestrutura de água, gás e esgoto, e com novo 

mobiliário urbano. A iluminação será substituída por luminárias de LED e a fiação aérea será trocada 

por uma rede subterrânea. Na prestação de serviços urbanos, a Concessionária Porto Novo realiza 

atividades como pavimentação de ruas, manutenção de placas e faixas de trânsito, conservação de 

áreas públicas, limpeza de bueiros, recomposição de viadutos, manutenção de iluminação pública, 

coleta de resíduos domiciliares e sistemas de contêineres subterrâneos (o Coleta + Rio), varrição de 

ruas e avenidas, limpeza das encostas de comunidades, poda de árvores, remoção de vegetação, 

combate de pragas, entre outros (7). Estas alterações na infraestrutura priorizarão o pedestre e no caso 

do idoso, facilitarão a autonomia para circular pelas ruas e diminuirão os riscos de queda: um dos 

fatores que mais afeta a sua saúde e mobilidade.

O Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro é uma instituição pública estadual, que oferece 

hospital-dia, atendimento de emergência 24 horas, enfermaria de crise e ambulatório. Embora esta 

unidade de saúde destine-se a atender pessoas acometidas de transtornos mentais, agregou há onze 

anos o atendimento a população idosa através do PATER - Projeto de Atenção Ambulatorial à Terceira 

Idade. 
“Para participar do projeto, o paciente deve ser encaminhado pelo ambulatório ou emergência 
do CPRJ após uma avaliação que detecta se ele tem o perfil do serviço, que engloba sintomas 
de depressão e demência. No PATER, esses pacientes passam por novas avaliações funcionais e 
cognitivas onde são testadas: memória, existência de transtornos auditivos e visuais, problemas 
de marcha, motores, avaliação psicológica entre outros.” (8)

Após esta avaliação, o idoso é encaminhado para a Musicoterapia. Os atendimentos são 

realizados em grupo. A maioria dos integrantes reside próximo à instituição e cerca de 20% não tem 

autonomia quanto à locomoção. Estes últimos, em geral vêm acompanhados de um parente (filho, 

irmão).

Os atendimentos em Musicoterapia foram iniciados em outubro de 2011, com dois idosos e 

desde então, cerca de cinquenta já passaram por este atendimento. Atualmente, temos dois grupos de 

atendimento, cada um com aproximadamente 15 participantes.

O processo musicoterapêutico está focado nas questões relativas à memória e depressão, 

procurando usar o potencial da música através do canto, percussão de instrumentos, dança e audição 

musical para promover a melhora na qualidade de vida dos usuários do serviço.
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Seguem breves recortes de atendimentos que chamarei de “provocações à saúde”, 

experimentadas neste processo de musicoterapia grupal, contemplando processos individuais e 

coletivos que se dão concomitantemente:

O grupo estava vivenciando uma improvisação ao piano: enquanto um componente do grupo percutia 

as teclas aleatoriamente a partir do dó central, a musicoterapeuta o acompanhava nos registros mais 

graves, improvisando uma música juntos. Os demais participantes que conseguissem perceber o ritmo 

poderiam acompanhar com os instrumentos de percussão disponíveis. Chegada a vez de Elton, 79 

anos, a esposa sinalizou que ele não conseguiria realizar o movimento no piano, atender a consigna, 

dado seu estado avançado na Doença de Alzheimer. Insisti em conduzir Elton até o piano, explicando-

lhe o que fazer com frases curtas e passamos a improvisar. Percutiu com pouca intensidade e 

lentamente elegia as teclas, aos poucos firmando um ritmo binário que foi reforçado pelo 

acompanhamento nos registros mais graves pela musicoterapeuta. Sua esposa afirmou emocionada, 

que isto era um milagre, uma vez que os movimentos que pareciam mais óbvios como levar uma 

colher a boca para se alimentar, já não eram executados por ele. Ao final do atendimento, quando o 

grupo deu um feedback sobre a vivência, ao ser inquerido Elton disse: -“É muito bom estar aqui.”

Temos entre os participantes, idosos estrangeiros e entre eles, um português a quem chamarei 

Alberto. A questão principal que o traz ao grupo de Musicoterapia é a depressão. Nos primeiros 

atendimentos, mantinha-se silencioso, relatava que não vinha nenhuma música à mente. Depois de 

cerca de oito atendimentos, a musicoterapeuta trouxe cópias impressas da música “Verde Vinho”, para 

cantar com o grupo. Após cantarem juntos, Alberto com a voz embargada e lágrimas nos olhos, falava 

da saudade de sua terra, de pais e irmãs e de sua esposa brasileira, já falecida. Ilda (também com 

quadro depressivo) contou que já beijou Roberto Leal (cantor português, erradicado no Brasil) nos 

bastidores de uma emissora de TV. O grupo demonstrava interesse e parecia divertir-se com o relato. 

Meire (AVC, com a fala comprometida) contou que seu marido era português e dançavam muito, além 

de cultivarem vários costumes, culinária deste povo. Outros integrantes do grupo relataram sobre a 

influência de algum português em sua vida. Propus que trouxéssemos à memória músicas portuguesas 

que fizeram sucesso no Brasil. Disponibilizei instrumentos de percussão a todos (castanhola, clavas, 

chocalhos, triângulo, caxixi, bongô) e acompanhei com violão os pequenos trechos que recordávamos: 

“É uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa”, “ Lá em cima tem um 

tiroliro liro, Cá embaixo tem um tiro liro ló”; “Ai cachopa se tu queres ser bonita: arrebita, arrebita, 

arrebita”; “Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé/ Ai bate o pé, bate assim como eu/ Ai bate o pé, bate o 

pé, bate o pé/ Foi assim que meu amor me prendeu”. Cada uma destas músicas era intercalada com 
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esta melodia:
__________________________________________________________________________________
___________________________________________.______________________________________
_________________________._
_______________________________________________________________

                      Tan       tan       tan        tan             Tan        tan        tan         Tan
     

Meire, tocando castanholas, levantou-se e enquanto cantava pôs-se a dançar no centro da roda 

com gestos que caracterizam as danças do folclore português: braços elevados acima da altura do 

ombro, acompanhando o ritmo com toques nas castanholas e saltitando em semicírculo, ora para a 

direita, ora para a esquerda.  Alberto espontaneamente fez par com ela, dançando e cantando enquanto 

o grupo os sustentava com a música, cantando e percutindo. Ao final desta vivência todos aplaudiram.

Aproximando-se o final de 2012 lembramos nos grupos as músicas que marcam esta época do 

ano. Junto destas lembraças, vinham memórias da infância e também a melancolia experimentada pela 

saudade, somada com a insatisfação principalmente com a família e o que qualificaram como 

desrespeito ao verdadeiro sentido do Natal. As lembranças musicais provocaram também memórias 

olfativas (cheiros da cozinha, cheiro de pinheiros de natal, velas aromáticas), memórias gustativas 

(culinária típica como a rabanada), memórias visuais (pinheiros enfeitados, Papai Noel, beleza da 

ceia), memória afetiva ( reunião de família, ir à missa), memória cultural, dentre tantas outras. Deste 

repertório emergente, os grupos elegeram algumas músicas e decidiram apresentá-las como um único 

coral na festividade de encerramento, entre os profissionais e participantes do PATER. As músicas 

apresentadas foram: Anoiteceu, Botei meu Sapatinho, Noite Feliz, Pinheirinho de Natal. Ao final da 

apresentação, foram convidados pela direção da instituição a repetí-la no pátio principal da instituição 

para todos os presentes/passantes. Esta apresentação inesperada foi bem sucedida. Observamos alguns 

ouvintes com lágimas, outros cantando junto, outros acompanhando com palmas e outros apenas 

ouvindo. Dias depois receberam o convite da Concessionária Porto Novo para que se apresentassem 

em praça pública, que fica em frente ao CPRJ. Trazido o convite para o grupo, e explicado que a 

musicoterapeuta estaria ausente nesta data, a maioria desejou e comprometeu-se com a apresentação 

que seria regida por uma profissional do setor administrativo da instituição que tem experiência 

musical.  O grupo do PATER abriu o evento e em seguida vários serviços do que chamaram “ação 

cidadã” foram oferecidos na praça pela referida concessionária.

Em 2013, numa segunda feira, durante o atendimento, um dos participantes   comentou: - Sabia 

que somando a idade de todos nós, o resultado “dá prá lá de mil? A co-terapeuta (psicóloga) repete 
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pensativa: - “Prá lá de mil...” A musicoterapeuta sugere que usem este nome a partir de então para 

identificar o grupo. Os participantes aprovaram a ideia. Apresentamos o nome para aqueles que são 

atendidos na terça-feira e estes responderam positivamente a proposta e desde então são assim 

identificados quando fazem alguma apresentação musical, intermediados pela Musicoterapia. A 

Concessionária Porto Novo providenciou as camisetas e impressão da arte do “Prá lá de mil” 

elaborada pelo CPRJ. O grupo, com essa nova identidade, apresentou-se pela primeira vez no evento 

“Valongo + Social” realizado na Praça Jornal do Comércio, pela concessionária Porto Novo e 

contando com o suporte instrumental de alguns componentes do grupo “Harmonia Enlouquece”. 

Apresentaram as músicas ‘Cintura Fina (Luiz Gonzaga), Cativou (compositor desconhecido) e “É 

preciso saber viver” (Roberto Carlos). 

O PATER tem construído uma trajetória que provoca reflexões constantes, férteis no exercício 

da Musicoterapia. A proposta inicial, focada na memória e depressão, foi mantida e em decorrência 

deste objetivo, a rede de combinações sonoro/musicais e os resultados reverberaram em várias 

direções.

 Leme (2009) fala sobre estudos da vibroacústica que sugerem “que a escuta ocorre em todas 

as células do corpo com o qual o som interage” (NASCIMENTO, p.39). Neste sentido, as vivências 

proporcionadas pela Musicoterapia oferecem vários estímulos que tocam sensibilidades (células) 

diferentes: sensibilidade tátil (dança, percussão), sensibilidades auditiva, sensibilidade visual só para 

citar algumas. Despertadas estas complexas estruturas sensoriais, combinações das sensibilidades o 

processamento destas lembranças procuram uma ressignificação do presente.

A Musicoterapia no atendimento a esta população atua como um canal importante de 

comunicação consigo, com o outro e com os outros. “O clima psicossocial passa a ser de respeito 

mútuo, os colegas tornam-se recursos para aprendizagem dos outros, pela experiência anterior de 

cada um, a qual é oferecida, analisada, discutida e somada a sua própria” (MOSCOVICI, 2007, p.

28). A aprendizagem com a troca de experiências se deu habitualmente através do repertório musical 

que surgia entre os participantes. O esforço em aprender uma nova música carregada de significados 

para alguém (ou alguns), memorizar trechos e eventualmente apresentá-las apoiados pelo grupo, 

carrega em si uma gama de estímulos que motiva e provoca a presença neste processo. A qualidade 

estética de cada apresentação, é um desafio quando pensamos na soma das demências, na carga 

emocional que as músicas carregam, no desafio que é o temor do ridículo e a coordenação integral 

requerem. Em geral, este tipo de exposição mediada pela Musicoterapia, motiva o grupo uma vez que 

destacamos a prevalência dos aspectos da saúde sobre a doença e olhamos para o aprimoramento 



63

estético da música em grupo como um reflexo da melhora na capacidade de lidar com fatores 

estressores (MUNK, 2006), principalmente aqueles provocados pela emoção e pelas relações 

interpessoais. 

     Quando a família ou desconhecidos assistiram estes idosos cantando, ouvimos comentários que 

sinalizam possíveis mobilizações de questões sociais. Alguns dos feedbacks ouvidos dos espectadores: 

surpresa pela capacidade revelada, alegria em ver a saúde exposta, pensamentos que o idoso poderia 

contribuir mais na família onde está inserido, que sua capacidade é subestimada ou mal aproveitada, 

pensam na sua própria velhice... O tema vem à tona, passa a ser reconhecido e com possibilidade de 

melhor enfrentamento. As pesquisas apontam que no envelhecimento da população, o aumento da 

expectativa de vida é uma realidade. Tenho a impressão que a exposição do grupo “Prá lá de 1.000” 

pôde provocar o saudável pensamento: “- Como quero envelhecer?”, dialogando com pensamento: “- 

O que fazer para rejuvenescer?”

Atingindo a pessoa no complexo biopsicossocioespiritual (SCHAPIRA, 2007, p.32), a 

Musicoterapia tem expandido as possibilidades de atendimento na Terceira Idade. A convivência no 

grupo, mediada pela Musicoterapia, desenvolveu entre tantos objetivos o sentimento de 

pertencimento, a solidariedade e restauração da integridade emocional (MOURA, 2008). O trabalho, 

que se pretendeu desenvolver dentro da instituição no espaço e horário estabelecido, cedeu às 

demandas de ampliação de alcance. Quando esse pequeno grupo passou a externar as suas questões em 

canto conjunto na praça pública, ampliou sua saúde integral e contribuiu também para ações e 

reflexões expandidas acerca de temas sociais em meio às adversidades impostas pela reurbanização do 

espaço.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS     

LEVITIN, Daniel J. A música no seu cérebro: a ciência de uma obsessão humana. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2010.

LEME, Ricardo José de Almeida. Neurofisiologia da música. In NASCIMENTO, Marilena do, 
(coordenadora). Musicoterapia e a reabilitação do paciente neurológico. São Paulo: Memnon, 2009.

MOSCOVICI, Fela. Treinamento em grupo.16ª Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2007.

MOURA, Leides Barroso Azevedo (editora). Empoderamento comunitário: uma proposta de 
enfrentamento de vulnerabilidades. Brasília:Letras Livres, 2008.

MUNK, Márcia. O desafio do envelhecimento. in CASTRO PINTO, Silvia Patrícia Lima de [et all]. O 
desafio multidisciplinar. Um modelo de instituição de longa permanência para idosos. São Caetano do 



64

Sul, SP : Yendis Editora, 2006.

SCHAPIRA, Diego, FERRARI, Karina, SÁNCHES Viviana e HUGO, Mayra. Musicoterapia 
Abordage Plurimodal. Buenos Aires: ADIN Ediciones, 2007. Disponível em http://www.youtube.com/
watch?v=IGJmDFTAQeY#t=13. Acesso em 10/03/2014.

1. Graduada em Musicoterapia /FAP (Faculdade de Artes do Paraná). Especialista em Musicoterapia/ CBM-CEU (RJ). 
Musicoterapeuta no CPRJ (Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro) e na RAI (Residência Assistida Israelita). Email: 
monicazimpel@yahoo.com.br



65

Inserção da Musicoterapia na Rede Privada e Suplementar de Medicina em 
Empresa de Cuidados Paliativos

Adriana de Freitas Pimentel  
Andréa Toledo Farnettane

RESUMO

Este trabalho relata o pioneirismo em incluir a Musicoterapia no corpo de profissionais de saúde de 
uma empresa direcionada a prestar cuidados paliativos domiciliares a pacientes adultos com câncer, 
fazendo parte da Rede de Assistência à Saúde privada e suplementar. Descreve o dia-a-dia da equipe 
interprofissional e traz alguns exemplos clínicos na tentativa de desenhar o processo de trabalho 
realizado pelas musicoterapeutas que compõem esta equipe. Apontamos, dentre as metas da 
Musicoterapia no cuidado paliativo domiciliar: facilitar a expressão emocional dos pacientes, 
promover o alívio da ansiedade e da depressão e diminuir a sensação de isolamento e de dor.

Palavras-chave: Musicoterapia; Empresa; Cuidados Paliativos; Oncologia

A música no tratamento surge como elemento que atua no ser tanto física como mentalmente, é objeto 
integrador da relação do psicossoma.

(FARNETTANE, 2000)

          Este trabalho visa relatar o serviço prestado pela Musicoterapia a pacientes conveniados à rede 

suplementar de saúde nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói, RJ, Brasil. Conta, além da prática, como 

foi a entrada de duas musicoterapeutas na Clínica de Cuidados Paliativos – UNIC, que presta 

atendimentos domiciliares a pacientes conveniados de planos de saúde privados das operadoras 

Golden Cross, Furnas e Unimed. A pretensão deste escrito é servir à reflexão e à discussão sobre as 

possibilidades de inserir a Musicoterapia na rede suplementar de saúde. 

Esta conquista é fruto do esforço envolvido no “Projeto Encanto”, realizado no Instituto 

Nacional de Câncer (INCA), sob coordenação da Dra. Musicoterapeuta Marly Chagas. O Atendimento 

no INCA possibilitou o reconhecimento dos benefícios trazidos pela musicoterapia aos pacientes com 

câncer e possibilitou a observação da Dra. Flávia Motta, Diretora Técnica do INCA, que mais tarde 

passou a integrar a direção da UNIC, convidando a musicoterapia a estar presente na equipe.

A Unic – Unidade de Cuidados vem atuando desde 2006 e tem como foco a melhoria da 

qualidade de vida do paciente e não o seu tempo de vida que pode ser indiretamente prolongado, em 

virtude do controle das complicações da doença principal e das doenças concomitantes. Os 

atendimentos são dirigidos não apenas às necessidades físicas, mas também às necessidades 
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psicossociais e emocionais.

Os cuidados paliativos demandam, além da capacidade técnica dos profissionais, a atenção, o 

carinho, a compaixão, a empatia, o respeito, o equilíbrio, a escuta ativa e a comunicação eficaz. 

Acredita-se que se deva oferecer ao paciente tudo o que lhe puder trazer alívio, evitando-se ações que 

possam lhe causar mais sofrimentos e resultados ineficazes. Assim, preservam-se as terapêuticas 

favoráveis e eficazes, que possam ser oferecidas em um ambiente hospitalar ou em domicílio, local 

onde possa receber alívio e conforto, e onde possa desfrutar “do que ainda lhe dá prazer”.

Os pacientes são encaminhados à UNIC pelos médicos oncologistas, que acompanham o 

paciente, ou pelos gerenciamentos dos planos de saúde. A equipe assistencial é composta por: 

assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, médicos, 

nutricionistas, psicólogos, e outras especialidades que sejam necessárias, coordenados por uma equipe 

gerencial. As visitas são semanais com fornecimento de algumas medicações.

Os profissionais se reúnem duas vezes ao mês, para discutir os casos clínicos, trocar 

conhecimentos e, a partir disso, tomar decisões baseadas em consenso. Existe certa autonomia da 

equipe quanto à elaboração dos protocolos internos, externos e normas técnicas, que são discutidos e 

aprovados em reunião, estabelecendo os procedimentos práticos adotados. Essa dinâmica se dá pelo 

fato de que cada profissional precisa alcançar a construção do vínculo com o paciente e seus 

familiares, considerando toda complexidade envolvida.

Há um trinômio: profissional – paciente – família – de importância imprescindível no processo 

desse trabalho. Como é difícil lidar com a situação de perda, tal sofrimento pode desestruturar a 

família, estabelecer dúvidas e inseguranças. Por isso, faz parte do tratamento orientar e apoiar os 

familiares buscando trabalhar juntos para alcançar a meta em comum, a de melhorar a qualidade de 

vida do ente querido.

A Musicoterapia tem como metas facilitar a expressão emocional dos pacientes, promover o 

alívio das ansiedades e da depressão e diminuir a sensação de isolamento e de dor, além de oferecer 

um espaço seguro de escuta e acolhimento. A música, no processo terapêutico, tem um potencial 

transformador, visto que, sendo uma linguagem acessível à maioria das pessoas, pode ser facilmente 

compartilhada. Por meio dela, resgatam-se lembranças, fortalecem-se vínculos familiares, estimula-se 

o corpo de forma prazerosa e atua saudavelmente, de forma inseparável, na psique. No momento em 

que a musicoterapia atua, o ‘sentir-se doente’ torna-se secundário e a sensação de potência pode 

ressurgir.

O trabalho clínico do musicoterapeuta possibilita a construção de uma narrativa, na qual o 
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paciente compartilha a sua história, oferecendo-lhe um novo significado por meio do discurso musical, 

o que facilita a aderência ao tratamento. A utilização terapêutica dos elementos da música, usando 

técnicas específicas que incluem a escuta, a improvisação, a composição e a recriação musical, ajuda 

na comunicação proporcionando um aumento da qualidade de vida dos pacientes, cuidadores e 

familiares em geral. Trabalhando em integração com a equipe multiprofissional, cultivando e 

valorizando a interdisciplinaridade, o musicoterapeuta também pode auxiliar na reabilitação motora e 

na preservação de habilidades cognitivas dos pacientes.

Nos atendimentos domiciliares o musicoterapeuta leva os instrumentos musicais e outros 

materiais que se fazem necessários de acordo com objetivos estabelecidos para cada paciente. São 

usadas, por exemplo, pesquisas de contextualização histórica da música utilizada, coletâneas de CDs, 

LPs, para apreciação, aparelho de som portátil com CD player etc.

O trabalho baseia-se na crença de que a musicoterapia pode ajudar o indivíduo, 

independentemente do seu estado de saúde, a ter uma melhor qualidade de vida levando-o a refletir, a 

se encontrar, a se distrair, a chorar, a sorrir e a sofrer menos, amenizando sua dor nos dias que lhe 

restam para viver. Mesmo, às vezes, sendo um atendimento breve justifica-se por ajudar na melhoria 

da “qualidade de vida e de morte”. 

A Musicoterapia, embora presente há três anos na UNIC, ainda encontra desafios diante das 

dúvidas dos outros profissionais da equipe e dos familiares. Quais pacientes devem ser indicados? 

Como é feito o trabalho? O que é mesmo a Musicoterapia? O musicoterapeuta é um profissional de 

saúde? São algumas perguntas que persistem, reforçando a necessidade do profissional 

musicoterapeuta ter uma postura de pesquisa e divulgação constante de seus achados, esclarecendo 

dúvidas, mesmo em sua equipe de trabalho e abrindo novos campos de atuação. 
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Atendimento Domiciliar
Texto Complementar à Apresentação na Mesa Redonda “Diferenças: 

atendimento de musicoterapia ao idoso”

Vera Bloch Wrobel

RESUMO

Este texto resulta da experiência pessoal de duas décadas de atendimento domiciliar de musicoterapia 
ao idoso, abrangendo etapas do processo terapêutico desde o encaminhamento até a alta ou 
interrupção. Considerando-se que cada paciente é um universo à parte, optou-se pela ênfase na forma e 
configuração desse tipo de atendimento, distribuídas em seis itens básicos, ao invés da análise de 
técnicas utilizadas e/ou estudos de casos. Os princípios da gerontologia foram gradativamente 
integrados aos estudos e atendimentos, direcionados às necessidades específicas de pacientes 
diagnosticados com comprometimento cognitivo leve e/ou processos demenciais. Trata-se, portanto, 
de um recorte de uma prática clínica particular. Os desafios, erros e acertos do atendimento domiciliar 
de musicoterapia ao idoso, de um modo mais abrangente,  merecem ser debatidos até que se chegue à 
construção de um modelo ideal em que os pacientes geriátricos, em suas diferentes necessidades 
clínicas, sejam atendidos de maneira responsável e segura.

Palavras-chave: Musicoterapia domiciliar. Etapas do processo terapêutico. Gerontologia.

Introdução

O atendimento domiciliar, no seu sentido mais amplo e histórico, sempre esteve presente em 

diferentes povos e culturas, priorizando a caridade e o espírito de solidariedade. Seja na guerra ou na 

paz, visitando carentes ou enfermos, esta prática sofreu uma sistematização ao longo dos séculos, 

tornando-se uma assistência organizada em serviços de enfermagem domiciliar.

O serviço de atendimento domiciliar no Brasil também se desenvolveu durante as epidemias do 

início do século XX. Em tempos mais recentes, o sistema de home care passa a crescer acompanhando 

o aumento populacional de idosos assistidos nas residências, principalmente com doenças crônicas. 

Desta forma, evita-se internações desnecessárias, incentivando um relacionamento mais próximo entre 

médicos, familiares e cuidadores. Cabe assinalar a portaria nº 2.529 de 19 de outubro de 2006, que 

institui a Internação Domiciliar no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde (SAÚDE-SUS).

Na clínica particular, o atendimento domiciliar também tem crescido devido à uma nova 

postura por parte de geriatras e médicos de outras especialidades, no que se refere a um olhar mais 

atento ao envelhecimento ativo e saudável.
Dadas as perspectivas relativas ao atendimento domiciliário muitos são os profissionais que 
vêm se interessando por esta modalidade de assistência à saúde. Além da crescente expansão 
deste setor da economia, temos observado um crescente incremento na formação de 
profissionais para que se tornem habilitados a atuar numa área com características específicas 
(DUARTE; DIOGO, 2005).
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Desde o início da década de 1990, já se atendia idosos no Rio de Janeiro, através da 

musicoterapia domiciliar. A musicoterapeuta Sylvia Becker foi uma das pioneiras no atendimento a 

uma paciente diagnosticada com  Doença de Alzheimer. Este trabalho me incentivou a  adotar este tipo 

de atendimento embora nos primeiros anos não me limitasse a idosos, atendendo outras faixas etárias. 

No entanto a predominância dos encaminhamentos de pacientes geriátricos me direcionou a estudos e 

contatos na área de geriatria e gerontologia.

O declínio cognitivo decorrente de quadros demenciais e a depressão durante o processo de 

envelhecimento passaram a representar uma das principais causas de encaminhamento para a 

musicoterapia domiciliar, que se configura numa terapia complementar ao tratamento geriátrico. “A 

depressão pode assumir um caráter melancólico na velhice em razão da dificuldade de substituir 

objetos perdidos por novos objetos” (ADLER, 2004).

No que se refere às etapas do processo terapêutico no atendimento domiciliar em 

musicoterapia, busquei orientação nas “Etapas do Processo Musicoterápico” (BARCELLOS, 1999), 

tentando adequá-las a um contexto peculiar que considero inserido nas “Práticas Ecológicas”. Citando 

Bruscia:
Além da terapia ultrapassar os limites das salas de tratamento, independentemente do setting, 
ela também se estende para além da relação cliente-terapeuta para incluir diversas camadas de 
relações  entre o cliente  e a comunidade, entre o  terapeuta e a comunidade, entre os membros 
da comunidade e com as comunidades. Indo mais além, o próprio processo de intervenção é 
diferente, algumas vezes não tem nada de semelhante com uma terapia tradicional (BRUSCIA, 
2000).

Eventualmente o musicoterapeuta pode ser convidado para algum evento familiar, social ou 

artístico, no domicílio do paciente ou fora, circunstância que não impede que a terapia seja inserida 

nesse espaços informais. Acrescento que o domicílio em si é uma fonte de referências para a terapia, 

na verdade um espaço revelador dos hábitos e costumes familiares presentes nos objetos, fotos, 

relíquias, livros, móveis e até na iluminação dos ambientes. "Deve ser lembrado que cada família 

possui uma cultura própria permeada de valores coletivamente construídos e de significado único para 

cada contexto" (DUARTE, DIOGO, 2005).

O musicoterapeuta, no atendimento domiciliar, se torna um membro participante dessa 

dinâmica familiar devendo, no entanto, adotar uma postura profundamente ética assim como 

estabelecer limites ao lidar com familiares e cuidadores.

Encaminhamento

O encaminhamento é a primeira etapa do atendimento domiciliar e ocorre através de um 
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telefonema de algum familiar do paciente, por solicitação médica ou por iniciativa própria. Alguns  

geriatras, acreditando e confiando na sua eficácia, indicam a musicoterapia ao idoso necessitado desta 

assistência. Cada paciente apresenta um quadro específico e o musicoterapeuta aceita a indicação se 

estiver de acordo com a área de sua prática clínica. Caso não seja a sua área, ou haja alguma 

impossibilidade de aceitar o paciente, indica-se um colega que possa aceitar.

O ideal é que os musicoterapeutas que atendam pacientes geriátricos se comuniquem ou se 

encontrem periodicamente para trocas de informações de suas especialidades, disponibilidades, 

honorários e outras questões que sejam de interesse geral.

Após o contato telefônico, costuma-se agendar um encontro inicial, na presença de um familiar 

ou cuidador. Um contrato de trabalho deve ser definido quanto a horários e espaços do atendimento na 

residência. Após essa definição o médico que encaminhou deve ser contatado e ser informado de que o 

seu paciente já está sendo atendido. O musicoterapeuta receberá do médico algumas orientações 

clínicas a partir de diagnósticos mas também o informará, após um período de avaliação do paciente, o 

seu parecer e o que considera prioritário no atendimento. Os relatos familiares também são 

importantes mas merecem atenta observação do musicoterapeuta pois nem sempre condizem com a 

real situação do paciente. As palavras de Barcellos ajudam a esclarecer esta questão quase sempre 

presente no início da terapia:
Acredito que não devemos prescindir do diagnóstico pois este nos dará uma compreensão maior 
da historia de vida e clínica do paciente bem como do seu "modo-de-ser-no-mundo". Por outro 
lado, é preciso que o fato de sabermos o diagnóstico não nos "contamine" ou não os leve a 
utilizá-lo como uma barreira, impedindo-nos de ver o paciente como uma pessoa 
(BARCELLOS,1999).

Início da terapia

Uma pergunta frequente por parte de familiares do paciente é o número de Encontros 

Terapêuticos (terminologia que utilizo no lugar de sessões e que será abordada posteriormente) por 

semana. A duração de uma terapia, seja durante um encontro semanal, meses ou anos, depende de uma 

série de fatores nem sempre compreendidos por conta da ansiedade de familiares e cuidadores.

A avaliação inicial e/ou periódica, os relatórios, a supervisão musicoterápica ou de outra 

especialidade, como a gerontológica, por exemplo, devem ser incluídos na prática clínica assim como 

o instrumental a ser utilizado, tema que ainda será discutido. Cada musicoterapeuta deve ter seus 

protocolos de atendimento que podem ser pessoais, resultantes de sua experiência, ou extraídos da 

literatura. Wigram, Pedersen e Bonde descrevem acerca de musicoterapia na prática clínica alguns  

critérios para a avaliação inicial, tratamento e avaliação posterior (WIGRAM, PEDERSEN, BONDE, 
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2002). Trata-se de um modelo que pode ser adaptado ao atendimento domiciliar, tendo em vista que 

cada paciente tem o seu tempo pessoal para ser avaliado.

Embora não seja o foco do conteúdo deste texto, que é mais direcionado a um formato de 

atendimento do que de suas abordagens, deve-se ter em mente uma linha de trabalho tanto na 

musicoterapia quanto na gerontologia, a fim de que as intervenções  terapêuticas estejam de acordo 

com as necessidades do paciente, sejam médicas, emocionais, psicossociais, existenciais, espirituais, 

entre outras. "O mais importante no atendimento aos idosos e, de modo especial aos que estão na 

proximidade da morte é a  acolhida, a qualidade da presença e do calor humano, e não a qualidade das 

respostas ou doutrinas" (MONTEIRO, 2004). Concordamos com a autora que esta postura deve ser 

prioritária, não apenas entre os musicoterapeutas, mas entre todos os profissionais que atendam 

pacientes geriátricos.

Interdisciplinaridade

Este tema é bastante singular no atendimento domiciliar em musicoterapia, uma vez que não há 

equipes formais como as existentes em instituições. Barcellos aborda esta questão no que se refere ao 

trabalho em consultório e relatórios progressivos, mas que se adequa ao trabalho domiciliar:
No entanto, apesar de o musicoterapeuta que trabalha em consultório não estar integrado a uma 
equipe multidisciplinar formal é aconselhável que também ele elabore relatórios progressivos, 
para que se situe dentro da evolução do processo e para que dê subsídios à equipe informal, 
sobre as condições do paciente (BARCELLOS, 1999).

Momentos Interdisciplinares é como denomino os encontros entre a "equipe informal" e que 

ocorrem esporadicamente quando dois ou três profissionais, que atendem o mesmo paciente, tentam 

integrar e compartilhar seus respectivos processos terapêuticos e delinear linhas de trabalho em 

comum. 

A supervisão torna o trabalho domiciliar menos solitário assim como assistir a eventos 

acadêmicos e participar de grupos de estudo. A divulgação também é pertinente para que um número 

maior de médicos e profissionais de outras áreas entrem em contato com a musicoterapia domiciliar e 

com suas propostas de promoção da saúde do paciente idoso.

Recursos materiais e expressivos

No atendimento domiciliar, os recursos materiais quase sempre são trazidos pelo 

musicoterapeuta a não ser que este combine com o familiar ou cuidador a possibilidade de deixar na 

residência um violão, um teclado ou um aparelho de som portátil. Na verdade esta solução é quase 

impossível uma vez que este material é necessário para o atendimento de outros pacientes em outros  
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domicílios. Eventualmente há um piano, nem sempre em condições de ser utilizado, pois como 

costumo observar, as residências envelhecem junto com seus moradores.

Um recurso que pode ser utilizado eventualmente, sem prejuízo da comunicação terapeuta-

paciente, é o IPAD, trazendo para o espaço terapêutico uma canção ao vivo, uma ilustração, um show 

ou ópera, e outras inúmeras atrações que façam parte da história musical e das reminiscências dos 

pacientes. E posso afirmar que a resposta é sempre positiva, um misto de alegria e surpresa com as 

conquistas do mundo contemporâneo.

Quanto aos recursos expressivos, além das técnicas utilizadas na prática clínica podem ocorrer 

desdobramentos como aulas de dança, com um professor especializado, seguindo o desejo de algum 

paciente; expressão corporal acompanhando sons ambientais; dramatização sonorizada e gravada para 

posterior audição; desenho com audição de melodias conhecidas ou improvisadas e outros recursos 

criativos e convenientes à condição do paciente.

Os pacientes idosos apreciam atividades lúdicas e estas podem ser incorporadas ao processo 

terapêutico sem prejuízo algum de uma orientação clínica específica. Creio que nossa prática tem essa 

abertura e a não fixação de limites para nossa imaginação em atender indivíduos que carregam dentro 

de si um incrível patrimônio que são suas experiências no campo afetivo, cultural, profissional, e 

tantos outras que, mesmo diante de algum declínio, em menor ou maior grau, estão presentes nas 

histórias de vida.

Encontros Terapêuticos (definição)

Defino Encontros Terapêuticos em musicoterapia domiciliar sob uma abordagem 

gerontológica, como o espaço e o tempo em que ocorre a relação entre terapeuta e paciente. Essa 

definição se origina de uma visão humanista no que se refere ao atendimento do ser idoso, que, nessa 

etapa de sua existência, necessita não apenas de intervenções e recursos que atenuem suas dificuldades 

e limitações, como também de uma reposição vincular que preencha os vazios e as perdas que a 

velhice acarreta em seu percurso. A musicoterapia se configura em um encontro terapêutico acolhedor, 

onde passado, presente e futuro se entrelaçam, possibilitando que o paciente vislumbre momentos de 

plenitude e dignidade no ambiente em que vive, cercado de seus objetos pessoais e reminiscências 

(WROBEL, 2012).

Alta - Algumas Reflexões

A questão da alta ou interrupção é muito delicada e deve ser analisada com a ajuda da 
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supervisão e com o médico que acompanha o paciente. Há doenças progressivas, estáveis e 

reversíveis. Os pacientes, no desenrolar do processo terapêutico, apresentam seus sinais de melhora, 

piora ou estabilidade. A atenção do musicoterapeuta deve ser redobrada diante de mudanças de 

comportamento devido a algum tipo de dor ou sofrimento. Como também deve estar atento a alguma 

melhora que possibilite outras terapias, como por exemplo a arteterapia, no caso do paciente apreciar 

as artes plásticas. Há também a alternativa, no caso de melhora, de uma inserção social em clubes, 

teatros, cinemas, cursos, centros culturais e a participação em algum coral ou mesmo aprendizagem de 

algum instrumento musical.

Portanto uma alta pode ser um caminho que se abre a novas perspectivas e, se a musicoterapia 

contribuir para que isso ocorra, fica o registro de uma terapia bem conduzida no seu principal objetivo: 

minimizar as dificuldades apresentadas e maximizar os aspectos sadios e construtivos.

Cumpre registrar que há interrupções provenientes de alguns fatores como mudança de 

residência e a impossibilidade de continuar o atendimento domiciliar, ou a ocorrência de desavenças 

familiares, que prejudicam a continuação dos encontros. Há também recomendações médicas, bastante 

discutíveis, de que determinado paciente não pode fazer esforço por uma condição cardíaca, por 

exemplo, suspendendo a musicoterapia.

E, para finalizar a questão da alta, assinalo o encerramento de terapia devido a óbito. Alguns 

musicoterapeutas tem vivenciado a situação extremamente difícil de acompanhar pacientes 

diagnosticados com doenças incuráveis e acompanhá-los até o momento da separação. 
Mesmo na fase aguda do tratamento, medidas paliativas devem ser tomadas para aliviar 
qualquer sintoma que cause desconforto ao paciente, paralelamente a tratamentos como 
tentativa de cura. Mas, à medida que a doença evolui e a cura não é mais possível para aquele 
paciente, os cuidados paliativos passam a ser a modalidade terapêutica mais adequada (Burlá, 
2004).

Algumas famílias, naturalmente com autorização médica, trazem seus entes queridos para o 

aconchego do lar nesses momentos de despedida. E, quando nada mais parece ter sentido, a música 

está lá presente, as canções que acalentam e atenuam a proximidade da separação, a voz do 

musicoterapeuta penetrando naquele coração que aos poucos diminui suas batidas, os sons finais, o 

silêncio.

Reflexões finais

Repito, nas reflexões finais, as palavras do Resumo: Os desafios, erros e acertos do 

atendimento domiciliar de musicoterapia ao idoso, de um modo mais abrangente, merecem ser 

discutidos até que se chegue à construção de um modelo ideal em que os pacientes geriátricos, em sua 

diferentes necessidades clínicas, sejam atendidos de maneira responsável  e segura.
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Repito também, a necessidade da formação de  grupos de trabalho de musicoterapeutas que 

atuem nesta área, para discussão de temas inerentes a este tipo de atendimento, não apenas debatendo 

interesses em comum mas abrindo caminhos para futuras gerações de colegas.

Sugiro também a constituição de um grupo de estudos em que, além das discussões de casos, 

convide-se profissionais de outras áreas para aprendizados e trocas de experiências. Os estudos de 

geriatria e gerontologia, através de cursos, eventos acadêmicos ou bibliografia especializada, são 

fundamentais para que se entenda melhor a população de idosos que cresce a cada dia, devido ao 

desenvolvimento tecnológico na área da saúde e às mudanças de hábitos de vida. E, com esse 

crescimento populacional, igualmente cresce a procura de atividades e terapias que atendam aos idosos 

dentro dos princípios da gerontologia, pregando uma melhor qualidade de vida. E a geriatria, 

prevenindo e tratando as doenças que se tornam mais presentes com o aumento da longevidade, está 

valorizando a introdução de terapias que estimulem a cognição, atenuem a depressão e aliviem os 

sintomas das dores físicas e psíquicas presentes na velhice.
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Musicoterapia no Início da Vida

Susiane Borges1

Saúde e Ritmos

A Saúde, para a tradição epistemológica do século XX, que tem nomes como Michel Foucault 

e Georges Canguilhem,  é a posição na qual o organismo aparece como produtor de normas na sua 

relação ao meio ambiente. Até porque a norma, para um organismo, é exatamente sua capacidade em 

mudar de norma. O que implica uma noção de relação entre organismo e meio ambiente que não pode 

ser compreendida como simples adaptação e conformação. Um organismo completamente adaptado e 

fixo é doente por não ter uma margem que lhe permita suportar as mudanças e infidelidades do meio. 

A doença aparece assim como fidelidade a uma norma única.

Para a Ritmanálise, o ritmo é a própria energia de existência em todas as escalas e bem assim o 

princípio unificador da física, da biologia e da psicologia. Tanto o universo, como a própria vida, 

assentam-se em sistemas interativos de ritmos sobrepostos, desde as frequências regulares da radiação, 

passando pelo pulsar vital, até às oscilações do psiquismo humano.

Pode-se afirmar que certas substâncias químicas levam ao organismo, mais do que um conjunto de 

qualidades específicas, antes, um conjunto de vibrações específicas ou ritmos. Por outras palavras, 

trata-se de uma nova compreensão da dinâmica energética em que se deverá pensar, assim, na relação 

entre ritmos e sendo, de ritmo a ritmo, mais do que de coisa a coisa, que se devam apreciar as ações 

terapêuticas.

A Cronobiologia é uma ciência que estuda a organização temporal dos seres vivos. Por 

organização temporal compreende-se o equilíbrio entre dois fatores: a ritmicidade endógena (eventos 

biológicos que se repetem regularmente no organismo) e a reação a estímulos ambientais (ciclos 

ambientais).

A Gestação e sua Sonoridade

A partir do momento que engravida, o corpo da mulher torna-se alvo de incríveis 

transformações, tudo sob o comando de um conjunto de hormônios.

O útero não é um lugar silencioso. É até um local onde não faltam ruídos, que colocam o feto 

em contato com uma verdadeira orquestra de sons. O compasso é marcado pelos constantes 

batimentos cardíacos da mãe. As orelhas formam-se a partir da quinta e sexta semanas, após a 

concepção. À oitava semana, as orelhas já estão formados e, na 24ª, o aparelho auditivo está 
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perfeitamente ligado ao sistema nervoso central. Durante a vida intra-uterina, a audição é um sentido 

privilegiado, pois está provado, através de inúmeras experiências, que é o que capta o maior número 

de estímulos.

Percebe-se que as inter-relações entre os ritmos biológicos e o fenômeno sonoro ocorrem de 

forma intensa desde o início da vida do indivíduo envolvendo-o em sensações de movimento espacial 

e temporal que atuam como princípios vitais de organização.

Segundo Rolando Benenzon, a partir do momento em que se aninha no útero, o embrião se 

encontra em contato com as pulsações do batimento cardíaco e com inumeráveis sensações vibratórias 

de movimento e de fenômenos acústicos.

Deve buscar-se a base da relação do ritmo e do ser humano no contato sonoro intra-uterino do 
feto e a música é a evocação da mãe, é reeditar a relação com ela e com a natureza 
(BENENZON 2002, p. 55)

O processo gestacional é, portanto, um período elegível para a aplicação da musicoterapia 

enquanto técnica de produção de ritmos e vibrações saudáveis no estabelecimento do novo território: 

mãe-bebê.

A Criança da Escuta

A ritmicidade biológica dos indivíduos é um sistema bastante complexo que envolve inter-

relações entre diferentes padrões de oscilação. Segundo a pesquisa da musicoterapeuta Viviane 

Flower, os estímulos sonoro-musicais podem efetivamente arrastar e sincronizar os ritmos biológicos.

Mais recentemente, Saperston (in: Wigram et al., 1995 , p. 65) sugere que:
ambos, estímulos musicais e respostas fisiológicas são constituídos de vibrações que ocorrem 
de uma forma regular e periódica. Sendo assim, estímulos musicais e respostas fisiológicas 
consistem em oscilações.Considerando-se que entrainment é o ajustamento de fase de 
oscilações, é possível que estímulos musicais possam sistematicamente funcionar como 
sincronizadores (zeitgeber) para influenciar mudanças previsíveis nas respostas fisiológicas 
através do entrainment.

Existem técnicas dentro do método receptivo de musicoterapia que parecem favorecer o 

arrastamento (entrainment) da ritmicidade dos indivíduos, em função de determinados estímulos 

sonoro-musicais. Bruscia (1988, p.129) compilou um total de técnicas receptivas e mais 15 subtipos. 

Dentre essas, serão destacadas algumas que se relacionam com o sistema corporal na gestação.

Escuta Somática: A utilização de vibrações, de sons e de música sob várias formas 

elementares e combinadas para influenciar diretamente o corpo do cliente (mãe) e sua relação com as 
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outras facetas do cliente (feto).

Escuta Eurrítmica: A utilização da música para organizar ritmicamente e monitorar os 

comportamentos motores do cliente, inclusive da fala, da respiração, das sequências de movimentos 

grossos e de movimentos finos, dos exercícios corporais, e de passos formais de dança. 

A gestação é um período biológico de intensas transformações (período embrionário, período 

fetal), isto é, de intensa ritmicidade fisiológica. 

A Escuta Somática do território mãe-feto e a Escuta Eurrítmica da dança mãe-feto pelo 

musicoterapeuta, estabelece a natureza auditiva das interações mãe-feto e coloca a criança na posição 

alvo deste escutar: criança/sujeito da escuta.

Traçados Musicoterápicos Identitários (“Infância: Patrimônio da Humanidade”)

Visão, pesquisa, capacitação, integração, inovação, transversalidade e atuação: relato histórico.

Demandas Rítmicas (exemplos de intervenções musicoterápicas):

1-Ritmo da Prematuridade (uti);

2-Ritmo da Insegurança (embeleze);

3-Ritmo da Parturição (primípare);

4-Ritmo da Amamentação (hipoativos);

5-Ritmo do Sofrimento (Carmela Dutra).

BIBLIOGRAFIA

BENENZON, Rolando. Teoria da Musicoterapia. 2.ed. São Paulo: Summus Editorial, 1988. 

___________. Musicoterapia: de la teoria a la práctica. Buenos Aires: Paidós, 2002.

CUNHA, Rodrigo Sobral. Ritmanálise/artigo de Filosofia da Ciência (Doutor da Universidade de 
Évora).
FLOWER, Viviane Rose. A Musicoterapia e Suas Interações Com os Ritmos Biológicos (TCC de 
Musicoterapia da FMU,São Paulo 2008)

Gouveia,Duarte Melo; Norinha,F.Teive; Pisati,Augusto- Guia Prático Gravidez e Parto( Impala Brasil 
Editores,1ª edição 2004)
Kail, Robert V.- A Criança,São Paulo: Pretence Hall 2004. Martins,Cláudia Santana (tradução)

Saflate,Vladimir- Normatividade Vital/artigo (scientiæ zudia, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 11-27, 2011)

1. Musicoterapeuta (Pós-Graduação em Psicanálise). Educadora Musical (Fábrica de Música Escola/Método PRIMMI). 
Gestora Cultural (Ponto de Cultura “Infância:Patrimônio da Humanidade). Maestrina Coral da Vida (Rede Saúde e 
Cultura).



80

Musicoterapia em Hospital Pediátrico: a dinâmica de atendimentos com idades e 
patologias variadas

Gabriela Lorenzo Fernandez Koatz
RESUMO

Este trabalho busca apresentar ligeiramente como a musicoterapia é desenvolvida em hospital 
pediátrico, que atende a uma população de patologias variadas, desde recém-nascidos até adolescentes 
e seus respectivos familiares. O objetivo deste trabalho é estimular a curiosidade de outros 
profissionais a conhecerem a atuação da musicoterapia em hospital pediátrico mais de perto, a visitar e 
a propor novos projetos e parcerias na área. Justifica-se a necessecidade de expandir a profissão da 
musicoterapia no Rio de Janeiro, que se faz muito presente na saúde mental, mas pouco se apresenta 
na saúde de maneira geral e, principalmente, na saúde das crianças. Pretendo mostrar, por fim, que a 
musicoterapia, representada por um profissional musicoterapeuta qualificado, pode ser inserida nas 
equipes de saúde que atuam em hospitais pediátricos, numa proposta humanizada do cuidado e da 
assistência que as crianças e seus familiares vêm a receber durante o período de internação.

Palavras-Chave: Musicoterapia Hospitalar; Pediatria; Humanização.

Introdução: A Musicoterapia no Grupo Prontobaby

Há anos o Hospital Prontobaby possui um setor chamado CAF - Centro de Apoio ao Familiar - 

que é composto por uma equipe multidisciplinar onde atuam quatro psicólogos, dois ouvidores, uma 

assistente social, uma musicoterapeuta e dez recreadores. Em fevereiro de 2010, quando a 

musicoterapeuta anterior mudou-se de estado, fui convidada a trabalhar neste hospital na Tijuca. 

Apesar de o hospital ser exclusivamente pediátrico, o acolhimento à família faz parte de sua política 

de atendimento humanizado; a missão do CAF é dar uma assistência às famílias para enfrentarem o 

processo de internação de uma maneira mais leve, através da humanização do atendimento. No 

Prontobaby, além de atender às crianças de todos os setores de internação - apartamentos, enfermarias, 

UTI Pediátrica, UTIN, Unidade Intermediária, setor de Hemato-Oncologia (QT) e internações 

cirúrgicas - pude também realizar dois grupos de musicoterapia: o primeiro com as mães dos bebês e 

crianças internados em ambas UTIs: Neonatal e Pediátrica (KOATZ, 2013), inspirado no trabalho de 

Martha Negreiros (VIANNA et al., 2011; VIANNA, 2008), oferecendo um “holding 

enviroment” (WINNICOTT, 1975) a essas mães; o segundo grupo surgiu a partir da repercussão do 

primeiro com as famílias, desta vez voltado para o atendimento dos pacientes e familiares do setor de 

Hemato-Oncologia (KOATZ, 2012b).

Inicialmente, a demanda era de um dia por semana e em pouco tempo passou para duas vezes 

na semana. O hospital cresceu ao longo destes quatro anos, transformando-se numa rede de hospitais 

chamada “Grupo Prontobaby”, dos quais fazem parte, além do hospital na Tijuca, a emergência 
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Criança 24 Horas no Méier e o Centro Pediátrico da Lagoa (CPL), onde também passei a atender uma 

vez por semana, a partir de janeiro de 2012, logo que as obras no setor de internação foram concluídas. 

No início de 2013, porém, fui contratada por outra empresa, de modo que não seria possível manter a 

carga horária de 3 vezes além do trabalho novo. Com isso, passei a atender apenas no CPL, devido ao 

hospital ser menor, o que me facilitaria atender à demanda dos pacientes mesmo com uma carga 

horária reduzida. Ainda assim, a direção passou a me solicitar atendimentos duas vezes na semana. 

Mesmo após minha saúda da unidade em fevereiro de 2013, os grupos da QT e com as mães da UTI e 

da UTIN permanecem ativos com a direção da coordenadora de psicologia do CAF e a coterapia da 

musicoterapeuta atual.

Como mencionei, o Prontobaby é um hospital grande, com cinco andares e muitos setores de 

internação, contando com trinta leitos nas UTINs, quase sempre lotadas. Em média, eu atendia de 

quarenta a sessenta crianças por dia, com idades entre 0 e 18 anos e diversos tipos de patologias - 

associadas ou não à internação - e pertencentes a diversas classes sociais, além de desenvolver os 

grupos da UTI e da QT. Já o CPL possui apenas 3 andares de internação, UTI com capacidade máxima 

para onze crianças, desde recém-nascidos até adolescentes, sem divisão para UTIN (quase nunca 

temos lotação completa) e um dos andares voltado essencialmente para as internações cirúrgicas, em 

que as crianças têm alta no mesmo dia da cirurgia ou no dia seguinte, na maioria dos casos (salvo 

patologias mais graves, em que a criança é encaminhada à UTI e precisa de um período maior de pós-

operatório); o CAF conta apenas com uma psicóloga que, eventualmente faz serviço de ouvidoria, 

uma musicoterapeuta e dois recreadores. Assim, a administração do grupo estipulou que os casos de 

pacientes crônicos são encaminhados ao Prontobaby, por ter uma estrutura maior para atendê-los. Com 

isso, a consequência é que no CPL dificilmente há crianças internadas por mais de uma semana. Sendo 

assim, não há demanda de grupos terapêuticos no CPL como ocorre no Prontobaby, onde há pacientes 

que ficam mais de um mês internados. Essa nova dinâmica dentro da rotina hospitalar me apresentou 

duas possibilidades de trabalho diferentes: poder oferecer uma atenção maior a cada criança atendida, 

ainda que eu não tenha um segundo encontro com ela, e poder oferecer musicoterapia aos funcionários 

de plantão, ainda que isso não ocorra em um grupo pré-moldado, devido aos horários dos plantonistas. 

Essa abordagem aos funcionários conflui com a visão de atendimento humanizado oferecido às 

crianças, à medida em que os funcionários que recebem música (e cantam) ficam menos estressados e 

mais bem dispostos ao trabalho, sempre direcionando-se aos pacientes com um sorriso.
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A demanda de atendimentos

Como a musicoterapia está inserida no Centro de Apoio ao Familiar, que é coordenado por 

uma psicóloga, os atendimentos são focados de acordo com os casos encaminhados pela psicóloga. 

Uma ronda é feita em todo o hospital, de modo a atender a todas as crianças internadas. Porém, uma 

atenção maior é dedicada a casos mais graves ou de internação prolongada. Os casos sempre são 

discutidos entre as profissionais do CAF, junto aos pediatras, enfermeiros, nutricionistas e 

fisioterapeutas, a fim de traçar a melhor abordagem para cada paciente e os atendimentos são 

registrados em relatório. Para facilitar o deslocamento e evitar contaminações, os únicos instrumentos 

utilizados são o violão, a flauta doce, o chocalho em formato de ovo (verde) e a voz. 

O objetivo clínico da musicoterapia no hospital pediátrico é de oferecer um atendimento 

integrado com a equipe para um suporte global e humanizado do paciente, não apenas dos sintomas de 

suas doenças. 
A humanização da assistência hospitalar é um grande desafio, demandando o entendimento das 
relações contemporâneas entre o ser humano, seu adoecimento e as circunstâncias em que se 
oferecem os cuidados aos enfermos e a seus cuidadores. Essas questões interessam a muitos dos 
que se debruçam para entender a dinâmica e complexidade da atenção oferecida ao paciente 
internado. A musicoterapia, dada ao trabalho com a música e suas características de inserção na 
cultura e no cotidiano dos seres, pode ser importante aliada aos programas que pretendem um 
atendimento mais humano aos que passam por estressantes situações hospitalares tanto 
enfermos quanto funcionários (CHAGAS; GAZANEO, 2005, p.1306).

Há casos em que os sintomas e as próprias doenças são apenas a primeira camada superficial 

de uma situação problemática muito mais profunda, como anorexia, diabetes descompensadas, abusos 

de substâncias ou abusos sexuais. Nestes casos específicos, a psicóloga e a musicoterapeuta auxiliam 

tanto a criança e sua família a procurarem o tratamento adequado após a alta hospitalar, dando 

continuidade ao tratamento, quanto orientam os médicos e outros profissionais que estejam lidando 

com esses casos a compreenderem a situação e abordarem esses pacientes de maneira mais delicada.

Dessa maneira, a musicoterapia tem como objetivo geral oferecer um acolhimento tanto às 

crianças internadas quanto aos familiares que as acompanham, de modo que possam abstrair o 

pensamento em cima da doença, dor e medo (KOATZ, 2012a) através do cantar e ouvir músicas de sua 

preferência. 
Quando, de forma conscientemente induzida, o terapeuta pergunta ao cliente que canção (ou 
música) vem à sua mente com referência a um ponto, uma questão ou evento em particular do 
processo terapêutico em andamento; quando, de forma inconscientemente induzida, uma canção 
(ou peça musical) surge espontânea e inesperadamente na mente do cliente ou do terapeuta 
como resposta a um ponto, questão ou evento em particular (BRUSCIA, 2000,p.132).

Quando as crianças e seus familiares cantam e ouvem suas canções preferidas, a musicoterapia 

“estabelece uma lógica de cuidados inserida na saúde, na lembrança dos dias fora do hospital, na 
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cultura do seu cotidiano” (CHAGAS; GAZANEO, 2005, p.1311), que é manifestada nas canções 

populares que tocam nas rádios e novelas e que lhes são familiares em seu dia-a-dia saudável longe do 

hospital. Apesar de a recriação musical ser a experiência musicoterápica mais utilizada, eventualmente 

faz-se uso da improvisação e/ou de paródias, para ultrapassar barreiras da timidez e estranheza entre a 

criança e a musicoterapeuta que ela nunca tinha visto e nem a verá novamente. Se para iniciar um 

processo terapêutico é necessário estabelecer um canal de comunicação (BENENZON, 1988), na 

musicoterapia breve que se dá no atendimento hospitalar não há tempo para testificação musical. 

Assim, se a criança e a família não podem responder sobre suas preferências musicais, o improviso - 

geralmente baseado na situação de internação - facilita essa abertura de comunicação, bem como 

alterar a letra de uma canção conhecida para criar uma paródia sobre o momento presente oferece uma 

surpresa positiva que cativa as crianças. Seguindo a missão do hospital, essas ações “repercutem 

positivamente também sobre o tempo de internação, contribuindo para abreviar a permanência do 

paciente no hospital.” 

Tanto a abordagem quanto os objetivos terapêuticos variam sutilmente de acordo com a 

patologia dos pacientes, passando a objetivos específicos, a saber: No caso de bebês internados na UTI 

por prematuridade, a musicoterapia pode influenciar seu comportamento, proporcionando períodos 

mais longos de sono tranquilo, menos choro e aumento no ganho de peso (VIANNA et al, 2011), 

fatores que corroboram para a alta hospitalar mais brevemente. A Musicoterapia, integrada à equipe de 

tratamento de pacientes oncológicos, contribui para a amenização do impacto provocado pela doença, 

carregado de sentimentos de angústia – medo da morte, da dor, da perda, alterações na vida social, 

educacional, mudanças físicas e psíquicas, etc. – “apresentando-se como uma forma de suporte 

emocional, que utiliza a música, como elemento fundamental e acolhedor” (FERREIRA e PEREIRA, 

2006, p.592). Em casos de pós-operatórios de cirurgia cardíaca, a equipe da UTI tem a orientação de 

minimizar ao máximo os ruídos do ambiente, para evitar estresse cardíaco, principalmente nas 

primeiras 24 horas. A música nem sempre é bem vinda para esses pacientes antes das primeiras 24 

horas, mas quando é oferecida, é preciso que seja uma música lenta, em volume piano, tocada de 

maneira suave para diminuir a frequência dos batimentos cardíacos. Já o atendimento em casos de pré 

e pós operatório em geral acaba sendo mais voltado para os pais dos pacientes, que aguardam 

ansiosamente antes, durante e após a cirurgia, para terem certeza de que seus filhos irão se recuperar. 

As crianças costumam tomar um medicamento pré-anestésico e demonstram muita resistência em 

adormecer para a cirurgia, seja por medo, seja por ansiedade. A música se apresenta aqui como um 

catalizador, que concentra a atenção da criança na música e nos instrumentos, auxiliando para que 
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adormeçam. Quando estas voltam da cirurgia, ainda estão sob efeito da anestesia, o que dificulta a 

interação. Conforme a anestesia vai passando, elas passam a se sentir irritadas, assustadas e com dor, 

além de muito confusas. A musicoterapia pode ajudá-las a se tranquilizarem, a perceberem que já estão 

a salvo de volta ao colo dos pais, mas em outros casos a música pode ser mais um agravante de seu 

humor irritadiço, num momento em que a criança não para de chorar e quer apenas o colo dos pais em 

silêncio para dormir. É importante que o musicoterapeuta saiba respeitar esses momentos e tenha 

consciência de que nem sempre a música é o melhor remédio. Outro cuidado que o musicoterapeuta 

que atua na área hospitalar é com pacientes imunodeprimidos, pois não podem ter contatos com 

objetos que não estejam esterilizados (instrumentos musicais, por exemplo) e é preciso se equipar com 

luvas e máscara para atendê-los. Nestes casos, para que o paciente não deixe de receber atendimento, 

os únicos instrumentos utilizados são a voz e as palmas, além de muita criatividade para suprir a falta 

dos instrumentos.

Desafios e motivações:

Trabalhar com musicoterapia em hospital pediátrico é emocionante. Poder extrair o sorriso de 

uma criança e uma lágrima de felicidade e gratidão de sua mãe através da música são oportunidades 

frequentes neste trabalho e bastante recompensatórias. Porém, este trabalho também apresenta alguns 

desafios profissionais, além da habilidade pessoal de encarar doenças, ferimentos, sofrimento e, 

eventualmente, a morte das crianças. Esses desafios se mostram na dificuldade de por em prática o 

trabalho e os objetivos da musicoterapia, de mostrar aos familiares e aos funcionários que não é 

apenas um momento recreativo.

Ao atender crianças com doenças crônicas, que necessitam de longos períodos de internação, 

muitas vezes com reinternações, percebi que apenas a visita ao leito dessas crianças não bastava para 

um atendimento de qualidade e nem era suficiente para promover a humanização idealizada pela 

direção do hospital. Com isso, a cada grupo terapêutico que busquei instituir, foi importante haver um 

“período de adaptação para que tanto os funcionários do hospital quanto as próprias mães dos 

pacientes percebessem a relevância deste tipo de atividade para a constituição de uma rede de apoio à 

recuperação das crianças” (KOATZ, 2012a, p. 208).
É importante destacar que a música não promove somente distração, nem se configura como 
'fuga da realidade', mas também contribui com a reflexão sobre o adoecimento sobre o câncer. 
(...) As dificuldades para encontrar interlocutores que estejam dispostos a conversar sobre temas 
tão difíceis indicam a necessidade de criação de espaços de apoio aos clientes (BERGOLD, 
2011, p. 112). 
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Certas vezes, o contato com a musicoterapia é tão breve que não dá tempo de os familiares 

perceberem a dimensão da proposta. Isso porque seus filhos internaram com doenças leves que 

necessitam de pouco tempo de hospitalização e não esperam que além da visita de médicos e 

enfermeiros recebam também alguém com instrumentos e a proposta de cantar para eles. Esse pouco 

contato, aliado aos outros serviços apresentados pelo hospital, como a equipe de recreação, faz com 

que alguns pais pensem que a musicoterapia também é uma recreação ou um show e que se caracteriza 

como um serviço voluntário. A falta de vínculo empregatício no hospital reforça essa impressão, uma 

vez que até o crachá de identificação dos funcionários é diferente daqueles dos prestadores de serviços 

- como é o caso da musicoterapia. Também sou solicitada a dar atenção especial a pacientes ditos 

“importantes”, ou àqueles que estão insatisfeitos com o serviço do hospital de alguma forma, como 

uma maneira de apaziguar a situação e manter a boa impressão do paciente (cliente) a respeito dos 

serviços do hospital. Este é outro fato que reforça a impressão de que a musicoterapia é apenas uma 

oferta de recreação.

“A música representa um princípio ordenador, organizador, que é buscado por muitos ao longo 

da vida, principalmente quando a vida sofre uma violência de sua ordem, se manifesta caótica, como 

no caso da internação” (KOATZ, 2013, p. 44). A equipe médica e de enfermagem trabalha com o 

objetivo de que a criança se recupere o mais rapidamente, a fim de minimizar possíveis sequelas de 

sua condição clínica – diminuindo por sua vez a necessidade de reinternações. É fundamental para a 

recuperação das crianças “que a equipe de saúde também invista na promoção de saúde das mães 

através de uma intervenção precoce voltada para o cuidado delas enquanto acompanham a internação 

de seus filhos” (KOATZ, 2013, p. 50), onde a humanização oferecida pelo atendimento de 

musicoterapia permite que as mães e pais das crianças internadas possam aliviar suas aflições de modo 

a facilitar o enfrentamento desse processo de hospitalização.

Considerações

Ser musicoterapeuta de um hospital pediátrico é uma paixão e, por isso, um trabalho que 

espero poder perpetuar. Escrevo considerações não finais porque as crianças estão em constante 

desenvolvimento, assim como a musicoterapia no Brasil e na área hospitalar. Desejo que este trabalho 

apresente ligeiramente como a musicoterapia é desenvolvida em hospital pediátrico, a fim de estimular 

a curiosidade de outros profissionais a conhecerem o trabalho mais de perto, a visitar e a propor novos 

projetos e parcerias na área. A musicoterapia no Rio de Janeiro se faz muito presente na saúde mental, 

mas pouco se apresenta na saúde de maneira geral e, principalmente, na saúde das crianças. Se sonhar 
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me for permitido, sonho em poder um dia ver a musicoterapia atuando em todos os hospitais do Rio de 

Janeiro. Recomendo que a musicoterapia, representada por um profissional musicoterapeuta 

qualificado, seja inserida nas equipes de saúde que atuam em hospitais pediátricos, numa proposta 

humanizada do cuidado e da assistência que as crianças e seus familiares vêm a receber (KOATZ, 

2013).
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Fazer musical inventivo e construção de mundos sonoros e musicais: 
a musicoterapia com grupos de idosos com demência

Mariângela Aparecida Rezende Aleixo

RESUMO

Os estudos médicos indicam uma forte relação entre envelhecimento e demência, uma síndrome 
neuropsiquiátrica que apresenta prejuízo de memória e outras disfunções cognitivas e funcionais. 
Entre as intervenções não farmacológicas está a musicoterapia, uma terapêutica de amplo alcance na 
clínica com idosos com demência. Este trabalho se constitui em um contra-canto ao modelo 
tradicional de cognição – o da representação – e o das intervenções com base em orientação 
neuropsicológica. Propomos uma aproximação com a abordagem da enação de Francisco Varela e da 
invenção de Virgínia Kastrup para tratar sobre a experiência e a cognição musical, o fazer musical 
inventivo e a construção de mundos sonoros e musicais. 

Palavras-chave: Musicoterapia, Demência, Idosos, Cognição Musical

Introdução 

O mundo atual acena para uma vida mais longeva segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Tal perspectiva se deve a elevação da qualidade de vida das populações urbanas e rurais, aos 

avanços na saúde, as taxas de natalidade menores que as de mortalidade e mudanças nas configurações 

familiares e sociais. Diante de tal fato estima-se que o Brasil será o sexto país do mundo em número 

de idosos até 2025 (GORDILHO et al, 2000; CAMARANO; PASINATO, 2004; OMS, 2005).  Outra 

questão importante e que tem gerado discussões, estudos e pesquisas em diferentes áreas é a do 

crescimento de casos de demência nesta população, principalmente ao que se refere à demência do 

tipo Alzheimer.  Este tipo de demência já foi apontada como o “mal do século”, “um funeral sem fim”, 

“a perda do eu”, “morte antes da morte”, “peste negra” e “epidemia silenciosa” (LEIBING, 2001; 

CAIXETA, 2012). Afinal, o que resta a estas pessoas?

Demência 

Quando o bem-humorado alfaiate mineiro Vitório, com 74 anos, chegou ao grupo de 

musicoterapia, ele apresentava acentuada falha de memória, decorrente de um acidente vascular 

cerebral (AVC) ocorrido aos 67 anos. Às vezes, dizia que estava na fazenda, ao invés de sua casa em 

Botafogo, que passara o dia na lida com as vacas quando, há anos, já estava aposentado. No caso da 

carioca Tania, uma dona de casa de 71 anos, o problema de memória iniciado 15 anos antes, agora 

vinha acompanhado de sinais de desorientação temporal. Em vários momentos, ela confundia o 

presente com o passado. Dizia que seus filhos eram pequenos e que estavam brincando na rua. Com 
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Clara, uma típica carioca da zona sul, os primeiros sintomas da doença apareceram aos 76 anos, 

quando ainda morava sozinha. Ela se esquecia de tomar os remédios adequadamente e se queixava de 

depressão, taquicardia e medos. Ao chegar a musicoterapia, a secretária bilíngue Gisele de 73 anos, 

que trabalhara em uma editora italiana, apresentava sinais compatíveis de um quadro demencial.  

Antes, passou por tratamento psiquiátrico em um hospital público devido a um quadro de 

esquecimento e fantasias. Nestes e noutros casos, foi o cônjuge, um(a) filho(a) ou alguém muito 

chegado a família que identificaram os sinais de que alguma coisa de anormal acontecia.

A forte relação entre envelhecimento e demência apontada pelos estudos médicos tem gerado 

um dos maiores temores entre idosos (HOTOTIAN; BOTTINO; AZEVEDO, 2006), a ponto de muitos 

deles acreditarem que estão com o “alemão” ao perceberem que suas memórias apresentam falhas. Isto 

porque para a formulação de uma hipótese diagnóstica de demência há que apresentar déficits de 

memória recente e mais algum distúrbio de funções cognitivas e funcionais, de acordo com o DSM-

IV-TR (2002). 

A demência é uma síndrome neuropsiquiátrica marcada por um conjunto de sintomas. 

Apresenta prejuízo nas funções cognitivas como memória, atenção, linguagem, praxia, entre outros, 

que interferem nas atividades de vida diária, sociais e profissionais da pessoa. Os sintomas 

apresentados podem ser causados por um número variado de doenças. Em alguns casos, podem ser 

reversíveis; em outros, não. Este é o caso da Doença de Alzheimer (DA), a mais prevalente das 

demências em estudos clínicos populacionais e a mais comum entre os idosos.  Depois estão as por 

múltiplos infartos (Demência Vascular – DV), a Demência Mista (DM, uma associação da DA e DV), 

entre outras. 

Em todos os casos, as disfunções cognitivas avançam com a doença e um diagnóstico precoce 

pode amenizar suas consequências (HOTOTIAN; BOTTINO; AZEVEDO, 2006). No caso da DA, ela 

não é detectada em seus primeiros meses de curso, quando aparecem os sintomas iniciais de prejuízos 

na memória. O diagnóstico provável é feito pela exclusão de outros tipos de demência e de testes 

neuropsicológicos para avaliar a capacidade cognitiva do paciente. O diagnóstico clínico depende de 

exames histopatológicos, o que só é possível no post-mortem com a biópsia do cérebro. No caso de 

DV ou Demencia Fronto-Temporal (DFT), por exemplo, há sinais bem específicos nos exames de 

ressonância magnética, que indicam a presença da doença (CAIXETA; VIEIRA, 2012; CAIXETA, 

2012). 

O curso de um processo demencial é marcado por estágios com presença de sintomas e 

comportamentos bem distintos. No primeiro estágio (leve), surgem as primeiras queixas de falhas na 
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memória, principalmente na memória recente. É observada certa modificação da atenção e uma 

diminuição das atividades laborativas e diárias. No segundo estágio (moderado), o comprometimento 

da memória se acentua e os distúrbios de linguagem ficam mais aparentes. Surgem dificuldades em 

nomear os objetos e pessoas, em formar frases completas, em compreender a leitura e a escrita, em 

cuidar de si mesmo. Também apresenta desorientação temporal e espacial. O terceiro estágio (grave) é 

marcado por comprometimento da memória de longo prazo. O paciente passa a apresentar 

dependência total nos cuidados higiênicos e atividades básicas da vida diária. Apresenta ainda sinais 

de espasticidade e incontinência esfincteriana. As complicações clínicas advindas ao longo da doença 

(pneumonia, por exemplo) geralmente acabam por levar o paciente à morte. Em todos os estágios, 

pode ou não haver presença de sintomas psiquiátricos como delírios, alucinações etc (LAKS, 1993).  A 

duração média do início dos sintomas até a morte é de aproximadamente 8 a 10 anos.

Intervenções terapêuticas

As intervenções terapêuticas na demência – farmacológicas e não farmacológicas - buscam 

propiciar a melhora e manutenção do desempenho cognitivo, da autonomia do paciente, de sua 

qualidade de vida e a de seu cuidador. Além das alterações cognitivas, pode haver a presença de 

depressão, ansiedade, delírios, alucinações, agitações, entre outros sintomas, que se não forem tratados 

podem gerar sofrimento para o paciente e o seu familiar/cuidador (VEGA et al, 2006). Geralmente, o 

tratamento é farmacológico e envolve o tratamento dos sintomas cognitivos, comportamentais e 

psicológicos. Contudo, ele é insuficiente e limitado. Por causa do paradigma hegemônico – o da 

biomedicina e o da psicofarmacologia, acompanhamentos que utilizam dispositivos e estratégias não 

farmacológicas carecem de uma compreensão mais efetiva. No entanto, eles podem oferecer outros 

sentidos à vida do paciente, que mesmo com o avanço do quadro demencial poderá ser vivido e 

entendido em sua singularidade. 

As intervenções não farmacológicas são especialmente interessantes para nossa investigação, 

pois a Musicoterapia se situa entre elas. Estas intervenções têm como objetivo a melhora da cognição, 

a expressão de afetos e emoções, a socialização, a diminuição da agitação e a orientação aos 

cuidadores, e se distinguem umas das outras pela abordagem terapêutica e pela atuação em certos 

estágios da doença. Algumas visam um trabalho com as reminiscências, de aceitação e entendimento 

da situação, como é o caso da Psicoterapia e da Terapia de Validação. Outras se destinam a uma 

orientação ambiental e comportamental. Neste caso, o objetivo está na solução de problemas 

comportamentais que dificultam nos cuidados do paciente: o banho, por exemplo. A atenção aos 
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familiares/cuidadores também faz parte do tratamento não farmacológico. Nestes casos, é utilizada a 

intervenção psicoeducacional, que oferece apoio aos cuidadores e espaço para lidar com questões 

emocionais e com a sobrecarga do cuidador (SANTOS, 2010).

Há, ainda, aquelas com uma orientação neuropsicológica, que desenvolvem atividades voltadas 

para as dificuldades cognitivas específicas do paciente. É o caso da Reabilitação ou Estimulação 

Cognitiva (BOTTINO et al, 2002; CARVALHO et al, 2006; TAVEIRA et al, 2012). Neste caso, são 

propostas tarefas de orientação espacial e temporal, memória, linguagem, entre outras. Estas têm como 

objetivo o treinamento da cognição numa sequencia fixa e num cronograma pré-fixado. Como 

recursos, são utilizadas agendas, notícias de jornais, jogos e, eventualmente, música. Numa proposta 

de estimulação cognitiva, a música é uma das peças do planejamento do terapeuta para um dado 

objetivo. Por exemplo, fazer com que o paciente complete a letra da música e diga qual música tem 

este ou aquele tema etc. Na Musicoterapia, a música é utilizada como terapia, não se confundindo com 

o uso da música como uma ferramenta, dentre outras, em terapia. Sua aplicação centra-se na 

experiência musical através do fazer musical, seja pela improvisação ou re-criação de músicas (cantar 

uma música conhecida e recria-la mudando o ritmo, a forma de cantá-la), seja pela composição ou 

escuta de material musical (BRUSCIA,  2000). 

Musicoterapia na demência

Nas últimas décadas, inúmeros estudos sobre o uso da musicoterapia ou de intervenção com 

música na demência podem ser encontrados em revistas especializadas de Neurologia, Psicologia e de 

Medicina. Estes estudos abordam o emprego da musicoterapia em instituições de longa permanência 

para idosos e idosos com demência.  Nestes ambientes, a música pode vir a ser aplicada através de 

uma programação musical individual ou grupal (CHAVIN, 2002). Assinalam a melhora na qualidade 

de vida e nas relações pessoais com as outras pessoas (KYDD, 2001; CHAVIN, 2002) e na expressão 

de emoções através da relação sonoro-musical com o musicoterapeuta (RAGLIO; GIANELLI, 2009). 

Como uma intervenção não farmacológica, é considerada como um tratamento promissor nos 

problemas comportamentais, sociais, cognitivos e emocionais (VINK et al, 2004). A utilização de 

música preferida do paciente se mostra positiva na redução da ocorrência de alguns tipos de 

comportamentos agitados na demência (GERDNER, 2000) e a música familiar faz aflorar emoções e 

associações esquecidas há tempo (SACKS, 2007). Outros comentam que as habilidades musicais e 

artísticas permanecem preservadas nas demências tanto do tipo Alzheimer (BEATTY et al, 1994, 

1997) como nas demências fronto-temporais (MILLER et al, 2000). Embora estes estudos e pesquisas 

ofereçam contribuições importantes para refletirmos a experiência clínica musical com estas pessoas, 



93

eles também sugerem cautela quanto às evidências apresentadas devido às limitações metodológicas 

encontradas, a amostragem pequena de pacientes e a algumas variações quanto à aplicação da música. 

Mesmo assim, é possível observar quão positiva é a intervenção com a música ou da musicoterapia 

com estas pessoas, até mesmo nos casos mais avançados da demência. 

Apesar das observações e contribuições encontradas nestes estudos, ressalto ser importante 

trazer o campo da experiência ao conhecimento acadêmico/científico para substanciar e fomentar os 

estudos nestas áreas: musicoterapia e demência. A partir da experiência é possível traçar dispositivos e 

diretrizes que tonalizem a experiência clínica com a música. No trabalho que desenvolvo a cognição 

musical é vista com base na abordagem da enação de Francisco Varela e da invenção de Virgínia 

Kastrup.

O fazer musical inventivo e a construção de mundos sonoros musicais

O alagoano Pedro de 82 anos, o capixaba Irineu de 71 anos, o mineiro Wanderlei de 79 anos e 

o maranhense Claudionor de 81 anos foram diagnosticados com DV, enquanto que Frida, uma alemã 

de 67 anos, a alagoana Noemy, 75 anos e a carioca Ivete de 76 anos receberam o diagnóstico de DA. 

Num período de mais ou menos um ano, eles compuseram o mesmo grupo de Musicoterapia. Pedro 

sabia tocar gaita e Noemy sabia tocar piano, enquanto que Frida experimentara tocar acordeão. Os 

demais nunca haviam tocado ou experimentado qualquer tipo de instrumento musical. Ao longo da 

experiência clínica musical, Pedro passou a tocar o pandeiro além da gaita. Percutia-o e procurava 

manter-se atento as estruturas rítmicas produzidas. O braço comprometido por acidente na infância 

não o impedia de manusear este instrumento. Noemy voltara a aprender piano onde, às vezes, 

improvisava pequena estrutura melódica. Quando utilizava as clavas, observava que ela estava atenta e 

acompanhava as mudanças de ritmo que ocorriam. Frida alternava o pau-de-chuva, do qual gostava da 

sonoridade, com o xilofone que percutia suavemente. Wanderlei acompanhava com o chocalho, 

enquanto Irineu tocava o atabaque com baqueta e Claudionor, o pandeiro sem pele ou o tambor. Ivete 

gostava mesmo de cantar músicas de Roberto Carlos, mas também tocava o caxixi ou o chocalho. Um 

mesmo instrumento musical podia ser utilizado durante várias sessões ou não. Durante o fazer musical 

inventivo e coletivo, os pacientes percutiam, dedilhavam ou sopravam seu instrumento musical, 

construindo sentidos sonoros, corporais ou verbais na relação entre instrumento musical-música-

paciente-musicoterapeuta. No acompanhamento do processo da experiência com este grupo (assim 

como com outros grupos), constatei com frequência os modos como cada um dos pacientes participava 

frente aos distúrbios cognitivos e comportamentais que apareciam com o avanço da demência. A 

forma como eles se produziam frente às dificuldades de memória, de linguagem, de orientação e 
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praxia. Estes distúrbios apesar de os afetarem, não se constituíram como impeditivos de construção de 

si e de mundos sonoros musicais, tanto os que traziam uma experiência prévia quanto os que não 

traziam. Ao segurar e manusear um instrumento musical, experimentar e produzir sons, ritmos e 

melodias, ao recriar canções e expressar-se corporalmente, um processo de descobertas ocorria entre 

paciente-meio-paciente, entre percepção e ação. Uma experiência que se incorpora ao modo de cada 

um, ao longo do tempo. 

As contribuições de Francisco Varela (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003) e de Virginia 

Kastrup (2007) são importantes para refletir nossa clínica, pois estes autores caminham na contramão 

do modelo tradicional da cognição: o da representação. 

Humberto Maturana e Francisco Varela (MATURANA; VARELA, 2010) sugerem a ampliação 

dos horizontes das ciências da cognição ao incluírem a experiência e as possibilidades de 

transformação inerentes a ela. Estes autores sinalizam que todo sistema vivo e seu meio estão em 

constante mudança, numa relação de circularidade e de acoplamento estrutural. O acoplamento 

estrutural é uma espécie de adaptação com o meio e ao meio. (MATURANA; VARELA, 2010). Trata-

se de uma composição, um agenciamento, e não de uma acomodação. Adaptar-se, neste caso, é 

ajustar-se aos movimentos e modificações que decorrem no curso de nossas experiências. Inclusive as 

experiências clínicas musicais e as do curso da demência. 

Separado de Maturana, Varela formula a noção de enação, onde a cognição é vista como uma 

ação incorporada. Cognição é um fazer, uma prática, uma ação. Cognição e ação são um mesmo 

processo. Pela ação se conhece e, ao mesmo tempo, se produz e produz o mundo. Neste tipo de 

abordagem, não é possível pensar em representação, pois conhecer não é a representação de um 

mundo preconcebido por uma mente pré-existente. Ela é a atuação de um mundo e de uma mente com 

base em uma história de diversidade de ações desempenhadas por um ser no mundo (VARELA; 

THOMPSON; ROSCH, 2003). 

A experiência musical com enfoque na abordagem da enação nos oferece a possibilidade de 

pensar uma cognição musical que se faz a partir da própria experiência com a música. Uma 

experiência que ocorre a partir da ação do fazer musical – improvisação, re-criação, composição e 

escuta musical - e que é construída a partir dos acoplamentos e de aprendizagem. Andre Luis de 

Oliveira e outros (2006) a concebem como conhecimento experiencial musical, que se constitui por 

ações e por uma prática concreta. A ideia de conhecimento experiencial musical pode ser melhor 

compreendida pelas formulações de Jorge Larrosa Bondia (2002) acerca da experiência: “A 

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca.” (p. 21).  Continuando, coloca que é 
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preciso separar “a experiência” da “informação” e o “saber de experiência” do “saber coisas”. O 

conhecimento experiencial musical se distingue de conhecimento sobre música.

Kastrup (2007) assinala que a invenção é um processo psicológico tanto quanto a percepção, a 

aprendizagem, o pensamento, a memória ou a linguagem. É uma potência temporal, de diferenciação, 

que perpassa todos os processos cognitivos. Em sua etimologia, a palavra invenção vem do latim 

“invenire” que significa compor com relíquias ou restos arqueológicos. Invenção não se restringe a 

uma descoberta, mas sim a um trabalho de experimentação com a matéria e que implica o tempo, 

sendo que o resultado é sempre inesperado. Ela não se faz contra a memória, mas com a memória, 

como indica a raiz comum a ‘invenção’ e ‘inventário’. Para esta autora, a política da invenção consiste 

numa relação com o saber que não é de acumular e consumir soluções, mas de experimentar e 

compartilhar problematizações, e a adoção da arte como ponto de vista faz parte desta política. 

(KASTRUP, 2001). 

Sendo a invenção e o inventário comparados a um trabalho arqueológico, que ocorre na 

experimentação com a matéria – sons, ritmos e canções, que implica um tempo, constatei que o 

musicoterapeuta é um arqueólogo musical. Ele trabalha com a experimentação, escavando 

sonoridades, ritmos e melodias, cantando, tocando, escutando e dançando para compor seu trabalho. 

Propus a concepção de inventário sonoro musical, o qual compõe as experiências que ocorrem na 

clínica, que se faz a partir das relações estabelecidas entre a música, o paciente e o musicoterapeuta e 

que constroem a experiência do si e do mundo sonoro musical. (ALEIXO, 2014)

Na experiência de fazer música, uma relação de invenção de mundos, de mundos sonoros-

rítmicos-musicais acontece. O que se busca é abrir campo para a experimentação e potencializá-la. É 

trabalhar com a criação. Não há um planejamento de tarefas pré-fixadas para que a experiência clínica 

musical aconteça, nem tampouco há a necessidade de acompanhamentos e reproduções sonoro-

rítmicas padronizadas. Estas experiências musicais, que ocorrem num tempo ontológico e criador, 

nada têm a ver com a mera evocação de lembranças do passado. Elas se configuram como novo 

conhecimento experiencial, num momento presente. Neste caso, a música atualiza virtualidades e 

lembranças passadas.

Conclusão

No trabalho com a clínica musical que desenvolvo, a produção musical envolve a 

experimentação do material musical pelos pacientes, que são livres para escolherem o instrumental, a 

canção e expressarem-se através da música da forma como puderem. Mesmo nos casos de um quadro 

moderado de demência, procuro, junto com o paciente, o que podemos experienciar musicalmente. As 
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abordagens da enação e da invenção trouxeram novos olhares para nosso campo de atuação. O 

paciente, ao entrar em contato com os instrumentos musicais, com as múltiplas sonoridades e os 

variados gêneros musicais, constrói uma relação entre seu corpo, a forma de tocar o instrumental, de 

entoar uma melodia, que constitui uma experiência com a matéria sonora, instrumental e vocal. Uma 

experiência singular, que constrói sentidos a cada um que dela participa. 
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