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APRESENTAÇÃO: 

  

 O XVII Fórum Estadual de Musicoterapia e a IX Jornada Científica de Musicoterapia 

apresentam o tema: “Conservatório Brasileiro de Música construindo história na Musicoterapia: 

Clínica, Formação, Pesquisa e Política” em homenagem aos 70 anos do CBM-CEU.  

 A abertura do evento tem como marca a comemoração festiva onde musicoterapeutas, 

estudantes e convidados compartilham músicas, histórias, lembranças... Alguns dos muitos 

momentos vividos durante esse percurso são ilustrados no vídeo “Memórias da Musicoterapia”. 

 A proposta deste evento é ressaltar o CBM-CEU como produtor de conhecimento e ações 

nas áreas da clínica, formação, pesquisa e política em musicoterapia. Para isso, convidamos 

profissionais brasileiros que, tendo estudado ou sido formados por professores dessa instituição, 

contribuem na reflexão teórica e crítica a respeito dessa influência no cenário nacional da 

musicoterapia. 

 Boa leitura! 

  

 Comissão Científica e diretoria da AMT-RJ 
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MUSICOTERAPIA:  REFLEXÕES E DESAFIOS 

MT.Ms Ana Sheila Tangarife
1
 

  

Estamos vivendo na era onde  a evolução da humanidade chegou a uma fase na qual 

nenhum poder econômico ou político é capaz de controlar e colonizar inteiramente a explosão 

dos espaços de conhecimento. 

          Daqui  para a frente, para podermos sonhar com uma sociedade que inclua a todos, 

nossos modos de conhecer devem nos conduzir a uma visão do mundo, onde caibam muitos 

mundos de conhecimento. 

Hoje, com a revolução no campo da comunicação, temos acesso ilimitado (inclusive “on 

line”) a centenas de livros, “papers”, teses e inúmeras outras possibilidades de conhecer novas 

abordagens que proliferam em todas as disciplinas. O pensamento contemporâneo mistura duas 

formas de indagar o conhecimento: a primeira pretende purificar a ciência. A segunda enfatiza o 

desejo de que se estabeleçam outras conexões, outras redes. Para Bauman (1999) essas duas 

formas coexistem. O que almeja a ciência na atualidade? É a ordem ou a ambivalência? A 

purificação nas disciplinas ou a hibridação nos campos do conhecimento? 

A excessiva especialização, aliada aos variados desafios dos coletivos contemporâneos, 

provocou o surgimento destes fóruns do híbrido, ou seja: o campo da interdisciplinaridade. 

Segundo Chagas M. e Pedro R. (2008), a interdisciplinaridade aparece como uma 

possibilidade de saída contemporânea, envolvendo a criação de um espaço intermediário, uma 

não purificação disciplinar. Para as autoras, o interdisciplinar não se submete às normas e regras 

estabelecidas pelo pensamento moderno. Ao contrário, se arrisca a ocupar o lugar incômodo da 

ambigüidade, carregando uma tensão, uma curta inquietação, um certo vazio ou lacuna que deixa 

de lado a segurança do conhecimento disciplinar. 

                                                           
1
  Docente do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Musicoterapia (Conservatório Brasileiro de Música – 

Centro Universitário) Supervisora de Estágios em Musicoterapia na Deficiência Mental, Coordenadora da Clínica 

Social de Musicoterapia “Ronaldo Millecco”, Musicoterapeuta Clínica do Instituto de Psicologia Clínica 

Educacional e Profissional (IPCEP). 
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Nesse momento nos perguntamos quais os efeitos das transformações da subjetividade 

contemporânea que podem afetar a nossa clínica? 

É de nosso conhecimento que os musicoterapeutas contemporâneos se mostram 

inclinados à interdisciplinaridade, se tornando parte de um novo campo, mesclado, híbrido e 

altamente promissor.  

No momento em que nos tornamos interdisciplinares e, às vezes, transdisciplinares,  se 

apresenta um compromisso fundamental : sermos “aprendentes” (Assman,H. 2004). Isso 

significa conhecer, impregnar-se, refletir, questionar, propor, provar, comprovar, construir e 

desconstruir. 

Ao nos tornarmos aprendentes no sentido em que propomos, estamos todo transitando 

numa “zona de experimentação” onde são produzidos novos modos de subjetivação. 

Entretanto, faz-se necessário termos cautela. Não podemos correr os riscos de perder de 

vista nossa “zona de segurança”, nossa base de apoio que nos singulariza: a Música. Aliás, 

segundo Santos, M. e Pedro, R.M. (2009), observamos que 99% das faculdades de Musicoterapia 

estão em instituições de Música,o que é coerente..  

Na tentativa de construir um campo e tornar a Musicoterapia um fato, é preciso 

maleabilidade e persistência. Somos um coletivo tentando incansavelmente produzir a 

Musicoterapia, disciplinar o campo que fervilha de controvérsias, novos métodos, novas 

técnicas, novas discussões, enfim tudo que cerca o novo. 

Há poucos anos atrás se poderia perguntar: existem ou não teorias musicoterápicas? 

Como se constrói uma teoria em Musicoterapia? 

As teorias surgem quando nos propomos a explicar determinados atos, ou respostas a 

perguntas específicas. Muitas vezes nos damos conta que uma nova teoria às vezes é uma 

modificação ou contraposição a uma teoria precedente. 

Um aspecto importante apontado por Schapira (2002) é que a Musicoterapia como campo 

de conhecimento não é um campo de crenças,mas sim um campo de investigação. Para o autor, o 

desenvolvimento teórico da Musicoterapia caminha um passo atrás do desenvolvimento da 

prática clínica. A teoria é tranqüilizadora porque implica uma estruturação, um corpo de 

hipóteses que  será depois confrontado com a realidade da práxis. 

Agora nos vemos num impasse: 
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A MT, sendo um híbrido, deseja a purificação de seus estatutos, entretanto, é uma hibridação 

que cada vez mais se mistura. Mas este movimento nos traz um ônus. Nossos conceitos teóricos 

se movimentam no musical, no psicológico, no médico ou educacional? 

Entretanto me arriscaria a dizer que o nosso pólo atrativo é a Música, é o tronco ou caule neste 

emaranhado de possibilidades. 

A  Musicoterapeuta Kenny, C. (2011), em uma conferência intitulada “Música é o centro 

de nosso trabalho como Musicoterapeutas”, inicia seu discurso afirmando que esta frase deveria 

ser um “mantra diário” para os musicoterapeutas.  Em seguida apresenta quarenta e uma 

qualidades da música, no seu entender, que norteiam nossas práticas. 

Morin (2002) afirma que vivemos uma realidade complexa e precisamos criar estratégias que 

dêem conta dessa complexidade. A nosso juízo, é nessa “tsunami” de complexidades 

contemporâneas que será possível encontrar, material para a construção dessas estratégias. 

A despeito dos pontos de vista dos físicos,  antropólogos, sociólogos, filósofos, 

musicistas e outros, a questão é : como um musicoterapeuta define música e principalmente 

como define sua prática? 

Quais os aspectos de sua utilização como terapia que podem nortear as noções 

fundamentais em relação à natureza da música e suas fronteiras? O que é exatamente música no 

contexto clínico? Estaremos com os pés bem plantados na tríade: formação, conhecimento, e 

bagagem musical? 

Nessa tríade repousa a nossa identidade, nosso ponto de partida de onde saímos 

rompendo fronteiras, buscando pontos de fuga, mas sempre voltando e validando nosso 

conhecimento principal e singular que é o universo musical, este também com suas variadas 

hibridações. 

Enfatizamos mais uma vez, a posição de irreverência do Musicoterapeuta, o que vale ser 

levemente “subversivo” principalmente com nossas verdades (apesar do esforço que tenhamos 

feito para conquistá-las ou alcançá-las). (Tangarife, 2010).  

Darei como exemplo uma experiência que vivo no momento: 

Estou no meio de uma pesquisa acadêmica na área da Deficiência Intelectual e fui 

procurada por uma aluna do 8º Período de Graduação de Desenho Industrial da PUC-RIO 

(Pontifícia Universidade Católica), propondo um estágio para desenvolver um projeto 

acadêmico.  
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No primeiro momento pensei em recusar sua participação, pois já havia um protocolo de 

intervenções  musicoterápicas sendo realizadas e eu me perguntava: “design” aqui? No entanto, 

um dos vários objetivos de nossa pesquisa em Musicoterapia era desafiar nossos grupos com a 

apresentação de novas propostas e surpresas na tentativa de mobilizá-los a descobrirem 

possibilidades e iniciativas, tirando-os de sua cronificação e cristalização. 

O projeto em “design”, trazia uma metodologia participativa numa perspectiva 

antropológica, visando desenvolver um produto com base numa parceria “Musicoterapeuta x 

Designer x Clientes”, que poderia ser utilizado no “setting” Musicoterápico com o propósito de 

“acolher a música do ser humano, fazendo com que seu corpo possa criar vida e renascer”. Essa 

foi a frase-tema recolhida no universo vocabular do Musicoterapeuta.  

Seguiu-se a isso vários passos métodológicos (ainda em andamento) tais como: 

experimentação, geração de alternativas, escolha da forma, estudo de materiais e construção do 

objeto. 

Ao acolher esta proposta, pude perceber um ganho excelente para a população atendida, 

sendo que os materiais apresentados pela estagiária “designer”, funcionaram como uma mola 

propulsora na produção sonora, com uma repercussão clara em sua produção musical e em seu 

comportamento antes tão rígido e repetitivo, enriquecendo nossa observação. 

Ainda não chegamos ao produto final (que será utilizado pelos grupos), mas este processo 

de manipulação e escolha dos materiais tem se mostrado bastante produtivo e inovador em 

nossa prática nessa pesquisa.  

Ser uma terapeuta irreverente significa transitar na ruptura da coerência entre nossas 

teorias e “encaixe” com as realidades, onde surge a surpresa, que  é “uma reação ante a 

transgressão de uma certeza” (Bruner, 1990) que poderá ou não frutificar em novas narrativas. 

Parafraseando Cecilia Conde, figura atuante no panorama mundial da Educação Musical, 

e da Musicoterapia, por que não pensarmos na retomada de “espaços de rebeldia”? (Conde, C., 

2003). Entretanto, o Musicoterapeuta deve ser ético, estar constantemente revisando os sentidos, 

tentando explicá-los e questioná-los a si mesmos e, posteriormente compartilhá-los com seus 

pares.  
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Continuemos nossa tarefa, atravessando os campos do saber, buscando subsídios para 

fazer funcionar nossa clínica. Continuemos com nossas pesquisas, fóruns, congressos e 

encontros, onde subjetividades são produzidas num lugar utópico marcado pela invenção. 
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Impactos da Atuação de Musicoterapeutas Formados nos Cursos de 

Graduação e Pós-graduação do Conservatório Brasileiro de Música (CBM-

CEU) na Musicoterapia Brasileira
2
 

  
Lia Rejane Mendes Barcellos

3 

Em palestra realizada em 2010 afirmei, no IV Congreso Latinoamericano de 

Musicoterapia, que a primeira semente da musicoterapia em todos os países é lançada no campo 

da prática clínica, levando à necessidade da criação de uma associação, crescendo em direção à 

formação, onde está inserida a teoria, e seguindo para a pesquisa, onde todas essas atividades se 

mesclam, possibilitando o desenvolvimento da área. No Rio de Janeiro e no Brasil, não foi 

diferente.  

Desde o final da década de 50, a prática clínica da musicoterapia se fazia presente em 

várias instituições de saúde mental, educação especial e reabilitação do Rio de Janeiro. Pessoas 

vindas principalmente do campo da educação musical foram as primeiras a levar a música a 

essas instituições, numa utilização que se colocava entre educação e terapia. A partir de então, 

esses profissionais se agruparam em volta da então denominada Associação Brasileira de 

Musicoterapia, em 1968, e começaram a perceber e discutir sobre a necessidade da formação de 

profissionais especificamente formados para esse tipo de atuação.  

Em decorrência disto, foi criado pelas professoras Cecília Conde, Gabriele Souza e Silva e 

Doris Hoyer de Carvalho, com a colaboração do psiquiatra/psicanalista e músico argentino Dr. 

Rolando Benenzon, o curso de Formação de Musicoterapeutas, mais tarde denominado 

                                                           
2
 XVII Fórum Estadual de Musicoterapia. Associação de Musicoterapia do Rio de Janeiro. Outubro, 2011.  

3
 Musicoterapeuta clínica. Doutora em Música (Musicologia-UNIRIO); Mestre em Musicologia. Especialista em 

Educação Musical. Graduada em Musicoterapia (CBM–CEU) e Piano (Academia de Música Lorenzo Fernândez).  

Formação no Método Bonny de Imagens Guiadas e Música – GIM (USA). Coordenadora, professora e supervisora 

de estágios do Curso de Pós-graduação em Musicoterapia e professora e supervisora de estágios de musicoterapia 

em reabilitação do Curso de Graduação em Musicoterapia (CBM–CEU). Coordenadora da Clínica Social de 

Musicoterapia Ronaldo Millecco (CBM-CEU). Parecerista e Editora para a América do Sul da Revista Eletrônica 

Voices (Noruega). Editora da Revista “Pesquisa em Música” (CBM-CEU). Autora de livros sobre musicoterapia e 

artigos publicados em vários países. Apresentação de trabalhos em eventos nacionais e estrangeiros. Membro do 

Conselho Diretor da World Federation of Music Therapy e Coordenadora da Comissão de Prática Clínica por dois 

mandatos. 
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Bacharelado em Musicoterapia, no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro (CBM, 

1972).  

Inicialmente criado para ter a duração de um ano, o curso abrigou na primeira turma 132 

pessoas divididas em quatro grupos: turmas A e B com aulas pela manhã e uma turma à tarde e 

outra à noite. No final do primeiro ano o CBM comunicou aos alunos que o curso teria, a partir 

de então, a duração de três anos. Esta informação levou muitos alunos a abandonarem o curso 

mas, ainda assim, as turmas A e B e a da tarde formaram uma única, pela manhã, e outra 

continuou à noite. Em 1975, 36 pessoas faziam parte da primeira turma de musicoterapeutas 

graduados no Brasil.  

Muitos dos musicoterapeutas dessa turma saíram do Rio, dirigindo-se a outros estados e 

plantaram, a partir daí, sementes da clínica e da formação em outros estados. No entanto, 

musicoterapeutas autodidatas e pioneiros já existiam em estados como o Rio Grande do Sul, 

Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, como já referido anteriormente.  

Na década de 90, a profa. Cecília Conde mais uma vez antevendo a necessidade de se 

avançar em direção a outro nível de estudos solicitou que eu estudasse a possibilidade da criação 

de um curso em nível de pós-graduação lato sensu, o que aconteceu em 1993 e está, hoje, na 19ª 

edição. Sem exigências de uma graduação especificamente em musicoterapia, o curso abriu para 

profissionais já formados em áreas afins como: música, educação e saúde, o que possibilitou que 

pessoas das mais longínquas partes do Brasil se dirigissem ao CBM, para validar as suas práticas 

de música em educação e saúde já existentes há muito tempo em suas cidades, dando a 

possibilidade de um salto qualitativo a partir da transformação das referidas práticas em 

musicoterapia. Assim, médicos, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, com 

habilidades musicais consideradas como imprescindíveis para a prática da musicoterapia, bem 

como músicos e educadores musicais, igualmente habilitados musicalmente, oriundos do país 

inteiro, passaram a se dirigir ao CBM.    

Além disto, muitos dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, em outros estados, 

foram criados por alunos tanto da graduação como da pós do CBM, inclusive em universidades 

federais como foi o caso da Universidade Federal do Piauí, e da Universidade Federal do Espírito 

Santo. 

Há que se apontar, ainda, a importância da contribuição de professores do CBM, advindos 

da graduação dessa instituição, na criação de outros cursos de graduação e pós-graduação em 
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outras instituições, também federais, e do trabalho docente e de supervisão por muitos deles 

realizado sistematicamente, como foi o caso da Universidade do Salvador, na Bahia, o que muito 

contribuiu para o desenvolvimento da musicoterapia no país.  

Não se pode deixar de ressaltar a importância da participação de docentes 

musicoterapeutas do CBM, também musicoterapeutas clínicos, em eventos no exterior, levando 

não só o nome da instituição além de nossas fronteiras mas, também, inserindo a musicoterapia 

brasileira no cenário latino-americano e mundial. Além disto, a participação destes mesmos 

profissionais em órgãos de classe como associações locais, brasileiras, latino-americanas e 

mundiais, e em periódicos internacionais, tem elevado a musicoterapia do país a um patamar 

bastante representativo. 

Ainda a atuação clínica, em supervisão e em pesquisa, de antigos alunos do CBM em 

outros estados, tem contribuído fortemente para o desenvolvimento da musicoterapia brasileira.  

Deve também ser citada a elaboração de projetos por docente do CBM para a criação de 

cursos de pós-graduação em outros estados, inclusive em universidades federais.  

Sem sombra de dúvida, a elaboração, participação e supervisão de docentes do CBM em 

projetos sociais, com o apoio da instituição, em diversos segmentos da sociedade, também tem 

tido um grande impacto social e tem levado não só o nome da musicoterapia a instituições de 

todas as áreas, como tem dado grande visibilidade ao CBM.   

Ainda os cursos, tanto de graduação como de pós, possibilitaram que musicoterapeutas 

brasileiros continuassem seus estudos em cursos de mestrado e doutorado fora do país, 

permitindo-lhes avançar a outro nível e, consequentemente, contribuírem para o 

desenvolvimento da musicoterapia brasileira, no que diz respeito tanto à formação, como à 

prática clínica e à pesquisa.   

Não se tem uma estimativa de quantos musicoterapeutas fizeram a sua formação no curso 

de bacharelado do CBM mas, numa análise recente foram computados 87 concluintes da pós-

graduação, originários de 16 estados brasileiros e do DF, abaixo discriminados.   
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Assim, a musicoterapia vem sendo levada aos lugares mais remotos do país e o CBM vem 

cumprindo o seu papel de formação de novos profissionais que têm contribuído não só para 

elevar o status da musicoterapia em nível nacional e mundial, mas, principalmente, têm 

possibilitado que um grande número de pessoas, em sofrimento físico, psicológico, emocional e 

social, tenha alívio para suas dores do corpo e da alma. 

Referências  Barcellos, Lia Rejane Mendes. Investigación y práctica musicoterapéutica en 

Latinoamérica. Conferencia proferida en el IV Congreso Latinoamericano de Musicoterapia. 

Bogotá, julio, 2010. 
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Clínica em Musicoterapia: das marcas comuns ao universo particular
4
 

 Bianca Bruno Bárbara
5
 

Quando recebi o convite da Associação de Musicoterapia do Rio de Janeiro para falar 

sobre Clínica em Musicoterapia, uma questão se colocou, para mim própria, de imediato: o que, 

a rigor, faz de algumas práticas clínicas e outras não? O que se faz quando não se faz clínica ou, 

ao revés disso, como e quando a clínica da musicoterapia de faz? A partir de tais delimitações 

entre o que se configura como clínica e o que se distancia dela é que pretendo começar a 

construção que, com vocês, pretendo dividir. Para tanto, antes de adentrarmos nas 

caracterizações próprias do exercício clínico musicoterápico, recorrerei a concepção de clínica de 

maneira mais genérica, de modo a tentar elucidar o que, de forma geral, se toma como tal. 

Do ponto de vista semântico, a palavra clínica está posta sob a dimensão do exercício da 

medicina: “prática médica, a clientela do médico, lugar aonde vão os doentes consultar um 

médico, submeter-se a exames clínicos, radiografias, etc”
6
. Do ponto de vista histórico, a noção 

de clínica também tem seu berço na esfera das práticas médicas.  Foucault (em “O Nascimento 

da Clínica,”) nos lembra que a ruptura entre a milenar medicina clássica e a medicina moderna (a 

dita medicina clínica) se define por dois pontos principais: 1. pela transformação dos hospitais 

que, antes postos como locais de práticas predominante religiosas e assistencialistas, tornaram-se 

locais de exercício de um saber científico;  2. Por uma mudança que substituiu a pergunta: “o que 

você tem?”, de onde começavam os diálogos entre o médico e o doente no século XVIII, por esta 

outra: “onde lhe dói?” Nas palavras de Foucault (op. cit, pág.XVIII), 

    

“A partir daí, toda a relação do significante com o 

significado se redistribui e isso em todos os níveis da 

experiência médica: entre os sintomas que significam e a 

                                                           
4
  Trabalho apresentado no   XVII Fórum Estadual de Musicoterapia e IX Jornada Científica de 

Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro – Conservatório Brasileiro de Música Construindo História na 

Musicoterapia: Clínica, Formação, Pesquisa e Política, realizado  em  outubro de 2011. 

5
 Musicoterapeuta, graduada no Conservatório Brasileiro de Música, 1997. Mestre em Saúde Coletiva pelo  

Instituto de Medicina Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IMS – UERJ) (2005). 
6
  Dicionário Aurélio da Lingua Portuguesa. 
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doença que é significada, entre a descrição e o que é 

descrito, entre o acontecimento e o que ele prognostica, 

entre a lesão e o mal que ela assinala, etc. A clínica, 

incessantemente invocada por seu empirismo, (...), deve sua 

real importância ao fato de ser uma reorganização em 

profundidade não só dos conhecimentos médicos, mas da 

própria possibilidade de um discurso sobre a doença”.    

 

Desloca-se, também e portanto, as concepções de tratamento. O víeis de “salvamento de 

almas” implícito na gestão religiosa das instituições de saúde, cede lugar à sistematização de 

práticas que pressupõem um saber sobre o que adoece o corpo, o que, por sua vez, exige 

intervenção que dê conta de um modo de tratá-lo. 

Fazer clínica é, portanto, tratar. Assim, a clínica posta antes apenas na relação 

médico/pacientes, estendeu-se às demais práticas onde o tratar estava em questão.   

Destes recortes, tem-se delimitações importantes (e úteis para o que pretendo argumentar 

sobre clínica em musicoterapia): práticas clínicas não são práticas assistencialistas (entendendo 

aqui que assistência e assistencialismo são coisas diferentes)
7
. E, se a dimensão da clínica como 

tratamento convoca a noção de saúde, isso a distancia também das práticas pedagógicas.  

Considerando que a educação musical especial foi um dos nascedouros da prática da 

musicoterapia no Brasil e entendendo a constituição sócio-histórica de nossa profissão 

(BARBARA, 2005) como um traço inevitável em nossa formação, tomar o lugar de clínicos pelo 

de mestre, ainda é um risco recorrente.  

Ter clareza sobre estas diferenças, não é mero preciosismo. Saber de que lugar se fala, 

quais são os pressupostos teóricos e/ou metodológicos de cada um deles é imprescindível para 

que, cada musicoterapeuta, se aproprie de sua prática dando-lhe consistência. 

                                                           
7
  Nesta direção, as ditas “práticas ecológicas em musicoterapia” (BRUSCIA, 2000), nas quais o entorno 

social/comunitário está tomado como “alvo” tanto quanto os indivíduos nele incluídos, exercem assistência à 

comunidade com quem trabalham por efeito do trabalho com ela, e não porque tomam como tarefa a realização de 

ações assistencialistas. 
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Ainda que a noção de tratamento nos tenha sido de alguma utilidade para apontar que 

clínica, assistencialismo e educação são coisas diferentes, colocar o fazer clínica como sinônimo 

de tratar não dá conta de responder ao que seria fazer clínica em musicoterapia. Isso porque, 

ainda que dentro do universo da clínica, muitas variações são possíveis.  

A clínica em musicoterapia vai ganhando novos contornos e diferentes desenhos a partir 

de algumas variáveis:  

 a clientela a quem se dirige;  

 a filiação teórica do profissional as concepções que desta se extrai sobre o 

sujeito, sobre a música, sobre as relações que se estabelecem no encontro 

paciente, música e terapeuta;  

 o estilo, a marca própria que cada musicoterapeuta vai “lapidando” no seu 

percurso e que vai distinguindo-o de outros profissionais mesmo que estes 

tenham filiações teóricas afins e que trabalhem numa mesma área de atuação. 

Portanto, a clínica musicoterápica em Reabilitação Motora distingui-se enormemente 

daquela feita com Gestantes ou em Saúde mental, por exemplo. De forma correlata, partir da 

concepção de que o sujeito para o qual o musicoterapeuta volta seus cuidados  é marcado por um 

inconsciente ( tal como compreendem os que escolhem a Teoria Psicanalítica como 

norteadora de sua escuta), é radicalmente diferente do que se apresentará no manejo 

clínico de um musicoterapeuta que orienta-se pela Psicologia Transpessoal... 

Sem querer fazer das comparações aqui propostas nenhum juízo de valor, mas não me 

isentando de uma inevitável tomada de posição frente ao campo musicoterápico – este de 

práticas tão híbridas (CHAGAS, 2008) quanto diversas – apresento minhas considerações sobre 

o fazer musicoterápico quando a escolha, sempre particular, é pela sustentação da aposta que a 

clínica é um espaço de relação por excelência e que dele pode advir o trato sobre a subjetividade. 

Passo a falar agora, então, da única clínica sobre a qual posso, de fato, responder (mesmo 

que não sem hesitações, algumas dúvidas e muitas inquietações): a minha própria. Esta clínica, 

com a minha rúbrica, com meu jeito singular de escutar... Tal escuta, no entanto, se constrói a 

partir de alguns pilares – pressupostos éticos e teóricos – sem os quais esta mesma clínica não se 

pode enunciar. 
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Falo como uma musicoterapeuta que toma a psicanálise não apenas como referencial 

teórico, mas como preceito ético. Nesta ética, a analítica, o musicoterapeuta sustenta seu lugar de 

escuta, entendendo o espaço clinico como um espaço do paciente e, portanto, estando disposto a 

recolher o que quer que dele venha.  Mantém a aposta de que a música compareça sem, no 

entanto, fazer disso uma demanda, de maneira que não cabe o imperativo “toque!” ou “cante!”.  

Apresenta, portanto, a música como um recurso possível (e não o único) pra que o paciente se 

faça ouvir – não apenas pelo musicoterapeuta, mas também e principalmente por ele próprio. 

Empresta-se na clínica, para ser depositário de afetos recolocados em circulação pelas dinâmicas 

da transferência (FREUD, 1912), e, a partir dela, reconhece o espaço clínico inaugurado ainda 

que se esteja fora dos ´settings’ mais tradicionais. Concebe o sujeito como marcado por um 

inconsciente que, em permanente funcionamento, dá mais ou menos notícia de sua “atividade”.  

Conceber o sujeito como essencialmente “dividido” – divisão esta instaurada pela marca 

do Inconsciente e não àquela que a psiquiatria tradicionalmente aponta nos estados de 

funcionamento psíquico da esquizofrenia -  tem conseqüências radicais na clínica. Na noção de 

Inconsciente (FREUD,1923) está implícita a acepção de sujeito marcado sempre por algo que o 

escapa, que exige trabalho psíquico para nomeação – embora, paradoxalmente, nunca consiga ser 

completamente nomeado. Nesta direção, músicas, palavras, atos, gestos são tomados como 

modos diferentes do sujeito tentar circunscrever, nomear, dar contorno àquilo que “nunca poderá 

ser completamente dito”. Aqui, portanto, a música está no lugar do discurso: algo que o sujeito 

lança mão para tentar “falar de si”. 

Portanto, o “texto musical” – qualquer que seja ele, mesmo que não se apresente como 

canção – é “lido” como aquilo a que o sujeito recorre, ainda que sem saber, para inscrever, no 

simbólico,  “o estranho” (FREUD, 1919) que o toma, algo que, pela força psíquica, clama por 

registro.  

Notem que a clínica que se sustenta na ética analítica faz uma torção importante na 

própria noção do que é tratar, uma vez que distancia-se da ética médica onde o saber está do lado 

do médico e não do sujeito tratado. Ao sugerir que o paciente fale “o que lhe vier à cabeça” e que 

o analista o escute, Freud dá ao paciente lugar de protagonista no tratamento, retirando-o do 

lugar de objeto de intervenção de um saber predefinido. Como conseqüência disso, sob a ética 

analítica, um musicoterapeuta não tem como atribuir um sentido prévio ao que escuta. Desta 
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escuta, ele recolhe algo e ainda que faça hipóteses sobre o quanto ali comparece algo da história 

pessoal e clínica do paciente, tal verificação fica dependente do que o paciente pode enunciar 

sobre o que cantou e/ou tocou. A mesma música, portanto, pode ter sentidos diferentes ( e por 

vezes antagônicos) quando cantadas e/ou tocada por pessoas diferentes ou mesmo por uma 

mesma pessoa em tempos diferentes.  

Considerando que já são muitas as informações postas até aqui e que nada pode falar 

mais contundentemente a favor de uma clínica do que ela própria, seguem algumas vinhetas 

clínicas, fragmentos de histórias de meu percurso, na intenção de que estes recortes possam 

ilustrar alguns dos apontamentos feitos até aqui. 

 

Fábio está internado e vai ao grupo de musicoterapia do hospital. Foi levado à 

emergência depois de que a senhora que alugava o quanto aonde ele vivia, chamou a SAMU 

para buscá-lo na rua, onde tinha passado a ficar a maior parte do tempo. Havia rompido o 

tratamento, não tomava medicações regularmente na ocasião da internação e estava tomado de 

incômodo pelo fato de verificar que estava submetido à escuta de vozes. No grupo, permanecia a 

maior parte do tempo ouvindo os demais. Por vezes tocava algum instrumento. Pedia pra falar. 

Mencionava sua estranheza sobre as vozes que escutava. Dizia não conseguir entender “o 

porquê disso acontecer com ele”. Manteve-se assim, neste mesmo “tom” em mais de um 

atendimento. Seu vínculo com a equipe assistente se estreitava e Fábio, apesar da resistência 

inicial, começava a sentir os efeitos do cuidado, também e inclusive, a partir do uso de 

medicações. Teve suas preocupações com questões sociais acolhidas e a  assistente social da 

equipe, residente do hospital na época, tinha um lugar de referência pro paciente. Desta 

maneira, sentindo os efeitos de um cuidado que se intensificou e que o fez estabelecer novos 

laços de afeto, Fabio foi dando sinais de melhora. Tendo os atendimentos muiscoterápicos como 

parte de seu projeto terapêutico, numa de suas idas ao grupo pede pra falar. Ele, que tempos 

antes só conseguia remeter a nós seus ressentimentos por ter sido submetido a uma internação 

que lhe parecia desprovida de sentido e muitíssimo incomodado com sua condição de “doente”, 

diz: _”Eu continuo sem saber o porque que eu sofro disso... não entendo estas vozes e o porque 

delas existirem na minha cabeça... mas, eu to sendo tratado aqui. Estão cuidando de mim e eu 

acho que, mesmo ainda não entendendo o porque isso acontece comigo, preciso agradecer pelo 
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cuidado... eu não sei se, um dia, vou entender o porque dessas vozes, mas elas existem. Então, eu 

quero cantar”. Fábio, autorizado a isso,  fecha os olhos e entoa: _ “ Eu não sei porque, o que 

quer dizer, então eu escuto... Fala... fala..” (trecho de canção do Grupo Secos e Molhados).  

A música, que encadeada na sua fala anterior parecia absolutamente clara, tem seu sentido 

reafirmado por Fabio que após cantar, ainda comenta: “é isso. Elas existem aqui na minha 

cabeça, mesmo que eu não saiba porque. E elas falam. Então, eu tenho que saber conviver com 

elas...”  

Pode-se pensar se, diante da perplexidade causada pelos sinais de sua própria condição de 

psicótico, Fábio não encontrou, na música, um outro modo de dizer e se, ao encontrar na 

canção alguma representação para o que vivia antes como algo impossível de dizer, não pode 

experimentar uma nova relação consigo próprio. 

Natanael estava internado numa enfermaria pediátrica de um hospital geral onde trabalhei 

atendendo às crianças e seus acompanhantes. Parecia bem disposto após uma cirurgia de 

apêndice e recuperava-se bem.  Conversava sem dificuldades e ,  muito simpaticamente, falava 

de sua família, em especial da saudade de seus irmãos.  

Tocando os instrumentos com vigor, pedia a sua mãe que cantasse. Dizia, sorrindo, que adorava 

ouvi-la cantar. De fato, sua mãe tinha uma bela voz e Natanael não escondia a satisfação de 

ouvi-la cantando hinos evangélicos.  Ainda enquanto tocava, comentou: - “Meu pai adorava 

música! Eu escutava rádio com ele o dia inteiro!”. Eu o pergunto então: 

  - “Escutava... por que escutava? Não escuta mais?” Natanael olha para sua mãe e diz: - “Meu 

pai morreu há dois anos”. Começa então a me contar que ele e seus irmãos pediram a sua mãe 

para casar-se de novo. Que gostaria de ter “outro pai”, mas que só podia ser “mais esse”. Com 

muito humor, dizia: -“ se esse morrer e ela quiser casar de novo, o que Deus vai pensar?!”. 

Para além do aspecto moral que a religião poderia imprimir em Natanael, ele parecia estar ali 

dizendo de seu medo de perder “outro pai”. Pergunto se ele gostaria de cantar algo. Natanael 

me diz: -“tem uma musica que eu queria cantar... mas acho que você não vai poder cantar  essa 

porque já cantou ela com aquela outra menina...”. O tranqüilizo dizendo que não haveria 

problema algum em repetirmos a canção, até porque, para ele, a música podia ter um sentido 

completamente diferente daquele atribuído por sua colega de quarto. Natanael canta então 
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“Como Zaquel, eu quero subir/ O mais alto que eu puder/ Só pra te ver/ Olhar para ti/ E chamar 

sua atenção para mim/ Eu preciso de ti, Senhor/ Eu preciso de ti oh pai / Sou pequeno demais/ 

Me dá a sua paz/ Faço tudo pra te seguir/ Entra na minha casa, entra na minha vida/ Mexe com 

minha estrutura/ sara todas as feridas/ me ensina a ter santidade/ quero amar somente a ti/ 

Porque o senhor é meu bem maior/ Faz um milagre em mim...” 

Essa é uma canção que aparece inúmeras vezes em atendimentos diversos. Quase sempre, 

as pessoas a associam ao pedido de proteção, a uma crença na restituição de seus momentos, na 

supressão da dor. Aqui, no entanto, pela associação feita por Natanael, tal canção parecia servir-

lhe concretamente como um pedido por “um pai”. Cantando, Natanael parecia continuar 

referindo-se a seu pai, a falta que ele lhe causava, ao medo de perder seu “novo pai”. Cantando, o 

menino nomeava, mesmo sem perceber, seu empenho para dar lugar a outro homem, o pedindo 

para “entrar em sua casa”, “entrar na sua vida” “mexer com estruturas e sarar feridas”.  Ainda 

que de jeito absolutamente pontual, ficava ali, no que Natanael pôde me dizer (falando e 

cantando), uma forma dele mencionar uma questão importante para a sua vida e num momento 

em que, mesmo aparentando muita disposição, a fragilidade física remete a necessidade de 

proteção e amparo – funções, em geral, encarnadas também por um pai. 

Moisés é uma criança neuropata cujas seqüelas lhe causam graves questões de saúde. 

Suas internações, quase sempre por problemas respiratórios, são freqüentes. Tetraplégico, 

Moisés tem, a todo tempo, sua mãe ou alguém da enfermagem o posicionando. É objeto de 

cuidados permanentes, sendo muito pouco consultado a respeito de qualquer coisa, já que as 

ações que o envolvem não têm início nele mesmo, ou no seu próprio fazer. 

Diante de Moisés, fiz a escolha por não priorizar a utilização de sons para alteração de tônus 

muscular, diminuição de seus espasmos e/ou melhora de sua postura. Isso, meus colegas 

fisioterapeutas fariam muito melhor do que eu. Diante dele, me parecia importante usar a 

música, os sons, para incentivá-lo a produzir algo. Imaginava que assim, sendo autor de algum 

som, Moisés pudesse sair, ainda que por breve tempo, da condição de passividade que 

permanecia na maior parte de seus dias. 

Passei a convidar Moisés a cantar. Improvisava uma cantiga que dizia de meu desejo de 

escutá-lo. Variando melodias eu dizia que era sua hora de cantar, que eu queria ouvir “sua voz 
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solta no ar”. Emendava vocalizações em “Äh”esperando que ele me compreendesse e 

respondesse os meus convites ” cantando”. De fato, Moisés deu mostras de poder compreender 

meu apelo. A seu tempo, no seu ritmo, sua voz aparecia num ” Ah!” absolutamente audível. 

Quando seu “Äh” era espelhado pelos meus com variações melódicas, aquela produção sonora 

ia ganhando contornos mais estéticos e soava sim como um canto. Moisés, portanto, cantava. E, 

cantando, era ele o “dono da voz”, autor do movimento que permitia a emissão sonora, sujeito 

do desejo de cantar. Por breve tempo, mas não menos precioso, Moisés alçava uma outra 

condição que não só daquele que possuía um corpo a ser cuidado por um outro. Cantando, a seu 

modo, Moisés era dono de um corpo que podia soar. 

Com o tempo, Moisés já abria a boca quando me via. Esperava meu convite e respondia 

a ele soltando seu som, o “Ah!”, no ar.  

Uma das vezes em que eu cantava com Moisés, percebi alguém do meu lado muito 

emocionada. Era a faxineira da enfermaria que, muito comovida, me dizia: -  “Isso é lindo! Eu 

não sabia que ele era capaz disso...” A surpresa dessa moça, me fez perceber o quanto era 

preciso insistir na aposta de que Moisés pudesse dar mostras, ainda que mínimas, de sua 

potência de vida e de que seu corpo podia ser subjetivado por sua voz.  

Esta é a aposta que mantenho: que o sonoro posto em sons soltos, em músicas ou em 

palavras possa carrear subjetividades, mas que só são reconhecidas porque, para elas, volto 

minha escuta. 

Este é apenas um  recorte possível num universo imenso de exercício clínico em 

musicoterapia. Esta foi a minha escolha, o meu jeito de reconhecer, numa destas muitas faces da 

musicoterapia, algo que me causa, um traço que faz eco no meu desejo de clinicar.  

Aos iniciantes, recomendo calma e compromisso. Calma, porque, parodiando a célebre 

afirmação: “caminhante, não há caminho, só há caminho ao caminhar”, poderíamos dizer que a 

clínica só se faz mesmo ao clinicar. Há algo, portanto, que só vai ganhando “corpo”, no próprio 

percurso. E compromisso, porque o cuidado com o outro sempre o evoca. Compromisso com o 

que se escuta, com o que se faz com o que se escutou; compromisso com o outro, com seus pares 

e consigo mesmo, num cuidado que inclui, inevitavelmente, o trato a suas próprias questões.  
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Agradeço a possibilidade de ter dividido com vocês parte de minha clínica e o que penso 

sobre ela.   
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A Formação do Musicoterapeuta nas Faculdades Metropolitanas Unidas 

Maristella Smith
8
 

 

Introdução 

 

*2 O curso de Musicoterapia, como foi concebido, proporciona sólida formação em matérias 

básicas, geral e profissional preparando o musicoterapeuta para atender as necessidades regionais, 

estaduais e federais, em todos os setores de vida atual, habilitando-o para o pleno exercício. 

 *3 O Curso de Musicoterapia insere-se no Núcleo de Ciências Biológicas e da Saúde da FMU, 

composto pelas seguintes faculdades: Psicologia, Fonoaudiologia, Farmácia, Fisioterapia, 

Educação Física, Nutrição, Ciências Biológicas. Biomedicina, Odontologia, Medicina 

Veterinária e Musicoterapia, esta última, reconhecida pelo MEC e publicada no  DOU 177, 

Seção 1, de 14/09/2005, p.38, Portaria nº 3.133 de 13 de setembro de 2005. 

 O curso de Musicoterapia compartilha com outros cursos da unidade Ibirapuera, de algumas 

estruturas físicas, como bibliotecas, auditórios, espaços de convivência e laboratórios 

multidisciplinares e de informática.  Mesmo assim, possui clínica-escola e laboratório próprios, 

onde faz atendimentos a alunos e a pacientes. Está integrado com a Pós-Graduação e a educação 

continuada através dos programas de pós-graduação lato-sensu e cursos e cursos de curta 

duração (cursos de extensão).  

 

*4 Política de Ensino: O curso apoia a pedagogia do "aprender a aprender" (Psicologia 

Educacional Neoliberal e Pós-Moderna de Vigotsky), que prioriza a educação e não o 

treinamento, como forma de fornecer o instrumental ao estudante para ser mais e melhor 

cidadão, para entender mais e melhor o mundo, para se tornar um ser humano em sua plenitude. 

Enfatiza-se a formação humanística, técnica e prática, indispensável à adequada compreensão 

interdisciplinar dos fenômenos e das transformações sociais e o senso ético-profissional, com 

                                                           
8 Maristela Smith - Possui graduação em Musicoterapia - Conservatório Brasileiro de Música - Centro Universitário (1975), 

graduação em Educação Artística pela Faculdade Marcelo Tupinambá (1984) e mestrado em Psicologia Social pela Universidade 

São Marcos (1999). Atualmente é coordenadora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, pesquisadora do 

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e docente do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 

Unidas 
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responsabilidade social, compreensão da casualidade e finalidade das normas sociais, éticas, 

jurídicas e da busca constante da liberação do homem e do aprimoramento da sociedade.  

  

*5 Políticas de extensão: O PPI prevê como missão institucional instruir o aluno em práticas 

sociais, que revelam a importância da responsabilidade social, o significado da promoção da 

cidadania e a relevância da formação humanística e da ética. Além disso, o PPI acentua a 

importância da solidariedade, o respeito à diferença e impõe à Instituição estimular e oferecer as 

mais amplas condições para que os alunos tenham contato com o mundo real, por meio de 

atividades práticas, cumprindo-se desse modo à função extencionista de atendimento e de 

interação com a comunidade.  

 

*6 Políticas de Pesquisa: O PDI e o PPI estabelecem de forma sintonizada uma política de 

pesquisa visando preparar o futuro profissional, não como simples aplicador e intérprete de 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, mas como o construtor de conhecimentos, por 

intermédio da investigação, que lhe permita visualizar o objeto do seu conhecimento na realidade 

e que seja capaz de apontar novas soluções.  

 

*7 Políticas de Capacitação: Existe uma política na Instituição que visa capacitar todo o corpo 

técnico-administrativo. A Portaria que dispõe sobre as condições de acesso a Bolsas de Estudos 

contempla a possibilidade de que os integrantes do corpo-técnico administrativo freqüentem os 

cursos superiores oferecidos pela Instituição, os Cursos de Pós-Graduação e outras atividades 

educacionais. 

 

*8 O bacharel em Musicoterapia egresso deverá ser eminentemente eclético. Sua função prática 

será a de inovar na busca de soluções dos problemas impostos pelo mercado de trabalho. Assim, 

terá que ser um profissional que saiba “pensar” e “resolver” situações nas diferentes vertentes da 

Musicoterapia.  

 A concepção do curso em questão irá preparar o musicoterapeuta para atender às necessidades do 

mercado, inserindo-o para o pleno exercício das atividades elencadas nos objetivos do curso do 

presente formulário.  
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Para que isso seja efetivado, o egresso do curso de Musicoterapia deverá possuir sólida formação 

acadêmica, priorizando a música, a ciência, a tecnologia e a relação terapeuta-paciente, baseado 

no conhecimento da demanda como ferramentas fundamentais do seu trabalho.  

Deverá ser dotado de larga base cultural, autodidatismo, interesse em assuntos gerais, visão de 

tendências sociais e do mercado, facilidade de expressão, espírito empreendedor, liderança e ética 

em todas as atitudes. 

 

*9 Podemos citar como competências a serem adquiridas por um musicoterapeuta: 

1. Competência Teórica Geral; 

2. Competência Musical; 

3. Competência Clínica; 

4. Competência Laboratorial.  

*10 Ao projetar o curso de Musicoterapia, valorizou-se a possibilidade de oferecer um curso de 

alto nível formando um profissional preparado e capacitado para executar atividades musicais, 

técnicas e científicas de grau superior de grande complexidade, que envolvem ensino, 

planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, 

pesquisas, projetos, consultorias, pareceres técnicos e assessoramento artístico e técnico-

científico nas subáreas da Musicoterapia 

A estrutura do curso está alicerçada em três campos: científico, artístico e específico, havendo 

uma intersecção entre as disciplinas paralelas à musicoterapia, consideradas complementares à 

formação do musicoterapeuta.        

 

 

*11 Campo Científico = 29 disciplinas 

 

*12 Campo Artístico = 21 disciplinas 

 

*13 Campo Específico = 34 disciplinas 

Total: 84 disciplinas 
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*14 Os alunos de musicoterapia são incentivados a realizarem as práticas supervisionadas dentro 

da Clínica-Escola da FMU e fora dela, de maneira que conheçam trabalhos de outros 

profissionais musicoterapeutas e de outras áreas multidisciplinares. Quando os alunos iniciam, no 

quinto semestre, estágio de observação, o fazem in loco, observando e registrando o 

comportamento sonoro-musical de pacientes, podendo realizá-lo também em clínicas ou hospitais 

onde o trabalho está inserido e feito, portanto, por musicoterapeutas qualificados. 

Após análise feita pelo coordenador, juntamente com o docente responsável pela Clínica-

Escola (Núcleo de Estágio), avalia-se a possibilidade do aluno cumprir horas de atuação e 

logo ingressar nesse estágio, tendo autorização para agir independentemente da presença de 

um musicoterapeuta formado; em outras palavras, como estagiário regente. Poderá, nesse 

caso, dependendo da experiência adquirida, ingressar um estagiário de semestre anterior ao 

dele, que inicia o cumprimento do estágio de observação. 

Os estágios conveniados ou parceiros da FMU já se encontram à disposição para o corpo 

discente. Porém, há a possibilidade do próprio aluno abrir um espaço novo. A participação 

desse aluno torna-se efetiva na medida em que é orientado na montagem de um projeto de 

implantação do setor de musicoterapia na instituição de interesse por parte, tanto da FMU, 

quanto da entidade. Este tipo de trabalho é realizado como parte da disciplina “Projetos de 

Implantação da Musicoterapia”, ministrada pela coordenadora do curso.  

 

*15 As atuações, em caráter de voluntariado, realizadas dentro e/ou fora da cidade de São 

Paulo também são aceitas como “Atividades Complementares”, desde que comprovadas suas 

veracidade e competência. Porém, não serão aceitas como horas de estágio cumpridas, uma 

vez que não há supervisão vinculada à FMU, em regime de cooperação do trabalho. Quando 

o voluntariado parte da indicação dessa instituição, o aluno recebe uma orientação à parte; 

quando é procurado sem o conhecimento da FMU, a instituição não se compromete, mas não 

permite que o mesmo seja feito antes do tempo de formação necessária, isto é, mesmo como 

voluntário, o aluno não pode intitular-se musicoterapeuta, nem fazer estágio em 

musicoterapia, antes que ingresse no 5º semestre. Entretanto, poderá apresentar-se como 

voluntário em música, realizando atividades musicais recreativas. 
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*16 Podemos resumir as estratégias didáticas que são utilizadas para a prática profissional e 

que são consideradas como Atividades Complementares, tais como: 

 Montagem e apresentação de palestras; 

 Projetos de implementação de setor de musicoterapia; 

 Montagem de projetos de divulgação da carreira; 

 Planejamento, execução e avaliação de pesquisa em estudos dirigidos; 

 Projetos experimentais; 

 Trabalhos escritos ou gráficos, teóricos e práticos; 

 Excursões culturais programadas; 

 Audições musicais e/ou apresentações; 

 Exposições, espetáculos, concertos musicais, etc.; 

 Trabalhos de campo ou atividades de internato; 

 Atividades artísticas, práticas, competições, concursos, conhecimento da natureza e 

das múltiplas atividades humanas e de conhecimento cultural, artístico, de recreio, 

lazer, viagens culturais e outras de ação formadora; 

 Projetos especiais. 

 

*17 O Curso de Graduação em Musicoterapia da FMU determina a obrigatoriedade do 

Trabalho de Conclusão de Curso. O TCC consiste em uma pesquisa individual, ou em grupos 

de até três alunos, que desde que se interessem pelo mesmo tema, em qualquer área do 

conhecimento da Musicoterapia, relatada sob a forma de uma monografia, projeto de 

implantação, relato de caso e/ou sob forma de artigo científico, elaborados de acordo com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).. 

Os trabalhos de conclusão de curso (TCC) do Curso de Musicoterapia terão início a partir do 7º e 

8º semestres, na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e II. Durante as disciplinas TCC 

I e II o aluno vivenciará aspectos correlacionados à estruturação e formatação de artigos 

científicos.  

Os alunos deverão, segundo suas preferências, selecionar uma área de trabalho e um tema pelo 

qual tenham maior afinidade (respeitando as linhas de pesquisa de cada orientador), 

independente da área de Estágio escolhida pelo aluno.  
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Após a escolha do orientador, este deverá assinar a Carta de Aceite, que deverá ser preenchida 

pelo aluno. Para orientadores externos, esta carta deverá estar acompanhada de uma súmula 

(resumo) curricular do orientador. Caso esteja previsto um projeto em que haverá 

experimentação com animais e/ou seres humanos, o mesmo deverá ser encaminhado ao Comitê 

de Ética em Pesquisa, para emissão de parecer. 

Durante a Disciplina TCC, o aluno deverá apresentar seus dados sob o formato de uma 

monografia, que será avaliada por uma banca examinadora constituída por professores 

especialistas da área quando necessário, por um professor da Instituição indicado pela 

Coordenador do Curso e pelo orientador (interno ou externo). 

 

Dos critérios avaliativos da banca examinadora: 

 

O aluno receberá a nota entre 0 e 10, assim distribuídos:  

a) Desenvolvimento das etapas do projeto; 

b) Apresentação verbal e metodológica; 

c) Redação e ortografia; 

d) Observância no uso das normas técnicas científicas; 

e) Conteúdos significativos; 

f) Utilização adequada dos recursos audiovisuais; 

g) Argumentação lógica na fundamentação teórica; 

h) Nível de conscientização crítica e criativa sobre a realidade analisada; 

i) Maturidade profissional 

*18 A Clínica-Escola de Musicoterápica foi especialmente projetada para dar suporte às 

atividades do processo educacional do Curso de Musicoterapia da FMU com vistas a um 

atendimento integrado entre as diferentes áreas, das mais simples às mais complexas 

intervenções. Conta com uma estrutura para atendimento a pacientes adultos e outra para 

crianças. 

Os pacientes atendidos no âmbito da Clínica-Escola de Musicoterapia são avaliados por meio 

de uma triagem que é rigorosamente analisada por meio de anamnese, ou musicodiagnóstico 

e de exames clínicos e complementares já trazidos pelo responsável ou solicitados pelo 

supervisor que orienta o trabalho do estagiário. Nesta primeira etapa, denominada “Etapa 
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Musicodiagnóstica”, coletam-se os dados necessários para a elaboração do “Plano de Ação 

Musicoterápica”, para, então, dar-se início à segunda etapa, ou “Etapa de Desenvolvimento 

ou Transformação”, que é baseada nos objetivos propostos. Na terceira etapa, ou “Etapa 

Conclusiva”, trabalha-se a alta musicoterápica, baseada na análise de alcance dos objetivos 

prescritos na primeira etapa. 

Os atendimentos são realizados por agendamento e realizados pelos alunos, sempre sob 

supervisão docente, nas diversas áreas das especialidades musicoterápicas, a saber: clínica 

infantil, clínica de adultos, adolescentes, prevenção, terceira idade, grupo de mães e 

gestantes. 

  

Abaixo, destacamos a sala 03B, utilizada para atendimentos grupais, sempre sob supervisão. 

Esses atendimentos são acompanhados pelos alunos, dentro do Laboratório Experimental de 

Musicoterapia, através de TV e do espelho One Way. A sala 3B também é utilizada pelos 

alunos, no período oposto ao de atendimentos clínicos, quando as disciplinas realizam 

conteúdos práticos. 

 

*19 O Estágio Supervisionado Curricular do curso de Musicoterapia visa a integração, aplicação 

prática e consolidação dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas que compõe a habilitação 

profissional.  

 

O Estágio Supervisionado Curricular deverá ser desenvolvido nos 5º, 6º, 7º e 8º semestres do 

curso obedecendo a estrutura curricular, segundo consta no “Manual do Estagiário 2011”: 

Considera-se estágio supervisionado as atividades de aprendizagem profissional, social e 

cultural, proporcionadas em situações reais de trabalho e vida, vivenciadas dentro da instituição 

de ensino e em instituições sedes de estágios supervisionados. 

O artigo 4º do decreto 87.497 de 18/08/1982 regulamenta o que é estabelecido pela lei nº. 6.494 

de 07/12/1977, criando a possibilidade de estágio em uma entidade pública ou privada, sem 

vínculo empregatício. 

Com o estabelecimento da lei nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008, a realização de estágios em 

instituição pública ou privada, se dará quando a instituição concedente indicar um profissional 
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com formação ou experiência na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente. 

O aluno deve iniciar o estágio no 5º semestre, devendo cumprir 320 horas curriculares mais 260 

horas práticas, até o término do curso sendo, estas 260 horas, na clínica-escola de musicoterapia. 

As horas deverão ser compatíveis com o atendimento de, pelo menos, 2 pacientes por aluno, por 

semestre. Se o aluno for convidado a implantar os serviços de musicoterapia em alguma 

instituição solicitante, ou realizar um trabalho voluntário onde a área específica já existe, será 

contemplado com horas de atividade complementar, conforme explicação anterior. 

Sendo assim, o aluno-estagiário, na Clínica-Escola de Musicoterapia deverá atender um número 

mínimo de 2 pacientes, por semestre, sendo 50 minutos para cada sessão individual, mais uma 

hora e dez minutos para o preenchimento dos devidos  relatórios, na sala de apoio e, 

obrigatoriamente, logo após o atendimento.  

 

Considerações Finais 

 

Com vistas à qualidade de ensino o curso visa desenvolver dois lados que devem caminhar 

concomitantemente: um, pragmático, de programas a serem cumpridos, voltado ao competitivo 

mercado de trabalho e outro, humanístico, de autoconhecimento, objetivando o reconhecimento e 

o desenvolvimento de seus potenciais como condição sine-qua-non para possibilitar o mesmo em 

seus futuros clientes ou pacientes. 

É importante propiciar ao aluno aberturas reais, para que possam participar ativamente e de 

modo eficaz do processo de construção de ideais, levando-os a conscientizar-se da 

responsabilidade social exigida de todos os que lidam com outros seres humanos, 

conhecendo suas devidas diferenças e semelhanças. 

Espera-se que o corpo discente adquira conhecimentos suficientes, que lhes permitam 

desenvolver um espírito crítico, dentro de um pensamento lógico-formal, capacitando-os a 

comparar, analisar, generalizar e criar adequadamente para agirem com flexibilidade e 

seriedade no campo profissionalizante escolhido. 

A escola de musicoterapia pretende formar pensadores humanistas e profissionais 

conscientes, em busca de um aprimoramento intelectual, através de muitas formas de 

expressão, como as corporais, vocais, instrumentais e ambientais. Numa visão 
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multidimensional busca estimular à pesquisa, a valorização sensitiva, a disciplina intelectual 

e o respeito individual e coletivo, considerados “pedras basilares” da escola consciente de 

seu papel: humanizar o homem em constante transformação. 

 

Anexo I - Regulamento dos Trabalhos de Conclusão do Curso de Musicoterapia 

 

Os trabalhos de conclusão do curso de musicoterapia são orientados a partir do sétimo semestre 

letivo, pelos cinco musicoterapeutas que compõem o corpo de profissionais docentes, incluindo a 

coordenadora do curso, em regime de voluntariado. A escolha do orientador, feita pelo próprio 

aluno, baseia-se na especialidade de cada profissional; as orientações são agendadas diretamente 

com o musicoterapeuta responsável. Eventualmente há co-orientador envolvido, especialmente 

quando o tema do trabalho exige o conhecimento de áreas afins à musicoterapia. 

O aluno deve cumprir curricularmente 80h/as de orientação, em regime individual ou em 

pequenos grupos, conforme a compatibilidade dos temas. Os assuntos são provenientes do 

interesse acadêmico do pesquisador/aluno, devendo ser escritos e apresentados publicamente 

para serem submetidos à aprovação por uma banca examinadora, composta pelo orientador, co-

orientador e dois convidados (um interno e um externo) da instituição. Entretanto, é optativa a 

apresentação oral, mas recomendada ao aluno que a faça. O público participante da apresentação 

do aluno, além dos componentes da mesa, é formado pelos alunos e ex-alunos, candidatos ao 

vestibular, membros da família e amigos. Trata-se de um evento, que ocorre, geralmente, no 

auditório do Núcleo da Saúde, na sala 04 da Clínica-Escola de Musicoterapia. O aluno deve 

elaborar sua monografia através de um estudo teórico ou como resultado de sua experiência 

prática. Neste último caso, precisa submeter-se ao Comitê de Pesquisa da instituição e seguir as 

normas éticas do Código de Éticas do Musicoterapeuta. 

O comparecimento às orientações monográficas externamente é registrado pelo orientador, 

através de protocolos elaborados pelo curso, que controla e acompanha o desenvolvimento do 

trabalho. Ao final, tendo sido aprovado nas disciplinas TCC I e TCC II e avaliado pela banca 

examinadora, o aluno entrega uma cópia de capa dura (para a biblioteca), uma cópia em espiral 

(para o orientador) e mais duas para os convidados, juntamente com um cd, que é posteriormente 

oferecido, gratuitamente, a todos os alunos concluintes. Desta forma, todos têm a cópia de todos 
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os trabalhos de conclusão do curso de sua turma. O aluno concluinte também deve entregar uma 

cópia da primeira via de inserção como pesquisador do CNPq (Currículo Lattes). 

Tendo sido o aluno aprovado na entrega das cópias do trabalho, mensurado pela nota mínima 7.0 

(sete), pelo professor das disciplinas TCC I e II, o Centro de Processamento de Dados da 

faculdade (CPD) e a secretaria geral recebem a lista dos alunos que foram liberados para 

obtenção do certificado de conclusão. 

O curso de Musicoterapia possui parceiros que dão subsídios para realização de atividades 

externas, como as empresas: Conservatório e Instituto Beethoven, Centro de Musicoterapia 

Benenzon Brasil, ONG Ritmos do Coração, Editora Memnon, Instrumentos Barro e Cordas, 

Nelson CDs pedagógicos, Lar Escola São Francisco, Oficina Abrigada de Trabalho, Livreiro 

Rivelino e Partituras, Lar Escola São Francisco, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, 

Rede Estadual de Reabilitação Lucy Montoro e Empório Musical.  

 

Anexo II -  Laboratório Experimental de Musicoterapia 

O Laboratório de Musicoterapia tem por objetivo dar apoio à formação acadêmica do 

musicoterapeuta, suporte técnico às necessidades da Clínica-Escola de Musicoterapia e 

fomentar e operacionalizar pesquisa científica, destacando-se como diferencial na formação 

técnica e na iniciação científica do musicoterapeuta.  

O Laboratório conta com uma área de 102,22m2 dividida em duas salas: uma sala técnica 

com 30,41m2 e outra para a realização de experiências com 72,81m2, interligadas por porta 

acústica e janela blindada (tipo one way).  

A sala técnica abriga equipamentos de áudio e informática, tanto para fins pedagógicos como 

para os de pesquisa. A sala de experiências (denominada SEC – Sala de Experiências 

Científicas) é mutável e multifuncional, para adequar-se às diversas pesquisas e atender a 

outras funções como a de observação clínica pelos alunos e pais de pacientes. Todo o 

Laboratório conta com isolamento e tratamento acústico de última geração, projetados para 

atender especificações técnicas rigorosas, destacando-o em padrões internacionais de 

qualidade, permitindo assim, parcerias e intercâmbios com outros países. 

Como equipamentos podemos citar: 

 

 Informática: Macintosh G4/combo drive/Mac OS X – v10.3.5 
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 plataforma digital de áudio: Mbox Digidesign/Pro Tools SE – v.6.4 

 monitores de áudio de referência ativos: Yamaha MSP5/Mackie HRS824 THX 

 microfones AKG C414 ULS 

 fone de ouvido plano Monitor AKG 240M 

 caixas de som ativas Monitor Mackie HRS824 THX 

 subwoofer Mackie HRS120 THX 

 cabeamento balanceado 

Destacamos os serviços de: 

 elaboração e produção do acervo sonoro para apoio didático e clínico 

 operacionalização do laboratório e pesquisas científicas 

 captação e efetivação de parcerias nacionais e internacionais 

 divulgação do laboratório, clínica e curso 

 elaboração e publicação de produção intelectual 

 

Anexo III – Grade Curricula 

Curso: MUSICOTERAPIA - BACHARELADO 

Semestre   Disciplina CH 

1º 

1 
Metodologia da Pesquisa Científica 

40 

2 
Língua Portuguesa 

40 

3 
Desenvolvimento Evolutivo Musical 

40 

4 
História da Musicoterapia 

40 

5 
Iniciação Musical 

40 

6 
Artes Visuais e Musicoterapia 

40 

7 
Musicoterapia Didática 

40 

8 
Citologia, Histologia e Embriologia 

40 

9 
Etnomusicologia I 

40 

10 
Laboratório Experimental de Musicoterapia I 

40 

 
 

 
 

Carga horária semestral 400 

2º 

1 
Expressão Corporal 

40 

2 
Anatomia Humana 

80 

3 
Psicologia do Desenvolvimento Humano 

40 

4 
Filosofia 

40 

5 
Percepção Musical I 

40 

6 
Abordagens Teóricas em Musicoterapia I 

40 

7 
Etnomusicologia II 

40 
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8 
Estudos em Musicoterapia e Saúde 

40 

9 
Princípios Éticos da Clínica 

40 

 
 

Carga horária semestral 400 

3º 

1 
Música e Cinema 

40 

2 
Políticas de Saúde no Brasil 

40 

3 
Primeiros Socorros 

40 

4 
Percepção Musical II 

40 

5 
Abordagens Teóricas em Musicoterapia II 

40 

6 
Fisiologia Humana 

40 

7 
Musicoterapia Preventiva Psicossocial 

40 

8 
Teorias Psicoterápicas 

80 

9 
Grupo Vocal I 

40 

10 
Laboratório Experimental de Musicoterapia II 

40 

 
 

Carga horária semestral 440 

4º 

1 Percepção Musical III 40 

2 
Neurofisiologia 

80 

3 
Instrumento de Sopro 

40 

4 
Fundamentos Racionais da Tecnologia Musical 

40 

5 
Pesquisa em Musicoterapia 

80 

6 
História da Música I 

40 

7 
Arteterapia e Musicoterapia 

40 

8 
Musicoterapia em Geriatria 

40 

Carga horária semestral 400 

5º 

1 
Percepção Musical IV 

40 

2 
Pedagogia Musical I 

40 

3 
História da Música II 

40 

4 Técnicas Musicoterápicas I 40 

5 Musicoterapia na Educação e Reeducação 40 

6 Neurologia I 40 

7 Clínica Musicoterápica I 40 

8 Estágio Supervisionado I 80 

9 Laboratório Experimental de Musicoterapia III 40 

Carga horária semestral 400 

6º 

 1  Técnicas Musicoterápicas II 40  

 2  Pedagogia Musical II 40  

 3  Estágio Supervisionado II 80  

 4  Neurologia II 40  

5 Clínica Musicoterápica II 40 

6 Grupo Vocal II 40 

7 Percepção Musical V 40 

8 Neuropsiquiatria I 80 
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9 Projetos de Implantação da Musicoterapia 40 

 
 
 

 Carga horária semestral 440 

7º 

 1 Neuropsiquiatria II 80  

 2 Conjunto Instrumental 40  

 3 Estágio Supervisionado III 80  

 4 Gestão de Pessoas e Empreendedorismo 40  

5 Clínica Musicoterápica III 40 

6 Técnicas Musicoterápicas III 40 

7 Laboratório Experimental de Musicoterapia IV 40 

8 Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso I 40 

 
 

Carga horária semestral 400 

8º 

 1 Clínica Musicoterápica IV 40  

 2 Libras 40  

 3 Musicoterapia Organizacional 40  

 4 Relações Interpessoais em Saúde 40  

5 Estágio Supervisionado IV 80 

6 Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso II 40 

7 Acústica e Psicoacústica 40 

8 Instrumento de Corda 40 

9 Psicologia do Excepcional 40 

 
 

Carga horária semestral 400 

 
Carga Horária em Disciplinas 

 
2.960 

 
Atividades Complementares 200 

Estágio Curricular Supervisionado 320 

Carga Horária Total do Curso 3.480 

 

Anexo IV - Ementas das Disciplinas que compõem o Curso de Graduação  

  

A reconstrução das ementas, programas, conteúdos programáticos e bibliografias das disciplinas 

é um processo dinâmico, flexível e sujeito as atualizações e modificações, com vistas à evolução 

do mercado de trabalho, da legislação pertinente e das exigências sociais.  Abaixo podemos 

visualizar as ementas das disciplinas da grade curricular vigente. 

 

 

SEMESTRE 
 

DISCIPLINA EMENTA 
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1º Semestre 
 

 
Metodologia  da 

Pesquisa Científica 

Tipos de conhecimento. Ciência, conceito, história e 
evolução. Epistemologia; normas para referência 
bibliográfica; Comunicação. Linguagem; Metodologia do 
trabalho científico. Método e técnica; Métodos indutivo e 
dedutivo; Tipos de pesquisa para musicoterapia. 

 
 
 

Língua Portuguesa 
 
 
 

 
A organização do pensamento lógico, aplicada às técnicas 
de redação, auxilia o aluno a pensar melhor e a 
expressar-se de forma clara, coerente e organizada. 
Associada à pesquisa bibliográfica e a conceitos 
gramaticais básicos, tal organização permite ao aluno a 
criação de textos acadêmicos mais adequados e 
pertinentes, relacionados à Musicoterapia. 
 

 
Desenvolvimento 
Musical Evolutivo 

 

 
Estudo das diferentes fases do desenvolvimento humano 
e sua correlação com o desenvolvimento musical focando, 
principalmente, a influência sonora nos períodos 
gestacional e infantil. 
 

 
 

História da 
Musicoterapia 

 

 
A origem e a evolução da Musicoterapia. História e 
historicidade. A musicoterapia e a aplicação do 
conhecimento terapêutico à música. 

 
Iniciação Musical 

 
 

 
Conceituação e definição dos princípios básicos da 
organização e escrita musicais. 

 
 

Artes Visuais e 
Musicoterapisa 

 
Estudo das Artes Visuais em suas várias manifestações e 
aplicação de técnicas artísticas, como: desenho, pintura, 
escultura, colagem, frotagem, no intuito de ampliar o olhar 
do aluno de musicoterapia com fins à prática na clínica de 
musicoterapia. A utilização das técnicas extramusicais em 
musicoterapia. 
 

 
Musicoterapia 

Didática 
 

 
Estudo da metodologia musicoterápica: procedimentos e 
estratégias. Dinâmicas musicoterápicas grupais. Práticas 
de integração. Instrumento musical, corpo e voz. 
Integração interativa musical. 
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Citologia, Histologia 
e Embriologia 

 
Estudo da célula e suas estruturas; Funcionamento e 
manuseio do microscópio óptico; Tecido Epitelial; Tecido 
Conjuntivo; Tecido Adiposo; Tecido cartilaginoso; Tecido 
ósseo; Tecido Muscular; Tecido nervoso; Tecido 
sanguíneo e grupos sanguíneos; Base cromossômica da 
hereditariedade e anomalias cromossômicas humanas;  
Doenças genéticas e aspectos genéticos do 
desenvolvimento humano. 
 

 
 

Etnomusicologia I 

 
As origens da Etnomusicologia; a disciplina como ciência; 
os principais teóricos; as performances populares 
brasileiras; o corpo nas performances e sua importância 
em musicoterapia. 
 

 
Laboratório 

Experimental de 
Musicoterapia I 

 

 
O uso do laboratório em musicoterapia como subsídio ao 
atendimento clínico em musicoterapia e para elaboração 
de projetos de pesquisa na área. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Semestre 
 
 
 
 
 

 
 

Expressão Corporal 
 

 

 
Expressão corporal, pulso, ritmo, movimento, espaço. O 
uso do corpo como instrumento musical e recurso 
fundamental em musicoterapia interativa. 

Anatomia Humana  
Sistemas e aparelhos com ênfase à nomenclatura 
anatômica dos órgãos e sistemas. Informação dos 
aspectos morfológicos do corpo humano. 
 

 
Psicologia do 

Desenvolvimento 
Humano 

 
Estudo de teorias psicológicas para compreensão das 
fases de desenvolvimento infantil desde o período 
gestacional. Paralelismo com a disciplina 
“Desenvolvimento Evolutivo Musical”. 
 

 
 

Filosofia 
 
 
 

 
Introdução à Filosofia. Filosofia pré-socrática. Idealismo 
de Platão. Ética aristotélica. Racionalismo cartesiano. 
Associacionismo de Locke e de Hume. Kant e o idealismo 
transcendental. Fenomenologia de Husserl. 
Perspectivismo de Nietzsche. Freud e os limites da 
consciência. Os filósofos da música. 
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Percepção Musical I 
 
 
 

 
Os ambientes sonoros e sua diferenciação. Percepção 
das características vocais e sua classificação. Voz e 
comunicação. Os instrumentos e seus timbres: 
instrumentos de orquestra e populares. Padrões 
melódicos, rítmicos e texturais. Iniciação à percepção 
harmônica. 
 

 
Abordagens 
Teóricas em 

Musicoterapia I 

 
Apresentação e conceituação dos termos técnicos 
musicoterápicos gerais. Conhecimento, aplicação e 
produção do pensamento clínico musicoterápico dos 
seguintes teóricos: Paul Nordoff e Clive Robbins e 
Rolando Benenzon. 
 

 
Etnomusicologia II 

 

 
Cultura Brasileira e Práticas Étnicas. 

 
Estudos em 

Musicoterapia e 
Saúde 

 

Embasamento nas patologias mais comuns da linguagem 
relacionando a teoria fonoaudiológica ao atendimento em 
musicoterapia. 

 
Princípios Éticos da 

Clínica 
 

 
Apresentação e conceituação dos princípios éticos que 
regem a Clínica-Escola de Musicoterapia, como modelo a 
ser implantado nos diversos setores da área. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º Semestre 
 

 
Música e Cinema 

 
 
 
 

 
Apresentação da trilha musical como recurso articulatório 
da narrativa fílmica demonstrando o modo pelo qual a 
música se insere na dramaturgia do cinema. 
Estabelecimento de alguns precedentes e analogias 
possíveis na utilização do material musical pelo campo da 
musicoterapia. 
 

 
Políticas de Saúde 

no Brasil 
 

 

 
Paradigmas da Saúde como um todo. Saúde no Brasil. 
Características programáticas e operacionais do enfoque 
interdisciplinar na saúde. 

 
Primeiros Socorros 

 
 

 

 
Conceitos básicos dos primeiros socorros. Prática no 
atendimento de estagiários em emergências intercorridas 
dentro da Clínica-Escola de Musicoterapia da FMU. 

 
Percepção Musical II 

 
 

 
Treinamentos para escuta e reconhecimento dos 
fenômenos sonoros e musicais. 
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Abordagens 
Teóricas em 

Musicoterapia II 
 
 

 

 
Apresentação e conceituação dos termos técnicos 
musicoterápicos gerais. Conhecimento, aplicação e 
produção do pensamento clínico musicoterápico dos 
seguintes teóricos: Mary Priestley, Paul Nordoff e Clive 
Robbins e Rolando Benenzon. 

 
 

Fisiologia Humana 
 
 
 

 
Líquidos corporais. Potencial de membrana e ação. 
Funções dos sistemas: neuromuscular, neurovegetativo, 
sensorial, cardiovascular, renal, respiratório, digestório e 
endócrino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Musicoterapia 

Preventiva 
Psicossocial 

 

 
Apresentação, conceituação e experimentação do papel 
do musicoterapeuta no trabalho comunitário. Prevenção e 
inserção social, sofrimento psíquico e suas relações com 
a Musicoterapia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Teorias 
Psicoterápicas 

 
 
 
 

 
A técnica de entrevista (definição, características, 
objetivos, estruturação) e a entrevista de anamnese; a 
primeira entrevista; entrevista na clínica e na instituição; 
os conceitos de transferência e contratransferência; 
conceitos e processos básicos relativos à interação verbal 
e não-verbal numa entrevista clínica; funções 
comunicativa e conceitual da linguagem; fundamentos da 
psicoterapia; psicoterapia de curta duração, 
aconselhamento psicoterapêutico, psicoterapia de apoio, 
psicoterapia de esclarecimento e psicoterapia profunda; 
diagnóstico em psicoterapia; o processo psicoterápico; 
funções egóicas na psicoterapia; a sexualidade em 
psicoterapia; sonhos em psicoterapia; o tempo em 
psicoterapia; a cura em psicoterapia; o contrato 
terapêutico; aspectos teórico-metodológicos básicos da 
pesquisa na área. 
 

 
Grupo Vocal I 

 
 
 
 

 
Disciplina com enfoque prático; expressão vocal em 
grupos, com divisão de vozes (soprano, contralto, tenor e 
baixo); análise e prática de confecção de arranjos vocais. 
 

 
Laboratório 

Experimental de 
Musicoterapia II 

 
 

 
Conceitos do conhecimento científico e sua classificação; 
a estrutura básica de publicações, que permitem situar a 
musicoterapia nesse contexto; elaboração de projetos de 
pesquisa. 
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4º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Percepção Musical 
III 
 

 
Treinamentos para escuta e reconhecimento dos 
fenômenos sonoros e musicais. 

 
 

Neurofisiologia 
 
 
 

 
Atualização dos conhecimentos científicos sobre a relação 
das características do som com o registro e 
funcionamento das vias auditivas neurais e áreas 
correlacionadas, particularmente no que diz respeito às 
áreas cerebrais, visando sempre contribuir para as 
abordagens terapêuticas no campo da musicoterapia. 
 

 
 

Instrumento de 
Sopro 

 

 
História das flautas; treino prático do uso da flauta-doce 
para atendimentos clínicos em musicoterapia. 

 
Fundamentos 
Racionais da 

Tecnologia Musical 
 

 
O uso da tecnologia musical em musicoterapia; 
fundamentos e conceituações. 

 
Pesquisa em 

Musicoterapia 
 

 
Principais teóricos em musicoterapia; fundamentos que 
regem a pesquisa brasileira e internacional em 
musicoterapia. 
 

 
História da Música I 

Estudo da evolução da música ocidental, desde seus 
conceitos iniciais na Grécia antiga até a música do século 
XX; sistema modal e tonal. 

 
 

Arteterapia e 
Musicoterapia 

 
 

 
Estudo dos fundamentos da Arteterapia (história, aspectos 
artísticos e clínicos) e sua relação com a Musicoterapia, 
além do estudo (produção e análise) de produções 
artístico-expressivas. 

 
 

Musicoterapia em 
Geriatria 

 

 
Diferenciação e planejamento das etapas e 
procedimentos do processo musicoterapêutico individual e 
em grupo, na área de Musicoterapia gerontológica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Percepção Musical 

IV 
 

 
Treinamentos para escuta e reconhecimento dos 
fenômenos sonoros e musicais. 

 
Pedagogia Musical I 

 
 
 
 

 
A Pedagogia Musical como forma de aproximação entre 
paciente e musicoterapeuta, devidamente 
instrumentalizado nos diversos métodos históricos e 
abordagens pedagógicas atuais. 
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5º Semestre 
 
 
 
 

 
História da Música II 

 
Estudo da evolução da música ocidental, desde seus 
conceitos iniciais na Grécia antiga até a música do século 
XXI; sistema modal, tonal e atonal. 
 

 
Técnicas 

Musicoterápicas I 
 

 
Estudo, reflexão, elaboração, experimentação e 
fundamentação teórica de estratégias terapêuticas 
necessárias ao musicoterapeuta em sua prática 
profissional. 
 

 
Musicoterapia na 

Educação e 
Reeducação 

 

 
A música como facilitadora do processo de ensino – 
aprendizagem. Os procedimentos terapêuticos e 
educacionais em musicoterapia. 

 
Neurologia I 

 

 
Noções básicas para identificação da localização e 
natureza das principais patologias do sistema nervoso 
humano, apoiando-se nos fundamentos da neurologia 
clínica, com base científica atualizada. Conhecimentos de 
neuroanatomia, neurofisiologia, neurociências e da clínica 
neurológica. 
 

 
Clínica 

Musicoterápica I 
 

 
Apresentação, conceituação e experimentação das 
práticas clínicas em musicoterapia; conceitos 
administrativos referentes à clínica escola de 
Musicoterapia da FMU. 
 

 
Estágio 

Supervisionado I 
 

 
Atendimento na Clínica-Escola de Musicoterapia da FMU; 
observação, registro e planejamento de sessões; análises 
musicais e musicoterápicas de gravações e filmagens; 
elaboração de relatórios descritivos e interpretativos 
musicais. 
 

 
Laboratório 

Experimental de 
Musicoterapia III 

 

 
Exame das fontes de conhecimento; relatórios e 
formatação. 
 

 
 
 
 
 

6º Semestre 

 
Técnicas 

Musicoterápicas II 
 

 
Teorias Receptivas: Modelo Avaliativo Verdeau- Paillés e 
Método GIM;Introdução às técnicas Receptivas. 
 

 
Pedagogia Musical II 

 

 
Émile Jaques-Dalcroze; Carl Orff; Edgar Willems; Soltán Kodály; 
Martenot; MestresBrasileiros e sua importância em  
musicoterapia. 
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Estágio 

Supervisionado II 

 
Atendimento na Clínica-Escola de Musicoterapia da FMU; 
observação, registro e planejamento de sessões; análises 
musicais e musicoterápicas de gravações e filmagens; 
elaboração de relatórios descritivos e interpretativos 
musicais. 
 

 
Neurologia II 

 
Noções básicas para identificar a localização e a natureza 
das principais patologias que atingem o sistema nervoso 
humano; fundamentos da neurologia clínica, com base 
científica atualizada; conhecimentos da neuroanatomia, 
neurofisiologia, neurociências e da clínica neurológica. 
 

 
Clínica 

Musicoterápica II 

 
Experimentação, simulação e aplicação das 
possibilidades de utilização clínica das Experiências 
Receptivas descritas por Kenneth Bruscia apresentadas 
na disciplina de Técnica Musicoterápica II. 
 

 
Grupo Vocal II 

 

 
Conhecimento teórico-prático para o embasamento em 
anatomia e fisiologia dos sistemas fonador e auditivo 
beneficiando o desempenho vocal dos graduandos e a 
análise da produção de seus pacientes durante sessões 
de musicoterapia. 
 

 
Percepção Musical V 

 

 
Treinamentos para escuta e reconhecimento dos 
fenômenos sonoros e musicais. 
 

 
Neuropsiquiatria I 

 

 
Inclusão no trabalho de saúde mental; discussões sobre o 
cotidiano da profissão; contato com pacientes doentes 
mentais de Hospitais Psiquiátricos; suporte emocional, 
teórico e técnico para exame de pacientes da área 
psiquiátrica. 
 

 
Projetos de 

Implantação da 
Musicoterapia 

Levantamento atualizado de locais, na Grande São Paulo, 
onde existe musicoterapia; Localização e contato com 
profissionais responsáveis por implantações; Elaboração 
de projeto básico para implantar a musicoterapia, em 
áreas diversas de atuação. 
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7º Semestre 

Neuropsiquiatria II  
Discussões sobre o cotidiano da profissão; debates sobre 
a futura inserção numa equipe interdisciplinar; contato 
com doentes mentais de Hospitais Psiquiátricos; suporte 
emocional, teórico e técnico para examinar e entrevistar 
tais pacientes; análises dos diversos diagnósticos da área; 
análises das condutas terapêuticas. 
 

 
Conjunto 

Instrumental 

 
Estudo sobre diferentes processos de criação musical nos 
períodos históricos da música ocidental; a música pré 
composta e também as práticas de criação coletiva 
espontânea que se dão através da improvisação. 
 

 
Estágio 

Supervisionado III 

 
Atendimento na Clínica-Escola de Musicoterapia da FMU; 
observação, registro e planejamento de sessões; análises 
musicais e musicoterápicas de gravações e filmagens; 
elaboração de relatórios descritivos e interpretativos 
musicais; supervisões de atendimentos externos. 
 

 
Gestão de Pessoas e 
Empreendedorismo 

 
A pesquisa desenvolvida no laboratório de Musicoterapia; 
uso da clínica para treinamento de gestão organizacional; 
noções de organização em clínicas e empresas, com 
serviço de musicoterapia. 
 

 
Clínica 

Musicoterápica III 
 

 
Fundamentação teórica e prática das formas de atuação 
da musicoterapia na clínica da saúde mental 

 
Técnicas 

Musicoterápicas III 
 

 
Apresentação, aplicação e experimentação de 
Experiências Musicais Interativas (improvisação, re-
criação e composição). Diferenciação entre a utilização de 
tais experiências em Processos de Musicoterapia 
Orientados para Experiência e Processos de 
Musicoterapia Orientados para o Conflito como definido 
por Isabelle Frohne.    
 

 
Laboratório 

Experimental de 
Musicoterapia IV 

 

 
Familiaridade com a linguagem científica; discussão, 
credibilidade e fomento à ampliação do repertório pessoal 
do aluno como apoio à sua formação crítica. 

 
Orientação de 
Trabalho de 

Conclusão de Curso 
I 
 

Conceitos de pesquisas; diferentes fontes de pesquisa; 
intimidade com a linguagem das normas técnicas (ABNT); 
manejo de ferramentas de pesquisa; uso das linguagens 
escrita e oral em musicoterapia. 
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8º Semestre 

 
Clínica 

Musicoterápica IV 
 

 
Fundamentação teórica e prática das formas de atuação 
da musicoterapia na clínica, em geral. 

 
Libras 

 

 
Comunidade surda: cultura, identidade, diferença, história, 
língua e escrita de sinais; noções básicas da língua de 
sinais brasileira; o espaço de sinalização, os elementos 
que constituem os sinais; noções sobre a estrutura da 
língua; a língua em uso em contextos triviais de 
comunicação; utilização da língua de sinais em 
musicoterapia. 
 

 
Musicoterapia 
Organizacional 

 

 
Elementos técnicos organizacionais; a empresa e os 
serviços de musicoterapia; possibilidades de atuação do 
musicoterapeuta. 
 

 
Relações 

Interpessoais em 
Saúde 

 

 
Conhecimentos sobre a utilização de técnicas corporais e 
diferentes dinâmicas de grupo; a perspectiva do homem-
corpóreo-sonoro, numa abordagem junguiana; 
musicoterapia analítica; o uso da brincadeira musical. 
 

 
Estágio 

Supervisionado IV 
 

 
Atendimento na Clínica-Escola de Musicoterapia da FMU; 
observação, registro e planejamento de sessões; análises 
musicais e musicoterápicas de gravações e filmagens; 
elaboração de relatórios descritivos e interpretativos 
musicais; supervisões de atendimentos externos. 
 

 
Orientação de 
Trabalho de 

Conclusão de Curso 
II 
 

 
Domínio da linguagem que rege as normas técnicas 
(ABNT); manejo de ferramentas de pesquisa; uso das 
linguagens escrita e oral em musicoterapia. 

 
Acústica e 

Psicoacústica 
 

 
Importância do estudo da acústica musical; Onda Sonora: 
dimensões, tipos de onda, fenômenos ondulatórios, natureza e 
superposição da onda sonora, representação gráfica da onda 
sonora, velocidade, pressão e energia sonora, intensidade 
sonora e processos de medida. Propagação Sonora: atenuação, 
reflexão, transmissão, refração, difração e absorção, efeito 
Doppler, distorção e eco. Características das fontes sonoras e 
meios de propagação. Ressonância e filtros acústicos. Os sons 
musicais. Ruídos, seus efeitos e medidas preventivas. A música 
e os instrumentos musicais. 
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Instrumento de 

Corda 
 

 
Fundamentos conceituais dos instrumentos de corda; prática de 
violão em conjunto; repertório popular e folclórico; o violão no 
setting musicoterápico. 
 

 
Psicologia do 
Excepcional 

 

 

Conhecimentos básicos sobre as condições clínicas e 
educacionais da criança e do adulto excepcional (especial); 
campos de trabalho do profissional musicoterapeuta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CONTRIBUIÇÕES DO CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA À FORMAÇÃO E 

PESQUISA EM MUSICOTERAPIA NO ESTADO DE GOIÁS 

 Claudia Regina de Oliveira Zanini9 

 

 

        Há alguns anos, em palestra ministrada no II Encontro Nacional de Docência 

em Musicoterapia, que aconteceu juntamente com o XII Simpósio Brasileiro de Musicoterapia e 

com o VI Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia, na cidade de Goiânia, fiz a 

seguinte afirmação:   

 

Pode-se considerar que as graduações em Musicoterapia em nosso país 

vivenciam realidades consideravelmente diferentes, no que diz respeito aos 

caminhos trilhados, à natureza das instituições em que funcionam e aos 

tempos destes percursos, alguns iniciados há mais de três décadas.(ZANINI, 

2006, s/p) 

 

A trajetória da formação em Musicoterapia no Estado de Goiás iniciou-se há cerca 

de duas décadas, motivada pelo interesse de discentes e docentes dos Cursos de Música da 

UFG - Universidade Federal de Goiás, bem como pelo interesse da comunidade e de 

profissionais que já atuavam na área de Educação Musical Especial.  

Esta apresentação rememora esse percurso acadêmico, tendo como marco inicial a 

realização de um curso de extensão em Musicoterapia, realizado em maio de 1990, ministrado 

pelas professoras convidadas Lia Rejane Mendes Barcellos e Cecília Conde, do CBM - 

Conservatório Brasileiro de Música.  

Seguiram-se, no decorrer de três anos outros cursos de extensão informativos e 

workshops, organizados pelo então Instituto de Artes da UFG (que englobava as áreas de 

                                                           
9
 Doutora em Ciências da Saúde, Mestre em Música, Especialista em Musicoterapia em Educação Especial, 

Especialista em Musicoterapia em Saúde Mental e Graduada em Piano, pela Universidade Federal de Goiás (UFG) 
e em Administração de Empresas, pela Universidade Católica de Goiás. Tem atuado como pesquisadora e 
professora do Curso de Musicoterapia da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG desde seu primeiro ano de 
funcionamento (1999). Coordena o Programa de Pós-Graduação em Música (Mestrado) da UFG, onde atua como 
orientadora. Ex-Coordenadora do Curso, dos Estágios e do Laboratório de Musicoterapia da UFG. Lidera o NEPAM - 
Núcleo de Musicoterapia, grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. Participou da Diretoria da ANPPOM - Associação 
Nacional de Pesquisa em Música (2009-2011). Membro do Conselho Científico da AGMT - Associação Goiana de 
Musicoterapia. Email: mtclaudiazanini@gmail.com 

mailto:mtclaudiazanini@gmail.com
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Música e de Artes Visuais), que também contaram com professores do CBM, como Marco 

Antônio Carvalho Santos, tendo como apoio a SGMT - Sociedade Goiana de Musicoterapia 

(atual AGMT - Associação Goiana de Musicoterapia), fundada em setembro de 1990, cuja 

primeira presidente foi Norair Fleury Patto.  

“A SGMT realizou ainda uma pesquisa de campo em Goiânia, com o objetivo de 

verificar o interesse da sociedade na implantação de um curso de formação em Musicoterapia 

na UFG” (Zanini, 2005). Assim, com autoria da Profª Lia Rejane M. Barcellos (CBM) foi 

elaborado e aprovado o projeto para a realização, no período de 1993 à 1995, do primeiro 

Curso de Especialização em Musicoterapia em Educação Especial. Já no período de 1997 à 

1999 foram realizados outros dois cursos de Especialização, sendo uma segunda turma na 

área de Educação Especial e Educação e, uma outra turma,  na área de concentração: Saúde 

Mental. Nos referidos cursos, contou-se com a participação dos seguintes professores do CBM: 

Lia Rejane Barcellos, Ana Sheila, Martha Negreiros e Ronaldo Millecco, que ministraram as 

disciplinas específicas com conteúdos da área de Musicoterapia e orientaram todas as 

monografias de final de curso, com co-orientações de professores e profissionais de áreas 

afins, que contribuíram para a finalização dos trabalhos. 

Com relação à produção científica decorrente destes cursos (especializações), 

na área de Educação Especial foram abordados temas em Deficiência Mental, 

Deficiência Auditiva, Deficiência Motora, Deficiência Visual e Múltipla, 

totalizando vinte e três monografias e, na área de Saúde Mental, surgiram 

temas relacionando Musicoterapia a autismo, distúrbios de conduta, câncer, 

depressão, alcoolismo, esquizofrenia, pré-cirúrgico pediátrico, psicoterapia 

corporal e familiar, produzindo mais doze monografias. Todos estes títulos 

estão citados no site da UBAM - União Brasileira das Associações de 

Musicoterapia, na internet. (Zanini, Op. Cit) 

 

Com relação ao percurso histórico da Musicoterapia, entre 1995 e 2000, a Profª Lia 

Rejane Mendes Barcellos supervisionou a pesquisa  “Musicoterapia e Neuropsiquiatria Infantil: 

Os Estados Autísticos”, coordenada pela Prof. Leomara Craveiro de Sá e orientou a criação do 

Laboratório de Musicoterapia da  Escola de Música da UFG. 

Em 1998, com consultoria da Prof. Lia Rejane M. Barcellos, foi constituída a 

Comissão de Implantação da Graduação em Musicoterapia, presidida pela Profª Leomara 

Craveiro, sendo o projeto aprovado em todas as instâncias da UFG. 

Outra contribuição importante do quadro docente do CBM foi a participação dos 

professores Marco Antônio Carvalho Santos e Lia Rejane Mendes Barcellos, junto ao Prof. 
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Estércio Marquez Cunha (UFG), na banca do concurso para a primeira vaga de professor 

efetivo de um Curso de Musicoterapia em uma universidade federal, na qual foi aprovada em 

primeiro lugar a Profª Claudia Regina de Oliveira Zanini, em agosto de 1998.  

Assim, o primeiro Curso de Graduação em Musicoterapia em uma universidade 

federal de ensino, na UFG, iniciou-se no ano de 1999, sendo que o segundo foi criado em 

2009, na Universidade Federal de Minas Gerais.  

A primeira turma formada na UFG concluiu o curso em dezembro de 2002. O 

vestibular, que acontece anualmente, tem as seguintes fases: 1ª)   provas comuns a todos os 

cursos; 2ª) provas de Verificação de Habilidade e Conhecimentos Específicos em Música 

(envolve teoria, apreciação musical, solfejo, ditado e instrumento musical/canto); e, Verificação 

da Capacidade de Interação (prova na qual o candidato realiza atividades de expressão 

corporal, sonora e musical, ao participar de uma vivência de improvisação em grupo).  

As contribuições e os intercâmbios de conhecimentos entre os professores de 

Musicoterapia do CBM e os professores, os egressos e os estudantes do Curso de 

Musicoterapia da Escola de Música e Artes Cênicas – EMAC/UFG vem acontecendo no 

decorrer destes anos, por meio de eventos científicos, locais, regionais e nacionais.  

      Cabe citar os nomes das professoras que atuam ou atuaram no Curso da UFG e 

são egressas dos já citados cursos de Especialização em Musicoterapia, realizados na década 

de 90: Eliane Faleiro (profª substituta); Claudia Regina de Oliveira Zanini (profª efetiva); 

Eliamar Aparecida de B. Fleury e Ferreira (profª efetiva); Leomara Craveiro de Sá (profª efetiva 

aposentada) e Sandra Rocha do Nascimento (profª efetiva). 

    Outras significativas presenças de professores do CBM no Curso da UFG tem se 

dado por meio de participações em Bancas de Defesa de Dissertação do Programa de Pós-

Graduação em Música da UFG e/ou em Bancas de Concurso para docente de Musicoterapia: 

Marco Antônio Carvalho Santos, Marly Chagas e Lia Rejane Mendes Barcellos. 

  À esta última, finalmente, presto minha homenagem e faço agradecimentos 

especiais, agora escrevendo em primeira pessoa, por ter participado de meu primeiro encontro 

com a Musicoterapia, naquele citado Curso de Extensão em maio de 90; da banca do 

Concurso para docente da UFG; na suplência de minha banca do Mestrado em Música (2002); 

e, para minha honra, em minha defesa de tese de Doutorado em Ciências da Saúde (2009), 

também na UFG, na Faculdade de Medicina. 
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O CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA E SUA CONTRIBUIÇÃO 

POLÍTICA PARA O MOVIMENTO PROFISSIONAL DA MUSICOTERAPIA 

Marly Chagas
10

 

 

Aqueles que sabem que não existem outras mediações 

 para engendrar provisoriamente o social 

 devem respeitar com um cuidado infinito  

as frágeis formas das falas criadas pela arte política  

– como já o fizeram para as mediações científicas, 

 técnicas, jurídicas, religiosas e econômicas 

(Latour, 2004, p.19) 

 

As primeiras palavras do livro de atas do Comitê Latinoameircano de Musicoterapia 

(CLAM) são: 

“ aos vinte e dois dias do mês de julho de 1993, durante o VII Congresso Mundial 

de Musicoterapia, realizado em Victória (Espanha) foi  criado o Comitê Latino 

Americano de Musicoterapia  No grupo de trabalho da América Latina foi eleita 

Presidente deste Comitê  Cecília Fernandez Conde, brasileira, criadora do curso 

de  Musicoterapia do Rio de Janeiro bem como os musicoterapeutas dos seguintes 

países:  Patrícia Pellizari ( Argentina), Ronaldo Millecco (Brasil), Miriam 

Carreño (representante da Venezuela_  Tereza Fernandez (representeante de  

Cuba) Mariela Petraglia representante do México), Lizete Saer (representate da 

                                                           
10
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Câncer. Presidente do Comitê Latino Americano de Musicoterapia, presidente da Associação de Musicoterapia do Rio de Janeiro, 
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oncologia, humanização e interdisciplinaridade. 
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Colombia). Lilian Chuza (representante do Peru), Diego Schapira ( representando 

Esperanza  Alzamindi do Uruguai) Foi eleita assessora do Comite 

Latinaoamericano de Musicoterapia a musicoterapeuta Claudia Mendonza da 

Argentina. O Comitê tem por finalidade congregar os musicoterapeutas  dos 

países da América latina, divulgar e apoiar os trabalhos dos musicoterapeutas 

latinoamericanos e fomentar novos cursos de formação  em musicoterapia.este 

comitê foi confirmado durante o encontro latinoamericano de musicoterapia 

realizado  no  Centro de  Convenções do  Hotel Glória,1994 

 

Esse movimento foi realizado No I Encontro Latinoamericano de Musicoterapia, 

organizado pelo CBM e pela AMTRJ. Antes dessa data, em 1990, essas duas entidades  

organizaram realizaram no Rio de Janeiro o 6º Congresso Mundial de Musicoterapia. A liderança 

vibrante e generosa do Conservatório permitiu, em plena recessão econômica  provocada pelo 

Plano Collor, congregar 24 países e 600 musicoterapeutas. “Não há agrupamento sem 

(re)agrupamento, não há reagrupamento sem uma palavra mobilizadora”. (LATOUR,, 2004, p. 

20)  

A política tem a importante função nos relacionamentos dos grupos de criar relações, 

formar redes, fazer contatos.  É fazendo existir o envolvimento em um grupo que surge o público 

que, criado pela própria política, não existiria sem ela (LATOUR, 2004, p 18).  

A mediação de Cecília Conde, sua fala mobilizadora, ultrapassou a criação-invenção de 

nossa profissão no Rio de Janeiro, no Brasil, para estender-se a América Latina, ao mundo... 

Junto á influência de Cecília, a presença segura e competente de Lia Rejane Mendes Barcellos, 

musicoterapeuta formada pelo CBM, precisa ser  ressaltada. Conhecida mundialmente, Lia 

Rejane por dois mandatos foi membro da Diretoria da Federação Mundial de Musicoterapia, 

tendo coordenado a Comissão de Prática Clinica. Essa comissão, integrada por membros dos 

cinco continentes e pelo prof. Marco Antonio Carvalho Santos, do Brasil, elaborou-se a definição 

de musicoterapia, adotada oficialmente por essa federação.  Rejane é co-editora da Revista 

Voices, editora da Revista Pesquisa e Música.  
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Outros musicoterapeutas se destacam no panorama nacional, e mundial da Musicoterapia  

Eu mesma, formada no CBM, fui presidente do CLAM e Secretária Geral da União das 

Associações de Musicoterapia (UBAM) . Este último cargo foi ocupado também pelos 

musicoterapeutas aqui formados Ronaldo Millecco e Marco Antonio Carvalho Santos.   

O CLAM, a Federação Mundial de Musicoterapia (WFMT), a UBAM, a AMTRJ são 

estâncias políticas de nossa categoria profissional. . Entendendo desta maneira, ao criar relações 

e grupos, não podemos ter certeza dos lugares em que as ações do Conservatório chegam. 

Escapa-nos a totalidade do que resulta de nossa política. “ 

A política, tanto quanto a Ciência, se constitui em instituição heterogênea que pertence 

“ao conjunto dos regimes de enunciação” (LATOUR, 2004,p 13). Com a política pensada dessa 

maneira, inventamos, ousadamente, mais do que um grupo, ou uma associação: inventamos uma 

sociedade com  traduções que se estabelecem em mediações práticas. (LATOUR, 2004). 

Criamos a Ciência ao enunciá-la. Igualmente criamos, junto às iniciativas do Conservatório, e da 

AMT-RJ, uma musicoterapia e uma sociedade de muitos movimentos, de muitas traduções e 

mediações( CHAGAS, 2008). 

 Enorme desafio! Estabelecer um ponto de chegada que se move constantemente, 

provando um deslocamento ininterrupto de todos. “’Fazer fermentar’, às vezes confundir ou 

mesmo perturbar a vida pública, mas também ‘agitá-la’” ( LATOUR, 2004, p36).  

 Esta é uma parte da política constante e sempre renovável do CBM-CEU no cenário da 

musicoterapia mundial. 
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Política em Musicoterapia
11

 

Polllyanna de Azevedo Ferrari
12

 

Ao começar a pesquisar o que havia de produção sobre o tema “Política em 

Musicoterapia” me deparei com o site "Key changes music therapy services” (Columbia SC) que 

fazia referência a seguinte enquete realizada no twitter: "O que musicoterapeutas e políticos têm 

em comum? (2010)”. Houve uma votação e a resposta eleita foi: "Ninguém sabe ao certo o que 

eles fazem todos os dias ou quem paga seus salários! (2010)”.  

 “Musicoterapia e Política - Elas se misturam?”, esse é o título do artigo onde Michelle 

Forinash (2004) levanta algumas questões que gostaria de citar para reflexão: Existe uma relação 

entre a musicoterapia e política? Deve haver uma? Os musicoterapeutas acreditam no impacto da 

política nacional na nossa profissão? Musicoterapeutas são politicamente conscientes e 

ativos? Ser parte de uma "profissão de ajuda" nos coloca acima da disputa política? Há uma voz 

política predominante entre os musicoterapeutas - estamos mais liberais ou mais 

conservadores? Será que isso importa? Isso deve importar? 

  Simon Procter (apud MIYAKE, 2008) entende a prática da musicoterapia como 

engajamento político. Stige (ibid), por sua vez, afirma que a mudança social poderia ser uma 

parte da agenda do musicoterapeuta. Myake (ibid) complementa: A musicoterapia é 

absolutamente um ato político. 

O desafio consiste em esclarecer o que se entende por política. No “Dicionário Aurélio 

Buarque de Holanda” (Ferreira, 2004) a palavra política é definida como o conjunto de 

fenômenos e das práticas relativos ao Estado ou a uma sociedade; a arte e ciência de bem 

governar, de cuidar dos negócios públicos; como qualquer modalidade de exercício da política, a 

habilidade no trato das relações humanas e, por fim, como o modo acertado de conduzir uma 

negociação. 

                                                           
11

 Trabalho apresentado na Mesa : “Política em Musicoterapia” do XVII Fórum Estadual de Musicoterapia da AMT-

RJ (14 de outubro de 2011). 
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Segundo Carlos Fayt (1960), em sua acepção científica, política é o conjunto de 

conhecimentos sistematizados referentes à organização e governo das comunidades humanas 

passadas e presentes, de suas instituições e das diversas doutrinas políticas que tem inspirado seu 

desenvolvimento, levando em conta as relações de poder estabelecidas entre seus membros.  

Para o autor (ibid), o conceito amplo e genérico de política pode ser definido como toda 

classe de poder organizado, não apenas os associados unicamente com poder do Estado. 

Podemos entender a política como uma intervenção na realidade. Marly Chagas (2008) aponta a 

função da política de criar relações, formar redes. 

AMT-RJ 

A Associação Brasileira de Musicoterapia (ABMT) foi fundada, em setembro de 1968, por 

profissionais que já utilizavam a música com objetivos psicopedagógicos e terapêuticos. A 

ABMT tinha âmbito nacional e visava congregar e promover trocas entre estes profissionais. Em 

1984, a ABMT passa a ser a Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro (AMT-

RJ). 

 A AMT-RJ tem atuação abrangente, tendo como função a divulgação da musicoterapia 

como conhecimento e como profissão no Estado do Rio de Janeiro, bem como a participação no 

movimento nacional de Associações de Musicoterapia. 

A Missão da AMT-RJ preconizada em seu estatuto é “Promover o desenvolvimento, a 

aplicação e a divulgação da Musicoterapia”. Para tanto, entendemos como objetivos  

estratégicos abrir novos mercados de trabalho para os musicoterapeutas; Consolidar a imagem 

institucional da AMT-RJ; Garantir a satisfação de interesses dos associados ligados à 

Musicoterapia; Implantar uma estrutura organizacional adequada instrumentalizada e ampliar o 

conhecimento em Musicoterapia. 

 Temos tentado promover maior relacionamento com os associados; aumentar os números 

de associados em dia com a AMT-RJ (acima de 100); buscar maior participação dos 

Musicoterapeutas nos eventos e atividades da AMT-RJ; manter contato com a UBAM e estar em 

dia com as obrigações financeiras. 
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Na função de ampliar o conhecimento em Musicoterapia, no ano de 2011 realizamos a 

palestra sobre os Efeitos Sonoros de ondas sonoras audíveis, ministrada pela Dra. Márcia 

Capella, do Programa de Oncobiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro; o Curso de 

atualização em Musicoterapia e Atenção Primária; a I Jornada Fluminense de Musicoterapia em 

Reabilitação no Centro Integrado de Atendimento ao Deficiente (CIAD) e o presente Fórum 

Estadual de Musicoterapia. Todos esses eventos contaram com um número reduzido de 

participantes. 

A AMT-RJ realizou novas parcerias na organização de eventos como o Ato Político e 

Comemorativo do Dia Nacional da Luta Antimanicomial e o Arraiá das Artes, festa inclusiva 

com a participação ativa da Associação. Além disso, apostamos em algumas ações estratégicas: a 

reformulação do site da AMT-RJ, o lançamento da nova edição do Informativo (Informativo 

Sonoro Online - ISO) e da nova carteirinha de associado, agora mais moderna e resistente. 

A AMT-RJ tem participado do movimento das AMTs de todo o Brasil para a criação de 

uma Associação Nacional de Musicoterapia e do Movimento em prol da graduação em 

Musicoterapia na UFRJ.  

Também obtivemos algumas conquistas nacionais recentes, como a entrada da 

musicoterapia na Classificação Brasileira de Ocupações (2239-15) e a oficialização da 

Musicoterapia no Sistema Único de Assistência Social.   

Em setembro desse ano, a AMT-RJ enviou à Secretaria de Saúde um abaixo assinado 

considerando que: a profissão de Musicoterapeuta está inscrita no plano de cargos e salários 

previsto pela Prefeitura do Rio de janeiro através da lei 2998 de 2000; Musicoterapeutas foram 

efetivados através do concurso público do município do Rio de janeiro em 2001;  Por não serem 

contemplados nos concursos dos últimos anos, os musicoterapeutas passaram a ser contratados 

através das organizações sociais e cooperativas; Existe forte demanda criada acerca do 

profissional musicoterapeuta nas diversas instituições públicas do Rio de janeiro. Esse 

documento foi assinado pelos gestores dos serviços de saúde para reivindicar a inclusão do 

profissional Musicoterapeuta no próximo concurso do município do Rio de Janeiro para a área de 

Saúde ainda neste ano de 2011.  
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Enviamos, em julho desse ano, uma solicitação ao Senado para a inclusão da 

musicoterapia no CNES. Atualmente perdemos espaço no mercado de trabalho devido ao fato da 

Musicoterapia não estar cadastrada no SUS. Em setembro de 2010, a AMT-RJ apresentou um 

panorama da Musicoterapia no Estado do Rio de Janeiro. Nesta pesquisa foram entrevistados 74 

musicoterapeutas, dos quais 39% atuam em Instituições Públicas. Atualmente, a produção desses 

musicoterapeutas acaba sendo faturada como pertencente à outra categoria profissional que 

possua cadastro no SUS. O serviço não perde, pois não deixa de faturar pelos atendimentos 

realizados pelo musicoterapeuta. No entanto, para as instituições, o trabalho dos 

musicoterapeutas não têm visibilidade, já que não ocorrem faturamentos em nome da 

Musicoterapia. Para a nossa categoria, este é mais um empecilho para justificar a contratação de 

um musicoterapeuta em uma instituição e para incluir a Musicoterapia em novos concursos 

públicos. 

Pelo o que entendemos até o momento, para que esta situação seja revertida, o número 

registrado na CBO do musicoterapeuta (2239-15) precisa ser cadastrado no Ministério da Saúde 

para que passe a ser utilizado no preenchimento dos formulários de cobrança do SUS. Todos os 

técnicos que prestam serviço em estabelecimentos SUS são cadastrados no CNES (Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e ao serem cadastrados informam seu CBO. É através 

desta informação que o profissional passa a ser autorizado a assinar cobranças, mas para isso seu 

número da CBO precisa estar devidamente cadastrado. 

Cada profissão tem vinculada ao seu número de CBO códigos de procedimento para 

serem lançados na sua produção diária no serviço. O CNES é a base para operacionalizar os 

Sistemas de Informações em Saúde, imprescindível ao gerenciamento em todos os níveis do 

governo.  Está organizado em um grande banco de dados sempre atualizado – o DATASUS, que 

propicia tanto ao gestor o conhecimento da realidade da rede assistencial e a possibilidade de 

planejamento como a população, o exercício do controle social. Os dados do DATASUS dizem 

respeito tanto a profissionais que trabalham na rede pública como em consultórios ou clínicas 

particulares. Por isso, pensamos que estarmos no CNES é fundamental para a visibilidade e 

crescimento da musicoterapia. 

Deixo algumas questões: A musicoterapia pode ser considerada um ato político por si só? 

Que bandeiras a musicoterapia pretende levantar? Por que temos dificuldade de engajamento 
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entre nós musicoterapeutas? Como a AMT-RJ e o movimento político nacional podem facilitar 

esse engajamento? Onde estamos errando? 

Finalizo com uma frase da filósofa Marilena Chauí: “A política não é uma ciência. É uma 

arte, uma ação que se inventa”.  
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Tocar em grupo: uma experiência possível para jovens de uma comunidade 

popular de Porto Alegre. 

Mariane Oselame
13

 

 

Esse trabalho tem o objetivo de apresentar uma experiência de estágio realizado em 2010 para o 

curso de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O público-alvo da 

intervenção proposta era atendido pelo programa SASE (Serviço de Atendimento 

SócioEducativo), crianças e adolescentes em situação de moradia nas ruas ou em processo de 

“rualização”, da Região Centro de Porto Alegre. Através da estratégia “Tocar em grupo” foi 

desenvolvido o trabalho musicoterápico com esses jovens durante quatro meses. Por me permitir 

dialogar com a perspectiva cultural e social, escolhi a aborgadem de Musicoterapia Comunitária 

para fundamentar essa intervenção. O indivíduo é uma pessoa em contexto. Dele, os elementos 

culturais são internalizados. O trajeto humano individualmente atravessa assim a cultura e o 

coletivo. Na musicoterapia dentro da prática ecológica, o paciente individual não deve ser 

negligenciado, mas o foco para as intervenções deve ser estendido para abranger todo o presente 

em um meio definido. Pode-se perceber ao final do trabalho que foi possível favorecer o 

desenvolvimento de habilidades sociais e maior integração entre os participantes no sentido de 

ser aceito, valorizar as relações sociais e adaptar-se à novas situações. 

Palavras-chave: Musicoterapia Comunitária, Jovens, Tocar em Grupo. 
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O CANTO E O ESTADO ALTERADO DE CONSCIÊNCIA 

 

Mayra Couto  

 

 Essa monografia busca compreender algumas relações entre a música, especificamente o canto 

de canções e mantras e os estados alterados de consciência. Para isso, utiliza-se das concepções teóricas 

de Stanislav Groff, Robert Jourdain, Mário de Andrade, Even Ruud, Helen Bonny e Carol Bush, 

ilustrando-as com exemplos clínicos de experiências de estágio do Inca, anotações do diário de campo 

da autora  sobre a sua vivência num Ashram hinduísta, e o relato de experiência do musicoterapeuta 

Sandro Ferreira com a prática de mantras. Concluí que estamos sujeitos aos efeitos do som, antes 

mesmo de termos consciência disso, e que a música e as sonoridades de uma maneira geral podem 

influenciar em qualquer alteração da consciência. Particularmente o canto, uma das mais antigas 

maneiras de o homem entrar em contato com o transcendente, facilita essa experiência. Um exemplo é 

observado nos efeitos do mantra, prática pertencente à experiência do não-pensamento. Outro pode 

ser observado no efeito de algumas canções, aqui vistas como facilitadoras à transcendência de 

barreiras espaciais, temporais, bem como de encontros espirituais.  
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CANÇÕES POPULARES BRASILEIRAS INSERIDAS NA CLÍNICA DA 

MUSICOTERAPIA NO CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL 

Murillo Britto 

Utilizando sua experiência de doze anos como musicoterapeuta clínico atuando em quatro CAPS 

na área da Saúde Mental com adultos e crianças no R.J. e S.G., o profissional discutirá alguns exemplos 

de intervenção musicoterápica a partir de canções do universo da Música Popular Brasileira ocorridos 

neste contexto ( Saúde Mental). 

A proposta é pensar como tais intervenções se constituíram em possibilidades de promoção de 

saúde junto a pacientes inseridos em processos musicoterápicos nos CAPs referidos pelo profissional 

musicoterapeuta. Abordando como a canção popular historicamente se entranha na cotidianidade e 

consequentemente na vida dos cidadãos comuns pode a mesma também se estabelecer em potente 

agente na promoção da SAÚDE. 

Palavras Chave: SAÚDE, CANÇÃO e INTERVENÇÃO MUSICOTERÁPICA. 
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A BATERIA E A PERCUSSÃO COMO AGENTES TRANSFORMADORES EM 

MUSICOTERAPIA 

Di Lutgardes 

     

Esse trabalho pretende analisar alguns aspectos do potencial terapêutico dos instrumentos 

percussivos na atividade pedagógica e na musicoterapia englobando escrita rítmica, objetos 

como percussão, identidade sonora, pulso, ritmo e repertório rítmico.    

 Associo estudos de José Miguel Wisnik, Fernando Barba, Ana Sheila Tangarife, Robert 

Jourdain e Oliver Sacks com minhas vivências profissionais como musicoterapeuta, músico e 

professor de música. Concluí que o conhecimento rítmico juntamente com as técnicas de 

obtenção do som, as diferentes características rítmicas e os diversos instrumentos percussivos 

são indispensáveis à prática e a formação do musicoterapeuta.    

Palavras-Chave: Percussão, Ritmo, Repertório Rítmico e Identidade Sonora. 
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