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MUSICO TERAPIA 
Uma Nova Ciência em Desenvolvimento 
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INTRODUÇÃO 

Sou psicóloga clínica, formada em 1983, especializada em Psicoterapia 
Junguiana coligada à Abordagem Corporal no Sedes Sapientiae, em 1993. 
Venho de uma família musical, e considero a música a principal herança 
deixada por minha mãe. Ela nasceu com uma belíssima voz soprano, 
apesar de não ter estudado canto. Quando jovem estudou piano até o 5° 
ano. Sua família sempre se reunia para cantar, e dançar. 

Iniciei os meus estudos em piano aos seis anos. No entanto, minha 
trajetória nesses estudos foi um tanto conturbada, até ser convidada para 
ingressar num conjunto de acordeães, tornando-me musicista. Em 1996 
iniciamos o trabalho do nosso primeiro CD - Volta ao Mundo, lançado 
em 1997. 

Simultaneamente, no consultório, fui sendo "capturada" pelos 
elementos sonoro - musicais. Uma forte "intuição"(l) me fez utilizar a 
música como um recurso facilitador no processo terapêutico de crianças, 
adolescentes, e adultos das mais variadas idades, pertencentes a diferentes 
camadas sociais, com os mais variados diagnósticos, sempre obtendo 
resultados rápidos e eficazes. 

A partir desta constatação senti necessidade de buscar fundamentação 
teórica e científica, para uma maior compreensão daqueles fenômenos 
observados empiricamente, através da minha prática clínica. 

Hoje sou Especialista em Educação Musical - Área de Concentração 
- Musicoterapia (Faculdade de Música Carlos Gomes, 2000), e 
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Especializanda em Musicoterapia nos Serviços de Saúde (Faculdade 
Paulista de Artes). Sou membro da Comissão Científica da APEMESP
Associação de Profissionais e Estudantes de Musicoterapia do Estado de 
São Paulo. 

Este artigo tem como objetivo apresentar um panorama geral desta 
nova ciência - Musicoterapia - no sentido de informar, divulgar, e propor 
reflexões sobre esta proposta terapêutica não-verbal(2) de grande valor 
para o desenvolvimento dos aspectos bio-fisio-psico-social do indivíduo. 

ln principium erat verbum, enuncia São João no início do primeiro 
capítulo do seu Evangelho, o que traduzido 
diferentemente por "No começo era o Verbo", ou " ... aPalavra", 
ou ainda" ... o Vocábulo". Outros, porém, talvez mais avisados, 
pensam que a melhor tradução de verbum seria"... o som", ou 
então " ... o canto". Apoiam a sua argumentação no fato de que, na 
tradição imemorial, o Criador era tido como sendo um canto 
infinito, e a Criação deveria ser considerada como uma cristalização 
desse canto. (COTTE, 1988) 

BREVE HISTÓRICO 

O uso terapêutico da música é conhecido desde o início dos tempos. 

Na mitologia vamos encontrar deuses e semideuses, que possuem a 
milagrosa habilidade musical, interferindo no curso do desenvolvimento 
psíquico tanto no plano individual como coletivo. Entre eles, Orfeu com 
o seu canto submetia os animais selvagens, detinha o curso das ondas, 
fazia dançar as árvores e rochas. 

Papiros médicos egípcios datados de cerca de 1550 a.c., encontrados 
pelo antropólogo francês Vlande Petkie no século XIX, atribuíam à música 
influência sobre a fertilidade da mulher. Na Bíblia temos David tocando 
lira para acalmar o Rei Saul. 

Na Antigüidade seu uso terapêutico é conhecido por Platão e 
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Aristóteles entre outros. Platão recomendava música para a mente e o 
corpo, e também para vencer fobias. Aristóteles descrevia seus efeitos 
benéficos na catarse emocional, e nas emoções que julgava incontroláveis. 
Esculápio, também prescrevia música para as pessoas com mente 
perturbada. 

Segundo o pensamento de Pitágoras, a estrutura da música permitiria 
e bastaria para explicar a estrutura do Universo. 

Nas culturas primitivas, até os nossos dias, ritmos e melodias são postos 
em ação e o enfermo possuído se liberta dos seus males ao escutar a 
fórmula invocatória (xamanismo e pagelança). 

A musicoterapia, como Ciência, é bastante recente, tendo seu 
desenvolvimento acelerado após a 2' Guerra Mundial, com o tratamento 
dos feridos e traumatizados pela guerra tanto em hospitais psiquiátricos 
como em hospitais gerais. A partir desse momento, músicos e médicos 
formaram um grupo de pesquisa para estudar os efeitos da música na 
saúde. 

Em 1950, foi fundada a primeira entidade nos E.u.A.: a National 
Association for Music Therapy. No Brasil, o primeiro curso de 
musicoterapia foi dado por Rolando Benenzon, no Conservatório 
Brasileiro de Música no Rio de Janeiro, em 1968, mesmo ano que foi 
fundada a primeira associação na América do Sul, em Buenos Aires, 
Argentina. 

Atualmente, com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde 
em 1996, a Musicoterapia se desenvolve no campo da Ciência e é 
rapidamente difundida em todos os países. 

DEFINIÇÕES 

São muitas as definições existentes de musicoterapia, aqui transcrevo 
algumas que considero importantes para se conhecer esta nova ciência 
em desenvolvimento. 
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"Musicoterapia é a utilização da música e/ou de seus elementos (som, 
ritmo, melodia e harmonia), parafacilitar e promover a comunicação, 
aprendizado, relacionamento, mobilização, expressão, organização e 
outros objetivos terapêuticos relevantes, a fim de atender às necessidades 
físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. " 

(Definição segundo a Federação Mundial de Musicoterapia, 
apresentada em julhol1996 em Hamburgo - Alemanha - durante o VIU 
Congresso Mundial de Musicoterapia). 

"Ciência em desenvolvimento, que utiliza elementos sonoro-ritmico
musicais como intermediários da comunicação e expressão do indivíduo, 
com o fim de lograr um equilíbrio entre as três áreas da conduta humana: 
mente, corpo e objeto externo". 

(Smith, 1994) 

"Musicoterapia é o processo interpessoal no qual o terapeuta utiliza 
a música e todos os seus aspectos - físico, emocional, social, estético e 
espiritual - para ajudar os clientes a melhorarem, restaurarem e 
manterem a saúde. Em algumas situações as necessidades dos clientes 
dirigem-se diretamente para os elementos da música; em outras, para o 
relacionamento interpessoal desenvolvido entre o cliente, o terapeuta e 
o grupo. A música, usada como terapia, pode ser criada pelo terapeuta 
ou pelo cliente, ou pode vir da literatura existente de vários estilos e 
períodos. " 

(Bruscia, 2000) 

"Musicoterapia é o campo da medicina que estuda o complexo som
ser-humano-som, para utilizar o movimento, o som e a música, com o 
objetivo de abrir canais de comunicação no ser humano, para produzir 
efeitos terapêuticos, psicoprofiláticos e de reabilitação no mesmo e na 
sociedade." (Benenzon, 1988) 
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MUSICOTERAPIA 

A musicoterapia, como a medicina, e a música, une ciência e arte. É 
uma proposta de intervenção terapêutica não-verbal, que se utiliza da 
música e/ou elementos sonoros, como principais recursos de trabalho 
junto ao cliente, ou paciente, com o objetivo de "abrir" outros canais de 
comunicação que não a linguagem falada. 

É uma terapêutica que pode ser aplicada nas áreas: clínica, hospitalar, 
institucional, empresarial, educacional, psico acústica, pesquisa, etc. 

O trabalho a ser realizado pode ser tanto preventivo, como de 
reabilitação. 

A musicoterapia é indicada para todo e qualquer diagnóstico. É 
importante salientar que não é necessário o indivíduo ser músico ou ter 
qualquer formação musical, para ser musicoterapeutizado. A única contra
indicação sempre foi em casos de epilepsia musicogênica, mas estudos 
recentes parecem ter demonstrado que já tem sido aplicada nesses casos 
com sucesso. 

Dependendo das necessidades do indivíduo, o atendimento pode ser 
individual, ou grupal. A musicoterapia pode ser uma terapêutica auxiliar 
ou autônoma, como também multidisciplinar. 

Os primeiros musicoterapeutas vieram de outras áreas de atuação, 
como músicos e/ou bacharéis em música, psicólogos, etc. Hoje, no Brasil, 
a maioria dos musicoterapeutas vem de cursos regulares de graduação. 
Em seguida, um menor número de especialistas em musico terapia, 
formados por cursos regulamentados, e uns poucos mestres em 
musicoterapia com formação, principalmente, nos E. u.A. 

O curso de graduação, é um curso de nível superior, com duração de 
quatro anos, e o curso de especialização em musicoterapia tem duração 
de dois anos. O currículum integra três grandes áreas: científica, musical 
e de sensibilização. O musicoterapeuta além de possuir conhecimentos 
musicais, deve executar bem, pelo menos, um instrumento; inclui-se aqui 
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o canto. 

No Brasil, os cursos de graduação e pós-graduação em musicoterapia 
são reconhecidos pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura). Mas 
como profissão ainda está por ser regulamentada. 

Apesar de ser considerada uma nova ciência, a musicoterapia é 
reconhecida e bastante difundida nos E.U.A., Alemanha, Itália, França, 
Argentina, etc. 

Estudos e pesquisas nesta área têm demonstrado tanto quantitativa 
como qualitativamente a eficácia deste trabalho em todas as suas áreas 
de inserção. 

O musico terapeuta pode trabalhar de forma autônoma ou com uma 
equipe multidisciplinar (médico, fisioterapeuta, psicólogo, ocupacional, 
etc.). 

Música na musicoterapia pode ser um som, um elemento sonoro, 
uma célula rítmica, um ruído, ou qualquer coisa que produza som e seja 
significativo para o indivíduo. Assim, a proposta não é a busca da estética, 
ou do belo, mas aquilo que se pode expressar e compor naquele momento. 
O processo terapêutico se dá através do fazer musical. 

As abordagens teóricas em musicoterapia são: Fenomenológica -
Existencial, que se preocupa com a busca da essência (introspecção); 
Psicodinâmica - Modelo Psicanalítico, com o ajuste mais adequado da 
personalidade; Behaviorista - Modelo Comportamental, propõe a 
modificação da conduta; Modelo Médico - Biológico, se preocupa com 
a influência psicofisiológica; e Histórico-Social, se preocupa com o 
contexto social (esta abordagem permeia todas as outras). 

Os métodos são: 

1) Benenzoniano - Dr. Rolando Benenzon - Argentina, que utiliza o 
princípio de ISO (Identidade Sonora) proposto por AItschuler. O princípio 
de ISO se refere à identidade sonora que cada ser humano tem dentro de 
si, e também desenvolveu os seguintes princípios: ISO Gestáltico, ISO 
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Complementário; ISO Grupal; ISO Cultural, ISO Universal. Objeto 
Intermediário (instrumento de comunicação); Objeto Integrador 
(instrumento líder). 

2) GIM (Imaginação Orientada e Música) - Dra. Helen L. Bonny -
E.u.A. - encoraja uma resposta à música sob a forma de imagens 
sinestésicas, visuais e emocionais. 

3) Nordoff e Robbins - Inglaterra - (leva em conta a intuição clínica, 
e a música como principal elemento terapêutico, o terapeuta é apenas 
aquele que intervém, e a principal técnica utilizada neste método é a 
improvisação) . 

4) Gianluigi di Franco - Itália - a voz aliada ao movimento. 

5) Tomatis - França - o indivíduo é submetido a uma avaliação auditiva, 
e depois escuta uma série de músicas (todas compostas por Mozart) 
selecionadas pelo terapeuta, de acordo com suas necessidades. 

"Nas concepçõesfilosóficas dos persas e dos hindus sobre a origem 
do cosmo e do universo, o primeiro foi uma substância acústica. Supõe
se que o universo originou-se, em princípio, pelo som emergido das 
profundezas do abismo, convertendo-se em luz; e que pouco a pouco, 
essa luz transformou-se em matéria. Mas esta materialização nunca foi 
total, porque cada matéria ou objeto continua retendo, em maior ou 
menor medida, parte dessa substância sonora originária. Quer dizer, 
considero que cada matéria mantém dentro de si a substância acústica 
que a originou. Daí concebo a idéia de que cada ser humano tem dentro 
de si uma identidade sonora, que o caracteriza, e que se chama ISO. 

Essa identidade sonora leva implícita a origem do universo. " 

(Benenzon, 1988) 

As técnicas utilizadas em musicoterapia são: Improvisação Livre ou 
Orientada; Imitação ou Espelho; Complementária; Composição; Re
criação; Combinação (Artes Cênicas e Artes Plásticas; Princípio 
Integrador; e outras. Metodologia: Entrevista Inicial; Ficha 
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Musicoterapêutica; Estudo Biográfico; Histórico Sonoro-Musical; 
Testificação Musical; Teste Projetivo Sonoro-Musical; Avaliação Sonoro
Rítmico-Musical: grau de capacidade imitativa; grau de capacidade 
complementativa; grau de capacidade associativa; grau de capacidade 
criativa. 

Sessão Musicoterápica: Proposta; Desenvolvimento; Equipamento 
Utilizado; Objetivos; Avaliação; Recomendações; Anotações Melódicas, 
Rítmicas; Observações; Fechamento. A sessão, portanto, se divide em 
três momentos: o primeiro momento é chamado Aquecimento; o segundo 
momento, Desenvolvimento; e o último, Fechamento da sessão. 

Setting Musicoterápico: A sala de musicoterapia deve ser ampla, 
com o piso de madeira, e se possível as paredes também em madeira para 
proporcionar uma melhor acústica; conter instrumentos musicais, os mais 
variados possíveis; colchonetes; material de artes plásticas; material 
variado possibilitando colagem, representação teatral, etc. 

Na musicoterapia, o principal instrumento disponível é o próprio 
corpo. E o instrumento musical nada mais é do que um prolongamento 
do corpo daquele que o executa. 

Os musicoterapeutas também utilizam e reconhecem a importância de 
se trabalhar a transferência e contra-transferência que ocorre durante 
as sessões musicoterápicas, preocupando-se, portanto, com o seu próprio 
processo de auto-conhecimento. 

No cérebro, a área da audição está muito próxima ao sistema límbico 
(área das emoções). Isto parece explicar uma das vantagens desta proposta 
não-verbal, que atua na audição, uma vez que os elementos sonoros
musicais perpassam a área do pensamento, sem tantas barreiras, tantas 
defesas intelectuais. 

Estudos e pesquisas, que fazem uso de equipamentos de medição, 
têm demonstrado que indivíduos em situação de coma, epiléticos, etc. 
que foram submetidos à estimulação sonora-musical, apresentam 
alterações significativas quanto aos batimentos cardíacos, ondas cerebrais, 
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nível de sudorese, temperatura corporal, etc. Num experimento recente, 
no Brasil, em epiléticos, com acentuado número de convulsões, depois 
do grupo controle ser submetido a várias sessões de audição de uma 
determinada obra de Mozart Gá estudada e considerada com uma estrutura 
apropriada ao cérebro), observou-se uma diminuição significativa na 
freqüência e na intensidade das convulsões. 

Vários experimentos científicos, como estudos de caso, têm 
demonstrado os efeitos biológicos e psicológicos do som: 

Incrementa ou diminui a energia muscular, segundo o rítmo. 

Pode acelerar o rítmo respiratório, ou alterar sua regularidade. 

Produz efeito marcado, ou variável, na pulsação, na pressão 
sangüínea e na função endócrina. 

· Diminui o impacto dos estímulos sensoriais. 

· Reduz ou retarda a fadiga, incrementando o endurecimento 
muscular. 

Aumenta a atividade voluntária. 

É capaz de provocar mudanças nos traçados elétricos do organismo. 

Pode produzir mudanças no metabolismo e na biossíntese de vários 
processos enzimáticos. 

· Pode promover: a auto-expressão, a auto-estima, a auto-imagem, 
a interação social, favorece a comunicação, a catarse, o aparecimento de 
recordação, emoções e sensações que a linguagem verbal geralmente 
não pode expressar. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A musicoterapia, apesar de ser uma ciência em desenvolvimento, tem 
contribuído consideravelmente em termos de um maior e melhor 
desenvolvimento bio-fisio-psico-social. Arte e Ciência se fundem, gerando 
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como consequência saúde e bem estar fisico e psíquico. 

Considero de extrema importância divulgar esta forma de tratamento, 
não apenas por ter uma afinidade com esta área, mas principalmente por 
ser uma profissional da área de saúde que acredita e reconhece a 
importância do trabalho multidisciplinar. 

A MÚSICA PROPÕE VIAGENS .... 
IMAGENS SE FORMAM 

UM "ENTREGAR-SE" SEM MEDO 
ABRE-SE UM "PORTAL SAGRADO" 

NASCE A MAGIA 

Para quem se interessar em conhecer um pouco mais sobre 
musicoterapia procure o Site da APEMESP (Associação de Profissionais 
e Estudantes de Musicoterapia do Estado de São Paulo): www. apemesp. 
hpg.com.br 

NOTAS E REFERÊNCIAS BlliLIOGRÁFICAS 

(I) "Intuição" - Filos. Contemplação pela qual se atinge em toda a 
sua plenitude uma verdade de ordem diversa daquelas que se atingem 
por meio da razão ou do conhecimento discursivo ou analítico. 

(Dic. Aurélio, 2a ed.) 

(2) grifo do autor 

BENENZON, Rolando, Teoria da Musicoterapia. São Paulo: 
Summus, 1988. 

BRUSCIA, Kenneth, Definindo Musicoterapia. 2" ed. RJ.: Enelivros, 
2000. 

COTTE, Roger lV, A MÚSICA DAS ESFERAS. ln: MÚSICA E 
SIMBOLISMO - Ressonâncias Cósmicas dos Instrumentos e das Obras. 
2" ed. São Paulo: Cultrix, 1991, Cap.l, p.II. 
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