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RESUMO 
 
A música – arte e ciência de combinar os sons de modo agradável ao 

ouvido – assim como outras expressões culturais e artísticas, é capaz de 

despertar sentimentos e trazer lembranças à memória. É um conjunto de 

significados, representações e percepções distintas, que tornam possível 

afirmar que cada indivíduo a perceberá de uma maneira diferente. Essa arte 

põe em funcionamento diversas áreas do cérebro humano, podendo ainda 

induzir atos, pensamentos e emoções, como ocorre com a música religiosa, 

romântica ou com uma mais agitada. Este trabalho tem como objetivo analisar 

os benefícios que a música, através da arteterapia, pode oferecer ao ser 

humano. Além disto, se propõe a investigar o poder, a importância e a 

utilização de uma melodia no processo de cura. A estudar a música como um 

agente influenciador nas emoções e nos sentimentos das pessoas, já que essa 

abrange as dimensões mental/psicológica, física, social e espiritual do 

indivíduo. Sendo considerada, assim, uma terapia capaz de aflorar certos tipos 

de características na personalidade do indivíduo. 

 
Palavras-chave: Música, cérebro humano, arteterapia, processo de 

cura. 
 

 

  



 

 

Nos últimos anos, diversos estudos vêm sendo realizados no intuito 

de conhecer os efeitos que, alguns recursos artísticos, como a música, podem 

causar no cérebro de pacientes que fazem uso de tratamentos terapêuticos. O 

termo que designa a utilização de recursos artísticos em contexto terapêutico é 

a arteterapia. Já a ciência que objetiva desenvolver potenciais e/ou 

restabelecer funções do indivíduo para que ele possa alcançar uma melhor 

integração intra e/ou interpessoal e, conseqüentemente, uma melhor qualidade 

de vida, pela prevenção, reabilitação ou tratamento através da música 

denomina-se Musicoterapia. 

A Musicoterapia é a utilização da música e seus elementos – som, 

ritmo, melodia e harmonia – por um musicoterapeuta qualificado, com um 

cliente ou grupo, num processo para facilitar e promover a comunicação, 

relação, aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos 

terapêuticos relevantes, no sentido de alcançar necessidades físicas, 

emocionais, mentais, sociais e cognitivas. 

Partindo de pesquisas interdisciplinares e utilizando-se de 

metodologias investigativas baseadas nas modernas técnicas artísticas, um 

dos objetivos dos estudos terapêuticos empreendidos com a música é 

conhecer como ela pode ajudar no processo de reabilitação emocional de um 

indivíduo.  

Dessa forma, nos últimos anos, importantes discussões e estudos 

no campo da Musicoterapia estão sendo realizados como forma de integrar os 

resultados obtidos com a realidade prática da música.   

A partir do reconhecimento da importância das pesquisas 

desenvolvidas por musicoterapeutas para a prática musical e, da necessidade 

de divulgar estes estudos aos profissionais da área terapêutica, tem 

desenvolvido um trabalho de conclusão de curso que pretende destacar as 

implicações do uso da música em tratamentos terapêuticos, sob a orientação 

da professora Fátima Alves. 

Este relato de experiências tem por objetivo apresentar o projeto de 

pesquisa e parte da literatura que subsidia este trabalho. Finalmente, feitas 

algumas considerações.  
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo o dicionário Aulete, música é uma palavra que veio do 

grego mousikós, que representa a arte e ciência de combinar os sons de modo 

agradável ao ouvido. Porém, a influência da música no ser humano vai muito 

além do lazer de escutar um disco ou ensinar como um processo pedagógico, 

podendo servir até mesmo para fins terapêuticos. É o caso da Musicoterapia. 

Essa ciência utiliza a música e seus elementos sonoros como 

terapia para a obtenção de uma potencialidade do individuo, resultando numa 

melhor qualidade de vida, seja ela feita por prevenção, reabilitação ou 

tratamento. A música é conhecida como meio terapêutico desde a Antiguidade. 

Relatos históricos comprovam que tem sido reconhecido por milhares de anos 

o potencial da música na cura de doenças. Papiros egípcios datados de cerca 

de 1550 a.C. atribuíam à música influência terapêutica. Na Grécia antiga, 

Pitágoras e Platão descreviam a música como um recurso capaz de 

harmonizar o ser humano. Durante a Segunda Guerra Mundial houve um início 

efetivo da utilização científica da música, dando origem à Musicoterapia. 

A Musicoterapia é bastante ampla e pode ser definida, para a 

Enfermagem, como a utilização criteriosa da Música, enquanto recurso 

complementar no cuidado ao ser humano, visando à restauração do equilíbrio 

possível, do bem-estar e, em muitos casos, a ampliação da consciência 

individual no processo saúde-doença. 

O primeiro plano de estudos foi elaborado em 1944, em Michigan 

(EUA). Helen Lindquist Bonny foi uma dos que trabalharam nesses estudos e 

quem criou o método GIM - Guide Imaginary Music, ou Imagens guiadas e 

música -, o qual usa a harmonia e melodias da música clássica para 

desbloquear profundas tensões interiores, ao mesmo tempo em que analisa 

experiências que já estão arraigadas na psique. A técnica tem por objetivo 

estimular a relação, a motivação e facilitar a comunicação e aprendizagem de 

pessoas ou portadores de deficiências. Também é aconselhável para 

gestantes, pois os sons estimulam a criatividade e comunicação no bebê após 

o nascimento. Nas escolas, ajuda no aprendizado da criança e, em idosos, 

auxilia no desenvolvimento da valorização individual. 
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Musicoterapeutas contam que os efeitos fisiológicos dos elementos 

sonoro-rítmicos-musicais podem ocorrer como reações sensoriais, hormonais e 

fisiomotoras, e como efeitos psíquicos podem desencadear descargas 

emocionais em graus variáveis. Em pesquisas realizadas por Cheryl Maranto e 

Joseph Scartelli, foram analisados os efeitos da música em 130 variáveis 

dependentes e descobriu-se que o uso da música intensificou o tratamento 

médico em 126 delas. A terapia estuda as reações do indivíduo diante de 

estímulos sonoro-musicais, porém cada indivíduo recebe um tratamento de 

acordo com sua queixa principal. Sendo assim, a música é utilizada como 

elemento terapêutico após algumas etapas de diagnóstico. 

Podem ser efetuados a Entrevista Inicial, a Ficha Musicoterapêutica, 

a Testificação Musical e o Teste Projetivo Sonoro-musical. Entrevista Inicial 

consiste na obtenção de informações para o tratamento sobre “a história 

sonora” do paciente e a “queixa principal”. Na Ficha Musicoterapêutica colhem-

se dados sobre o mundo sonoro-musical do indivíduo, desde sua vida 

intrauterina, suas preferências e recusas sonoras e musicais. Na Testificação 

Musical colhem-se dados da manifestação sonoro-musical do paciente (o 

paciente irá tocar ou manipular o instrumento como e qual desejar). No Teste 

Projetivo Sonoro-musical verifica-se a reação do paciente em relação a 

determinadas músicas/sons, com significados simbólicos pré-estabelecidos e 

avaliam-se as capacidades e habilidades corporais, motoras e cognitivas do 

paciente. A Musicoterapia pode ser realizada individualmente ou em grupo. O 

ambiente de trabalho se divide em sala de entrevista e setting de terapia. 

(LOPES, 2011) 

No caso de uma terapia em grupo, o procedimento é um pouco 

diferente. Pode ser aplicada no pátio de uma escola, por exemplo, mas mesmo 

assim, devemos levantar um estudo anterior sobre o ambiente e se basear nas 

necessidades da comunidade, de maneira que possa ser realizada a 

musicoterapia grupal. O tempo do procedimento musicoterápico varia de 

acordo com a necessidade de cada paciente. A única patologia que restringe a 

terapia é quando o paciente é portador de epilepsia musicogênica, que se torna 

uma contraindicação em Musicoterapia, mas apenas como uma breve e 
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reparável interferência no tratamento, havendo sempre o acompanhamento 

médico. (LOPES, 2011) 

A música com fins terapêuticos pode ser realizada somente por um 

profissional graduado no assunto, e ela não é método alternativo como muitos 

pensam. Os musicoterapeutas, devido à sua ampla formação teórica e prática, 

podem atuar em diversas áreas, nas mais distintas especialidades. Esse 

trabalho pode ser realizado em instituições, clínicas, indústrias, empresas, 

hospitais, comunidades e na área de ensino. 

O presente trabalho tem sido organizado de forma a demonstrar e 

promover o reconhecimento dos valores emocionais e curativos que a 

arteterapia, através da música, pode favorecer no processo de reconstrução 

emocional do paciente. Sendo assim, o primeiro capítulo conterá informações a 

respeito do cérebro humano, abordando sua conceituação, capacidade, suas 

divisões e subdivisões e, também, suas funções no corpo humano. 

O primeiro capítulo do trabalho ainda apresentará o sistema auditivo 

de forma que o leitor possua conhecimentos básicos a respeito da anatomia 

dos ouvidos, conheça as principais estruturas e suas funções, abordando 

também o caminho que o som percorre desde que entra pelas orelhas até o 

cérebro. 

O segundo capítulo desta obra apresentará os efeitos ocasionados 

pela música no cérebro humano e terá a finalidade de responder ao seguinte 

questionamento: seria verdade ou mito o fato de que as músicas podem alterar 

comportamentos? 

O terceiro capítulo tem a função de apresentar as principais terapias 

expressivas. Assim sendo, serão apresentados seu conceito, sua finalidade, as 

consequências emocionais desencadeadas por esta experiência e ainda os 

seus benefícios. 

O quarto capítulo apontará o papel da música na terapia. Estudará a 

música como recurso complementar no cuidado ao ser humano no processo 

saúde-doença e como ela pode ajudar no processo de reabilitação emocional 

de um individuo. 

Dessa forma, espera-se apresentar um material que possa ser 

consultado e que promova novas pesquisas e discussões sobre o assunto. 
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CAPÍTULO I 

O CAMINHO DO SOM 

 

A música, assim como outras manifestações culturais e artísticas, é 

capaz de despertar sentimentos e reviver lembranças. É um universo de 

significados, representações e percepções distintas, tornando possível afirmar 

que cada pessoa a perceberá de um modo diferente. Esse tipo de arte aciona 

diversas áreas do cérebro humano, podendo ainda induzir atos, pensamentos e 

emoções, como ocorre com a música religiosa, romântica ou com uma mais 

agitada. Mas como a música é recebida pelo cérebro? Quais áreas são 

afetadas e que reações ela provoca no organismo humano? 

Após o som ser transmitido por moléculas através do ar, ele chega 

ao tímpano, que se agita para dentro ou para fora, conforme a amplitude e 

volume do som que recebe, e também da altura desse som, isto é, se ele é 

grave ou agudo. Entretanto, nesse estágio, o cérebro recebe apenas uma 

informação incompleta, sem distinção do que o barulho realmente representa. 

O resultado final, decodificado pelo cérebro, representa uma imagem mental do 

mundo físico, que é gerado a partir de uma longa cadeia de eventos mentais. 

O primeiro processo dessa cadeia, pode-se dizer que é a extração 

de características, quando o cérebro apenas percebe as características básicas 

da música, por meio das redes neurais especializadas. Nessa fase, o som é 

decomposto em elementos básicos como altura, timbre, localização no espaço, 

intensidade, entre outros. Isso ocorre nas partes periféricas do cérebro. O 

segundo passo ocorre nas partes superiores cerebrais, quando é preciso 

integrar essas informações básicas adquiridas, de forma a obter uma 

percepção completa.  

O neurocientista e músico Daniel Levitin explica no artigo “A ilusão 

musical” que o cérebro enfrenta três dificuldades nas fases mencionadas 

acima, nas quais deverá provocar alguma reação no indivíduo:  

 

Primeiro, a informação que chega aos receptores sensoriais é 
indiferenciada em termos de localização, fonte e identidade. 
Segunda, a informação sonora é ambígua: diferentes sons 
podem gerar padrões de ativação similares ou idênticos ao 
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atingirem o tímpano. Terceiro, a informação sonora é 
incompleta.  
 

Logo, uma das funções dessas etapas é fazer uma espécie de 

cálculo estimado do que está acontecendo realmente no mundo, o que permite 

afirmar que a percepção auditiva é um processo de inferência. 

    Pode-se afirmar que a atividade musical envolve quase todas as 

regiões do cérebro e os subssistemas neurais. Quando uma música emociona, 

são ativadas estruturas que estão nas regiões instintivas do verme cerebelar 

(estrutura do cerebelo que modula a produção e liberação pelo tronco cerebral 

dos neurotransmissores dopamina e noradrelina) e da amídala (principal área 

do processamento emocional no córtex). Na leitura musical, o córtex visual é a 

área utilizada. O ato de acompanhar uma música é capaz de ativar o 

hipocampo e o córtex frontal inferior. Já para a execução de músicas são 

acionados os lobos frontais – o córtex motor e sensorial. 

 

1.1 – O cérebro 

O cérebro, a organização mais complexa da matéria viva no 

universo conhecido, é o principal órgão e centro do sistema nervoso em todos 

os animais vertebrados e invertebrados. Nos vertebrados o cérebro localiza-se 

na cabeça protegido pelo crânio, próximos aparatos sensoriais primários: visão, 

audição, equilíbrio, paladar e olfato.  

O cérebro humano contém cerca de 100 bilhões de neurônios, 

ligados por mais de 10 mil conexões sinápticas cada. Esses neurônios 

comunicam-se por meio de fibras protoplasmáticas chamadas axônio, que 

conduzem pulsos em sinais chamados potencial de ação para partes distantes 

do cérebro e do corpo e as encaminham para serem recebidas por células 

específicas. 

Filosoficamente, pode-se dizer que a função mais importante do 

cérebro é servir como estrutura física subjacente da mente. Entretanto, 

biologicamente, a função mais importante do cérebro é a de gerador de 

comportamentos que promovam o bem-estar de um animal. O cérebro controla 

o comportamento, seja ativando músculos, seja causando a secreção de 

substâncias químicas, como os hormônios.  
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O córtex cerebral é a parte do cérebro que melhor distingue os 

mamíferos dos outros vertebrados, primatas de outros mamíferos e humanos 

de outros primatas. Ele é dividido em dois hemisférios que desempenham 

funções distintas. O lado esquerdo é racional, concentra a linguagem e o 

pensamento lógico, enquanto o direito, especializado em reconhecimento 

espacial e visual, é intuitivo. 

Os hemisférios são unidos por um feixe de fibras, o corpo caloso, 

que os mantém em constante interação. 

O hemisfério cerebral direito comanda todas as ações do lado 

esquerdo do corpo, enquanto ao hemisfério cerebral esquerdo compete 

comandar todas as ações do lado direito do indivíduo.  

No córtex cerebral de vertebrados não mamíferos, a superfície do 

telencéfalo é forrada por uma estrutura em camadas relativamente simples 

chamada pallium. Nos mamíferos o pallium é envolvido em uma estrutura de 

seis camadas chamadas neocortex. Em primatas o neocortex é mais 

avantajado em comparação aos não-primatas, especialmente a parte chamada 

lobo frontal. Nos seres humanos, este alargamento dos lobos frontais é levado 

de uma extremidade a outra, e outras partes do córtex também se tornam 

bastante grandes e complexas.  

Geralmente, os neuroanatomistas dividem o cérebro em seis regiões 

principais: o telencéfalo (hemisférios cerebrais), o diencéfalo (tálamo e 

hipotálamo), mesencéfalo, cerebelo, ponte e medula. Cada área destas, por 

sua vez, possui uma estrutura interna complexa. Algumas áreas, como o córtex 

e o cerebelo, constituem-se de camadas, dobradas ou enroladas para caberem 

no espaço disponível. Outras áreas são constituídas de aglomerados de 

numerosos pequeno núcleos. Se forem feitas distinções estritas baseadas na 

estrutura neural, química e conectividade, milhares de áreas diferentes podem 

ser identificadas no cérebro dos vertebrados. 

A medula, ao longo do cordão espinhal, contém vários pequenos 

núcleos envolvidos numa ampla variedade de funções sensórias e motoras. 

O hipotálamo é uma pequena região na base do posencéfalo cuja 

complexidade não corresponde ao tamanho. É composto de numerosos 

pequenos núcleos, cada um com conexões distintas e neuroquímica. O 
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hipotálamo é a estação central de controle dos ciclos de sono/alerta, controle 

de fome e sede, controle da liberação de hormônios e muitas outras funções 

biológicas críticas. 

O tálamo, assim como o hipotálamo, é um conjunto de núcleos com 

funções diversas. Alguns estão envolvidos em retransmitir informações dos e 

para os hemisférios cerebrais. Outros estão envolvidos na motivação. A região 

subtalâmica parece conter sistemas geradores de ação para diversos tipos de 

comportamentos “consumatórios”, incluindo comer, beber, defecação e cópula. 

O cerebelo modula as informações de outros sistemas cerebrais 

para fazê-las mais precisas. A remoção do cerebelo não impede um animal de 

fazer nada em particular, mas deixa suas ações hesitantes e desajeitadas.  

O teto óptico permite direcionar ações a determinado ponto no 

espaço. Sua função é a de direcionar os movimentos oculares. Mas também 

dirige o movimento de alcançar. O teto recebe fortes estímulos visuais, mas 

também estímulos de outros sentidos que são úteis ao direcionamento de 

ações, como estímulos auditivos, estímulos de órgãos termosensíveis e etc.  

O pálio é uma camada de matéria cinzenta que fica na superfície do 

posencéfalo. Nos répteis e mamíferos, ela é chamada de córtex. O pálio está 

relacionado a múltiplas funções, incluindo o olfato e a memória espacial. Nos 

mamíferos, em que o córtex domina o cérebro, ele assume funções de várias 

regiões subcorticais. 

O hipocampo é uma estrutura pertencente ao sistema límbico, 

importante para a consolidação da memória recente. O armazenamento da 

memória de longo prazo está relacionado ao córtex cerebral. Ele é encontrado 

apenas em mamíferos. No entanto, a região da qual ele deriva, o pallium 

medial, tem correspondentes em todos os vertebrados. 

Os glânglios basais são um grupo de estruturas interconectadas do 

posencéfalo, das quais nosso entendimento aumentou consideravelmente nos 

últimos anos. A função primária dos gânglios basais parece ser a de seleção de 

ação. Eles mandam sinais inibitórios para todas as partes do cérebro que 

possam gerar ações, e nas circunstâncias certas pode liberar a inibição, de 

modo que os sistemas de geração de ação executem suas ações. 
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Recompensas e punições têm seus efeitos neurais mais importantes sobre os 

gânglios basais. 

O bulbo olfativo é uma estrutura especial que processa os sinais 

sensórios olfativos e envia seus resultados para a parte olfativa do pálio.  

No lobo posterior esquerdo é onde se desenvolve sequências e 

processos etapa por etapa. É o especialista das rotinas. Sempre que fazemos 

uma tarefa sequenciada, é esta a parte que domina, rotula e que guarda as 

palavras. 

O lobo posterior direito é o especialista em perceber as relações 

harmônicas do mundo ao redor.  

O lobo parietal está envolvido na recepção e processamento das 

informações sensoriais do corpo. 

O lobo frontal abriga a área motora responsável pelo planejamento e 

execução dos atos motores voluntários. A faculdade de planejamento, 

representação mental do mundo externo, produção da fala, comportamento 

emocional e personalidade também são atribuídos aos lobos frontais.   

O cérebro é composto de duas grandes classes de células, 

neurônios e células das glia. Neurônios recebem mais atenção, mas, na 

verdade, as células gliais são mais frequentes, formando uma proporção de 

pelo menos 10 para 1. Existem diversos tipos de células gliais, que realizam 

um grande número de funções importantes como: suporte estrutural, suporte 

metabólico, isolamento, e guia para o desenvolvimento. 

A característica que torna os neurônios tão importantes é a 

capacidade de enviar sinais uns para os outros através de longas distâncias, 

algo que não ocorre nas células gliais. Eles enviam esses sinais através de um 

axônio, uma fina fibra protoplasmática que parte do corpo celular e projeta-se, 

normalmente com inúmeras ramificações, para outras áreas, às vezes perto, às 

vezes em partes distantes do cérebro ou do corpo. A extensão de um axônio 

pode ser extraordinária: por exemplo, se uma célula piramidal do neocórtex 

fosse aumentada até que o tamanho de seu corpo ficasse do tamanho de um 

corpo humano, seu axônio, igualmente aumentado, seria um cabo com 

algumas polegadas de diâmetro, estendendo-se por mais de um quilômetro. 

Esses axônios transmitem sinais na forma de impulsos eletroquímicos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B4nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3glia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%B4nio
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chamados potenciais de ação, que duram menos que um milésimo de segundo 

e viajam através do axônio numa velocidade de 1 a 100 metros por segundo. 

Alguns neurônios emitem potenciais de ação constantemente, 10 a 100 vezes 

por segundo, normalmente em padrões temporais irregulares; outros neurônios 

ficam em repouso a maior parte do tempo, mas ocasionalmente emitem uma 

rajada de potenciais de ação. 

Axônios transmitem sinais para outros neurônios, ou para células 

não-neuronais, através de uma junção especializada chamada sinapse. Um 

único axônio pode fazer diversas conexões sinápticas. Quando um potencial de 

ação, viajando através do axônio, chega à sinapse, ele faz com que um 

composto químico chamado de neurotransmissor seja liberado. O 

neurotransmissor liga-se a moléculas receptoras na membrana da célula alvo. 

Alguns tipos de receptores neuronais são excitatórios, ou seja, eles aumentam 

a frequência dos potenciais de ação na célula alvo; outros receptores são 

inibitórios, ou seja, eles diminuem a frequência dos potenciais de ação; outros 

tem efeitos modulatórios complexos na célula alvo. 

Na verdade, são os axônios que preenchem a maior parte do espaço 

do cérebro. Normalmente, grandes grupos deles viajam juntos em aglomerados 

chamados tratos de fibras nervosas. Em muitos casos, cada axônio é envolto 

por uma grossa bainha de uma substância lipídica chamada Mielina, que serve 

para aumentar muito a velocidade de propagação do potencial de ação. Mielina 

tem a coloração branca, então partes do cérebro preenchidas exclusivamente 

por fibras nervosas aparecem como substância branca, por outro lado, a 

substância cinzenta marca as áreas com altas densidades de corpos celulares 

neuronais. 

Assim sendo, a substância cinzenta do cérebro localiza-se na parte 

externa; a substância branca situa-se na parte interna. 

O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso, pois é ele 

que controla os movimentos, recebe e interpreta os estímulos sensitivos, 

coordena os atos da inteligência, da memória, do raciocínio e da imaginação. 

 

1.2 – O som 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_a%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinapse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neurotransmissor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28bioqu%C3%ADmica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mielina
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A audição é o sentido que nos permite perceber os sons e os ruídos. 

Os sons decorrem de movimentos ondulatórios regulares do ar, homogêneos, 

dentro de certa frequência entre 16 e 20.000 Hz colocam-se os ultrassons, 

ambos não perceptíveis ao ouvido humano. Os ruídos, como o provocado pelo 

arrastar de uma cadeira ou por um soco na mesa, também são considerados 

sons, porém são sons desagradáveis. Neles, há uma mistura de vibrações com 

frequências diversas e inconstantes. Você pode imitar com precisão um som 

musical, mas não consegue imitar com exatidão um ruído. 

A porção receptora do nosso aparelho auditivo está representada 

pelo ouvido. Ele compreende três segmentos: o ouvido externo, o ouvido médio 

e o ouvido interno.  

O ouvido externo abrange o pavilhão da orelha e o canal auditivo 

externo. O pavilhão tem uma estrutura interna cartilaginosa, que lhe dá a 

conformação de uma concha com diversas ondulações. Destina-se a orientar 

os sons no sentido do canal auditivo externo. Este último por sua vez é um 

conduto curto, parcialmente revestido de mucosa e tendo o seu fundo fechado 

por uma membrana delicada e vibrátil chamada tímpano. A porção de mucosa 

que reveste uma parte desse canal segrega uma substância ceruminosa – o 

cerúmen –, que retém as impurezas ou corpos estranhos que penetram nesse 

conduto. 

O ouvido médio é também conhecido como caixa timpânica. Na 

realidade, é um pequeno compartimento aproximadamente cúbico, com quatro 

janelas: uma, obliterada pelo tímpano, através da qual se faz contato com o 

canal auditivo externo; outra, que dá acesso à trompa de Eustáquio, 

comunicando-se, por meio dela, com a faringe; e outras duas que comunicam 

essa câmara com o ouvido interno.  

O ouvido médio exibe uma pequena cadeia de três ossinhos: o 

martelo, a bigorna e o estribo, que, enfileirados, fazem a ligação entre o 

tímpano e a janela oval, que dá acesso ao ouvido interno. 

O ouvido interno tem uma estrutura mais ou menos complexa, o que 

lhe valeu o nome de labirinto.  

Observemos, por exemplo, o caminho que as notas de um violino 

percorrem da orelha ao cérebro humano: a orelha capta as ondas sonoras, que 
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se propagam pelo ar e as encaminha ao canal auditivo. Ao contrário da maioria 

dos mamíferos, os seres humanos não mexem as orelhas na direção do som.  

Após entrarem pelo orifício da orelha, as ondas sonoras percorrem 

os 2,5 cm do canal auditivo, também conhecido como meato. Lá, elas se 

intensificam à medida que a passagem se estreita. No canal, as glândulas da 

pele fabricam uma cera amarga, o cerúmen, que protege o ouvido contra a 

poeira e os insetos.  

No final do canal auditivo, o som se choca contra uma membrana de 

apenas 1/10 de milímetro de espessura, o tímpano, que vibra como um tambor. 

O tímpano é tão fino que o impacto de uma única molécula de hidrogênio o faz 

tremer.  

Do outro lado do tímpano há três ossinhos. Primeiro vem o martelo, 

cujo cabo fica encostado no tímpano. Diante da menor vibração, o martelo 

começa a batucar no osso vizinho, a bigorna, que, por sua vez, transfere o 

movimento para o estribo, cuja extremidade está ligada ao interior da cóclea 

por um buraquinho, a janela oval.  

A cóclea traduz as vibrações sonoras em impulsos elétricos. Lá 

existem três tubos paralelos, cheios de líquido. Os dois maiores são o canal 

vestibular e o canal timpânico. O menor é o canal coclear. O som percorre duas 

vezes a cóclea, primeiro pelo canal vestibular e, em seguida, pelo canal 

timpânico. Dentro da cóclea estão as células com cílios, encarregadas de 

captar as vibrações no líquido e enviá-las ao cérebro.  

A tuba auditiva (antiga trompa de Eustáquio) liga a cavidade atrás do 

tímpano à garganta. Ela serve para manter a pressão do ar, do lado de dentro, 

igual à pressão do lado de fora. Se houver diferença entre as pressões, 

tímpano fica esticado demais. Isso acontece quando se viaja de avião, por 

exemplo. O tímpano demora a se adaptar à mudança de pressão, provocando 

uma dolorosa sensação de ouvido tampado. 

Os estímulos sensibilizam as células ciliadas, que os enviam ao 

nervo auditivo. É ele quem nos leva as mensagens rumo ao córtex auditivo do 

cérebro, onde são decodificadas para você, finalmente, desfrutar da beleza que 

emana do dedilhado do violinista. 
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CAPÍTULO II 

A MÚSICA E O CÉREBRO 

 

De todos os animais, o homem é o único dotado de ritmo, capaz de 

responder à música com movimentos. É também o único a apresentar um 

cérebro adaptado para compreender complexas estruturas musicais e ainda se 

emocionar com elas. 

Há tempos vem se falando sobre as influências da música sobre a 

atividade mental e, em alguns casos, até sobre o comportamento animal. 

Bebês se acalmariam ouvindo músicas clássicas, bois confinados engordariam 

mais, galinhas botariam mais ovos e tantas outras observações curiosas. De 

qualquer forma, o tema música-cérebro tem sido fascinante. 

Atualmente algumas pesquisas têm revelado interações entre 

reações humanas e estímulo musical. Os trabalhos mais recentes se 

beneficiam dos exames de imagens funcionais cerebrais obtidas de aparelhos 

de ressonância magnética e tomografia por emissão de pósitrons.  

A música, como atividade neuropsicológica, requer múltiplas funções 

cerebrais, tais como a função auditiva para escutar e apreciar a harmonia, 

ritmo, timbre, a função visual, para ler uma partitura, a função motora para 

execução instrumental e, mais fascinante, as funções cognitivas e emocionais 

para a interpretação e representação musical interior. (BARBIZET; DUIZABO, 

1985) Estudar as relações multifuncionais da música com o cérebro amplia os 

conhecimentos sobre a integração cerebral da capacidade de percepção e 

atividades comportamentais complexas.  

O termo “funções musicais”, utilizado pela neurociência, é um 

conjunto de atividades cognitivas e motoras envolvidas no processamento da 

música. São mecanismos pelos quais o cérebro se organiza para coordenar 

todas as operações mentais envolvidas com a música. Atualmente já se 

pesquisa se a pessoa tem as habilidades musicais preservadas. 

Outro termo que está cada vez mais presente nos exames de 

neurociências é a “amusia”. No plural, as amusias correspondem à perda das 

funções musicais. Observando que as afasias, que são alterações neurológicas 



20 

 

da linguagem, nem sempre são acompanhadas das amusias e, por causa 

disso, deduz-se que haja uma autonomia dos processos de comunicação 

verbal e musical, consequentemente, uma independência estrutural e funcional 

dos substratos neurobiológicos. (SERGENT, 1993). 

Anatomicamente sabe-se que não existe um centro neurológico 

específico para a música, como existe para a linguagem, sendo a função 

musical difusamente presente em diversas áreas cerebrais, mesmo naquelas 

áreas envolvidas com outros tipos de cognição. (ZATORRE; MCGILL, 2005). 

Sabe-se, há tempos, que cada cérebro tem suas preferências 

musicais pessoais, porém, alguns critérios de preferência são universalmente 

comuns e presentes em todos os cérebros. Acredita-se que as músicas 

capazes de chamar a atenção possuam uma estrutura melódica e temporal 

(harmonia e ritmo) suficiente para desencadear processos mentais automáticos 

de análise que criam expectativas sobre como a melodia deve prosseguir, 

desde as primeiras notas ouvidas. Esse processo não consciente de tentar 

adivinhar as próximas notas e, eventualmente acertar, é um estímulo prazeroso 

de recompensa que mantém o cérebro interessado em continuar criando 

expectativas. Isso acaba resultando no sentimento de gostar da música.  

Por conta dessa avidez cerebral em construir uma suposta 

familiaridade musical, quanto mais música se ouve, mais o cérebro aprende a 

acertar antecipadamente os padrões de melodias e ritmos, assim, mais música 

quer ouvir. O prazer da música talvez venha do trabalho agradável que ela dá 

ao cérebro.  

As melodias simples demais têm uma estrutura musical tão trivial 

que rapidamente deixam de estimular o cérebro a pressupor o próximo passo 

musical, perdem o interesse, logo, deixam de estimular o sistema de 

recompensa. Não obstante, a mesmice musical desses arranjos mais simples 

pode exercer um efeito rítmico, hipnótico no cérebro, mas não estimula o 

prazer pleno em desejar mais música. 

Por outro lado, sequências musicais muito complexas e difíceis de 

serem adivinhadas pelo cérebro, ou que não seguem algum padrão 

(normalmente de natureza cultural), são frustrantes para o sistema de 
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recompensa. Por não oferecer prazer algum, a novidade musical complexa, 

estranha e algo bizarra é logo abandonada. (HOUSEL, 2002).  

A arte não apenas produz prazer no ser humano, mas, sobretudo, 

provoca uma reação vivencial, um juízo, uma resposta (BLASCO, 1998). Como 

arte a música tem o poder de sugestão, de projeção, de permitir a realização 

imaginária de desejos inconscientes, de lembranças, de sentimentos 

hedonistas e de comunicação, aliás, de comunicação universal.  

Segundo o eminente maestro e compositor alemão Hans-Joaquim 

Köellreutter, figura proeminente da educação musical no Brasil nos anos 40, 

música é também linguagem, uma vez que utiliza um sistema de signos que 

transmite informações ou mensagens. Entretanto, preferimos considerar a 

música um eficiente meio de comunicação não verbal, mas não uma linguagem 

propriamente dita, pois não separa significante e significado com faz a 

linguagem. Além do mais, as estruturas neurológicas envolvidas para o 

processamento musical são funcionalmente autônomas e diferentes daquelas 

envolvidas com a linguagem, isto é, envolvidas com a fala, com a leitura e com 

a escrita. 

A música interfere na plasticidade cerebral, favorece conexões entre 

neurônios na área frontal do cérebro, que é relacionada a processos de 

memorização e atenção, além de estimular a comunicação entre os dois lados 

do cérebro, o que pode explicar sua relação com raciocínio e matemática. O 

ser humano é essencialmente musical, seja no ritmo corporal, seja no ritmo 

fisiológico, e a música tem se mostrado importante para o 

neurodesenvolvimento da criança e de suas funções cognitivas.  

Do lado psíquico, a música acompanha praticamente todos os 

momentos emocionais importantes nas nossas vidas, desde as canções de 

ninar até a música fúnebre. Isso contribui para a construção de relações de 

afeto com a música, afeto este que pode ser mobilizado na presença de 

determinadas músicas.  

A atividade musical envolve quase todas as regiões do cérebro e os 

sistemas neurais. Por exames de imagem funcional cerebral vê-se que a 

música é capaz de emocionar, ativar estruturas das regiões cerebelares, 

responsáveis pela produção e liberação dos neurotransmissores dopamina e 
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noradrenalina e, principalmente da amídala, que é a principal área do 

processamento emocional. O ato quase automático de acompanhar uma 

música é capaz de ativar a região do hipocampo, responsável pelas memórias, 

bem como o córtex frontal inferior. Para a execução de músicas são acionados 

os lobos frontais, tanto através do córtex motor quanto sensorial. 

O ritmo estaria relacionado com o cérebro reptiliano, um sistema 

comum a todos os animais e responsável pelo instinto. Músicas de ritmo 

básico, primitivo e primário, como o batuque ou o ritmo eletrônico, estimulariam 

mais essa parte reptiliana do cérebro humano. Bastante primitivo e capaz de 

entorpecer emoções mais sublimes. As músicas mais elaboradas e melodiosas 

provocariam o lado emocional do cérebro, como as músicas clássicas e 

românticas. Esse tipo de música ativa também o sistema límbico, relacionado 

com a intuição e o sentimento. 

O compositor italiano Rossini, autor de músicas sacras, músicas de 

câmara e de mais de 30 óperas, entre elas O barbeiro de Sevilha e Cinderela, 

escreveu:  

A influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso 
moral, é reconhecida por todo o mundo. A harmonia coloca a 
alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Tal 
sentimento existe num certo grau, mas se desenvolve sob a 
ação de um sentimento similar mais elevado. A música exerce 
uma influência feliz sobre a alma. E a alma, que concebe a 
música, também exerce sua influência sobre a música. A alma 
virtuosa, que tem a paixão do bem, do belo, do grande, e que 
adquiriu harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar 
as almas mais encouraçadas e de comovê-las. 

 

Para as pesquisas atuais a música ultrapassou sua natureza 

artística e passou a ser um instrumento para o estudo de vários aspectos da 

neurociência. Não é demais afirmar que o ato de ouvir e de produzir música 

envolve praticamente todas as funções cognitivas. Outra constatação 

interessante é que as áreas ativadas pela função musical variam com as 

experiências individuais e com o treinamento musical, tornando então muito 

mais complexo este estudo. 

Os atuais conhecimentos neuropsicológicos da música pretendem 

ainda compreender melhor as reações e o comportamento musical não apenas 

inatos, mas também adquiridos pelo aprendizado. 
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CAPÍTULO III 

OS EFEITOS DA MÚSICA 

 

Há diversos mitos que relacionam a música com o desenvolvimento 

cognitivo (processo do conhecer e que envolve raciocínio, juízo, lógica, 

atenção, memória, percepção, linguagem e pensamento), principalmente na 

infância. Sendo assim, questiona-se se a música de alguma forma altera o 

comportamento humano e, segundo o artigo, influência da música no 

comportamento humano, do site zona branca, a resposta é sim. Pois, é muito 

difícil, praticamente impossível, encontrar um ser humano que não goste de 

música. Pode até não gostar de um ritmo ou de outro, mas sempre sentirá 

prazer em ouvir algum tipo de som ritmado em algum estilo musical. 

 

3.1– Músicas alteram comportamentos. Mito ou verdade? 

Ainda não se sabe, mas se tem certeza que os sons ritmados afetam 

diretamente o comportamento dos seres humanos. Bebês recém-nascidos já 

apresentam alterações comportamentais quando expostos ao som de músicas, 

haitianos entram em transe ao som de ritmos africanos e militares parecem 

assumir postura mais agressiva em marcha ao som de cânticos de vitória. 

Schullian e Schoen explicam que a música é capaz de nos afetar, 

mesmo sem que a letra seja sequer percebida:  

Música, que não depende das funções superiores do cérebro 
para franquear entrada ao organismo, ainda pode excitar por 
meio do tálamo – o posto de intercomunicação de todas as 
emoções, sensações e sentimentos. Uma vez que um estímulo 
foi capaz de alcançar o tálamo, o cérebro superior é 
automaticamente invadido, e, se o estímulo é mantido por 
algum tempo, um contato íntimo entre o cérebro superior e o 
mundo da realidade pode ser desta forma estabelecido.  
 

Em uma pesquisa realizada em grande universidade pública, várias 

pessoas responderam que a música ajuda a criar certa atmosfera que 

influencia o humor e os sentimentos, então se crê que não é ignorado o poder 

da música sobre o comportamento, embora poucas pessoas reflitam acerca 

disso. O que desejamos destacar é que a música, que na maioria das vezes é 

tida simplesmente como diversão, passatempo ou algo inocente,  é capaz de 
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influenciar em decisões importantes. Grupos de pessoas ou mesmo grandes 

parcelas da humanidade têm sido afetadas por técnicas de mudança de 

comportamento que tem a música como principal ferramenta. Seja pela letra, 

seja pelos ritmos e instrumentos utilizados ou pelos dois combinados, a música 

não é ignorada pelas grandes empresas de marketing.  

Nossa mente tem um grande poder de memorizar sons e associá-los 

a momentos e fatos passados, observe as vinhetas tocadas antes de alguma 

novela ou do jornal da noite, são sempre as mesmas, e fazem com que 

saibamos mesmo antes do anúncio, qual a próxima programação da TV. 

Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, com mais de 500 

estudantes, verificou-se que os que ouviram algumas músicas de estilos como 

heavy metal e rap com letras que enfatizam a violência tenderam a interpretar 

palavras de uma lista previamente preparada no seu sentido mais violento. Por 

exemplo, a palavra animal, que é neutra, foi interpretada como algo pejorativo 

ou violento pelas pessoas que ouviram músicas de estilos como rap e heavy 

metal. Pessoas que ouviram músicas com letras menos violentas tendiam a 

uma interpretação mais branda. Outras palavras, como rocha e vara, foram 

também interpretadas de forma agressiva. 

A metodologia utilizada foi: ao pedir que se completassem os 

campos de algumas palavras, nos grupos que ouviram letras associadas à 

violência se verificou que as palavras formadas eram, em sua maioria, 

relacionadas à violência. Por exemplo: ao completar os fragmentos H_T, eles 

preferiam termos como HIT (pancada) em vez de HAT (chapéu), ao contrário 

dos que não ouviram músicas com letras violentas, mesmo sendo do mesmo 

estilo musical. 

As ondas sonoras, vibrações, que chegam ao tímpano são 

transformadas em impulsos químicos e nervosos, que registram em nossa 

mente as diferentes qualidades dos sons que estamos ouvindo. O que muitos 

não sabem é que as raízes dos nervos auditivos – os nervos do ouvido – são 

distribuídas mais amplamente e têm conexões mais extensas do que os de 

qualquer outro nervo no corpo. Dificilmente existe uma função no corpo que 

possa não ser afetada pelas pulsações e combinações harmônicas de tons 

musicais. 
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Acredita-se que o entendimento é o mesmo quando se tratam de 

sexo, adultério e drogas. As letras de música podem realmente fazer com que 

os indivíduos tendam a participar dessas práticas.  
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CAPÍTULO IV 

TERAPIAS EXPRESSIVAS 

 

É conhecido o valor das mais variadas expressões artísticas nas 

culturas humanas. A arte tem uma função simbólica, permitindo ao homem se 

expressar e ao mesmo tempo perceber significados atribuídos à sua vida, sua 

eterna busca por um equilíbrio com o meio em que vive. 

As terapias expressivas são maneiras criativas de auxiliar o 

indivíduo em diversas questões emocionais como, resolução de conflitos, 

melhoria da autoimagem, reestruturação emocional, minimização de traumas, 

superação de obstáculos, desenvolvimento de competências pessoais, treino 

de habilidades sociais, entre muitas outras situações. 

Além da função social, a arte pode ter uma função terapêutica, onde 

não só artista exterioriza o seu mundo interior e o expressa por uma 

simbolização, como também provoca no público participante a mesma 

possibilidade de dispor de sua emoção. Mas este não é o primeiro objetivo de 

um espetáculo. A arte é necessária para o homem conhecer e modificar o 

mundo. 

As terapias expressivas têm a finalidade de propiciar um ambiente 

de liberdade expressiva, possibilitando ao cliente trabalhar suas questões com 

a ajuda de diversas técnicas artísticas como: danças, teatro, música, literatura, 

canto, artes plásticas e outras infinitas possibilidades criativas, buscando 

facilitar e aprofundar a intervenção psicológica. Por isso exige do terapeuta, um 

estudo aprofundado, supervisionado e contínuo da técnica. 

O uso da dança na terapia – dançoterapia – é uma abordagem 

corporal que estimula o movimento criativo e a espontaneidade do corpo, 

motivando a comunicação e a integração entre as pessoas, procurando 

oferecer-lhes confiança.  

A dançoterapia busca utilizar os recursos artísticos, educacionais e 

terapêuticos da dança para encontrar as pessoas e auxiliá-las a descobrir 

caminhos, superar os desafios e viver mais felizes. Ela é dedicada ao 
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desenvolvimento da qualidade de vida e espiritualidade das pessoas. Sua 

aplicabilidade está relacionada à alegria e ao bem-estar. 

Em dançoterapia trabalha-se o movimento para transformar a rigidez 

do corpo em elasticidade. Procura motivar a alegria e a vontade de 

viver, visando a atender às necessidades das pessoas na busca por uma 

qualidade de vida melhor. Trabalha o prazer, a concentração, a paciência, o 

acolhimento, o respeito às diferenças e a ternura com profundidade, sendo a 

dança um caminho que leva ao autoconhecimento, à meditação e ao 

relaxamento. Utiliza-se esta ainda para sair do isolamento e para aceitar as 

diferenças, resgatando a diversidade e a autenticidade num mundo marcado 

por estereótipos e padronização de estilos, formas e gestos. Na contramão da 

massificação da cultura, o movimento desenvolvido na dançoterapia se renova 

constantemente, transformando a dança em exercício de humanização, 

espiritualidade e compreensão entre os indivíduos.  

O teatro oferece meios para libertação e a possibilidades de 

exercitar novos papéis, permitindo trabalhar, atuar, falar, experimentar, criar e 

absorver, buscando uma abertura. Favorecer a afirmação da própria 

personalidade com menos sofrimento que outras modalidades expressivas 

possibilitando, com o tempo, a experimentação e reflexão sobre os seus novos 

papéis. Além disso, ajuda a desenvolver a autoexpressão, a espontaneidade, o 

relacionamento social e descarregar as tensões. Essas atividades também 

possibilitam o desenvolvimento do pensamento, da reflexão e da resolução dos 

conflitos internos do indivíduo, adquirindo este uma linguagem própria. 

Segundo a musicoterapeuta eleita a primeira presidente da 

Associação de Musicoterapeutas do Estado de Minas Gerais, Marília Schembri,  

 
a música é uma linguagem específica, porém, universal, 
presente em todos os tempos. É uma forma genuína de 
expressão dos sentimentos e emoções e se traduz através das 
mais diversas manifestações, evidenciando a essência do ser 
humano e de sua cultura. Atua nos conteúdos inconscientes, 
trazendo à tona memórias e experiências vivenciadas pelo 
indivíduo ou pelo coletivo, pois acessa áreas do psiquismo não 
autorizadas pelo consciente. 
 

Já para a musicoterapeuta e pianista Sônia Carvalho, 
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a musicoterapia atravessa espaços. Leva o paciente ao contato 
consigo mesmo e possibilita a expressão da emoção mais 
genuína. À medida que se trabalha sonoramente com o 
indivíduo, ele expressa conteúdos internos, simbólicos e 
dificuldades. O seu potencial é aflorado e daí pode acontecer a 
cura. Isso porque um potencial reprimido, recalcado, pode 
gerar patologias. 
 

O papel do musicoterapeuta é dar um caminho tranquilo para que o 

paciente elabore suas limitações e descubra, dentro de si, o ser sensível e 

traumático. A pianista nos ensina que a música possibilita encontros com 

memórias passadas, situações significativas vivenciadas e que, muitas vezes 

se encontram bloqueadas por experiências traumáticas ou inibidoras. Utilizada 

dentro de um contexto terapêutico, de forma consciente e apropriada, facilita a 

expressão dos conteúdos simbólicos individuais, promovendo o resgate 

genuíno do seu ser. De acordo ainda com a pesquisadora, a música ajuda na 

expansão de percepções, proporcionando o contato com áreas do psiquismo 

praticamente esquecidas pela negação do sim mesmo. Atua desbloqueando e 

facilitando a emersão de conteúdos psíquicos profundos, propiciando a 

expressão e a comunicação dos próprios desejos e necessidades.  

A leitura é uma atividade que além do desenvolvimento cultural e de 

formação do cidadão, pode desempenhar um papel terapêutico. 

A biblioterapia pode ser conceituada como a prescrição de materiais 

de leitura com função terapêutica. A prática biblioterapêutica pode ser utilizada 

como um importante instrumento no restabelecimento psíquico de indivíduos 

com transtornos emocionais. Ela admite a possibilidade de terapia por meio da 

leitura, contemplando não apenas a leitura de histórias, mas também os 

comentários adicionais a ela, e propõe práticas de leitura que proporcionem a 

interpretação do texto. 

A biblioterapia pode ser aplicada tanto num processo de 

desenvolvimento pessoal, educacional, como num processo clínico-terapêutico. 

É um processo interativo que se utiliza da leitura e outras atividades lúdicas 

como coadjuvantes, inclusive em tratamentos de pessoas acometidas por 

doenças físicas e mentais. Pode ser aplicada na educação, na saúde e 

reabilitação de indivíduos em diversas faixas etárias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terapia
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As histórias podem levar a mudanças, pois auxiliam o indivíduo a 

enxergar outras perspectivas e distinguir opções de pensamentos, sentimentos 

e comportamentos, dando oportunidades de discernimento e entendimento de 

novos caminhos saudáveis para enfrentar dificuldades. 

Abrange quatro estágios: 

- O leitor/ouvinte se envolve com a trama e/ou com o personagem da 

história (envolvimento), promovendo a identificação. Ao identificar-se, pode 

reconhecer e vivenciar de forma vicária seus sentimentos característicos. Os 

problemas resolvidos com sucesso farão com que o indivíduo realize uma 

tensão emocional associada aos seus próprios problemas, atingindo a catarse. 

Desta forma, pode chegar ao insight, que leva o leitor/ouvinte a aplicar o que 

aconteceu na história à sua vida pessoal. A semelhança do problema da 

história leva à aproximação da vida pessoal, tornando-o acessível, atingindo 

uma etapa final, que seria a universalidade, onde se podem compreender 

outros problemas similares. 

Para que esse processo se realize com sucesso é importante a 

seleção criteriosa do material a ser utilizado, a apresentação e definição da 

duração do processo e dos materiais, assim como o acompanhamento através 

da exploração emocional dos materiais e o compartilhamento das experiências. 

É importante ter em mente que, ao ler um texto, o indivíduo constrói 

um texto paralelo, intimamente ligado às suas experiências e vivências 

pessoais, o que o torna diferente para cada leitor. Assim, conceitos podem ser 

transmitidos, mas os significados são pessoais e intransferíveis. 

Através da biblioterapia o indivíduo pode ser ajudado a ganhar 

distanciamento de sua própria dor e expressar seus sentimentos, ideias e 

pensamentos, o que pode possibilitar uma percepção mais aguçada de sua 

própria situação de vida, desenvolvendo uma forma de pensar criativa e crítica, 

além de diminuir o sentimento de solidão, validar seus sentimentos e 

pensamentos, desenvolver empatia com outras pessoas. Isso favorece a 

diminuição da ansiedade. 

No entanto, é importante que se perceba que a biblioterapia não é 

uma fórmula mágica, nem uma intervenção única para promoção de 
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mudanças. É uma ferramenta ou recurso terapêutico que faz parte de um 

processo. 

A biblioterapia constitui-se em uma atividade interdisciplinar, 

podendo ser desenvolvida em parceria com a Biblioteconomia, a Literatura, a 

Educação, a Medicina, a Psicologia, a Enfermagem..., que tem como objetivo a 

troca de informações entre as áreas relacionadas.  

O resultado terapêutico ocorre pelo próprio texto, sujeito a 

interpretações diferentes por pessoas diferentes. 

A cantoterapia é uma aula de canto muito mais abrangente, que se 

propõe a aprimorar a voz cantada, mediante variados exercícios de técnica 

vocal associados à parte psicológica e musical do aluno. 

É um poderoso caminho para o autoconhecimento. A cantoterapia 

possibilita uma melhora considerável na autoestima, autoconfiança, 

autovalorização e autoaceitação do indivíduo. É uma atividade prazerosa e, ao 

mesmo tempo, bastante eficiente no processo de facilitar a desinibição e 

incrementar o grau de ousadia necessário para qualquer tipo de exposição em 

público. 

Os alunos aprendem a cantar e se exprimir com liberdade, vencendo 

suas resistências e inibições naturais, uma vez que a música atinge os 

sentimentos mais profundos do ser humano, sem passar pelo plano racional. 

Os exercícios de cantoterapia privilegiam o incentivo, o elogio 

sincero e a avaliação construtiva.  

A terapia artística, que se utiliza das artes plásticas, fundamenta-se 

na visão médica, terapêutica e artística ampliada pela Antroposofia de Rudolf 

Steiner, segundo a qual o homem é um ser espiritual constituído de espírito, 

alma e corpo vivo, e no conhecimento teórico e prático dos elementos das artes 

e das leis que os regem. 

Assim, por meio desses elementos, que nas artes plásticas são, por 

exemplo, cor, forma, volume, disposição espacial, etc., a terapia artística 

possibilita que a pessoa vivencie os arquétipos da criação, ou seja, se 

reconecte com as leis que são inerentes à sua natureza interior, mas que foram 

"esquecidas" por diferentes motivos. Com isso, traz um contato com a essência 

sanadora de cada um. 
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A terapia artística possibilita uma transformação onde o paciente é o 

agente que segue e dá continuidade a um determinado processo que lhe traz 

harmonia. 

O paciente enfrenta limites, supera dificuldades, aprende a adaptar-

se ao material que usa, aceita as falhas e tende a desenvolver autoconfiança e 

autoestima, já que a terapia artística tem metas claras. O resultado estético, 

porém, não é o objetivo; a importância está no processo. 

A terapia artística pode ser aplicada a todos os casos de doença ou 

desarmonia, sendo que em cada situação será utilizado um meio específico 

adequado - pintura, modelagem, desenho. Além disso, os exercícios propostos 

devem ter significado próprio, dirigidos a uma determinada situação. 

Qualquer atividade artística pode levar a um caminho de 

aprendizado e autodesenvolvimento. A terapia artística, porém, é muito 

diferente da prática artística pura, no que diz respeito à atitude interior, 

métodos e propósitos. O caminho terapêutico tem a intenção de transformar 

cada dificuldade em exercícios terapêuticos que possibilitem o processo de 

mudança. 

O conceito de liberdade expressiva refere-se na criação de um clima 

terapêutico de aceitação, de tolerância, de abertura às iniciativas e opções do 

cliente, sendo em clima prioritário a todas as metodologias expressivas. 

No universo das terapias expressivas, não é a obra artística que 

interessa, nem a sua qualidade estética, mas sim, a atividade criadora, a 

vivência, a expressão em si e as consequências emocionais desencadeadas 

por esta experiência. 

A expressão tem valor apenas enquanto dura sua ação e apenas 

para quem se expressa. Tentar avaliar ou interpretar é cair no erro, pois, a arte 

orientada em terapia, serve apenas como espelho do mundo interno do cliente. 

Seja qual for o a técnica utilizada, dançoterapia, musicoterapia, 

biblioterapia, psicodrama, sociodrama e/ou arteterapia, a expressão não é um 

espetáculo, mas apenas um modo individual de contacto com o mundo 

inconsciente e de escape das tensões acumuladas e recalcadas. 

São muitos os benefícios das terapias expressivas: 

1. Melhora a comunicação consigo mesmo e com o outro. 
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2. O cliente fica independente do terapeuta, pois é ativo. 

3. O tempo do tratamento é menor, pois a transferência é reduzida. 

4. Favorece a busca da harmonia e do equilíbrio da vida. 

5. Facilita o diagnóstico propiciando leitura de material inconsciente através 

de imagens pictóricas, sonoras, tácteis e sinestésicas. 

6. Aumenta a espontaneidade e a criatividade positivamente orientadas. 

7. Descarrega emoções recalcadas. 

8. Facilita a mobilização de pacientes passivos e introvertidos. 

9. Propicia a catarse nas situações em que é penoso expressar por 

palavras. 

Experimentar os benefícios das terapias expressivas, não se trata 

apenas de criar uma obra de arte, de tocar um instrumento ou movimentar o 

corpo, mas sim de vivenciar, em terapia, o potencial e a força criativa que 

levam as pessoas ao autoconhecimento, ao encontro do equilíbrio e a 

superação de suas dificuldades emocionais. 

Além de um valor estético, a música também tem uma aplicação 

terapêutica que visa a recuperar, manter e aumentar o bem-estar do ser 

humano. O tipo de música e os efeitos que produz dependem de fatores como 

a frequência, a intensidade e o timbre do som. 

O conceito de doença e a atividade terapêutica têm sofrido 

mudanças ao longo dos séculos. Por outro lado, as reações das pessoas às 

experiências musicais permaneceram praticamente imutáveis. 

Hoje se reconhece o valor terapêutico da música e ela é utilizada 

para aumentar, manter ou restaurar um estado de bem-estar - usando também 

as experiências musicais e as relações que se desenvolvem a partir delas - de 

uma forma sistemática e científica.  

Num processo terapêutico, a música pode ser usada para trabalhar 

as habilidades motoras (coordenação, equilíbrio, mobilidade e sincronização), 

cognitivas (estímulo do pensamento, interação verbal, atenção, imaginação, 

percepção sensorial), de comunicação (tanto verbal como não verbal), e sócio-

emocionais (ela ajuda a expressar e compartilhar sentimentos e promove a 

interação social). O tratamento deve ser executado por um musicoterapeuta e 

tem como objetivo restabelecer ou melhorar a saúde por meio de experiências 
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musicais. A personalidade do terapeuta (que ao longo do tempo evoluiu do 

mago para o monge e, finalmente, para o musicoterapeuta), assim como a 

condição do paciente e a relação entre eles são fundamentais para o êxito do 

método. Deve existir por parte do paciente uma vontade de submeter-se ao 

tratamento, além de uma confiança mútua. O paciente deve desfrutar da 

amizade de quem cura e dar-lhe total confiança.   

As principais técnicas nas quais se baseia essa metodologia são 

passivas (ou receptivas) e estão relacionadas com a audição de peças 

musicais - não só clássicas, mas também de jazz, populares, new age, etc. 

Trabalha-se com as canções de que o paciente gosta, criando um histórico 

musical junto ao terapeuta. Nas técnicas ativas (ou criativas), o terapeuta 

incentiva o paciente a improvisar com instrumentos de percussão, canta com 

ele ou o convida para tocar piano, por exemplo. O tipo de música e os efeitos 

que produz dependem da frequência do som (as vibrações mais rápidas 

produzem um estímulo nervoso intenso; as lentas têm um poder relaxante), de 

sua intensidade (se a pessoa estiver triste e cantar em volume alto, por 

exemplo, ficará animada), do timbre, do tom, dos intervalos (que são a origem 

da melodia e da harmonia) e da duração (que é a base do ritmo). A produção 

do som, levando em conta esses aspectos, pode transformar o estado de 

ânimo, ajudar a antecipar, organizar e sincronizar o movimento, estimular a 

imaginação e a memória, normalizar a comunicação e facilitar a expressão dos 

sentimentos. 

De acordo com um estudo de Teppo Sarkamo, um neurocientista, da 

Universidade de Helsinki, na Finlândia, há muito a se aproveitar da música 

como terapia em casos como autismo, esquizofrenia, demência e derrame. 

Através de experiências com um grupo de vítimas que sofreram derrame 

cerebral da artéria esquerda ou direita, a memorial verbal e o tempo de 

concentração foram melhorados em 60% nos pacientes que ouviram música, 

em 18% nos que ouviram livros-áudio e em 29% nos que não ouviram nenhum 

dos dois. A partir desses resultados, foi concluído que os pacientes de derrame 

que ouviram música em doses diárias foram beneficiados em comparação aos 

que não ouviram. A música e a melodia aumentaram a liberação de dopamina, 

um hormônio neurotransmissor. Descobertas anteriores apontaram para o fato 
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que os níveis aumentados da dopamina incentivaram o alerta, o aumento do 

tempo de concentração, a velocidade de processar de informação e a memória 

em indivíduos saudáveis.  

A música na prática da Enfermagem tem sido apontada como 

recurso terapêutico complementar no manejo e controle da dor aguda e 

crônica. O tratamento através da música abrange as dimensões física, 

mental/psicológica, social e espiritual.  

Na área física, ela promove relaxamento muscular; quebra o círculo 

vicioso da dor crônica por aliviar a ansiedade e depressão e, portanto, altera a 

percepção dolorosa; facilita a participação em atividades físicas de acordo com 

as possibilidades individuais. 

Na área psicológica, ela reforça a identidade e o autoconceito; altera 

o estado de ânimo do paciente; auxilia o paciente a lembrar de eventos 

significativos do seu passado; promove a expressão não-verbal de 

sentimentos, inclusive inconscientes; favorece a fantasia. 

Na área social, ela funciona como ponte entre as diferenças culturais 

e o isolamento; promove a oportunidade de participação em grupo; promove 

entretenimento e diversão. 

Na área espiritual, facilita a expressão de sentimentos espirituais e 

promove conforto espiritual; auxilia na expressão de dúvidas, raiva, medo e 

questões relacionadas ao significado da vida. 

A musicoterapia é também muito utilizada em crianças para 

melhorar sua autoestima, atenção, concentração, coordenação, aprendizagem 

e socialização, assim como na terceira idade. Mas também é indicada para 

adultos com problemas físicos, emocionais, intelectuais e sociais, ou 

simplesmente para melhorar o bem-estar pessoal. A musicoterapia beneficia a 

todas as pessoas de todas as idades e com todo tipo de problemas, uma vez 

que consideramos que a música é uma conduta humana e todos somos seres 

musicais. 

A música é um meio para se comunicar que evoca, associa e 

integra, e nisso reside seu valor terapêutico, já que a doença é uma espécie de 

barreira na comunicação. O trágico da doença é que ela isola o sofredor, que 

necessita da presença de outros para satisfazer suas necessidades físicas e 
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psicológicas. A musicoterapia é utilizada para exteriorizar as experiências 

subjetivas e restabelecer o equilíbrio. Com certeza, a magia do som continua 

existindo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As respostas do ser humano à música são variadas por múltiplos 

fatores, desde a sensibilidade afetiva e cultural, afinidade musical, 

receptividade sensorial, educação e aprendizado, conjuntura social e outros. 

Fisiologicamente, o som, com todas suas qualidades de ritmo, timbre e 

melodia, é uma das experiências sensoriais mais precoces do ser humano. 

Seus efeitos sobre o psiquismo são evidenciados a partir das cantigas das 

mães para embalar seus filhos. Esses sons precoces fixam-se indelevelmente 

no psiquismo do ser humano. 

Os trabalhos com propósitos terapêuticos se baseiam nas múltiplas 

influências da música sobre diversos sistemas fisiológicos (não apenas 

cerebrais). Prioritariamente os conhecimentos atuais sugerem que a música 

possa ser aplicada em, pelo menos, quatro funções terapêuticas: na melhora 

da atenção, estimulando o desenvolvimento motor e cognitivo; nas habilidades 

comunicativas; na expressão emocional e na reflexão/sentimento da situação 

existencial.  

Segundo alguns trabalhos de pesquisa, a musicoterapia poderá ser 

um recurso terapêutico e preventivo para diversas enfermidades neurológicas 

e psíquicas, porém, dentro do bom senso que deve acompanhar a ciência, 

essas possibilidades devem estar inseridas ainda no campo da pesquisa. 
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