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RESUMO 

 

Os arquétipos fazem parte da humanidade desde o início dos 

tempos. Através da Psicologia Analítica, surgiu através da constatação de que 

a psique humana apresenta padrões básicos que se repetem, símbolos 

comuns a algumas culturas ou religiões que se assemelhavam a temas 

mitológicos universais, e que não faziam parte do universo de conhecimento 

destes indivíduos. (Olivier, 2008). A partir desta noção, este estudo se propõe 

a pesquisar como se dá a formação dos arquétipos musicais na natureza 

humana, desde a primeira música, ou a música primordial da humanidade, 

passando pelo contato musical no útero materno e nas melodias que passaram 

pelos primeiros anos de vida do indivíduo. Observar até que ponto cada uma 

destas melodias deixaram “marcas” a sua personalidade servindo de fundo a 

situações vivenciadas e como a arteterapia pode se utilizar delas e de seus 

arquétipos. Estudar como a música pode ser usada durante as atividades 

propostas e de que maneira irá funcionar como agente facilitador ou 

influenciador no setting arteterapêutico. 
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METODOLOGIA 

 

No presente estudo foi utilizado o método indutivo, buscando-se 

investigar a realidade através da fundamentação em premissas. Para tal, a 

pesquisa se deu através de consulta bibliográfica em literatura específica, 

pesquisas já realizadas a respeito do assunto, artigos publicados e sites da 

Internet e entrevistas. 

A pesquisa foi organizada da seguinte forma: a primeira etapa, na 

observação dos fenômenos, estarão sendo observados fatos ou fenômenos 

relacionados à formação dos arquétipos musicais, sua origem e formação 

dentre todas as fases de desenvolvimento do indivíduo, com a finalidade de 

investigar como se dá a sua formação. Na segunda etapa, através da 

comparação com os fatos anteriores, será feita a observação nos ambientes 

arteterapêuticos, da utilização da música e da publicação de pesquisas além 

de entrevistas com profissionais que se utilizam da música, e do relato de 

experiências a partir da observação dos mesmos. Dando prosseguimento e 

como terceira etapa será feita uma generalização à relação encontrada no 

precedente, entre os fenômenos e fatos semelhantes entre a primeira e 

segunda etapa e será feita uma conclusão provavelmente verdadeira ainda 

tendo como base a resposta da metodologia indutiva, com a preocupação de 

uma pesquisa consistente e profunda para um resultado com grande força 

indutiva. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia se propõe a expor como se formam os arquétipos 

musicais no ser humano, no decorrer de seu desenvolvimento desde os 

primeiros contatos musicais do indivíduo e como a música pode vir a servir 

como agente facilitador da arteterapia. 

Tem como objetivo central observar as impressões deixadas pela 

música no ser humano sob a forma de arquétipos e estudar sua influência no 

ambiente arteterapêutico. 

O trabalho apóia-se em autores como Howard, pelas suas 

pesquisas iniciais e indagações a respeito da música no comportamento 

humano, Jung, do qual a noção de arquétipo teve uma fundamental 

importância de estudo para melhor compreender a psique humana, dentre 

outros autores a serem citados no decorrer do trabalho. 

Desde o ventre materno, o bebê começa a receber estímulos que 

virão a contribuir para a formação de sua personalidade, seja de sua mãe, 

maior fonte de estímulos, seja pelas pessoas que o cercam no ambiente 

familiar ou fora dele. Desde este momento, a música já se faz presente, 

intencionalmente, nas cantigas cantadas pela mãe ou não intencionalmente, 

nas melodias que em algum momento foram ouvidas ou que serviram de fundo 

para alguma situação específica. 

De maneira intencional, ou não, a música se faz presente no 

contexto familiar e, sendo assim, arquétipos serão construídos a partir destas 

audições, muitas vezes, servindo como “trilha sonora” para determinados 

acontecimentos que podem vir à tona, anos depois no contexto 

arteterapêutico, sendo por vezes reconhecidos na situação, ou não. A música 

exerce estímulos no cérebro humano, como vemos em Victorio apud Kolb e 

Whishaw ( 2002, p.348), “ que o converte em atividade neural no que então 

percebemos o som. O cérebro pode igualmente converter essa atividade 

neural em alguma outra sensação subjetiva”. E a despeito disso estaremos 
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trazendo, através deste trabalho, questões de estudo que virão a tentar 

esclarecer tais afirmações. 

Para que sejam mais bem compreendidas as questões abordadas 

aqui, houve uma subdivisão em capítulos, que segue: Capítulo I – Os 

arquétipos e a primeira música, onde será feita uma consulta bibliográfica a 

respeito de estudos escritos sobre a formação dos arquétipos no ser humano, 

as primeiras melodias que formam a essência do ser humano e permanecem 

por toda sua vida fazendo parte assim dos arquétipos musicais, a primeira 

música arquetípica; Capítulo II – A música e a criança, neste capítulo serão 

observados o primeiro contato da criança com a música no ventre materno, 

como a atividade artística desenvolvida no período pré-natal pode causar 

impressões no bebê, e ainda, os fatores que influenciam o 

neurodesenvolvimento nas idades iniciais da formação do cérebro do indivíduo 

e aborda a respeito da música em contato com o cérebro humano, como os 

estímulos musicais são recebidos pelo cérebro, como o som é captado e 

assimilado, as impressões deixadas pela música no cérebro e os diferentes 

tipos de resposta dada a audição musical pelo nosso corpo;  Capítulo III – A 

arteterapia e a música se inicia indagando a respeito da utilização da música 

no setting arteterapêutico e como vem se desenvolvido pesquisas a respeito 

disso, como a música vem sendo inserida no programa de curso de arteterapia 

e como os profissionais estão tratando sua utilização neste contexto, em 

seguida, através de entrevista expõe as observações feitas por um profissional 

arteterapeuta a respeito da utilização da música nas atividades propostas no 

setting arteterapêutico, a partir daí, em comparação às observações feitas dos 

capítulos anteriores, se propõe a estabelecer conclusões sobre os arquétipos 

musicais e sua funcionalidade nas propostas arteterapêuticas, a resposta dada 

à união da atividade ao estímulo musical, o poder curativo da música, dentre 

outras funções da música no processo arteterapêutico. 
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CAPÍTULO I 

OS ARQUÉTIPOS E A PRIMEIRA MÚSICA  

... e disse Deus: Haja luz; e houve luz. 

 

O som é parte integrante do universo desde a sua criação, a matéria 

sonora, existe muito antes da criação do homem. Desde a sua formação, o 

homem vem cercado de sons, e esses sons fazem parte de sua vida. Ao se 

deparar com determinados sons, o corpo reage de diferentes maneiras devido 

às associações arquetípicas, vivências experimentadas entre outros aspectos. 

Todas essas reações acabam por causar efeito no ambiente arteterapêutico 

vindo à tona de diversas maneiras e sob diversas manifestações artísticas. 

 

1.1 – Os Arquétipos e o Inconsciente 

 

1.1.1 – O Inconsciente e a arte 

 

A arte, de maneira geral, as danças, a música, a expressão corporal, 

o teatro, a pintura, etc., é a maior fonte de expressão interna do indivíduo. 

Através das artes, o que há de mais profundo, inconsciente, pode ser tocado, 

exteriorizado e expresso numa das linguagens mais profundas da alma. 

A arte expressa o universo interior do indivíduo muitas vezes de 

maneira simbólica para que possa ser decifrada e compreendida. “A arte é a 

linguagem da alma”. (Monteiro, 2009) 

Desde os tempos mais remotos o homem busca a arte para 

expressar o seu universo interior. Já na época pré-histórica o homem começa 

a utilizar a tinta feita com a matéria extraída da natureza: sangue de animais e 

sementes, e começa a colorir o interior das cavernas pintando as lutas que 

seriam travadas, os animais, seus medos, dúvidas, acreditava que ao pintar 
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conseguia capturar a alma dos seus oponentes. A arte vem auxiliando o 

homem a estruturar o seu “eu”, lidar com o desconhecido. “A arte sempre foi 

uma função estruturante da consciência”. (Monteiro, 2009) 

A criatividade é um instinto humano, conforme Jung explica, ao usar 

a arte no processo de individuação e, assim, estimulando a criatividade, 

humaniza-se ainda mais o próprio homem, colocando-o em contato mais 

estreito com sua própria alma. (Vol. XIII-2) 

Para Jung a arte possibilita tornar o que é invisível, valendo-se do 

simbólico. O numinoso só pode ser expresso por meio dela porque o símbolo 

agrupa significados contrastados, daí a possibilidade de transcender por meio 

da arte, atingindo aquilo que, a princípio, figura como inatingível. (Vol. VIII-2) 

Jung dividiu a Psique em dois níveis: O consciente e o Inconsciente. 

A consciência, comum a todo ser humano, se refere ao estar 

desperto e atento, observando e registrando o que acontece no mundo que 

nos rodeia e dentro de nós. Aglomera pensamentos, palavras, lembranças, 

identidade, sensações, gestos, sentimentos, imagens, fantasias. Está 

diretamente ligada à história do indivíduo. (Jung, 1962) 

O consciente é fruto das vivências do indivíduo, tudo aquilo que está 

no seu plano real e tem consciência. 

O inconsciente se encontra na parte mais profunda do indivíduo. 

Padrões de comportamento fixados arquetipicamente, impressões deixadas 

pelas primeiras vivências experimentadas, impressões das experiências intra-

uterinas. 

Além de abranger todos os conteúdos não conscientes, o 

inconsciente existe a priori e é a matriz pré-formadora da própria consciência. 

(Monteiro, 2009). Jung afirma que “o inconsciente não é apenas um produto da 

repressão, mas o solo materno e criador da consciência”. (Vol. XIII/I § 1156), 

cujos conteúdos “não consistem apenas de desejos incompatíveis mas, 
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principalmente, de partes da personalidade até agora pouco desenvolvidas e 

inconscientes que lutam por uma integração no todo do indivíduo”. (Jung, Vol. 

XVIII/I, § 1156). Nascemos inconscientes e trazemos muitos conteúdos 

herdados dos ancestrais. 

 

1.1.2 – Os Arquétipos 

 

Os arquétipos são impressões deixadas ao longo dos anos, ou 

séculos no indivíduo. Padrões de comportamento, sentimento, pensamento, 

atitudes que com o decorrer das gerações marcam a humanidade e se fixam 

ao indivíduo de certa maneira que acabam por vir gravados no subconsciente 

desde o seu nascimento. 

 

Arquétipos são formas estruturantes herdadas, comuns a toda 
espécie humana, resultado do depósito de impressões 
superpostas deixadas por vivências fundamentais, contendo 
padrões e comportamentos coletivos, que se manifestam em 
motivos mitológicos nas mais diversas culturas. São padrões 
hereditários de comportamento psíquicos, revestidos de 
qualidades dinâmicas, tais como: autonomia e a numinosidade. 
(JUNG, Vol. XVIII/2, § 116). 
 
 

Para Jung, os arquétipos são estruturas herdadas dos nossos 

ancestrais por milhões de anos. Nascemos inconscientes e trazemos muitos 

conteúdos herdados dos nossos ancestrais.  

 

(...) embora uma criança não nasça consciente, sua mente não 
é uma tábula rasa; ela vem ao mundo com uma interioridade 
definida (...) O cérebro nasce com uma estrutura acabada, 
funcionará de maneira a inserir-se no mundo de hoje, tendo 
entretanto a sua história. Foi elaborada ao longo de milhões de 
anos e representa a história da qual é o resultado. 
Naturalmente traços de tal história estão presentes como em 
todo o corpo, e se mergulharmos em direção à estrutura básica 
da mente, por certo encontraremos traços de uma mente 
arcaica. (JUNG, Vol. XVIII/I, § 84). 
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1.2 – O Início de Tudo – O Som 

  

Desde que nascemos começamos a emitir som, e o som nos 

acompanha por toda a nossa vida. Assim como nós, o som acompanha a vida 

de todas as espécies desde o início do Universo. Sendo assim, podemos dizer 

que o som existe desde a criação do mundo. 

O Universo é vibração e tudo que existe está em vibração, e 

vibração é som, então somos som e vivemos imersos em um mundo de som 

(Victorio, 2008). 

Ouvimos relatos de músicas e instrumentos musicais criados desde 

as mais remotas antiguidades, histórias de ilhas que possuem populações 

inteiras imersas em um ambiente musical peculiar e que não recebeu 

influência alguma externa, civilizações que possuíam sua própria música e 

sonoridade musical e que desapareceram juntamente com o seu fim. 

 

Apesar de a Bíblia Sagrada em sua tradução mais popular 
utilizar o termo “verbo”, em estudos escatológicos referem-se 
ao “som”, pois a palavra é som sintático de organização 
posterior. No princípio era o verbo [o som] e o verbo [o som] 
estava com Deus e o verbo [o som] era Deus. (Evangelho de 
São João, capítulo 1, versículo 1). (VICTORIO, 2008, P.16) 

 

No texto da criação, em Gênesis, capítulo 1, verso 2, a tradução 

ecumênica da bíblia (TEB, 1995) se refere: “ o sopro de Deus pairava na 

superfície das águas”. Esta movimentação do espírito de Deus significa um 

movimento vibratório. A narração de Moisés nos apresenta, na cosmogonia do 

Gênesis, a Terra, desde a sua condição rústica, disforme, caótica e a presença 

de som no universo. 

A busca do ser humano pelo som musical existe desde a sua 

criação e se desenvolve de diversas maneiras de acordo com o meio que o 

cerca. 
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Este paradigma entre som e energia vibratória emerge em diversas 

culturas e diferentes épocas. Desde as épocas mais remotas, nos povos da 

antiguidade, a música sempre foi entendida como sendo uma forma de magia, 

de invocação, sendo, portanto, reservada a iniciantes e mestres. Seja no 

antigo Egito, Grécia, Índia ou Pérsia, a música foi utilizada como forma de nos 

mostrar a harmonia existente no universo, as forças que o constituem e como 

se relacionam. 

Por todo o mundo antigo, a criação, ou descoberta da música, foi 

atribuída a seres míticos, que a deram ao homem como forma de um favor 

divino: entre os Hebreus foi Jubal; entre os Egípcios foi Osíris; entre os 

Gregos, Apolo ou Mercúrio; e entre os Fenícios, Hermes ou Olen. Estes seres 

metafísicos foram e são, representações de concepções arquetípicas que os 

antigos utilizaram para expressar suas idéias. O que eles queriam representar, 

na verdade, é o fato de que, através da música, podemos penetrar nos 

mistérios da criação, quando passamos a compreender a sua concepção e 

composição, e de como podemos utilizá-la para realizar nossa comunhão com 

o mundo divino. 

No estudo musical, percebemos que a música respeita as leis 

geradoras de proporções – os intervalos de som: oitavas, sétimas, sextas, 

quintas, etc., assim como a natureza, o Universo também constituído de 

vibração e a natureza vibratória dos corpos, que norteia todas as dimensões do 

Universo.  

Na antiguidade, os povos antigos perceberam que a natureza tinha 

determinadas correlações que podiam ser expressas através de conceitos 

numéricos: a unidade, o binário, o ternário, o quaternário, o quinquenário, o 

setenário, o octonário, o denário e o duodenário. Estes conceitos foram 

expostos através de todas as manifestações culturais de todos os povos, seja 

através de deuses, heróis e mitos, seja através de sua arte. Principalmente na 

música ocidental, estes princípios foram respeitados e seguidos pela força da 
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tradição: a nota musical (unidade) o bicorde (binário); o acorde (ternário); os 

intervalos de terça (ternário), quarta (quaternário) e de quinta (quinquenário); a 

oitava (octonário), as sete notas da escala tonal (setenário); a pauta musical 

(quinquenário) e os doze tons existentes. 

Portanto, a música, considerada uma mera junção de Som e 

Tempo, era vista como uma forma de manifestação da natureza invisível, e 

como tal possuía as possibilidades inatas de comunhão da natureza real com a 

invisível, do mundo real com o divino. Sendo assim, a música era utilizada em 

diferentes situações, rituais e diversas ações onde a presença do divino 

precisaria se invocada, por isso vemos a presença de instrumentos musicais, 

flautas, trombetas, chocalhos, sinos, sendo utilizados desde sacerdotes em 

rituais, até por guerreiros como forma de arma psíquica em suas ações contra 

inimigos, inclusive temos citações de batalhas que foram ganhas a partir de 

toques de trombeta (Livro do Profeta Josué capítulo 6, versículo 16). 

As notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nada mais são do que 

vibrações sonoras, cada nota possui uma freqüência específica de vibrações 

por segundo para produzir sua altura exata, e uma vez emitida, seu som irá 

formar um conjunto de harmônicos, que são os desdobramentos sonoros a 

partir desta nota fundamental, muitas vezes passados despercebidos por 

nossos ouvidos, mas que produzem um efeito sonoro na composição final. 

Muitas foram as finalidades dadas a utilização das notas musicais e 

sua organização pelos povos da antiguidade, também, dependendo da 

maneira como organizadas e da emissão de seus harmônicos, os sons 

possuíam, para estes povos, diferentes características, citamos como exemplo 

os povos gregos. Os gregos utilizaram a música nos seus diferentes tipos de 

celebração, e foram os criadores dos primeiros modos da escala, cada um 

associado a uma região diferente: Dórico, Eólio, Lídio, Frídio, Mixolídio, Jônio, 

Lócrio, entre outros. Cada modo era composto por notas, ou seqüências de 

notas previamente estudadas e organizadas que evocavam os deuses 
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patronos de cada comunidade, e tinham em sua composição, a capacidade de 

poder evocar as características de cada um deles. 

Estes modos, mais do que apenas uma simples escala melódica, à 

imagem de nossos modernos modos “maiores” e “menores”, cada um possuía 

uma escala melódica particular que não podia se usada livremente, em 

qualquer situação: deveria ser utilizada dentro de um registro vocal 

determinado e com determinados instrumentos musicais, além do estilo próprio 

de interpretação, estilo e timbre. 

Cada um desses modos gregos evocava características arquetípicas 

relacionadas aos deuses olímpicos: o modo dórico (associado a Apolo) 

evocava o Sol; o modo frígio ( associado à Marte), era forte e retumbante; o 

modo hipolídio (associado a Vênus) evocava  amor e suas benesses; o modo 

hifrígio era associado a Mercúrio, ligado as atividades comerciais; o modo 

mixolídio (associado a Saturno), era apropriado às lamentações e aos cantos 

fúnebres. 

 

1.3 – A Música das Esferas 

 

Desde os tempos mais remotos, matemáticos, físicos, filósofos 

como Johannes Kepler, Copérnico, Pitágoras, Platão, Plínio, Cícero, Ptolomeu 

dentre outros estudiosos de uma maneira geral tentam explicar a relação entre 

os planetas e suas órbitas ao redor do sol. (A MÚSICA..., 2011) 

 Através de um ‘insight’, Pitágoras inventou também a ciência 

ocidental. Associando medidas de duração com tons musicais ele fez a 

primeira redução conhecida de uma qualidade (som) em quantidade (duração 

e relação).  

Os Pitagóricos utilizavam a música para curar o corpo e elevar a 

alma, contudo eles acreditavam que a música terrestre não era mais que um 
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eco lânguido da universal harmonia das esferas. Na cosmologia antiga, as 

esferas planetárias ascendem de Terra ao Céu com degraus de uma escada 

de mão. Era dito que cada esfera correspondia a uma nota diferente de uma 

escala musical principal. Os tons particulares emitidos pelos planetas 

dependiam das relações das órbitas respectivas deles/delas, da mesma 

maneira que o tom de uma corda de uma lira depende de seu comprimento. 

Outro tipo de escala celestial relacionava os tons planetários aos movimentos 

aparentes de rotação deles ao redor da Terra. A música das esferas nunca era 

um sistema fixo de correspondências. Muitos esquemas variantes existiram 

porque cada filósofo necessariamente aproximaria isto de uma perspectiva 

ligeiramente diferente. 

Pitágoras ensinava que cada um dos sete planetas produzia através 

de sua órbita uma nota particular de acordo com sua distância do centro imóvel 

que era a Terra. A distância em cada caso era parecido coma s subdivisões 

tonais. Isto é o que foi chamado Música Mundana que normalmente é 

traduzido como Música das Esferas. O som produzido é tão primoroso e raro 

que nossos ouvidos estão impossibilitados de ouvir. É a Música Cósmica que, 

de acordo com Philo de Alexandria, Moisés tinha ouvido quando recebeu as 

Tábuas da Lei no Monte Sinai, e a qual Santo Agostinho acreditava que os 

homens ouvem na hora da morte e lhes revelam a mais alta realidade do 

Cosmo. Esta música está presente em todos os lugares e governa todos os 

ciclos temporais, como as estações, ciclos biológicos, e todos os ritmos da 

natureza. É o som da harmonia do universo, a harmonia que Platão chamou de 

“um ser vivente e visível, que contém dentro de si os seres viventes da mesma 

ordem natural”. 

Como vimos, a música é um conjunto de sons produzidos de acordo 

com uma métrica e com um sentido claros, e que o som nada mais é do que 

vibrações transmitidas pelo ar e percebidas pela nossa membrana auditiva. 

Entretanto, mais do que percebida por nosso ouvido, a música é percebida 

pelo corpo como um todo, já que todo nosso corpo é vibração. 
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Portanto, quando ouvimos música, podemos conseguir que todo 

nosso corpo vibre em consonância com o som ouvido/emitido, e utilizá-la para 

alcançarmos estados mais sublimes de consciência. 

A música ocidental, e principalmente a música clássica, sempre foi 

construída sobre padrões que eram transposições da natureza invisível: a 

unidade, o binário, o ternário, o setenário, entre outros. E muitos compositores 

antigos se utilizaram desse padrão mágico em suas composições com a 

finalidade expressa de serem condutos para um mundo divino. Essas 

composições foram construídas de acordo com o temperamento que cada um 

queria dar a sua composição, para uma determinada finalidade espiritual. 

Podemos definir esse temperamento nas quatro características básicas de 

construção do universo representado pelos quatro elementos. 

Seguindo o padrão definido pela tradição ocidental aos elementos 

temos: 

Fogo: Bilioso, Colérico ou Voluntarioso. 

Ar: Sanguíneo, Expansivo ou Anímico. 

Água: Linfático, Sentimental ou Sensível. 

Terra: Melancólico, Apático ou Mental. 

 

Assim como podemos classificar as músicas dentro dessas mesmas 

características dos elementos, podemos utilizá-las então como influência 

vibratória para “afinar” o nosso próprio padrão vibratório, no intuito de nos 

harmonizar. Por exemplo: uma pessoa que tem um temperamento 

predominantemente água, ao entrar em contato com uma música com as 

mesmas características e padrão vibratório, terá seu temperamento Linfático, 

Sentimental ou Sensível, afinado pelo diapasão harmonioso da música 

aquosa; da mesma maneira, pessoas com falta de característica de um 

determinado elemento, por exemplo, Fogo, ao ouvirem uma música de padrão 

vibratório fogoso, será beneficiada pela afinação de seu próprio padrão com a 

vibração que lhe falta. Portanto podemos utilizar as características elementares 

da música de três maneiras: harmonizando-nos com padrões vibratórios de 
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nosso elemento dominante com o intuito de harmonizá-lo; utilizando o padrão 

vibratório do elemento complementar (Fogo – Ar, Terra – Água); ou utilizando 

os padrões de elementos que nos faltem. De uma maneira ou de outra, nós 

devemos não apenas ouvir música, mas principalmente senti-la com o nosso 

corpo. 

 

1.4 – A Canção de Ur 

 

Além da música das esferas que liga o ser humano com um som 

superior capaz de lhe gerar estados alterados de consciência, temos também a 

canção de Ur, que é uma música hipotética de onde teriam saído todas as 

nossas outras músicas, é a música primordial, a primeira sequência de sons 

que nós, seres humanos, teríamos entendido como melodia. Seu nome vem da 

cidade de Ur, na mesopotâmia, provável berço intelectual e espiritual da nossa 

civilização. A canção de Ur é importante, pois sua existência seria prova de 

que há algo em nós que sobrevive as gerações. Poderia ser uma construção 

psicológica/social, como a consciência coletiva de Carl Jung. Hoje, 

identificamos a canção de Ur como uma terça menor descendente. Ela deveria 

aparecer em cantigas infantis ou nas vocalizações infantilizadas como o “lala 

lala laaá-la” – “tá de namoraaa-do”, “você não consee-gue”. Essas melodias 

que se repetem ao longo das gerações. ( A CANÇÃO..., 2011) 

 

  

 

Segundo Fregtmam (1987), citado por Victorio (2008), a Canção 

de Ur poderia ser considerada como transcendente e estaria sugerindo uma 

ligação intrínseca de todos os seres humanos com o Universo, do início da 

vida até os três anos, época em que se confirmaria a sua diferenciação. 

 

Esta “Canção de Ur” (que significa canção primigênia, original, 
primordial) acha-se inscrita em nosso inconsciente coletivo, em 
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nossas pautas genéticas, ou talvez em nosso espírito ou 
Consciência primordial. Até o regente Leonard Bersntein 
referiu-se a este fenômeno de Ur, como um sistema arquétipo 
harmônico que nos transcende. Creio que mais além de 
concepções genético-materialistas, este fato torna claro que a 
nossa estrutura se acha em sincrônica relação com estruturas 
maiores, cujos princípios harmônicos plasmam combinações 
infinitas (FREGTMAN apud VICTORIO, 2008, p. 27). 
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CAPÍTULO II 

A MÚSICA E A CRIANÇA 

 
"A quantidade de informações e impressões passadas ao ser 
humano nos seus seis primeiros anos de vida serão bem mais 
numerosas do que as que haverá de recolher, apesar de todos 
os esforços, em todo o resto de sua existência" (HOWARD, 
1984, p.71). 

 

2.1 – Impressões Sonoras no Útero Materno 

 

Desde o útero materno o ser humano começa a receber estímulos, 

estes estímulos após o nascimento trarão diferenças no desenvolvimento 

deste novo ser através do meio em que está inserido e que o afetarão 

indiretamente (ambiente familiar), ou seja, através de estímulos feitos 

diretamente ao bebê como forma de estimulação, de uma maneira ou de outra, 

o bebê receberá influências que irão transparecer no decorrer de seu 

desenvolvimento social, cognitivo, físico, alguns mais evidentes, outros 

menos.( Gonçalves, 2003). 

Muitas vezes os estímulos feitos à mãe durante a gestação, como 

pequenos períodos de atenção dada ao bebê, irão trazer reflexos à vida futura 

que poderão vir a definir características importantes da vida deste indivíduo. 

A ciência já nos mostrou que durante a vida pré-natal, existe 

comunicação efetiva entre o bebê e a mãe, e que dependendo das atitudes e 

pensamentos da mãe durante este período, o bebê poderá ser influenciado na 

sua vida pós-parto. Cada vez que a mãe tinha, durante a gravidez, transferido 

para o campo da imaginação parte de suas ocupações e preocupações, 

empurrando-as a um nível mais elevado de desenvolvimento, afinando-as, 

diferenciando-as e as tornando mais conscientes, as faculdades da criança se 

encontraram acentuadas e enriquecidas. É necessário que ela se torne mais 

sensível, precisa e cuidadosa em todas as coisas, que aprenda a refletir e a 

sentir de maneira mais nítida e rigorosa. E, neste caso, vemos as atividades 
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artísticas se revelando mais úteis, frente ao estado de espírito que é 

necessário ao seu desempenho. A atividade artística implica a faculdade de 

eliminar ou de transformar os sentimentos nascidos em nós em consequências 

de impressões exteriores ou, de sonhos despertados; a futura mãe que exerça 

dessa maneira o domínio de si despertará em seu filho as mesmas faculdades 

(Lowenfeld, 1976).  

 

Ficou provado, sem nenhuma sombra de dúvida, que a arte 
exerce influência fundamental sobre o desenvolvimento da 
personalidade infantil e, portanto, também sobre o futuro das 
crianças (LOWENFELD, 1976, p.216). 

 

Assim como a atividade artística desenvolvida no período pré-natal 

pode causar impressões no bebê, a atividade musical também poderá fazê-lo. 

No entanto, estas impressões se darão de outra forma, como, por exemplo, 

praticados pela mãe, exercícios rítmicos farão nascer na criança um interesse 

geral pela atividade organizada. Esta atividade positiva e organizada também 

será beneficiada pelas atividades da mãe, desde a vida pré-natal, uma vez que 

a criança responderá sempre ao desejo dos pais, que são verdadeiros pais, 

tornando-se ela mais do que eles mesmos. Assim como, se a mãe estiver com 

um sentimento de repulsa em relação à determinada atividade humana poderá 

ser continuado pela criança, que dele fará um sentimento de repulsão 

generalizado relativamente em toda a atividade positiva e organizada, toda 

tendência positiva da mãe poderá despertar na criança a faculdade de se 

entregar a mesma atividade (Howard, 1987). 

 

2.2 – A Música e o Cérebro. 

 

Falar sobre o cérebro sempre exerce um fascínio no leitor. A cada 

dia surgem descobertas mais recentes a respeito deste órgão que rege 

praticamente todas as atividades de nossa vida cotidiana. (Herculano-Houzel, 

2002). Hoje em dia, todos nós sabemos qual a importância do cérebro no 
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desenvolvimento humano e também na aprendizagem e na cognição. (Ilari, 

2003). 

Esta ideia de que o cérebro é responsável pela sensação e 

inteligência existe desde os tempos mais remotos, no entanto, o interesse pela 

cognição surgiu em estudos mais recentes. No século XIX, foi quando surgiram 

os primeiros estudos científicos sobre o cérebro (Morato apud Ilari, 2003). 

Nesta mesma época a psique deixou de ser vista como um atributo divino e 

passou a ser visto como um atributo humano. Desde então, o estudo do 

cérebro vem avançando de maneira rápida e significativa. (Ilari, 2003).  

Em linhas gerais, o cérebro pode ser definido como um labirinto em 

forma de noz, mais ou menos do tamanho de duas mãos fechadas colocadas 

frente a frente, e composto por 12 bilhões de células. (Campbell apud Ilari, 

2003). No decorrer da vida, o cérebro aprende e memoriza através de 

constantes mudanças em sua imensa rede de conexões entre neurônios. 

Essas conexões são chamadas sinapses, e ocorrem em decorrência de 

estímulos provenientes do meio (Kotulak apud Ilari, 2003).  Muitas sinapses 

formam conexões sólidas com as células do cérebro e se tornam partes do 

cérebro em desenvolvimento. Já as outras sinapses, as desconexas, 

desaparecem como tempo. (Herculano-Houzel, 2001). De acordo com Kotulak 

citado por Ilari, essa é a maneira que o cérebro encontra para eliminar 

sinapses em excesso, para que as restantes, ainda em quantidade 

considerável, possam formar um cérebro funcional. (2003). 

 

2.2.1 – A formação estrutural do cérebro 

 

Após o nascimento, o cérebro do bebê passa por um crescimento 

fantástico, no qual trilhões de sinapses ocorrem entre as células cerebrais. Por 

se tratar de um órgão auto-organizável, o cérebro do bebê é faminto de novas 

experiências que o transformarão em redes neurais para a linguagem, o 

raciocínio lógico, o pensamento racional, a resolução de problemas e os 

valores morais. Essas redes neurais já estão sendo formadas antes mesmo de 
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o bebê completar um ano de idade. São elas que o permitem a associação de 

ideias e o desenvolvimento de pensamentos abstratos, que constituem as 

bases da inteligência, imaginação e criatividade. Contudo, essas redes podem 

ser destruídas quando as experiências na infância são destituídas de 

estimulação mental ou sobrecarregadas de estresse (Kotulak, apud Ilari, 2003). 

Kotulak, citado por Ilari, fala de quatro fases principais do 

desenvolvimento estrutural do cérebro. A primeira fase ocorre durante o 

estágio fetal. Nos primeiros meses de vida fetal, bilhões de células são 

formadas. Metade delas morre; estímulos externos organizam algumas e 

eliminam outras para formar a estrutura básica do cérebro, ou seja, a estrutura 

que caracteriza e diferencia as crianças em meninos e meninas. A segunda 

fase se dá logo após o nascimento, quando surgem trilhões de conexões entre 

as células, que formam os “mapas mentais” do cérebro, responsáveis, entre 

outras coisas, pela visão, linguagem e audição. Na terceira fase, que vai dos 4 

aos 10 anos de idade, novos aprendizados reorganizam e reforçam as 

conexões entre as células do cérebro humano. Novas conexões são formadas 

à medida que novos conhecimentos são adquiridos. A quarta e última fase 

ocorre após os 10 anos de idade. Ainda capaz de sofrer mudanças físicas, o 

cérebro aprende e memoriza informações no decorrer de toda a vida. (2003). 

 

2.2.2 – Fatores influentes ao neurodesenvolvimento 

 

O desenvolvimento do cérebro depende, entre outras coisas, do 

desenvolvimento de sistemas. São eles: Sistema de controle de atenção, 

sistema de memória, sistema de linguagem, sistema de orientação espacial, 

sistema de ordenação sequencial, sistema motor, sistema do pensamento 

superior e sistema do pensamento social. (Levine, 2003). 

Além disso, Levine (2003) cita diversos fatores que influem no 

desenvolvimento do perfil da mente de cada criança. Enquanto alguns fatores 

são mutáveis e podem ser modificados pelos pais e educadores, há outros que 

são fixos e que, portanto, estão além do controle humano. Como exemplo, a 
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herança genética que a criança recebe dos pais, apesar de todos os avanços 

científicos dos últimos tempos, ainda não pode ser alterada. Querendo ou não, 

há certas características dos pais (como a facilidade para aprender línguas 

estrangeiras ou a aptidão especial para jogar futebol) que também são 

transmitidas aos seus filhos. Portanto a herança genética constitui, 

obviamente, o primeiro fator que influencia o neurodesenvolvimento. 

Vida familiar e o nível de estresse são outros fatores que 

influenciam o desenvolvimento do perfil da mente da criança. Nós sabemos 

muito a respeito da influência das condições socioeconômicas nas relações 

entre pais e filhos e no desenvolvimento das crianças. A pobreza, por exemplo, 

afeta o modo de vida, o desenvolvimento das comunidades, os níveis de 

estresse dos indivíduos, o acesso à informação e, logicamente, os valores e 

interesses das famílias e das crianças que fazem parte das mesmas. 

Relacionado a este, está o terceiro fator listado por Levine (2003): o fator 

cultural. A cultura de onde a criança vem exerce uma influência enorme sobre 

o desenvolvimento da criança. Ao compararmos o cotidiano de crianças de 

culturas diferentes, como, por exemplo, uma criança brasileira, uma berbere-

marroquina e uma alemã, notamos algumas diferenças fundamentais. A cultura 

exerce um papel preponderante, da alimentação ao modo de vestir, da língua 

falada aos comportamentos. 

Como não poderia deixar de ser, o meio social também exerce uma 

influência considerável sobre o desenvolvimento da mente da criança. 

Sabemos hoje que os amigos das crianças são figuras importantes, que 

exercem um papel primordial no desenvolvimento do perfil da mente. Um 

exemplo típico é o caso da criança que estava indo muito bem na escola até 

conhecer um amigo X, que foi chamado de “má influência” por ter ajudado a 

despertar na criança outros interesses que não os escolares. Ou então o caso 

do adolescente que se apaixona por uma determinada causa (política 

estudantil, esporte, música) por influência de um líder na turma. Ambos os 

exemplos ilustram bem a influência do meio social no desenvolvimento do 

perfil da mente. 
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A saúde física e mental constitui um quinto fator de influência no 

neurodesenvolvimento. Desnutrição, enfermidades, deficiências e doenças 

congênitas e traumas físicos são alguns exemplos de como a saúde pode 

afetar o desenvolvimento do cérebro humano durante o período escolar. 

Crianças portadoras de síndrome de Down, por exemplo, apresentam algumas 

dificuldades características na aprendizagem, e necessitam de uma educação 

especial. O mesmo ocorre com as crianças portadoras de diversas síndromes. 

A desnutrição também influencia na saúde. As crianças desnutridas e mal 

alimentadas frequentemente apresentam dificuldades cognitivas e motoras, 

resultado da fome numa época em que o cérebro está em pleno 

desenvolvimento e necessita de alimento para transformá-lo em energia. A 

saúde é, sem sombra de dúvida, um fator de extrema importância no 

desenvolvimento da mente humana. 

As emoções também influenciam o neurodesenvolvimento infantil. 

Tomemos por exemplo uma criança que vive a experiência da separação dos 

pais após anos de crises conjugais e violência doméstica. As emoções que 

essa criança experimenta podem afastá-la das atividades escolares e dos 

amigos, vindo a prejudicar seu desenvolvimento, e tendo consequências sérias 

na formação de seu perfil mental. 

A experiência educacional constitui o oitavo e último fator de 

influência na formação do perfil da mente da criança, citado por Levine (2003). 

O autor entende experiência educacional como o modo e a qualidade da 

educação recebida. A criança que estuda em uma escola voltada para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e a resolução de problemas terá um perfil 

mental bastante diferente de uma segunda criança que frequenta uma escola 

que incentiva a mera repetição e memorização de frases. Embora cada criança 

tenha um modo singular de aprender (isto é, algumas crianças aprendem com 

maior facilidade quando têm imagens e diagramas de apoio; outras preferem o 

aprendizado através da repetição de conceitos e fórmulas), é importante 

lembrarmos que tanto o modo quanto a qualidade do ensino exercem uma 

influência fundamental no desenvolvimento do perfil mental de cada criança. 
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Do nascimento à idade adulta, o cérebro passa por uma 
quantidade enorme de transformações através de experiências 
e estímulos. Estes auxiliam no desenvolvimento de cada um 
dos oito sistemas e dão origem a diferentes comportamentos, 
movimentos, percepções e habilidades. Cada criança tem um 
cérebro diferente, assim como um perfil da mente único, este 
último formado por diversos fatores. Em outras palavras, o 
desenvolvimento do cérebro da criança é um processo 
extremamente complexo e dependente de uma combinação de 
muitos fatores. Entretanto, quando falamos em 
desenvolvimento do cérebro, o conceito de inteligência sempre 
surge, ora de maneira direta, ora de maneira subliminar. Por 
essa razão, é importante delinearmos o conceito de 
inteligência, de modo que ele possa ser aplicável às práticas 
educacionais. (ILARI, 2003). 
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CAPÍTULO III 

A ARTETERAPIA E A MÚSICA 

 

A música como vimos até agora, marca a vida do indivíduo de 

diversas maneiras. Arquetipicamente, desde a primeira canção, no sopro de 

vida do homem, no útero materno, na primeira infância e em diversos outros 

acontecimentos marcantes ou não no decorrer do seu desenvolvimento. 

Muitas vezes fazemos associações de fatos às músicas, essas 

associações, guardadas em nosso subconsciente, muitas vezes só se tornam 

explícitas após o fato ocorrido. (Sacks, 2007) 

Cada um terá uma “trilha sonora” criada do decorrer de seu 

desenvolvimento composta justamente por estes acontecimentos acima 

relatados. Sacks relata em seu livro sobre uma dessas associações verbais: 

“Esta semana do Natal, quando comi salmão defumado (que adoro), ouvi na 

mente o verso – O come, let us adore Him – [ Ó vinde, adoremo-Lo, do hino – 

O come all ye faithful]. E agora, para mim, o hino ficou associado ao salmão.” 

(2007, p. 47). 

 

3.1 – A Arteterapia e Seus Precursores 

 

A utilização da arteterapia como ciência bem como sua 

fundamentação e embasamento teórico se deu recentemente. Há 

aproximadamente 30 anos começam a se consolidar suas bases no Brasil. 

Desde então vem evoluindo e estimulando cada vez mais estudiosos de 

diversas áreas e seguidores a melhor compreendê-la e se fundamentar, no 

entanto, por se tratar de um estudo recente, a arteterapia vem se consolidando 

mais à medida que vem sendo aplicada e diante das dúvidas as soluções são 

buscadas por mais estudos, como qualquer outra ciência. 
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Hoje temos a arteterapia como uma ciência fundamentada em 

Medicina e Artes em geral, que estuda e pratica os meios adequados para 

aliviar e curar os indivíduos por meio da expressão da arte, trazendo à tona 

uma idéia, trauma, fobia, etc., em uma catarse psicanalítica. (Olivier, 2008). “É 

a arte pela arte que analisa principalmente o processo criativo e não a obra em 

si”. (Olivier, 2008).  

Apesar de se constituir sob a forma de ciência recentemente, a 

expressão simbólica de conteúdos do subconsciente já vem sendo observada 

e estudada há várias décadas e muitos foram os precursores do estudo das 

artes nas manifestações do subconsciente. Dentre eles podemos citar: Ernst - 

Wilhelm Von Brücke (1819 - 1892); Alfred Binet (1857 - 1911); Walter 

Morgenthaler (1883 – 1965); Melanie Klein (1882 – 1960); Sigmundo Freud 

(1856 – 1939); Carl Gustav Jung (1875 – 1961); Jacob Levy Moreno (1889 – 

1974); Osório César (1896 – 1980); Nise da Silveira (1906 – 1999). 

Estes não foram, de maneira alguma, os únicos precursores da 

arteterapia, mas me limito a citar apenas estes nomes como um início de 

pesquisa, assim como me limitarei a relatar de maneira superficial os estudos, 

neste âmbito, daqueles que considero a base para qualquer estudo no campo 

da psicologia e psiquiatria. 

3.1.1 – Sigmund Freud 

Nasceu em 6 de maio de 1856, em Freiberg, Moravia. Estudou em 

Viena. Foi aluno do fisiólogo Brücke e de Charcot em Paris. Ao trabalhar como 

médico e Docente na Universidade de Viena, desde 1886, foi proposto como 

Professor Extraordinário, em 1897. Inicialmente, os trabalhos de Freud 

trataram sobre histologia e anatomia do cérebro e, posteriormente, sobre 

temas clínicos de neuropatologia; traduziu os escritos de Charcot e de 

Bernheim. “Über Coca”, de 1887, é um trabalho introdutório da cocaína na 

Medicina. Sua obra anterior aos textos de psicanálise, escrita no período entre 

1877 e 1886, é composta de 21 artigos sobre diversos temas, mas nenhum 

dos textos anteriores ao ano de 1886 foi integrado às suas obras completas, 



 

 

 

 

30

por oposição de seus filhos e herdeiros Ernst e Anna. Sua obra sobre 

psicanálise é composta de 24 livros (dois dos quais com Josef Breuer e um 

com a colaboração de William Bullitt) e 123 artigos, além de comentários, 

prefácios, etc., e traduzida em cerca de 30 línguas. Também desenvolveu uma 

nova psicoterapia da histeria, da qual muito pouco se tem publicado. Dentro de 

sua obra, uma das mais importantes é “Die Traumdeutung”, “A interpretação 

dos sonhos”, onde se encontra a tese que se tornaria a mais popular: 

“complexo de Édipo”. 

Também neste texto, Freud formula a divisão da mente entre o 

consciente e o inconsciente. É também ali que a clínica psicanalítica vai 

encontrar sua justificativa teórica, ainda que não fosse esta a preocupação 

inicial do pai da psicanálise. Em 1899, Freud escreveu esta nota 

autobiográfica, publicada em 1901, em alemão, nas Biographisches Lexicon 

hervorragender Arzte dês neunzehnten Jahrhunderts de J. L. Pagel. 

Em fevereiro de 1923, foi diagnosticado com um tumor maligno no 

lado direito do palato. Passou por uma cirurgia com a ablação dos maxilares e 

da parte direita do palato. Posteriormente, outras cirurgias que somaram ao 

todo 33 foram feiras por causa desta enfermidade. 

Passou a usar uma prótese, tinha dificuldade para falar, mas 

mantinha contato com seus interlocutores e exercia suas atividades rotineiras, 

afastando-se somente dos problemas do movimento psicanalítico, conduzido 

então por Ernest Jones que presidiu a IPA (International Psychoanalytical 

Association) a partir de 1934. 

Em março de 1938, quando a Alemanha invadiu a Áustria, com o 

auxílio do diplomata americano William Bullitt e de Marie Bonaparte, Freud saiu 

de Viena com sua família em direção a Londres, onde residiu em Maresfield 

Gardens 20; hoje “Freud Museum”. Ali, ele redigiu seu último texto: “Moisés e o 

monoteísmo”. 

Freud faleceu em 23 de setembro de 1939 de cancro no palato aos 

83 anos de idade. Supõe-se que tenha morrido de uma overdose de morfina. 

Freud sentia muita dor, e segundo a história contada, ele teria dito ao médico 
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que lhe aplicasse uma dose excessiva de morfina para terminar com o 

sofrimento, o que seria eutanásia. 

Freud defendeu em seus escritos que as imagens escapam com 

mais facilidade do superego do que as palavras, alojando-se no inconsciente e, 

por isso, o indivíduo, geralmente, se expressa melhor de forma não verbal. Daí 

vem a necessidade da comunicação simbóica como forma de 

autoconhecimento no tratamento terapêutico. 

No volume XI de Obras Completas de Freud – Cinco lições de 

psicanálise, Leonardo da Vinci e outros trabalhos (1910), Freud relata que 

frequentemente experimentamos os sonhos em imagens visuais, sentimentos 

e pensamentos, sendo mais comum na primeira forma. E parte da dificuldade 

de se estimar e explicar sonhos deve-se à dificuldade de traduzir essas 

imagens em palavras. Muitas vezes, quando as pessoas sonham, dizem que 

poderiam mais facilmente desenhá-los que escrevê-los. A partir desto ponto, 

foi Jung quem continuou nesta linha de raciocínio e, consequentemente, 

enveredou pelo processo da Psicanálise Analítica, hoje usada como base de 

alguns arteterapeutas. 

3.1.2 – Carl Gustav Jung 

Também em desacordo com Freud, Jung que era médico de 

formação e doutoramento, mas defendeu, dentro da medicina, a Tese: 

“Psicologia e Patologia dos Fenômenos Ditos Ocultos”. Isso ocorreu em 1902, 

mas deve-se frisar que, por conhecer as técnicas e o próprio Freud 

pessoalmente, Jung tornou-se, a princípio, grande amigo e admirador. Aliás, a 

amizade e a admiração eram mútuas, porém, com o passar do tempo, 

demonstraram fortes divergências. Freud renegava a alma, coisa que a 

Filosofia, a Religião e a Parapsicologia recém-nascida traziam à tona. 

Para Freud, tudo isso parecia ser apenas ocultismo. Jung discordou. 

Este, por sua vez, criticava fortemente a teoria freudiana que defendia a idéia 

de que todos os conflitos psíquicos estavam fundamentados ou seriam 

causados por um trauma sexual, geralmente, gerado na infância. Jung 
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desenvolveu uma teoria, a princípio, chamada de Psicologia dos complexos e, 

posteriormente, chamada de Psicologia Analítica. A partir desta técnica, 

analisando também os desenhos e os sonhos de seus pacientes, concluiu que, 

além do consciente e do inconsciente pessoais, já estudados e publicados por 

Freud, havia uma zona psíquica onde se armazenavam memórias (figuras, 

símbolos, arquétipos) de cenas ou temas universais. Ele chegou a esta 

conclusão, após analisar que desenhos de seus pacientes pareciam-se com 

alguns símbolos comuns a algumas culturas ou religiões e os sonhos 

assemelhavam-se a temas mitológicos universais, mesmo que o paciente 

desconhecesse totalmente esses símbolos ou temas. 

Assim, Jung comprovou a teoria do Inconsciente coletivo, uma 

espécie de memória de conjunto que poderia se acionada em sonhos ou 

desenhos, mesmo que, individualmente, o paciente não tivesse conhecimento 

de seu conteúdo como uma zona mental interpsíquica e intrapsíquica, repleta 

de imagens representativas de fatos comuns a toda humanidade. Em 1957, 

Jung inaugurou uma exposição de pinturas no museu de imagens do 

inconsciente, no II Congresso Internacional de Psiquiatria, em Zurique. 

 

3.2 - As Diversas Expressões Artísticas em Arteterapia 

 

A utilização da arteterapia como expressão e tratamento de 

sintomas trabalha com a expressão plástica como maior forma de explicitar o 

material do subconsciente, assim como a idéia de Jung de expressão de 

figuras e símbolos na expressão artística que traz informações do 

subconsciente. 

Apesar de se manifestar sob a forma de expressão plástica, muitas 

são as expressões artísticas utilizadas durante a condução do indivíduo até 

que ele chegue à expressão final de sua manifestação. Dentre estas 

manifestações, podemos citar a dança, o teatro, a expressão corporal, os 
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jogos, o teatro de marionetes, os fantoches, a pintura, o desenho, a escultura, 

a música, os contos, dentre outras formas de expressão artística. 

Para uma melhor compreensão e aprofundamento de estudo seria 

conveniente uma pesquisa mais detalhado de cada uma destas áreas, no 

entanto, reserva-mo a tratar exclusivamente da música no contexto 

arteterapêutico, que é a linha que segue esta pesquisa. 

 

3.3 – A Música 

 

As proporções que a música toma em interferência ao ser humano 

são de fato “gigantescas”. Observamos que a música interfere no ser humano 

de maneira muito profunda e tal é a sua amplitude que não muito 

recentemente temos um estudo voltado exclusivamente para ela chamado 

Musicoterapia. 

A musicoterapia existe desde 1944 a partir do primeiro plano de 

estudos a cerca dos efeitos terapêuticos da música e fundada em 1950 a partir 

da Associação Nacional para Terapia Musical nos Estados Unidos e, em 1968, 

na Argentina, quando houve a primeira jornada Latino-Americana de 

Musicoterapia. (Olivier, 2008). Temos aí aproximadamente 60 anos de 

utilização, o que também é relativamente recente.  

A musicoterapia é, segundo a Federação Mundial de Musicoterapia 

(1996),  

 

a utilização da música e/ou seus elementos (som, ritmo, 
melodia e harmonia) por um musicoterapeuta qualificado, com 
um cliente ou grupo, em um 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. 
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No estudo presente tenho a intenção de observar a música dentro 

de outra perspectiva na arteterapia. 

Uma vez que a música possui este poder tão forte sobre o ser 

humano e que durante as sessões de arteterapia individuais ou em grupo ela 

pode ser usada ou não como agente facilitador e preparador das atividades 

pergunto: Até que ponto a sua utilização pode vir a interferir no setting 

arteterapêutico. Para isso, entendo por necessária a compreensão das 

múltiplas formas que a música atinge o ser humano para que possa ser melhor 

utilizada pelo profissional arteterapeuta e funcione como recurso ajudador no 

decorrer da dinâmica arteterapêutica. Em esclarecimento a essa questão cito a 

resposta da conceituada Arteterapeuta, Psicóloga e atualmente Professora do 

curso de Pós-Graduação da Universidade Cândido Mendes no curso de 

Arteterapia na Saúde e Educação Eveline Carrano em entrevista cedida para 

fins deste trabalho acadêmico em seu atelier no dia 11 de agosto de 2011: 

 

Eu já reparei em vários sentidos; já fiz experiências também 
testando, (...) eu já reparei lá na pós-graduação: quando eu 
trabalho a “linguagem dos materiais” eu gosto de colocar na 
oficina livre uma música, é lá que eu faço as experiências, em 
ponho um determinado tipo de música e peço para as pessoas 
ficarem em silêncio tentando entender se ela vai para a 
linguagem dos materiais, aí eu vou mudando as músicas 
completamente, eu percebo que automaticamente muda o 
comportamento das pessoas ao lidar com os materiais, mas 
por influência da música, então se é uma música mais suave, 
mais introspectiva, as pessoas ficam muito em silêncio, 
devagar até no movimento, aí se acabou aquela música e eu 
troco para uma música que muda o ritmo completamente, mais 
agitado, um ritmo mais acelerado, as pessoas ficam mais 
aceleradas, nem conseguem ficar concentradas, começam a 
falar alto, começam a se movimentar, e seu eu coloco uma 
música que é mais orquestrada, eu tenho uma resposta, se eu 
coloco um música que tem uma fala, uma letra, e que tem 
significado, vai mexer com a emoção de uma outra forma, 
então eu acho que a música, ela toca uma tecla afetiva e ela 
dá uma resposta emocional e faz uma diferença enorme, se 
você faz a mesma oficina sem música nenhuma, é tão forte 
que as vezes os alunos falam: cadê a música?, e é muito 
interessante, e também tem um momento em que a música, 
ela entra com vários papéis, vou falar na linguagem do teatro, 
às vezes ela é o personagem principal, porque você pode usar 
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a música, principalmente uma música que tem uma letra, ela 
vai conduzir a dinâmica, você leva as pessoas a ouvirem 
aquela música, e a partir daí você faz uma associação livre 
criativa, ou você pode colocar a música e ela ficar como 
música de fundo e ela abstrai completamente nem sequer 
ouve, ou por um momento você não põe música nenhuma, 
nem como de fundo e as pessoas sentem falta da música e 
pedem, ou você põe e elas abstraem a música. (a entrevista na 
íntegra encontra-se nos anexos). 

 

Observa-se aqui que a música conduz o indivíduo dentro da 

dinâmica, como disse a própria Eveline Carrano: “... principalmente uma 

música que tem uma letra, ela vai conduzir a dinâmica”, mas como vimos no 

decorrer do trabalho. Temos este como um dos fatores influenciadores da 

música no setting arteterapêutico.  

A música concentra, acalma, tranquiliza, prepara o indivíduo para 

receber as orientações do terapeuta na atividade, temos aí a função 

preparadora da música. Ao ouvir música enquanto praticamos alguma 

atividade, temos o nosso córtex cerebral ativado, o córtex cerebral 

desempenha um papel central em funções complexas do cérebro como na 

memória, atenção, consciência, linguagem, percepção e pensamento. 

Também, segundo estudos realizados por Robert Zatorre e seus colegas, 

usando avançadas técnicas de neuroimagem demonstraram que, imaginar 

música pode ativar o córtex auditivo quase com a mesma intensidade da 

ativação causada por ouvir música. Imaginar música também estimula o córtex 

motor. (Oliver, 2007) 

Enquanto pratica a atividade, o indivíduo exterioriza através dos 

elementos plásticos os conteúdos internos do seu subconsciente, dentre esses 

conteúdos, temos os arquetípicos, e a música, desde as mais remotas está 

presente dentro do indivíduo desde a formação do universo, como já foi tratado 

no primeiro capítulo, desde a música das esferas, a canção de Ur, o sopro de 

vida. A música está inserida no indivíduo como padrão arquetípico da sua 

essência, temos aí a música como agente fundamentador da identidade 

arquetípica do indivíduo. 



 

 

 

 

36

Dentro de cada árvore genealógica possui características que são 

passadas pelo DNA, ou herança genética aos seus subsequentes. São elas, 

cor da pele, cor dos olhos, tipo sanguíneo, traços físicos, pré-disposição para 

pratica de atividades esportivas, facilidade no aprendizado de linguas 

estrangeiras, dentre outras características. A pré-disposição para o 

desempenho de atividades musicais como tocar um instrumento, cantar 

afinado, ou outras atividades do gênero também são passadas através do DNA 

e constituem uma característica pode estar sendo desenvolvida ou não no 

indivíduo, durante o setting arteterapêutico, este também pode ser um agente 

facilitador da dinâmica. 

Desde o seu nascimento até a idade adulta, diversos 

acontecimentos ficam gravados na memória do indivíduo, seja em nível de 

consciência, seja em nível do inconsciente. Memórias de acontecimentos, 

aromas, gestos, sabores, sons, músicas, o cérebro grava tudo e pode 

desencadear lembranças a qualquer momento desde que qualquer um desses 

pontos de intercessão sejam atingidos. As músicas, neste caso, podem 

desencadear um conjunto de materiais do subconsciente ativados pela 

dinâmica e pela presença destas na atividade proposta. Temos aí a música 

como agente ativador das memórias do inconsciente. 

 Assim como a música pode auxiliar, se não for bem escolhida, 

pode vir a atrapalhar, pois pode desencadear situações em que o indivíduo 

não consiga controlar seus sentimentos e acabe por não aceitar a sua 

utilização, como cita Eveline Carrano em sua entrevista: 

 

... Então é fundamental que você tenha um objetivo com 
aquela música. Não coloque uma música só por música de 
fundo. Se você coloca uma música como música de fundo, 
como uma música orquestrada, uma música mais “zen”, uma 
música instrumental, ela não vai surtir grandes problemas, mas 
se você coloca uma letra numa música cantada que ela tem 
uma mensagem, e tem também a ver com o cantor, ela pode 
ser um desastre. Uma vez eu estava numa dinâmica na 
faculdade e eu queria trazer movimento, alegria, e era uma 
expressão mais livre, todo mundo dançando cantando, e eu fui 
trocando de música, então eu coloquei uma música da Xuxa 
“Todo mundo tá feliz”, que eu queria trazer alegria, alto astral, 
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e tinha uma menina, que era até professora de música, e ela 
falou: eu me recuso a fazer qualquer coisa com música da 
Xuxa; ela empacou no meio da atividade e não prosseguia, não 
andava, e outras pessoas também começaram a falar que não, 
que não dava, eu sei no fim, a saída foi que acabaram com a 
minha dinâmica e marcou muito negativamente. A Xuxa tem 
muitas músicas, que sendo ou não sendo da Xuxa, ela não 
“criou” a maioria, mas que trazem mensagens interessantes e 
que você pode trabalhar. Mas ela interfere sim, pode detonar a 
dinâmica e pode ampliar e exacerbar a resposta afetiva, 
dependendo do que você quer. Você põe uma música para 
“puxar” emoções e ela “puxa” mesmo. 

 

Seja de maneira positiva ou de maneira negativa, vericamos que a 

música está diretamente ligada à realização de atividades no setting 

arteterapêutico e que, ainda que não seja utilizada através de um aparelho 

sonoro, sua presença pode se tornar presente de maneira arquetípica através 

de lembranças, e que ainda assim, o cérebro será ativado como se estivesse 

ouvindo aquela música. Sendo assim, nota-se a necessidade dos profissionais 

arteterapeutas de conhecerem as múltiplas influências da música para que 

possam saber como lidar com ela e melhor conduzir as dinâmicas. Também 

para que possa se fazer uma boa seleção dos elementos sonoros a se utilizar. 
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CONCLUSÃO 
 

A música acompanha o homem desde a fundação do mundo e há 

muitos séculos seus poderes intrigam o homem. Na Grécia antiga, por volta do 

ano 550 a. C. Pitágoras já se intrigava com a música e buscava compreendê-

la, é bem verdade que 6.000 anos antes os Sumérios e na Atlântida ela já se 

fazia presente, mas Pitágoras começou a tratar doentes mentais com sessões 

musicais baseado em estudos sobre ritmo, harmonia e a música dos planetas. 

Não nos resta dúvida que em qualquer ambiente em que se faz 

presente, a música acaba por suscitar sentimentos dos mais diversos. Nos 

shows, como nos bailes funk’s, além de ser usada para animar, muitas vezes é 

usada para estimular brigas, algumas canções são colocadas justamente para 

incitar a multidão a brigar, como me foi narrado uma vez por um DJ de um 

baile funk. Nas lojas e supermercados, onde muitas vezes são usadas músicas 

em compasso ternário, que é um compasso que gera “ciclos” e induz as 

pessoas a não saírem do local. Ou em qualquer outro tipo de ambiente. Nos 

filmes, a música emociona, tenciona, concentra, anima; nos comerciais, a 

música vende, convence, persuade.  

Sendo assim, dizer que ela não produz nenhum tipo de efeito no 

setting arteterapêutico, seria uma inverdade. 

Com base na pesquisa bibliográfica, análise de publicações de 

revistas, conteúdo exposto na internet e entrevista realizada, foram possíveis 

elucidar as causas e efeitos da utilização da música no setting arteterapêutico. 

Nota-se que, de acordo com o ponto onde a música vai “tocar” o indivíduo, esta 

vai gerar reações das mais diversificadas possíveis, suscitando assim uma 

exteriorização plástica do conteúdo do subconsciente de maneira mais fácil ou 

difícil, superficial ou profunda. Para isso, é necessário que o profissional 

conheça esses pontos onde a música pode estimular o indivíduo para que 

possa melhor conduzir a dinâmica. Segundo a pesquisa, percebemos os 

seguintes pontos: 
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• A música com função preparadora; 

• A música como base arquetípica; 

• A música como herança genética; 

• A música como agente ativador do inconsciente. 

 

Na função preparadora da música, vemos quando ela é utilizada 

como música de fundo nas atividades e acaba por estimular o córtex cerebral 

acalmando, preparando e trazendo o indivíduo para si mesmo para uma 

profunda penetração no universo do seu “eu”. 

Como base arquetípica, percebemos os sons do universo, o 

sopro da vida, a canção de Ur, a música dos planetas e todos os sons que se 

tornaram conteúdos arquetípicos do ser humano desde a formação do 

Universo. 

Como herança genética, temos aí os estudos realizados por 

nossos antepassados da nossa árvore genealógica, as aptidões musicais 

herdadas através de nossos pais, os pensamentos por nós experimentados 

por a partir de nossa mãe no ventre materno, canções cantadas neste período. 

E finalmente como agente ativador do inconsciente, temos todas 

as lembranças deixadas pela música nos momentos mais diversos de nossa 

vida desde o nosso nascimento e que serão exteriorizados a qualquer 

momento no setting quando a canção certa for tocada. 

Estes não são os únicos pontos onde a música acaba por 

estimular os conteúdos do subconsciente, mas no momento a pesquisa se 

restringe a apresentar apenas estes fatores. Este trabalho merece ser 

prosseguido e um mundo de outras possibilidades da música no ser humano, 

esclarecidas. 

Como conclusão ressalto a importância do profissional 

arteterapeuta em pesquisar estas questões para uma melhor condução no 

tratamento arteterapêutico de seus pacientes; bem como da importância de se 

incluir no currículo do curso de arteterapia uma matéria que trate 

especificamente da música no ser humano, dentre outras questões relativas à 

música. Como temos a arteterapia ainda nos seus primeiros passos, muitas 
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questões ainda estarão surgindo e muitas outras pesquisas estarão 

fundamentando esta ciência que trará enormes benefícios para a humanidade. 

Fico feliz com a pesquisa até aqui realizada e me sinto como parte integrante 

do progresso dos estudos de mais uma ciência que promove a evolução da 

humanidade. 
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ANEXO 

ENTREVISTA 

Eveline Carrano é Psicóloga, Arteterapeuta e Profª. de Pós Graduação da UCAM e 
U.V.A  e Membro Fundadora da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro. 
 
Eliete Gonçalves: Como está o estudo da utilização da música em arteterapia? 
Eveline Carrano: Pelo que tenho percebido, existe um estudo que eu acompanho mais 
de perto que é através do trabalho monográfico, existem muitos alunos que vem da 
música, que já tem um conhecimento e domínio da música e que elas fazem esse link 
entre a arteterapia e a música, então elas fazem monografia sobre a música, isso já 
existe. Existem também alguns arteterapeutas que são ex-professores de música ou 
atuais professores de música, ex porque já são aposentados e que elas sempre priorizam 
a música no plano, na proposta arterapêutica baseado na música. 
EG: Você tem conhecimento de publicações a este respeito? 
EC: Eu tenho conhecimento do livro da Marcia Victorio e conheci outro arteterapeuta 
que também era músico, só que ele foi mais para a musicoterapia, ele se dedicou 
integralmente a musicoterapia. Atualmente ele é mais musicoterapeuta também. 
Algumas pessoas que são ligadas à música e que querem se aprofundar mais neste 
estudo eles vão para a musicoterapia, eu inclusive já participei de alguns congressos 
internacionais que durante o congresso tinham palestras e temas ligados a musicoterapia 
mas bem separado mesmo, com esse nome: musicoterapia. Mas essa sua visão, a música 
na arteterapia, como que ela é, poucas pessoas que eu tenho contato falaram, eu já vi 
muitas palestras sobre musicoterapia, como eu já falei, dentro de congressos de 
arteterapia. 
EG: Quais são as suas impressões a respeito da utilização da música no setting 
arteterapêutico? 
EC: Eu já reparei em vários sentidos; já fiz experiências também testando, porque eu 
gosto muito desta coisa que você está fazendo, uma pessoa pesquisadora, eu sempre 
estou fazendo pesquisas. Eu já reparei lá na pós-graduação: quando eu trabalho a 
“linguagem dos materiais eu gosto de colocar na oficina livre uma música, é lá que eu 
faço as experiências, em ponho um determinado tipo de música e peço para as pessoas 
ficarem em silêncio tentando entender se ela vai para a linguagem dos materiais, aí eu 
vou mudando as músicas completamente,  eu percebo que automaticamente muda o 
comportamento das pessoas ao lidar com os materiais, mas por influência da música, 
então se é uma música mais suave, mais introspectiva, as pessoas ficam muito em 
silêncio, devagar até no movimento, aí se acabou aquela música e eu troco para uma 
música que muda o ritmo completamente, mais agitado, um ritmo mais acelerado, as 
pessoas ficam mais aceleradas, nem conseguem ficar concentradas, começam a falar 
alto, começam a se movimentar, e seu eu coloco uma música que é mais orquestrada, eu 
tenho uma resposta, se eu coloco um música que tem uma fala, uma letra, e que tem 
significado, vai mexer com a emoção de uma outra forma, então eu acho que a música, 
ela toca uma tecla afetiva e ela dá uma resposta emocional e faz uma diferença enorme, 
se você faz a mesma oficina sem música nenhuma, é tão forte que as vezes os alunos 
falam: cadê a música?, e é muito interessante, e também tem um momento em que a 
música, ela entra com vários papéis, vou falar na linguagem do teatro, às vezes ela é o 
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personagem principal, porque você pode usar a música, principalmente uma música que 
tem uma letra, ela via conduzir a dinâmica, você leva as pessoas a ouvirem aquela 
música, e a partir daí você faz uma associação livre criativa, ou você pode colocar a 
música e ela ficar como música de fundo e ela abstrai completamente nem sequer ouve, 
ou por um momento você não põe música nenhuma, nem como de fundo e as pessoas 
sentem falta da música e pedem, ou você põe e elas abstraem a música. 
EG: A música pode interferir ou prejudicar a dinâmica, ou a sua não utilização? 
EC: Eu já respondi que até pode interferir, mas ela interfere positivamente ou 
negativamente, ela interfere sim. Então é fundamental que você tenha um objetivo com 
aquela música. Não coloque uma música só por música de fundo. Se você coloca uma 
música como música de fundo, como uma música orquestrada, uma música mais “zen”, 
uma música instrumental, ela não vai surtir grandes problemas, mas se você coloca uma 
letra numa música cantada que ela tem uma mensagem, e tem também a ver com o 
cantor, ela pode ser um desastre. Uma vez eu estava numa dinâmica na faculdade e eu 
queria trazer movimento, alegria, e era uma expressão mais livre, todo mundo dançando 
cantando, e eu fui trocando de música, então eu coloquei uma música da Xuxa “Todo 
mundo tá feliz”, que eu queria trazer alegria, alto astral, e tinha uma menina, que era até 
professora de música, e ela falou: eu me recuso a fazer qualquer coisa com música da 
Xuxa; ela empacou no meio da atividade e não prosseguia, não andava, e outras pessoas 
também começaram a falar que não, que não dava, eu sei no fim, a saída foi que 
acabaram com a minha dinâmica e marcou muito negativamente. A Xuxa tem muitas 
músicas, que sendo ou não sendo da Xuxa, ela não “criou” a maioria, mas que trazem 
mensagens interessantes e que você pode trabalhar. Mas ela interfere sim, pode detonar 
a dinâmica e pode ampliar e exacerbar a resposta afetiva, dependendo do que você quer. 
Você põe uma música para “puxar” emoções e ela “puxa” mesmo. 
EG: Existe alguma expectativa em se inserir a música no currículo do curso de 
arteterapia? 
EC: Sim, porque agora os cursos de arteterapia estão todos regulamentados pela 
UBAAT, que é a União Brasileira das Associações e ela vai citando normas, o que é 
importante ter no curso. Uma coisa importante é que a Arteterapia é uma modalidade 
terapêutica que ela utiliza prioritariamente, como seu carro chefe as artes visuais, por 
isso que você falou as artes visuais, pra ela as artes visuais é que embasam a arteterapia, 
as outras linguagens da arte elas vêm como um apoio, uma ajuda. Tanto que tem a 
dançaterapia, a musicoterapia são outras linguagens, a arteterapia usa as artes visuais, e 
então a UBAAT regulamenta que cada matéria deve ter tantas horas de teoria, tantas 
horas de oficinas práticas, tem que falar das outras linguagens artísticas também, neste 
momento entra a música também. A maioria dos cursos já está fazendo ateliês mais 
voltados para as diferentes linguagens. 
EG: Se a música interfere tanto nas dinâmicas, não deveria existir um estudo do 
arteterapeuta a respeito da música e da sua influência? Como a música toca o ser 
humano? por exemplo, a música toca o cérebro através do córtex, através dos 
arquétipos. 
EC: Como você vem da área da música, você acaba trazendo um ponto, como eu falei, 
eu tenho uma professora de música (amiga), “pra” exatamente ver isso, porque eu 
percebia isso. Como a música influencia, as pessoas percebem isso de uma forma geral, 
não é? você tá dirigindo o carro ouvindo o rádio, tá todo feliz, daqui a pouco você 
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começa a ficar down, aí você vai ver, é a música que tá tocando, acaba trocando. É 
aquilo que te falei, ela vai lá, conecta com memórias do passado. 
EG: Então, independente de você ser musicoterapeuta e precisar entender 
profundamente da música, você sendo arteterapeuta, vai tratar de um paciente e não 
tem conhecimento nenhum musical. Por isso eu penso na inserção da música no 
currículo do curso, por exemplo, você não tem conhecimento musical nenhum, você é 
um advogado, estudou arteterapia, estou pintura, artes em geral e aí se torna 
arteterapeuta e está começando a tratar um paciente, e o que você vai fazer com a 
música, vai colocar uma música de fundo mas não tem conhecimento nenhum a respeito 
do que aquela música pode remeter. 
EC: Mas já está sendo ensinado nos cursos isso. Cada curso do seu jeito, porque é livre, 
a proposta, e cada um pega aquilo e transforma. E é muito interessante que o que vem 
fazendo as coisas acontecerem mais ainda são os próprios alunos, o olhar e a escuta. 
EG: Porque cada um vai ter sua própria impressão, e cada um vai construindo um 
conhecimento. Seria mais ou menos assim: Você precisa olhar pra isso aqui, digamos a 
dança, eu não entendo nada de dança, mas se você me falar assim: não, alguns 
movimentos de dança vão influenciar..., então eu preciso olhar para aquilo, já que eu 
quero ser arteterapeuta, não é? Preciso saber porque vai influenciar, ah, porque são 
movimentos que ... 
EC: é isso mesmo, viu o que eu falei, que um trabalho que está se tornando muito 
importante são as produções monográficas, é o aluno pesquisador, abre esse canal, você 
questionar, por que isso? Por que aquilo? Então, a arteterapia ainda tem pouco tempo, 
são 30 anos, mas agora é esse momento, dessa construção desse corpo teórico, a partir 
do momento que começa a se questionar isso ela começa a entrar, a organizar seu corpo 
teórico e entrar na esfera dos outros, mas são fatores que você precisa saber. Por 
exemplo, a professora que eu trouxe pra cá (para lecionar em seu atelier) que fez 
arteterapia na Alemanha, ela falou que na Alemanha eles estudam até medicina, para 
conhecer este corpo, como funciona, na parte interna, nas questões bioquímicas, na 
biologia. Eles estudam profundamente o desenho. Mas se a gente coloca aqui no Brasil 
um curso de 4 anos as pessoas não fazem, a gente coloca um curso de 2 anos e as 
pessoas já não querem, então precisa ter uma formação continuada. 
EG: Você acha que qualquer música pode ser usada durante as dinâmicas? 
EC: Depende do ponto e do objetivo que você quer, eu acho que a escolha da proposta 
artística, da atividade física corporal, da música, sempre tem a ver com o objetivo que 
você quer alcançar, então assim, se você quer só levar a pessoa a relaxar, você pode 
colocar uma música orquestrada, uma música mais tranquila e a pessoa vai. Agora se 
você tem o desejo que a pessoa entre em contato com o poder da música, que ela entra 
em contato com essa música, aí você tem que escolher sabendo o que a música está 
falando. E tem pessoas que são tão dedicadas a isso que chegam a montar CDs. Eu 
tenho ex alunas que fizeram estágio com mulheres (senhoras), e cada dia elas pensavam 
uma música, uma proposta, e aí elas montaram um CD só com essas músicas. 
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