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APRESENTAÇÃO 

 

Muitos autores afirmam que a música pode exercer um papel importante na 

modificabilidade cerebral.  Howard Gardner em sua teoria das "inteligências múltiplas” 

reserva à música uma inteligência específica, tamanha é a força que esta habilidade exerce 

em nosso aparato neurológico. Muitas pesquisas comprovam que a música melhora 

significativamente as habilidades linguísticas. Pessoas que estudam música apresentam 

maior facilidade para aprender uma segunda língua, aritmética, apesentam melhor 

desempenho em testes de QI, possuem maiores habilidades visomotoras e espaciais 

quando comparadas a pessoas que não estudam música. Baseado nessas evidências e, em 

muitas outras, é que as Neurociências têm ocupado cada vez mais espaços no meio 

musical, tanto na área de educação (neuroeducação), quanto nas áreas de saúde 

(musicoterapia e outras) e de pesquisas com mapeamentos neurológicos do cérebro do 

músico ou do impacto da música no cérebro. 

O Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco conta com 

dois docentes efetivos, doutores em neurociências (ambos pianistas): Antônio Nigro e 

Viviane Louro.  O Departamento há alguns anos, tem investido em cursos, palestras, 

eventos e pesquisas na área. Em 2019 lançou a primeira edição do Curso de 

Especialização em Neurociências, Música e Inclusão, com carga horária de 360h.  

Além disso, nos dias 20, 21 e 22 de Novembro, o departamento de música realizou 

o “I Congresso de Neurociências e Música: ensino, pesquisa e saúde”. O evento contou 

com mesas redondas e mini-cursos, realizados por docentes altamente qualificados e 

experientes no ensino e pesquisa de temas transversais à neurociência, oriundos de várias 

Instituições brasileiras (UNIFESP, UFSC, UFABC, entre outras), e internacionais como  

Argentina. A programação contou também com apresentação de trabalhos científicos, 

sobre a temática música e neurociências, e apresentações de grupos artísticos 

diversificados que além de alegrar os participantes divulgou a música nordestina e as 
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produções do departamento de música da UFPE. O evento contou com um público de 

mais de 200 pessoas e uma equipe de 180 pessoas contando docentes, equipe de apoio e 

artistas. 

Os artigos aqui publicados são os trabalhos apresentados no Congresso 

Neurociências e Música, na forma de pôster ou comunicação oral. Esperamos que os 

trabalhos que integram essa publicação colaborem com a construção do conhecimento na 

área da música em diálogo com as neurociências. Cabe ressaltar que esta publicação foi 

feita em parceria com os anais do Simpósio de Educação Musical Especial, que possui 

ISSN para publicações de artigos científicos. 

Por fim, agradecemos aos autores e autoras que consideraram nosso Congresso 

um espaço para publicar as suas pesquisas e esperamos que os textos aqui apresentados 

contribuam na consolidação e difusão de práticas pedagógicas ou terapêuticas e na 

construção do escopo de pesquisas voltadas para as temáticas de música e neurociências. 

 

 

Uma boa leitura a todos! 

 

Viviane Louro e Maria José Fernandes, 2019. 
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ALIVE INSIDE: UMA PONTE ENTRE MÚSICA,                     

MEMÓRIA E NEUROCIÊNCIA 

 

      Clara Natureza dos Santos Dourado 

Kadna Pinheiro Cordeiro 

Rian Berg Lima Paixão 

(Universidade Federal de Pernambuco) 

 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo realizar uma discussão teórica sobre o 

documentário Alive Inside de Rossato Bennett. A partir de uma pesquisa bibliográfica recente, 

buscamos estabelecer uma ligação entre música, memória e neurociência em uma tentativa de 
mostrar a relevância da música no cotidiano dos idosos, principalmente, daqueles que são 

portadores de Alzheimer. Como conclusão,  inferimos que a música está presente na vida de um 

indivíduo, uma vez que ela marca um fato, reporta uma memória, retorna uma emoção, reativa 

movimentos, muda o humor e ressignifica os acontecimentos. 

Palavras chave: Música. Memória. Neurociência. Alzheimer 

 

Alive Inside: A Bridge between Music, Memory and Neuroscience 

 

Abstract: The objective of this work is to have a theoretical discussion of the documentary Alive 

Inside by Rossato Bennett. From recent bibliographic research we seek to establish a link between 

music, memory and neuroscience in an effort to show the relevance of music in the daily routines 

of elderly people, especially the ones with Alzheimer’s disease. In conclusion we infer that music 
is part of an individual’s life,  marks a fact, reports a memory, brings back an emotion, reactivates 

moviments, changes humor and resignifies. 

Key words: Music. Memory. Neuroscience. Alzheimer  

 

1. Introdução 

Dan Cohen é um assistente social e voluntário em casas de repouso nos Estados 

Unidos, que acredita que a música pode transformar as vidas dos idosos que sofrem com 

tipos de demências como alzheimer. Ele tem uma organização sem fins lucrativos 

chamado Music and Memory. Nessa organização, o profissional tem um projeto de usar 

a música para auxiliar os pacientes com demência. Através de informações coletadas entre 

parentes dos pacientes, Cohen reúne num ipod músicas que marcaram a infância e 
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juventude de cada paciente a fim de fazê-los ouvir e, a partir disto, observar a reação de 

cada um durante a audição. 

Depois de algum tempo, Dan decidiu registrar suas experiências extraordinárias 

em um documentário intitulado Alive Inside1. Neste documentário, o assistente social 

relata que “a música pode ligar as pessoas com o que elas foram; com quem elas são e 

suas vidas. Porque, quando ficamos velhos, todas as coisas familiares e a nossa identidade 

são arrancadas de nós”. Na verdade, Cohen se refere a um sintoma bastante recorrente 

entre os pacientes: a perda de memória, comum nos casos de demência, principalmente 

no Mal de Alzheimer. 

O Mal de Alzheimer é uma doença, cujo primeiro registro se deu no início do 

século XX, através do médico psiquiatra alemão Dr. Alois Alzheimer.  Naquele tempo, 

após a morte de uma paciente sua que apresentava um quadro clínico que envolvia 

paranoias, ciúmes, dificuldades de memória e nervosismo, foi detectado, por meio de 

autópsia, presença de concentrações de placas amilóides e emaranhados neurofibrilares 

observados no córtex cerebral da paciente, revelando o primeiro caso de Mal de 

Alzheimer registrado (BEARD, 2016, p. 21). Entre as suas principais características, esta 

patologia apresenta a perda de memória, além de outros sintomas, tais como: dificuldades 

de encontrar palavras, dificuldade viso-espacial e disfunção executiva (Idem, 2016, p. 

21). 

Entre as regiões do cérebro afetadas pelo Mal de Alzheimer estão o hipocampo, a 

amígdala - que formam o sistema límbico - e os lobos frontal, parietal e temporal 

(BUDSON, SOLOMON, 2016). Ademais, em nível subcortical, afeta também “os 

núcleos colinérgicos do prosencéfalo basal [...], o locus coeruleus (cerúleo) [...], os 

núcleos da rafe e certos núcleos do tálamo [...]” (Idem, 2016, p. 9). No que se refere ao 

seu principal sintoma, ou seja, a perda de memória, a doença compromete o que 

chamamos de memória episódica, um tipo de memória declarativa caracterizada pela 

 
1 Título original: “Alive Inside: A Story of music and memory”; Escrito, produzido e dirigido por: 

Michael Rossato-Bennett; Ano de produção: 2014; Gênero: Documentário; País de origem: Estados 

Unidos da América. 

 

https://www.imdb.com/name/nm3303929/?ref_=ttfc_fc_cr13
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recuperação de fatos e eventos ocorridos ao longo da vida (KANDEL et al., 2014). Isso 

ocorre pelo comprometimento do hipocampo, responsável pela aprendizagem de novas 

experiências (BUDSON, SOLOMON, 2016). 

Entretanto, a área do cérebro que abriga a memória musical é menos 

prejudicada pela doença. Não sabemos exatamente o porquê, mas, mesmo em estágios 

mais avançados da doença, a memória musical é preservada. Sabemos, porém, que 

diversos estudos de imagem sugerem que a representação da música no cérebro é 

diferente e independente de outras modalidades de memórias e, portanto, “a retenção de 

informação musical depende de redes cerebrais distintas daquelas envolvidas em outros 

tipos de memória episódica e semântica” (FINKE; ESFAHANI; PLONER, 2012, p. 591). 

Não obstante, o neurologista Mauro Muszkat nos diz que “a experiência musical modifica 

estruturalmente o cérebro", pois "vários circuitos neuronais são ativados pela música" 

(2012, p.67). Ressalte-se que ao recordar canções as áreas cerebrais mais ativadas são: o 

giro cingulado anterior relacionada com o controle visual, auditivo e as alterações das 

emoções, e a área motora pré-suplementar, situada no lobo frontal.   

 

2. Objetivo e Metodologia 

 O presente trabalho tem por objetivo fazer uma discussão teórica sobre o 

documentário Alive Inside de Rossato Bennett. A metodologia está fundamentada em 

pesquisa bibliográfica recente, buscando estabelecer uma ligação entre música, memória 

e neurociência, em uma tentativa de mostrar a relevância da música no cotidiano de 

idosos, principalmente, dos portadores de Alzheimer.  

 

3. Discussão 

Entre os vários relatos apresentados no filme, trazemos dois exemplos para efeito 

de discussão. O documentário se inicia com o relato de uma mulher de 90 de anos de 

idade que inicialmente diz não lembrar nada de sua infância e juventude – um quadro de 

aparente falta de memória - no entanto, ao ouvir uma música de Louis Amstrong ela 
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resgata memórias detalhadas do seu passado. Neste caso, vê-se, portanto, a música como 

um viés às emoções ligadas à vivência da paciente. A musicoterapeuta da Fundación 

Alzheimer España, Fátima Pérez-Robledo (2016), nos diz que “as lembranças que mais 

perduram são as ligadas a uma vivência emocional intensa”. Justamente a música está 

mais ligada com as emoções, e a emoção é uma porta para a recordação. Ela acrescenta 

que "muitos doentes não lembram o nome de algum parente, mas lembram da letra de 

uma canção" (Pérez-Robledo, 2016). 

Noutro momento do documentário vemos o senhor Henry que vive na casa 

de repouso há mais de dez anos, isolado e apresentando dificuldades de interação. Porém 

ao escutar uma de suas músicas prediletas, parece restabelecer-se de imediato, de modo 

que sua tonicidade que, inicialmente, parece ausente, se restabelece mediante memória 

de sua juventude. Tal circunstância, mostra que a música ouvida na infância e juventude 

é consolidada ao longo do tempo, independentemente de regiões como o hipocampo ou 

de outras regiões do lobo temporal medial. Assim, a música ativa outras áreas tais como 

os gânglios da base e o cerebelo (BUDSON, SOLOMON, 2016, p. 202) que juntas se 

empenham no controle e na otimização do movimento (BROWN et al, 2015). Ademais, 

a decisão de movimentar, a direção e a amplitude do movimento, bem como, as 

expressões motoras das emoções são controladas pelos núcleos da base (KREBS; 

WEINBERG; AKESSON, 2013). 

Por outro lado, um ponto positivo apresentado é o discurso - trazido por 

alguns especialistas no documentário - contrário à medicalização, ainda comum nos mais 

diversos tipos de tratamentos. A introdução da música no tratamento de pacientes com 

Mal de Alzheimer representa pois - como o próprio filme sugere - uma nova articulação 

do campo clínico, com ampliação dos efeitos terapêuticos que o prazer musical pode gerar 

em cada paciente. Assim, além dos benefícios cerebrais, o paciente também apresenta os 

efeitos psicológicos da doença minimizados pela música, adquirindo um novo encontro 

com o seu “eu” e recuperando a sua identidade e autoestima. (RESENDE; CARVALHO; 

SANTOS, 2017, p. 8) 

A partir das experiências registradas pelo documentário, é interessante 

observar como a maioria dos pacientes nessas casas transbordam sua emoção ao ouvir 
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uma de suas músicas preferidas, saindo de um estado quase nulo de atividade e 

comunicação e entrando num notável estado de excitação, vigília e atenção, através de 

um processo de recuperação de memória pela música.  

 

4. Considerações finais 

As pesquisadoras Casarotto, Vargas e Mello-Carpes (2017, p. 56) mostram que a 

atuação do cérebro nem sempre é tão sistemática, pois, à medida que raciocinamos e 

agimos, várias áreas são acionadas no mesmo momento e todo o cérebro se conecta e 

produz. A música entra no cérebro por meio da audição como estímulo principal, mas 

também incita o visual, o motor e o emocional, atingindo o cerebelo e os elementos 

básicos da coordenação. Podemos inferir, que a música está presente na vida de um 

indivíduo, marcando um fato, reportando uma memória, retornando uma emoção, 

reativando movimentos, mudando o humor e ressignificando os acontecimentos. 

Assim, é possível concluir que a música também pode ser um elemento facilitador 

para o cérebro reorganizar outras funções como a atenção, o planejamento e a memória. 

Dessa forma, quando doenças agressivas à mente, tais como Alzheimer, afetam o cérebro 

humano, elas não conseguem destruir todos os registros feitos pela música, uma vez que 

movimentos e emoções são os últimos campos afetados por doenças desse tipo. 

(HERCULANO-HOUZEL, 2013) 
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A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO CANTO CORAL: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Sandra Helena Lombardi de Mello Vecchi2 

Etna Marzolla Gutierres 3 

Marcos Alves4 

Silvana Alves Fernandes Alves5 

 

Resumo: O presente relato de experiência resulta de um trabalho desenvolvido na Escola Especial 

Colibri, em Campo Grande – MS, com objetivo de promover a educação musical a um público 

formado por pessoas com deficiência cognitiva através do canto coral. Trata-se de um relato de 

experiência de um projeto que tem 13 anos, desenvolvido por uma equipe pedagógica formada 

por preparador vocal/regente, pianista, terapeuta ocupacional e psicopedagoga. O canto coral foi 

identificado como uma ponte de aprendizagem na deficiência cognitiva e facilitador da fixação 

de novos conteúdos em suas estruturas cognitivas.  

Palavras chaves: deficiência cognitiva; conhecimento prévio; educação musical; neurociências. 

 

 

Meaningful learning in choral singing: experience report 

 

Abstract: This work presents the experience report of a project developed in a specialized 

education school located in the metropolitan region of Campo Grande - MS, which aims to 

promote musical education to people with cognitive disabilities through choral singing. The 

project has been developed over 13 years by a pedagogical team formed by a vocal trainer and 

conductor, a pianist, an occupational therapist and a psychopedagogue. Choral singing has been 

identified as a bridging resource over the cognitive disability, leading to a better learning process 

and fixation of new concepts in the cognitive structures of these people. 

Key-words: cognitive disability; previous knowledge; musical education. 
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1. Introdução 

Este trabalho traz os resultados relacionados à aprendizagem a partir do olhar da 

neurociência e da Teoria da Aprendizagem de Ausubel em um coral composto 

exclusivamente por pessoas com deficiência cognitiva. O enfoque do relato é baseado na 

reflexão sobre a prática da educação musical com este público.  

Louro (2012; 2018) ressaltou que o inconsciente coletivo compreende a pessoa 

com deficiência como alguém com baixa capacidade de aprendizagem. Contudo, na 

música, elementos como motivação ao aprendizado, metodologia eficiente e treino 

favorecem mecanismos e estratégias cerebrais e cognitivas facilitadoras do aprendizado, 

o que se relaciona com a neurociências. 

A neurociência compreende o estudo do sistema nervoso e suas ligações 

com toda a fisiologia do organismo, incluindo a relação entre cérebro e 

comportamento. O controle neural das funções vegetativas (..), das 

funções sensoriais e motoras, da locomoção, reprodução, alimentação e 

ingestão de água, os mecanismos da atenção e memória, aprendizagem, 

emoção, linguagem e comunicação, são temas de estudo da 

neurociência (VENTURA, 2010, p. 123). 

 

Para Ausubel, Novak e Hanesian (2000), o aprendizado é ancorado em conceitos 

ou proposições que sejam relevantes ao aprendiz e que partam de sua estrutura cognitiva 

preexistente, formando uma espécie de cascata crescente de aquisições que se tornam 

gradativamente mais complexas. 

 

2. Metodologia 

Relato de experiência a partir do trabalho com o Coral Colibri, formado por 

integrantes da faixa etária entre 12 a 50 anos que apresentam deficiência cognitiva. Foi 

realizada acompanhamento in loco das atividades do coral, e apresentada uma síntese da 

integralidade de seu funcionamento, correlacionando a neurociência e aprendizagem 

significativa na educação musical. 
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3. Resultados e Discussão 

A aprendizagem significativa é condicionada à capacidade do professor em 

conduzir o aluno à relações entre seus “subsunçores” (conhecimentos preexistentes) e 

novos conhecimentos apresentados (SANTOS, 2017). No Coral Colibri, este processo é 

a base do trabalho desenvolvido diariamente.  

“O estudo e treino constante de um instrumento promove ao músico a criação de 

novas sinapses devido a alterações em seus circuitos motores e cognitivos, permitindo 

maior controle e expressão na sua execução musical” (COSENZA, GUERRA, 2011, p. 

36). 

O repertório trabalhado foi selecionado com progressão de dificuldade planejada 

antecipadamente, uma vez que os coralistas apresentam conhecimentos prévios instáveis 

(quadro 1). Baseados em Ausebel, trabalhou-se de forma que a primeira música pudesse 

servir como âncora de lembrança e retomada das demais, com vínculos de afetividade e 

ludicidade para marcar a sua assimilação e desenvolvimento. 

 

Quadro 1. Repertório do Coral Colibri 

Etapa/música Ações 
Conhecimento 

prévio utilizado 

Novos 

conhecimentos 

 

Vocalizes Entoar a escala ascendente 

de Do maior 

A E I O U – todos 

sabiam a seqüência 

Seqüência das notas 

musicais 

Shalon Deus te abençoe, e te dê 

Shalon / Que te proteja, em 

seu terno amor,/(...) Cristo 

seja a paz, em teu 

coração/Shalon. 

Expressões 

cotidianas:Deus te 

abençoe / te proteja 

Palavra hebraico. 

Explicação sobre 

outra cultura e país. 

 

Minha Canção Apresentação do Manosolfa 

(Kodaly) 

Seqüência das notas 

musicais 

Afinação 

Linguagem 

conotativa 

 

La lune est 

morte 

Música em Francês Entender a 

linguagem 

conotativa 

Noções de geografia, 

outra forma de 

entoar as palavras. 

Fonte: os autores, 2019. 
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A partir dos dados apresentados no quadro 1, compreende-se que cada canção 

utilizou o que os coralistas já tinham, e permitiu o acúmulo de novos subsunçores. A 

primeira música levou aproximadamente seis meses para ser entendida, decorada e 

apresentada ao público. A partir daí, observou-se o que foi descrito por Muzkat et al. 

(2000, p.71) “o fazer musical encerra e integra as funções do sentir, do processar, do 

perceber em estruturas ou em uma estética de comunicação”.   

Para uma correta interpretação musical, os coralistas foram várias vezes 

questionados sobre a mensagem da letra e entenderam que o canto não é apenas entoar a 

palavra certa na hora certa.  É necessário que elas façam sentido para transmitir a emoção 

proposta pelo compositor. 

É importante ressaltar que os coralistas têm deficiência cognitiva, e que de acordo 

com o senso comum, são praticamente incapazes de perceber o que está a sua volta. 

Entretanto, um cantor disse após apresentar uma peça: “Ele chorou!” (referindo-se a 

alguém da plateia). 

O entendimento da linguagem poética também está sedimentado nos coralistas, 

que entenderam que enquanto a “cidade dormia”, o poeta escrevia (peça Minha Canção), 

e que "poeta gosta de escrever no silêncio da noite, enquanto a cidade dormia (La lune 

est morte). 

Os educadores devem estar atentos (...) e fazer uso de todos os recursos 

disponíveis que possam gerar estímulos ao aluno como deficiência pois, 

a reorganização neurológica e a aquisição de funções (anteriormente 

inexistentes são reais possibilidades (LOURO, 2012, p. 116). 

 

Assim, surgiu a convicção de que, após as primeiras apresentações, os coralistas 

ficaram cada vez mais motivados em aprender, em coerência ao apresentado por Louro 

(2012, p. 144):  

A motivação é o motor do desenvolvimento humano. Por intermédio 

dela ou de um incentivo exterior (que ressoe internamente de forma 

positiva), o cérebro encontrará subsídios para a criação de meios 

alternativos em relação ao aprendizado ou realização de alguma função. 
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Dentro dos processos adaptativos internos de cada indivíduo há uma integração 

dos sistemas pessoais da aprendizagem experimentada que modifica o repertório de 

respostas (SANTOS, 2017). Dessa relação entre o que se sabia e o que se aprendeu, surge 

uma nova combinação, a ser utilizada em desafios posteriores. 

 

4. Conclusão 

As pesquisadoras corroboram com Louro (2018, p.48), que diz que a música não 

pode deixar de ser discutida no contexto inclusivo, e não se pode mais dizer “eu não sei 

trabalhar com essas pessoas”. O Coral Colibri atualmente faz parte do cenário musical e 

cultural de sua cidade. O grupo tem postura correta para cantar, conhecem os elementos 

musicais, fazem divisão de vozes, improvisam, e sabem ser conduzidos pelo regente. 

O repertório é extenso, em vários idiomas, estilos. A complexidade das peças 

aumentou, o tempo de aprendizagem diminuiu e não são mais necessárias tantas 

explicações, pois suas funções cognitivas melhoraram significativamente. 
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IMAGENS MUSICAIS NO CANTO: UMA REVISÃO DE ESCOPO 

 
Mariana Moga de Moura e Silva6 

Patricia Vanzella7 

 
 

Resumo: As imagens mentais musicais podem servir como ferramentas para estabelecer o elo 
entre mente e corpo no fazer musical, auxiliando estudantes e profissionais de canto. Este trabalho 

apresenta uma investigação do estado da arte de estudos de imagens mentais musicais no canto e, 

para isso, traz uma revisão de escopo. Apesar de diversos avanços com estudos experimentais e 
criação de modelo teóricos, ainda existem  incertezas na natureza deste fenômeno cognitivo.  

 

Palavras-chave: Cognição musical. Imagens mentais musicais. Canto.  
 

 

Music Imagery in Singing: a scoping review. 
 

 

Abstract: Music imagery could be used as tool in order to stablish a link between body and mind 
on music making benefiting both professional and music students. This paper introduces an 

investigation on the state of art of music imagery studies in singing bringing a scoping review. 

Despite many advances on experimental studies and the creation of theoretical models there are 

uncertainties on the nature of this cognitive phenomenon. 
 

Keywords: Music cognition. Music imagery. Singing. 

 
 

1. Introdução 

O estudo do canto é parte de um processo de autoconhecimento, no qual o 

cantor precisa entender a dinâmica de seu próprio corpo para produzir um som agradável 

de forma saudável dentro da estética desejada, obtendo assim uma performance 

satisfatória. Este processo pode ser dificultado por questões de ansiedade bem como por 

questões de ordem motora e, muitas vezes por uma baixa autoconsciência 

somatossensorial. Neste sentido, o uso da mentalização, ou a criação de imagens mentais 

musicais, pode servir como ferramenta para estabelecer o elo entre mente e corpo no fazer 

musical. As imagens auditivas envolvem associações automáticas entre diferentes 

modalidades, as quais, no presente contexto, tratam-se de associações entre altura e a 

regulação tensão das pregas vocais (PFORDRESHER, HALPERN & GREENSPON, 

 
6 mariana.moga@ufabc.edu.br 

7 p.vanzella@ufabc.edu.br 
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2015). Em cantores, esta habilidade de ‘mentalização’ auditiva estaria ligada à capacidade 

de criação de modelos internos antecipatórios logo antes da vocalização. Assim, propõe-

se neste trabalho a verificação do “estado da arte” sobre o estudo da identificação das 

imagens auditivas no canto. 

 

2. Objetivos e Metodologia 

Neste estudo é apresentada uma revisão de escopo com o intuito de mapear 

as pequisas mais recentes sobre imagens auditivas musicais, especificamente no canto. A 

razão da escolha se deu pelo fato de que a revisão de escopo é indicada para clarear 

conceitos-chave e definições na literatura e examinar como a pesquisa é conduzida em 

determinada área, além de avaliar os tipos de evidência encontrados nos estudos e indicar 

lacunas que precisam ser respondidas (MUNN et al. 2018). 

Foi realizada uma busca nas bases de dados Medline e Web of Science em língua 

inglesa do descritor “imagery8” combinado com os descritores9 “singing”, “singer”, 

“auditory”, “voice”, “music” e “audiation”. Artigos fora do tema e com mais de 5 anos 

foram excluídos. A sequência de passos da pesquisa é apresentada na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Imagem mental. Tradução livre. 

9 Descritores apresentados: “canto”, “cantor”, “auditivo”, “voz”, “música”, “escuta musical 

interna”. Tradução Livre. 
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Figura 1. Fluxograma da revisão de escopo, baseado na sistematização proposta por Munn et al 

(2018). 

 

3. Resultados e Discussão 

 De um total de 3910 artigos, 27 foram selecionados e, após leitura 15 foram 

incluídos no estudo sendo estudos experimentais (n= 10), estudos observacionais (n= 1), 

revisões (n= 1) e modelos teóricos (n= 3); publicados em periódicos de psicologia (n= 3), 

neurociências e cognição (n= 3),  percepção musical e psicologia da música (n= 5), 

psicofisiologia (n= 1), ciências (n= 2) e voz  (n= 1). Tal resultado indica o caráter 

interdisciplinar do tema. A questão da percepção auditiva está sempre presente, apesar de 

que justamente é ressaltado o aspecto multimodal das imagens musicais. 
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Os estudos experimentais apontam ainda que correlatos corticais da 

percepção da fala e da música se sobrepõem, isto é, formam redes entrelaçadas 

(ROSSLAU et al 2016). Estudos experimentais com neuroimagem são presentes nesta 

literatura sendo utilizadas, principalmente, nas técnicas de ressonância magnética 

funcional (RMf) e magnetoencefalografia (MEG), para a visualização dos correlatos 

neurais envolvidos na criação das imagens.  Estes estudos mostram a ativação de áreas 

como pré-cúneo, opérculo e ínsula, giro de Heschl, plano temporal e córtex lateral 

occiptal (TANAKA & KIRINO, 2016) e áreas suplementar motora e pré-suplementar 

motora (LIMA, KRISHNAN & SCOTT, 2016). Apesar da importância para a localização 

topográfica das atividades neurais, estudos com neuroimagens são mais caros e, em 

alguns casos os pesquisadores podem contar apenas com autorrelatos, o que está sujeito 

a vieses de várias naturezas (COTTER & SILVIA, 2017). Observa-se comparações de 

músicos (experts) com não-musicos, e cantores com atores (ROSSLAU et al 2016). A 

comparação canto versus fala é muito encontrada na literatura pelo engajamento de 

regiões corticais semelhantes (LIMA, KRISHNAN & Scott, 2016). 

 Modelos teóricos foram propostos, a partir do modelo interno de um 

comportamento, isto é, como o cérebro internaliza associações causais entre percepção e 

ação. O modelo de associação imagética multimodal – MMIA (PFORDRESHER, 

HALPERN & GREENSPON, 2015) baseia-se nas relações entre imagens auditivas e 

acurácia no canto. No MMIA a tradução motora é considerada representante de um 

exemplo de uma classe mais ampla de associações mentais que possui papel importante 

na percepção e planejamento motor. Mileke & Comeau (2019) juntaram os termos 

presentes nas pesquisas e desenvolveram uma taxonomia e criação de um glossário do 

termos relacionados à pŕatica mental na performance, pois vários termos diferentes são 

utilizados como sinônimos como “imagens auditivas” e “imagens musicais” e ainda 

termos como “audiation”, que seria a leitura musical silenciosa também aparece como 

modalidade da imagem mental (SILVA & CASTRO, 2016).  

Sugere-se assim, que cantores com dificuldades de afinação não são capazes 

de criar imagens mentais vividas, pois há algum ruído no processo de memória de trabalho 

(GREENSPON, PFORDRESHER & HALPERN, 2017). Além disso, cantores 
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“imprecisos” recrutam músculos extrínsecos laríngeos ao executar subvocalizações 

(PRUITT, HALPERN & PFORDRESHER, 2018). Com o estudo, e o desenvolvimento 

do controle antecipatório, o indivíduo passa a não necessitar dessas manobras. Ainda, 

experts possuem maior flexibilidade em apoiar-se tanto nas imagens mentais quanto no 

feedback auditivo, novatos apoiam-se quase que exclusivamente no feedback, o que gera 

maior taxa de erros em afinação (BISHOP, BAILES & DEAN, 2014). 

 

5. Considerações Finais 

Apesar da criação de modelos teóricos, existe a necessidade de testá-los 

empiricamente ainda existe uma lacuna grande nos estudos sobre imagens auditivas no 

canto e existe a necessidade de replicação dos experimentos. Como incentivo, atualmente 

há uma tendência crescente entre os profissionais cuidadores da voz cantada em fomentar 

a interdisciplinaridade entre as áreas da música, fonoaudiologia, psicologia e 

neurociências a fim de responder questões tão fundamentais para estes profissionais. Tal 

tendência se mostra dentro da pedagogia vocal, na qual tem sido popularizadas 

abordagens com foco na cinestesia. Ao mesmo tempo, a Neurociência tenta decodificar 

os processos em que o cérebro cria imagens multimodais tão vívidas, para ser possível 

uma maior compreensão do fenômeno da consciência humana. Foi visto que há diversos 

estudos sendo conduzidos na área mas uma revisão maior deve ser conduzida para maior 

entendimento da relação entre imagens musicais mentais, a autoconsciência corporal a 

voz e o canto. 
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MÚSICA E AUTISMO: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE 

A REPERCUSSÃO NEUROLÓGICA DA MUSICOTERAPIA NO 

TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 
Dayana Evellyn de Barros Vieira 
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Isaac Alencar Pinto 

 
 

Resumo: Este trabalho é uma revisão de literatura que teve como objetivo analisar os efeitos 

causados no cérebro com a prática da musicoterapia, atrelada ao tratamento de pessoas com TEA. 

Por meio de exames neurológicos foi possível constatar que a música provoca alterações físicas 

e cognitivas, e dessa maneira, melhora a ansiedade e o estresse do indivíduo. Sendo assim, a 

utilização da música como prática terapêutica melhora as competencias socioemocionais, assim 

como o desenvolvimento sensorial de sujeitos com TEA.  

Palavras-chave: Autismo. Musicoterapia. Neurociência. 

 

Music and Autism: A literature review on the neurological repercussions of 

music therapy in the treatment of Autistic Spectrum Disorder 

 

 

Abstract: This work is a literature review aimed at analyzing the effects on the brain caused by 

the practice of music therapy, linked to the treatment of people with ASD. And through 

neurological exams it was possible to verify that music causes physical and cognitive alterations, 

thus improving the anxiety and stress of the individual. Thus, the use of music as a therapeutic 

practice improves the socio-emotional, as well as the sensory development of subjects with ASD. 

Keywords: Autism. Music therapy. Neuroscience. 

 

 

1. Introdução  

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do desenvolvimento 

humano, demarcado de início, pela perturbação que leva o indivíduo a ter um perfil 

irregular (FERNANDES, 2016). Segundo exames de neuroimagem por ressonância 

magnética estrutural, mostram que por volta dos dois e quatro anos de idade os sujeitos 

começam a apresentar interrupção no desenvolvimento do cérebro, assim como 

anormalidades no lobo temporal e amígdala, ambos responsáveis, pela percepção de 

estímulos sociais e emocionais (ZILBOVICIUS, 2006). Nesse sentido, os desvios 
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qualitativos, ou seja, comprometimentos nos padrões de comunicação, da interação social 

e na imaginação podem estar atrelados a essas más formações.  

Uma terapia complementar de rever os efeitos negativos desse transtorno se 

dá por meio da musicoterapia, que é uma ação terapêutica que utiliza a música e seus 

elementos, como melodia, harmonia e ritmo, com o objetivo de estimular o 

desenvolvimento da comunicação do indivíduo com finalidade de prevenir e restaurar no 

ser humano a saúde física e mental. A musicoterapia atua como componente motivador 

para o desenvolvimento da autoestima, utilizando elementos que causam no ser humano 

sentimentos de autoconfiança e auto realização (PADILHA, 2008). A utilização dessa 

prática associada a tratamentos de saúde pode ocasionar um “estímulo às habilidades 

sensório-motoras; o aumento da atenção e orientação; a diminuição da dor em pacientes 

hospitalares” (GATTINO, 2009). Diante disso, pode-se questionar então: quais são as 

repercussões neurológicas vinculadas à prática da musicoterapia no tratamento do TEA? 

 

2. Objetivos e Metodologia 

               O objetivo desse trabalho foi analisar os efeitos provocados no cérebro devido 

à prática da musicoterapia no tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. 

E para atingir esse propósito foi feita uma revisão de literatura com base em artigos que 

abordam a temática e que estão presentes nas plataformas SciELO e Google Acadêmico; 

nas quais foram realizadas buscas pelos descritores “autismo neurociência”, “autismo 

musicoterapia” e “ música neurociência”; considerando apenas artigos em português. No 

total dessas pesquisas para “autismo neurociência” foram encontrados 3 artigos na 

plataforma SciELO e 4.190 artigos no Google Acadêmico; para “autismo e 

musicoterapia” foram encontrados 4 artigos na plataforma SciELO e 1.410 artigos no 

Google Acadêmico; e para “música neurociência” foram encontrados 5 artigos na 

plataforma SciELO e 12.200 artigos no Google Acadêmico. Desses, totalizando 17.812 

artigos, foram selecionados seis; os que mais se assemelhavam às propostas do trabalho. 
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3. Resultados e Discussão  

                Dadas as questões apresentadas na introdução, entende-se que o transtorno do 

espectro autista mesmo não apresentando uma causa esclarecida de sua manifestação, 

apresenta alguns impasses neurológicos que podem através da musicoterapia serem 

revistos. Isso se dá devido à repercussão cerebral provocada pela música. O lobo 

temporal, localizado acima das orelhas, por exemplo, sofre influência desse processo de 

terapia musical pois sua principal função é a de processar estímulos auditivos. No entanto, 

“a música não é apenas processada pelo cérebro, mas afeta seu funcionamento” 

(MUSZKAT, p. 68, 2012). Essa relação com a música gera alterações fisiológicas como 

melhora na frequência cardíaca e na frequência respiratória, o que proporciona uma 

diminuição do estresse e da ansiedade. A performance musical, segundo Pederiva e 

Tristão (2006), envolve não só movimentos físicos, mas também aspectos emocionais, o 

que nos remeteria a uma estimulação cerebral de áreas como as amígdalas e cerebelo. 

Nesse processo ocorre também um melhor desenvolvimento de autoestima e um processo 

de auto realização do indivíduo. 

 

4. Conclusões  

                 Visto que são comprovados cientificamente efeitos positivos de estimulação 

ao cérebro de uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pode-se dizer então 

que a utilização da musicoterapia no tratamento do TEA possibilita um melhor 

desenvolvimento funcional, sensorial e sócio-emocional, bem como uma estimulação 

neurológica que o autismo inicialmente dificulta que ocorra; beneficiando, dessa forma, 

o indivíduo com uma melhor qualidade de vida. 
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PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE AFASIA COMO CONSEQUÊNCIA DE 

AVC ISQUÊMICO, TRATADO POR MEIO DA MÚSICA 

 

Clecio Carlos Gomes 10  

       Instituto de Pós-Graduação Albert Einstein 

                         São Paulo - SP 

 

Resumo: relata-se o caso de uma criança de 11 anos e 8 meses, diagnosticada, aos 6 meses de 
idade, com Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, 3,8cm, no hemisfério esquerdo, região 

do lobo frontal, com visível comprometimento da área de Broca. Consequentemente, teve como 

comorbidade afasia, com prejuízo significativo no processamento auditivo. A fim de promover o 
desenvolvimento da linguagem, criou-se um protocolo terapêutico embasado na ortografia e na 

execução de música. Aplicaram-se notas isoladas, arpejos e variações, com solfejo das notas, para 

assim buscar a proximidade com o processo de comunicação. A criança passou a falar e a ter um 

processamento auditivo funcional.  

Palavras-chave: neurociência, música, linguagem. 

Aphasia diagnostic patient as a consequence of ischemic stream, treated by music 
 

Abstract: This is a case report of a child with 11 years and 08 months. The same was diagnosed, 
at 06 months of age, with ischemic cerebral vascular accident (CVD), 3.8 cm, in the left 

hemisphere, region of the frontal labo, with visible impairment of the Broca area. Consequently, 

he had comorbid Aphasia, with significant impairment in auditory processing, not responding to 
sound signals, not speaking and not understanding what he was listening to. In order to promote 

the development of language, a therapeutic protocol was created based on the spelling and 

execution of the music. Isolated notes, arpeggios and variations were applied, solfejando the notes 
and thus seeking the proximity with the communication process. The child began to speak and to 

have a functional auditory processing. 

Keywords: neurosciense, music, language. 
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1. Introdução 

O caso apresentado sintetiza determinados diagnósticos crônicos, de prognóstico 

negativo, e, no caso da afasia, sem um protocolo de tratamento específico. 

Consequentemente, prejuízos para a qualidade de vida e para o gerenciamento de rotina 

seriam inevitáveis.  

A Psicologia, tendo a Psicopatologia como uma de suas especialidades, 

fundamenta, em sua semiologia, o contexto do funcionamento mental como alicerce para 

a saúde mental DALGALARRONDO, 2000). Assim, quando uma criança, no início de 

seu processo de desenvolvimento apresenta prejuízo em uma dessas habilidades, a 

possibilidade de alterações e comprometimentos maiores pode ser evidenciada.  

Logo, sob a perspectiva neurológica, o diagnóstico da criança – cujo caso é 

apresentado neste estudo – seria de comprometimento do processamento da linguagem 

bem como de algum tipo de resolutividade, em virtude da região em que o AVC ocorreu: 

a área de Broca e periferia, responsável pela produção e pela emissão da linguagem. 

Contudo, a música em sua ortografia e execução produz no cérebro um segundo tipo de 

linguagem, no âmbito de uma semântica flexível, plástica, no que diz respeito à sua 

interpretação. Ademais, desfaz-se o paradigma de que o hemisfério direito seria o 

responsável pela música, uma vez que esta trafega em diferentes áreas cerebrais e 

potencializa funções mentais distintas, incluindo a própria linguagem (DIKESTEEN et 

al., 2018).  

Desse modo, a partir da experiência como psicólogo especializado em 

Psicopatologia e como Musicista, desenvolve-se com esse aporte teórico interdisciplinar 

um protocolo cuja finalidade consiste em exercitar a função mental da linguagem 

tradicional através da música. Por meio de sua aplicação diária com o uso do instrumento 

musical violino, a criança passou a articular progressivamente, fonemas (unidades 

sonoras com valor linguístico, expressas, na escrita, por letras), sílabas e palavras, até 

atingir competência na construção de frases simples a complexas.  
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2. Metodologia 

 

Protocolo terapêutico para “escutação” 

Criou-se um protocolo musical progressivo, aplicado em um intervalo de 8 meses 

consecutivos. Inicialmente, diferenciavam-se as notas, as quais eram tocadas e solfejadas. 

Assim, em cada corda do violino (Mi, La, Ré e Sol), realizava-se a escala das sete notas 

musicais, solfejando-as e aproximando cada uma delas de uma sílaba. 

Em um segundo momento executava-se a peça “Brilha, Brilha Estrelinha”, na qual 

cada nota era solfejada após estabelecer-se o ritmo. As notas tocadas e solfejadas eram 

utilizadas para formar palavras, inicialmente articuladas em ondulações e reduzindo-as 

gradativamente, até alcançar a métrica da fala.  

A análise dos dados valeu-se da realização de comparações em relação à resposta 

da criança aos estímulos sonoros e à emissão da palavra falada, antes da aplicação do 

protocolo e com o término de sua execução.  

 

3. Resultados 

A princípio, quando estimulada ao som, a criança não apresentava nenhuma 

resposta direta: não articulava quaisquer sílabas, tampouco palavras. No entanto, ao 

término das atividades, verificaram-se reações sempre que o estímulo sonoro era 

produzido bem como uma comunicação verbal próxima ao esperado para a faixa etária.  

No decorrer das primeiras semanas começou a produzir fonemas (inicialmente 

vocálicos, depois consonantais) e progressivamente a articular sílabas diversas, idênticas 

às solfejadas em terapia (nível fonético-fonológico de análise linguística). Desdobrou-se 

essa capacidade para a produção de palavras (domínio morfológico), até se alcançar a 

construção de frases (nível sintático). Em 2019, a criança em análise frequenta o 7º ano 

do Ensino Fundamental (anteriormente denominado “6ª série”), em escola regular, 

aprovada por mérito, e sem a presença de um segundo professor.  
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Esse conjunto de habilidades, sob a perspectiva da Linguística, implica o domínio 

dos mecanismos relativos aos diversos níveis de análise inerentes ao processo 

comunicativo: fonético-fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático. 

Assim, mais do que desenvolver as habilidades de fala, escuta e processamento auditivo, 

a criança tornou-se competente comunicativamente, tendo em vista o pleno domínio da 

habilidade de interpretação objetiva e subjetiva de textos verbais e não verbais (nível 

semântico-pragmático).  

 

4. Discussão 

 Ouvir é um processo que envolve elementos mecânicos, suas partes anatômicas 

que captam e conduzem a vibração sonora para o cérebro interpretá-la nas áreas de Broca 

e de Wernicke, realizando o processamento auditivo (GUYTON, 2006).  Importante 

elemento para a audição é o qualitativo, ou seja, a habilidade de construir uma 

compreensão sobre o estímulo recebido dando a este um significado emocional e 

cognitivo, associando à infinidade de registros mnemônicos acomodados junto ao banco 

de memória que cada indivíduo possui, possibilitando a análise e o entendimento do 

mundo externo e da subjetividade (PEREIRA, REUS & MAGALHÃES, 2003). A 

comunicação é predominantemente falada; logo, o som é parte constituinte do 

processamento auditivo estabelecendo o padrão acima citado. 

As Possibilidades da Música: Ao abordar as referências que definem o som e 

pontuar sua dinâmica é preciso reportar-se aos conceitos da Física, para a qual o som é 

vibração, movimento da matéria que oscila em torno de um ponto de referência. Essa 

delimitação pode ser conceituada como o espaço dinamizado e ocupado por uma estrutura 

viva. Há uma amplitude para essa agitação, provocando um deslocamento do corpo. 

Como o processo de mudança é contínuo e o repouso não é permanente a repetição do 

afluxo – sua somatória – permite uma completude que desencadeia certa frequência. Esta, 

do ponto de vista mecânico, é uma grandeza ondulatória, provocada em um determinado 

intervalo de tempo. A alternância ondulatória estende a ação do movimento aumentando 

o espaço percorrido; uma constância que age em um período, fase ou situação. No que se 
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refere aos períodos os fenômenos mais conhecidos pela ciência são a luz e o som, 

especificando seu comprimento de onda (GOMES, 2019). 

Nas últimas décadas, intensificaram-se os estudos relativos ao tema Neurociência 

e Música. Nesse âmbito, a hipótese de que a música, por meio de suas emissões sonoras, 

possibilita um novo paradigma para a plasticidade cerebral, vem sendo corroborada pela 

literatura produzida por autores como MITHEN (2005), MANNES (2011), PERETZ  & 

ZATORRE (2003), NORTH & HARGREAVES (2008) e MORLEY (2013).  

 

5. Considerações finais 

Após a construção e a execução desse protocolo pressupõe-se que a plasticidade 

neurológica é de uma amplitude ainda não alcançada em sua totalidade pela ciência. Se o 

homem em si apresenta uma capacidade imensurável, sua possibilidade de mutação e de 

transformação talvez seja ainda maior.  

Quanto à relação entre música e cérebro, as pesquisas nas últimas décadas vêm 

apresentando uma série de alternativas e principalmente de inferências positivas à 

neuropatia (HYDE, 2009). O caso aqui relatado deve oportunizar novas linhas de 

pesquisa, com a ampliação não só dos processos terapêuticos e de seus respectivos 

resultados, mas também da efetiva melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Perceber 

e – principalmente – responder às semelhanças e às diferenças entre linguagem e música 

poderão abrir novas vertentes para a compreensão da resposta humana.  
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(RE)INVENTANDO SONS: 

 RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O IMPACTO DA MÚSICA 

NO DIA A DIA DAS PESSOAS COM ESCLEROSE LATERAL 

AMIOTRÓFICA E DA EQUIPE DE SAÚDE11
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Resumo: a Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença degenerativa do neurônio motor. Seu 

diagnóstico pode ser um processo bastante doloroso, com o potencial desenvolvimento de 

sintomas depressivos e ansiosos. O presente trabalho apresenta um relato de experiência de um 

projeto que utiliza a música como instrumento terapêutico nesses indivíduos e em seus 

cuidadores, com o objetivo de divulgar uma forma alternativa de cuidado. 

Palavras-Chave: música, neurociências, Esclerose Lateral Amiotrófica. 

 

(Re)Inventing Sounds: Experience report on the impact of music on the daily 

lives of people with ALS and the healthcare team. 

Abstract: Amyotrophic Lateral Sclerosis is a degenerative motor neuron disease. The diagnosis 

could lead to depression and anxiety symptoms. The present paper presents an experience report 

of a project that uses music as a therapeutic instrument in these individuals and their caregivers, 

aiming to disclose an alternative form ofcare. 

KeyWords: music, neuroscience, Amyotrophic Lateral Sclerosis. 
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1. Introdução 

A música, assim como a linguagem, são domínios exclusivos humanos e fazem 

parte do seu dia a dia, estando presente em todas as culturas (ROCHA; BOGGIO, 2013; 

VARGAS, 2019a). A Neurociência permitiu o estudo sobre as funções cerebrais 

relacionadas à música, assim como seu funcionamento e resposta aos estímulos 

(VARGAS, 2019a). É comprovado que música e emoção são indissociáveis, podendo 

uma gerar a outra. Dessa forma, torna-se um meio válido de conexão e de alívio em 

pessoas em cuidados paliativos. 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa do 

neurônio motor (RODRIGUES et al., 2002). Seu diagnóstico pode ser algo carregado de 

fatalismo para paciente e família, uma vez que a doença não possui cura, sendo 

realizados cuidados paliativos e tornando o indivíduo bastante dependente (XEREZ, 

2008). Dessa forma, o processo pode ser bastante doloroso para a pessoa com ELA e sua 

família, podendo gerar sintomas depressivos e ansiosos. 

 

2. Objetivos e Metodologia 

Relatar as experiências vivenciadas como uma forma alternativa de cuidado para 

pessoas com ELA e estimular a prática multidisciplinar foram os objetivos deste estudo. 

O projeto de extensão (Re)inventando sons é realizado pela equipe de Saúde responsável 

por pessoas com ELA na ala de Reabilitação do Ambulatório de um Hospital 

Universitário em Pernambuco. A equipe multiprofissional é composta por terapeutas 

ocupacionais, fonoaudióloga e psicólogos. Além desses, há a colaboração de residentes 

de Fisioterapia, Odontologia, Farmácia e Serviço Social e de estudantes da Graduação 

de Medicina.Os encontros acontecem no próprio Ambulatório, quinzenalmente. A 

primeira reunião do mês é destinada à discussão dos encontros, casos e construção de 

instrumentos adaptados para os pacientes. No segundo momento ocorrem as atividades 

práticas com as pessoas com ELA e seus cuidadores, nas quais é escolhido um tema para 

ser trabalhado no encontro e no qual as músicas serão baseadas. O grupo ocorre após o 
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atendimento dos pacientes pelos profissionais citados acima. A metodologia do relato 

de experiência é pautada na vivência das estudantes e suas observações. 

 

3. Relato de experiência 

Ao serem convidados para participar do grupo, os estudantes foram esclarecidos 

sobre o contexto atual da ELA e seu caráter paliativo, sendo uma forma de preparação 

para todos. De início, muitos visualizaram um local com pessoas tristes, frustradas com 

a situação à qual foram expostas. Porém, ao se encontrarem pela primeira vez com os 

pacientes, o ambiente parecia estar repleto de esperança, alegria e vontade de ser melhor. 

Vê-los se esforçando para se comunicarem, rirem e participarem foi um dos pontos 

primordiais de todo esse processo. 

Como estudantes de Medicina, muitos se acostumam com o fato de que algumas 

doenças não possuem cura e os pacientes são algumas vezes considerados fracassos 

médicos, retirando-se qualquer tipo de esperança. Esse cenário enfatiza a importância 

da existência de equipes multidisciplinares em Unidades de Saúde. O projeto 

proporciona uma imersão diante do contexto multidisciplinar exercitando a 

horizontalidade na promoção da saúde e valorizando o protagonismo do paciente, cuja 

participação torna-se fundamental. 

Durante a prática, tentou-se incentivar a participação de todos, usar a música 

como estímulo e observar a interação dos pacientes com diferentes tipos de 

instrumentos, suas respectivas dificuldades e peculiaridades. 

O momento de construção de instrumentos é um aprendizado à parte (figura 1). 

Nele aprende- se a pensar além, com foco individual em cada uma daquelas pessoas e 

tendo em mente suas necessidades, para que se consiga adaptar os instrumentos criados 

para cada um deles, para que todos consigam participar de alguma forma, utilizando 

ainda materiais como papelão e garrafas PET. 
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        Figura 1. Alguns integrantes do grupo durante a confecção dos instrumentos. 

 

4. Discussão 

A música como terapia traz, por exemplo, a elevação do humor, atua 

beneficiando o sistema nervoso central através do apaziguamento interior e o 

relaxamento muscular (MONTEIRO E FERMOSELI, 2014). A música como recurso 

pode ser utilizada por qualquer profissional de saúde com o intuito de promover cuidado 

e conforto. Já a Musicoterapia é realizada pelo profissional formado na área e, em sua 

prática, faz uso da linguagem musical, seus elementos e de instrumentos com objetivos 

terapêuticos (VARGAS, 2019). Na prática empírica, é possível evidenciar o efeito 

relaxante, que ajuda com problemas como estresse e angústia entre outros (BRÉSCIA, 

2009; SILVA JÚNIOR, 2008). 

Nos últimos dez anos, os neurocientistas demonstraram a íntima relação do 

sistema mnemônico com o emocional (LOBATO, 2011). Vários estímulos sonoros, 

musicais ou não musicais, agem sobre o sistema nervoso, sendo canalizados através dos 

níveis sub-corticais (VARGAS, 2019b). Ocorre uma linha de processamento quando a 

pessoa entra em contato com um estímulo auditivo. Acionado pela música, todo o 

cérebro enfrenta uma grande atividade energética, principalmente quando envolve uma 

ação frente ao estímulo sonoro (VARGAS, 2012). 
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Quando se fala sobre Esclerose Lateral Amiotrófica, estudos e revisões 

bibliográficas corroboram o fato de pacientes tratados com terapia convencional, 

baseada em apoio psicológico, juntamente com terapia musical, possuem melhor 

qualidade de vida, melhora de sintomas físicos e efeitos mais duradouros do tratamento, 

quando comparados com grupos que recebem apenas tratamento convencional 

(RAGLIO et al., 2016). 

 

5. Conclusão e considerações finais 

O projeto torna-se importante à medida que proporciona mais um recurso nos 

cuidados paliativos de doenças como a ELA, implicando em benefícios em diversas 

áreas. A integração entre a equipe de saúde e paciente podem potencializar seus efeitos 

positivos, uma vez que possibilita uma melhor utilização da terapêutica. 
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A ESTIMULAÇÃO DA MEMÓRIA AUDITIVA DE SONS 
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Resumo: o presente estudo, teve como objetivo estimular a atenção e a memória auditiva de sons 
não verbais e verbais em uma criança de oito anos de idade com o uso do implante coclear desde 

os três anos e meio. Procederam-se a avaliações neuropsicológicas e do processamento auditivo 

central. A obtenção dos resultados ocorreu depois de seis aulas de educação musical, alcançando-
se uma correlação entre as aulas de música com os comportamentos neuropsicológicos.  

 

Palavras-chaves: implante coclear, educação musical, processamento auditivo, testes 
neuropsicológicos. 

 

Hearing stimulation by the elements of music as a proposal for interventioory processinn in 

neuros development. 

Abstract: the presente study aimed to stimulate the attention and auditory memory of nonverbal 

and verbal sounds in na eight-year-old child with cochlear implant since the age of three and a 

half. Neuropsychological and central auditory processing evaluations were performed. The 

results were obtained after six music education classes, reaching out a correlation between 

music lessons and neuropsychological behaviors. 

Keywords: cochlear implant, music education, auditory processing, neuropsichologist 

test. 
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1. Introdução  

O som tem um lugar de destaque na vida do ser humano, aproximadamente durante as 

vinte e duas semanas de desenvolvimento fetal; o quinto ou sexto mês de gravidez é marcado pelo 

começo da percepção auditiva do feto. No início da vida, as células do cérebro proliferam-se 

rapidamente estabelecendo inúmeras conexões neurais. O feto reage aos estímulos da luz e do 

som desde a fase intrauterina, pois a informação é percebida através dos receptores da audição 

que estão localizados na cóclea. Neste estágio embrionário, há maior produção de neurônios do 

que o cérebro necessita. Os neurônios estimulados de forma sistemática serão reforçados. Os 

jogos usados na educação musical, podem ser incluídos no treinamento auditivo de uma criança 

surda usuária de implante coclear. Com jogos musicais pretende-se estimular processos auditivos 

como a vigilância e resolução temporal, a discriminação auditiva e a aplicação da prosódia na fala 

(MUSIEK, CHERMAK, WEIHING, 2014).  

Esta melhora das habilidades auditivas, ocorre devido à neuroplasticidade cerebral que 

subjaz o treinamento auditivo (MUSIEK, CHERMAK, WEIHING, 2014). A estrutura cerebral 

está encarregada de reconhecer a melodia musical (NORTHERN, DOWNS, 2005).  

Segundo Muszkat (2012), neurocientistas têm podido definir que aquelas crianças que 

são estimuladas com melodias musicais desenvolvem a zona conectada com o lobo temporal, 

onde se processam os sons mais básicos. Nos primeiros anos de vida os neurônios e conexões que 

não são usados são eliminados. As experiências sensoriais ajustam à sintonia fina do circuito 

cerebral e determinam quais as conexões que irão ser mantidas e quais serão eliminadas (VILLA, 

1990). Quanto maior o número de sinapses nas áreas cerebrais, maior a possibilidade de haver um 

desenvolvimento da capacidade auditiva da criança, incluindo as aptidões musicais. Para 

Camacho (2019), os resultados de investigações revelam que os bebês são capazes de identificar 

o som da música desde o momento em que se encontram no útero materno; sendo assim, a 

estimulação musical desde a tenra idade sempre é interessante de se destacar. A percepção 

auditiva, através dos sons e de músicas devidamente selecionadas, garantem um estado total de 

harmonia que se reflete na personalidade, melhora a criatividade e o lado emotivo das crianças. 

A habilidade de detectar sons, depende da integridade do sistema auditivo periférico, formado 

pela cóclea e nervo acústico. 

Em crianças com deficiência auditiva congênita, tal habilidade pode ser desenvolvida 

após a colocação de prótese auditiva ou implante coclear. A detecção é a base para o 
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desenvolvimento das demais habilidades. A musimotricidade baseia-se na aplicação funcional da 

música, com a proposta do desenvolvimento motriz e preocupa-se essencialmente em promover 

através do som musical a ativação e o funcionamento da atividade motora e o desenvolvimento 

funcional do organismo humano (MUSZKAT 2012). 

Nos últimos anos, o campo das neurociências tem avançado com estudos que procuram 

entender como funciona o cérebro humano em situações de desenvolvimento típico e atípico. 

Com o aprimoramento das técnicas de neuroimagem, agora é possível compreender melhor as 

correlações anátomo-funcionais do cérebro de forma cada vez mais precisa e dinâmica. Este 

avanço, contribui com evidências sobre as conexões entre as diferentes funções cognitivas e os 

reflexos no comportamento. Sob esta ótica, a neuropsicologia amplia-se, em busca de novos 

instrumentos de avaliação e novas formas de intervenção, às quais se possam somar os recursos 

já validados. Desta forma, cria também oportunidades para a realização do estudo do 

comportamento das disfunções cerebrais e possibilita avaliar as funções cognitivas como a 

atenção e a memória, aspectos da cognição, definidas como processo, mediante o qual é possível 

codificar, armazenar e recuperar informações (CAMACHO, 2019). 

 

2.  Objetivos e Metodologia 

O objetivo deste estudo, foi estimular a atenção seletiva, alternada e sustentada e a 

memória auditiva sequencial para sons verbais e não verbais de uma criança com implante coclear 

bilateral, através de um programa de aulas de iniciação musical e instrumentos de teclas. 

A criança em estudo tem a idade de oito anos, moradora no interior de São Paulo, nascido 

a termo, sem intercorrências ao nascimento e sem referência de episódios alérgicos frequentes nas 

vias aéreas superiores. Aos cinco meses de idade, foi diagnosticado com perda auditiva profunda 

bilateral. A partir desse momento, começou a usar aparelho de amplificação sonora individual – 

AASI bilateral e, aos três anos de idade, recebeu implante coclear bilateral simultaneamente. Esta 

criança que foi submetida a esse treinamento auditivo informal com jogos musicais, não tinha 

passado por um processo de musicalização anteriormente.  

Com este estudo, propôs-se aplicar um programa de estimulação musical durante seis 

semanas na criança e então, verificar qual o impacto ocorrido nas habilidades auditivas de 

memória sequencial para sons verbais e não verbais nas situações pré e pós estimulação auditiva 
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musical e contou com o apoio de testes neuropsicológicos para fidedignizar os resultados e 

monitorar os aspectos atencionais. 

Para a avaliação das habilidades auditivas da memória sequencial não-verbal e verbal, foi 

aplicado o teste de memória sequencial não verbal - TMSnV e o teste de memória sequencial 

verbal -TMSV, ambos referentes à avaliação simplificada do processamento auditivo central – 

ASPAC (PEREIRA & SCHOCHAT, 1997). 

O teste de memória sequencial não verbal, é realizado através da apresentação de três ou 

quatro estímulos não verbais, sendo ele o som de côco, do sino, do agogô e do guizo em variadas 

ordens, sendo que, a criança, deve indicar o instrumento pela ordem em que ouviu os sons (Quadro 

1). 

 

 

O teste de memória sequencial verbal – TMSV, é realizado pela apresentação das sílabas 

pa, ta, ca, fa em ordem de três ou de quatro e seguidamente, solicita-se a repetição das sílabas na 

ordem em que as mesmas foram apresentadas (Quadro 2). 
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Para comparação dos resultados, os testes acima descritos foram aplicados antes e depois 

de um período de seis semanas consecutivas de aulas de educação musical e de instrumentos de 

teclas. 

Para a avaliação do aspecto “atenção”, foi aplicado o teste de atenção visual – TAVIS 

(MATOS, 2019). Este, é um teste computadorizado, que consiste em três tarefas que endereçam 

de formas diferentes e combinadas os seguintes níveis ou dimensões da atenção: seletividade, 

alternância e sustentação, que serão descritos a seguir.  

A atenção seletiva refere-se à habilidade de focar um estímulos sonoro relevante, na 

presença de estímulos distratores e selecionar a informação para o processamento consciente. A 

atenção alternada refere-se à capacidade de mudança no foco de atenção entre tarefas com 

demandas cognitivas diferentes, determinando assim qual é a informação a que se prestará atenção 

naquele momento. A atenção sustentada refere-se à capacidade de manter a atenção ao longo do 

tempo. É portanto, a capacidade de sustentar uma resposta comportamental consistente durante 

uma atividade contínua (MATOS, 2019). 

Para avaliação da inteligência (Fator g), foi aplicado o teste CPM - RAVEN - Matrizes 

Progressivas Coloridas de Raven (Raven, Raven e Court, 2018), que também fornece informações 

sobre a capacidade edutiva de crianças entre os cinco e os onze anos de idade. Estes testes fazem 

parte da bateria de testes neuropsicológicos e foram escolhidos de acordo com a faixa etária da 

criança.  
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A educação musical proposta foi realizada numa sala de música da escola Fermata no 

interior de São Paulo, com os instrumentos de teclas disponíveis, e, designadamente, um órgão 

eletrônico da Digital acordes, um teclado Yamaha com seis oitavas, uma escaleta dolphin com 

uma oitava e um piano digital Cássio com oito oitavas. Todos os instrumentos utilizados nesta 

estimulação, são de teclas e a diferença entre eles encontra-se na quantidade de teclas (número de 

oitavas), no tamanho e na forma de produção dos sons, ou seja, o piano, órgão e o teclado são 

instrumentos eletrônicos e a escaleta, instrumento de sopro. Estas diferenças conferem a cada 

instrumento um timbre original, que é um fator essencial para o trabalho de discriminação sonora 

proposto na educação musical. 

O programa de estimulação musical (Quadro 3), foi composto por seis aulas semanais, 

nas quais foram estimulados os parâmetros de discriminação, ritmo, coordenação motora ampla, 

verbalização do nome das notas, consciência corporal, controle inibitório, coordenação motora 

fina, postura e associação visuo-motora (conferida através da leitura das figuras, notas musicais 

e som correspondente ao respetivo instrumento).  

O instrumento escolhido para o ensino da criança, na leitura musical e execução da 

música, foi o piano acústico. A primeira aula foi dedicada ao estímulo dos diferentes tipos de 

instrumentos de teclas e apresentação dos timbres que cada um possui, além de aspectos como 

postura das mãos, modo correto de se sentar, relaxamento e assimilação da posição das notas 

referentes ao local de cada uma.  

Foram apresentadas músicas relacionadas com as notas musicais para a inserção da leitura 

musical. Porém, estas apresentações foram realizadas de forma ilustrativa com figuras que 

representassem cada nota musical, por exemplo: nota Dó, corresponde a uma figura do dominó; 

nota Ré, corresponde a uma figura da régua; nota Mi, corresponde a uma figura do milho; nota 

Fá, corresponde a uma figura da fada; nota sol, corresponde a uma figura do Sol; nota Lá 

corresponde a uma figura do laço; nota Si, corresponde a uma figura do sino, além da marcação 

dos números dos dedos em cada nota a ser tocada no piano. Para um melhor entendimento por 

parte da criança, as músicas começaram somente com duas notas musicais, sendo as subsequentes 

acrescentadas gradativamente. Para isso, 

 A primeira aula foi iniciada com uma música cantada pela professora que após, solicitou 

ao aluno que cantasse junto, acompanhando as notas musicais escritas na partitura ilustrativa; o 

aluno executou no instrumento musical – o piano, falando em voz alta o nome das notas enquanto 

tocava. 
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Na segunda aula, o objetivo do trabalho foi discriminar e memorizar as notas musicais 

aprendidas anteriormente, bem como, a introdução de uma nova nota musical – o “Mi”. O ritmo 

(4/4) foi realizado com as mãos, batendo nas pernas a música “O caracol’ e a leitura rítmica, sendo 

solicitado ao aluno a repetição das notas quando tocado no teclado musical. 

Na terceira aula, o objetivo foi a memória e a percepção da pulsação ou ritmo eletrônico 

do teclado, para isso o aluno executou as músicas “O caracol” e a “A ranzinha verde” trabalhadas 

nas aulas anteriores e, seguidamente, a professora explicou e demonstrou esta pulsação junto com 

o ritmo eletrônico do teclado musical, pedindo ao aluno que batesse as mãos nas pernas e depois 

tocasse junto e falasse o nome das notas junto com a pulsação do ritmo apresentado. 

Na quarta aula, houve a vivência no órgão eletrônico e no instrumento de sopro chamado 

“escaleta”. Foi explicado ao aluno sobre a diferença do nome do “órgão” como instrumento 

musical e que esta mesma palavra pode ser considerada como órgão do corpo humano. Enfatizou 

a posição no instrumento entre a localização das mãos: direita e esquerda e da extensão que este 

instrumento tem, por sons graves e agudos, executados com as três partes do corpo (mão direita; 

mão esquerda e pé esquerdo). Depois de todas as partes explicadas, houve a execução das duas 

mãos e depois a inclusão da pedaleira na música “Pelo mar abaixo”, onde o aluno conseguiu 

identificar, detectar e discriminar com facilidade os sons graves tocados na pedaleira. A mesma 

música também foi tocada no instrumento chamado escaleta (instrumento de sopro), executando 

a coordenação motora e estimulação dos músculos faciais, além da identificação do timbre e a 

posição dos membros, como mão direita nas teclas, mão esquerda segurando o instrumento e com 

a boca. 

Na quinta aula, iniciou-se a música “Brilha, brilha estrelinha” com a inserção das novas 

notas musicais “Dó”, “Ré” e “Fá” e maior conhecimento das notas da oitava no teclado. A música 

foi cantada com a letra e, depois foi falado o nome das notas musicais separadamente e depois 

tocando. 

O estudo da música e do instrumento, foi feito diariamente em casa, no teclado, gravando-

se pequenos vídeos para estimulação da memória e percepção auditiva. Na última aula, foi 

apresentada uma figura rítmica fracionada no tempo, chamada colcheia e estimulada usando as 

sílabas Ta Ti e este treino foi ainda reforçado por meio do “jogo dos copos”.  

É também importante destacar, que foram sempre sendo realizadas as variações no ritmo, 

escuta, melodia, memória e atenção e só então, a inserção da próxima música era feita.  
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Após concluir o programa de estimulação musical, a criança passou por nova avaliação 

das habilidades auditiva da memória sequencial não-verbal e verbal, da avaliação simplificada do 

processamento auditivo central – ASPAC (PEREIRA & SCHOCHAT, 1997).  

 

3. Resultado e Discussão 

Os resultados da bateria dos testes neuropsicológicos e do processamento auditivo central 

serão apresentados a seguir, por meio de tabelas. 

A tabela 1 mostra os resultados do teste de atenção visual – TAVIS – da bateria dos testes 

neuropsicológicos nas situações pré e pós educação musical.  

A tabela 2 mostra os resultados do teste matrizes progressivas coloridas – COM de Raven, 

da bateria dos testes neuropsicológicos. 

        A tabela 3 mostra os resultados do teste de memória sequencial não verbal – TMnS 

e teste de memória sequencial verbal – TMSV, da bateria da avaliação simplificada do 

processamento auditivo central – ASPAC nas situações pré e pós educação musical. 
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A partir dos resultados mostrados na tabela 1, verificamos que a criança em estudo se 

encontra dentro do esperado para atenção seletiva, acima da média para atenção alternada e na 

média para atenção sustentada. O tempo gasto pela criança para fazer o teste, foi médio e médio 

superior. O tempo de reação tem a ver com a capacidade de processamento de informação e isto 

mostra, que o seu desempenho está dentro do tempo esperado em cada tarefa. Convém salientar, 

que os erros por omissão são quando não se consideram a existência de estímulo-alvo. Ainda em 

relação aos erros, na atenção por alternância deixa passar mais dados e quando precisa sustentar 

se sai bem, não há erros; também nos erros por reação entendemos que a criança os cometeu nas 

três tarefas em quantidades menores e isto anula a possibilidade de ações impulsivas, ou seja, há 

controle inibitório claramente observado nesta tarefa. Não há presença de prejuízos na capacidade 

atencional e nem hiperatividade. 

Na tabela 2, que mostra os resultados apresentados na aplicação do teste Matrizes 

Progressivas Coloridas de Raven (CPM) o avaliado apresentou trinta acertos, o que configura um 

percentil de 84 e escore padrão 115, de acordo com a tabela “Normas para Matrizes Progressivas 

Coloridas de Raven” do manual, classificado no Nível II - descrito como “definitivamente acima 

da média da capacidade intelectual”. Esse nível refere-se ao desempenho edutivo acima da média, 

o que sugere capacidade acima da média em estabelecer relações entre duas ou mais ideias 

(educação de ideias) e incorporar uma ideia correlata ao ter uma ideia inicial em mente (educação 

de correlatos). Também se refere, ao desempenho acima da média em formular boas estratégias 

para a resolução de problemas e, quando necessário, alterar a estratégia usada para atingir o 

objetivo. Através desta avaliação, foi identificado que, relativamente à questão cognitiva 

investigada pré-treino, o avaliado não mostrou limitações que pudessem limitar o seu treino. No 

teste de atenção, realizado pré-treino os resultados obtidos são considerados como estando dentro 
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da média para atenção seletiva e sustentada e acima da média, para a atenção alternada. Em ambas, 

o tempo de reação revela qual a capacidade de processamento de informação, sendo que o 

avaliado mostrou estar dentro do tempo esperado em cada tarefa. Os erros cometidos consistem 

na não detecção da ocorrência de um estímulo alvo, deixando de responder a este ou respondendo 

de forma muito lenta (erros por omissão), ou uma emissão de resposta na ausência do estímulo 

alvo (erros por ação), respondendo de forma aleatória ou precipitada. O avaliado teve poucos 

erros por ação e por omissão, revelando controle da atenção de boa qualidade.  

Observamos na tabela 3, que o teste de memória sequencial não verbal e verbal teve seu 

resultado normalizado após a conclusão do programa de estimulação musical, pois o parâmetro 

de normalidade para oito anos, é no mínimo de dois acertos numa sequência de quatro sons. 

As limitações deste estudo dizem respeito a estudo de um caso único. Sabe-se que relatos 

de caso não fornecem evidências equivalentes ao de outras formas de trabalhos científicos, porém 

constituem o ponto de partida para pesquisas científicas refinadas (GONTIJO, ROCHA, FLOR, 

2008). Desta forma, existe a necessidade de serem realizadas novas pesquisas com jogos musicais, 

como treinamento auditivo informal em um maior número de crianças com distúrbios da audição 

e, um grupo controle comparativo do efeito da maturação. 

 

4. Conclusão 

Constatamos que a criança deste estudo demonstrou ganho nas habilidades auditivas 

estimuladas e nas situações atencionais, de acordo com os resultados apresentados. Diante do fato, 

concluímos que a educação musical desenvolveu aspectos cognitivos e emocionais, 

correlacionados com a estimulação da memória verbal e não – verbal. Outros estudos devem ser 

realizados para que os laços entre a neurociência e a música possam ser estreitados. 
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Resumo: A motivação é um tema a ser considerado no ensino de música, pois dela depende o 

andamento e o nível de envolvimento dos educadores/educandos. O artigo objetiva apresentar 

uma revisão sistemática de literatura (RSL) sobre motivação no ensino de música oriunda dos 

Anais do SIMCAM desde 2015. Seus objetivos específicos são: refletir sobre o tema e coletar os 

artigos, identificando suas demandas. As referências apoiam-se em autores que versão sobre RSL, 

motivação e ensino de música. Ao final, os vinte e dois artigos encontrados apontam variadas 

demandas: atividades lúdicas, interação social, metodologias ativas, performances, entre outras.  

Palavras-chave: motivação, ensino de música, processos motivacionais.  

 

 

Motivation in Music Education: A Systematic Literature Review in Simcam 

Annuals Since 2015 
 

Abstract: Motivation is a theme to be considered in music teaching, because it depends on the 

progress and level of involvement of educators. The article aims to present a systematic literature 

review (RSL) on motivation in teaching music from the SIMCAM Annals since 2015. Its specific 

objectives are: reflect on the theme and collect the articles, identifying their demands. The 

references are based on authors who version about RSL, motivation and music teaching. In the 

end, the 22 articles found point to various demands: playful activities, social interaction, active 

methodologies, performances, among others. 

Keywords: motivation, music teaching, motivational processes. 
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1. Introdução  

Podemos considerar que a música se faz presente em todas as culturas, desde 

os primórdios da humanidade, anterior à própria linguagem (LEVITIN, 2008), 

considerando diversas épocas, situações e formas de representação.  Esta linguagem 

(artística) representa uma importância fundamental na vida do ser humano. Em especial, 

apontamos a música no caminho da educação, da educação especial, da musicoterapia, da 

psicologia etc., sendo muito discutido entre seus profissionais.  

E mais recentemente, apontamos a Neurociência como uma área que estudar 

o sistema nervoso, tendo como foco as pesquisas referentes ao seu funcionamento, 

estrutura, desenvolvimento e possíveis alterações a serem apresentadas. Entre as suas 

subáreas, destacamos a Neuropsicologia, a Neurociência comportamental e Neurociência 

cognitiva por apresentar inúmeras pesquisas sobre a relação entre música e sistema 

nervoso. 

São nestes contextos que a motivação representa um dos temas a serem 

considerados no ensino e na aprendizagem musical, seja este desenvolvido individual ou 

coletivamente. Também dela dependem os andamento e nível de envolvimento, tanto do 

educando quanto do educador. Assim, a motivação deve estar presente em todo processo 

educacional a ser criado pelo educador, estimulando seus educandos a autovalorização e 

o sentimento de pertencimento de grupo. Neste sentido, os educandos são impulsionados 

a construírem caminhos para atingirem seus objetivos.  

Os pesquisadores O’Neill e McPherson (2002) construíram cinco teorias 

referente à motivação no contexto da prática musical de crianças e de adolescentes: Teoria 

do Valor de Expectativa, que faz uma relação entre a forma em que o estudante iniciante 

valora e projeta o seu futuro estudo de um determinado instrumento, e o quanto ele 

acredita no seu potencial de desempenho;  Teoria da AutoEficácia,  que focaliza a atenção 

na maneira como o estudante vislumbra sua capacidade de realizar certa tarefa; Teoria do 

Fluxo,  desenvolvida por  Csikszentmihalyi, que acredita que todo desafio de se realizar 

uma determinada atividade deva estar coerentemente adequada com a capacidade da 

criança; Teoria da Atribuição, condizente com a observação referente  a atribuição das 

causas quanto ao sucesso ou fracasso da criança; e Teoria de Motivação de 
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Maestriaanalisa, refere-se a dois padrões de comportamentos que apresentam 

expectativas de confiança da criança, influenciando-a no seu comportamento e 

desempenho frente à uma difícil atividade.  

Portanto, podemos observar que a motivação é um tema complexo e 

necessário a ser pesquisado pelos educadores. No senso comum, a motivação, originário 

do termo latim motivos (BZUNECK, 2009) representa desejo, vontade, aspiração. 

Também pode ser interpretada com uma força, energia que impulsiona uma pessoa para 

realizar uma determinada ação.  Refletindo no contexto acadêmico, podemos considerar 

ser a motivação “aquilo que move uma pessoa ou que põe em ação ou a faz mudar de 

curso” fazendo uma pessoa a dar início, continuidade ou finalização a uma determinada 

atividade (BZUNECK, 2004, p. 9). Neste sentido, a motivação deve ser considerada pelos 

educadores como forma de melhor entendimento de seus processos de ensino, para 

desenvolver melhores estratégias motivacionais na promoção do conhecimento. 

Como estamos estruturando um Projeto de Ensino de Música a ser 

desenvolvido na Escola de Cegos do Maranhão (ESCEMA), compreendemos ser 

oportuno pesquisarmos sobre “motivação” para melhor instrumentalizarmos nossas 

futuras práticas e assim, promovermos, melhores resultados educacionais entre 

educadores e educandos cegos e videntes. Da mesma forma, estamos empenhados na 

construção de caminhos de “ensino de música” mais promissores aos educadores e 

educandos na promoção de estímulos para a manutenção da motivação por toda a vida.  

Assim, escolhemos como fonte de pesquisa os Anais do Simpósio 

Internacional de Cognição e Artes Musicais (SIMCAM), por considerarmos que estes 

Simpósios abordam nosso tema de forma mais específica em relação aos outros Anais de 

Simpósios e Congressos ligados ao ensino de música. Importante mencionarmos que, na 

realização do II SIMCAM (em 2006) nasceu a ideia de se criar uma Associação Brasileira 

de Cognição e Artes Musicais (ABCAM), sendo estruturados seus objetivos e membros 

da primeira diretoria. Portanto, o SIMCAM passou a ser vinculado à ABCAM, e vinha 

realizando encontros anuais. Mas, desse o ano de 2017 a ABCAM determinou que seus 

Simpósios fossem realizados bianualmente. (ABCAM, 2019). 
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2. Objetivos e Metodologia  

Diante do exposto, o objetivo deste artigo é apresentar uma revisão 

sistemática de literatura (RSL) sobre motivação no ensino de música, oriundos dos Anais 

dos SIMCAM´s, realizados a partir dos anos de 2015. Nossos objetivos específicos são: 

refletir sobre o tema motivação em música e coletar os artigos que versam sobre 

motivação. Ao final responderemos: Quantos artigos foram encontrados e quais foram as 

suas demandas?  

Adotamos na metodologia, a pesquisa qualitativa quanto à sua abordagem, e, 

quando ao seu procedimento, optamos pela revisão sistemática de literatura (RSL).  No 

tocante à pesquisa qualitativa esta representa “... um método de interpretação dinâmica e 

totalizante da realidade, pois considera que os fatos não podem ser relevados fora de um 

contexto social, político, econômico etc.   (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 34). 

Segundo Marconi e Lakatos (2007), a pesquisa qualitativa propõe analisar e interpretar 

aspectos mais detalhados, de forma descritiva quanto aos processos de interações sociais, 

fornecendo análises minuciosas sobre as investigações, atitudes e comportamentos. 

Complementando, Godoy afirma que “a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar 

entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos 

e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes". (GODOY, 

1995, p. 21).  

Quando à revisão sistemática de literatura, Sampaio e Mancini (2007, p.84) 

afirmam ser esta “... uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados à literatura 

sobre determinado tema”. Para elas, “as revisões sistemáticas são particularmente úteis 

para integrar as informações de um conjunto de estudos realizados separadamente...”. 

(2007, p.84). Galvão, Sawada e Trevizan consideram que “a revisão sistemática é uma 

síntese rigorosa de todas as pesquisas relacionadas com uma questão específica”, sendo 

“um recurso importante da prática baseada em evidências, onde os resultados de pesquisas 

são coletados, categorizados, avaliados e sintetizados”. (2004, p. 550). Assim, nossa 

revisão sistemática de literatura consta de: seleção da base de dados; demarcação da 

temporalidade; seleção de documentos; e respostas às questões pontuais.  
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Portanto, nossos principais documentos são os artigos científicos 

apresentados no SIMCAM, com base nos critérios preestabelecidos e nos descritores e 

análises de seus dados (BOTTENTUIT JUNIOR; ALBUQUERQUE, 2016; DE-LA-

TORRE-UGARTE; TAKAHASHI, 2011; SAMPAIO; MANCINI, 2007). Para a busca 

dos artigos consideramos os descritores: motivação, processos motivacionais e ensino de 

música. Estes eram primeiramente observados nos Títulos dos artigos. Não havendo a 

citação de nenhum dos descritores definidos, passávamos a buscá-los no Resumo, e, 

finalmente, nas Palavras-chaves. Para confirmarmos de que se tratava de um estudo sobre 

os descritores mencionados, pesquisávamos também no corpo dos textos escolhidos.  

Como resultado da nossa pesquisa, apresentamos a seguir três Tabelas (1, 2 e 

3) referentes aos SIMCAM´s 11º., 12º. e 13º., correspondentes aos anos de 2015, 2016 e 

2017, respectivamente. Nestas três tabelas sinalizaremos, por ordem direta dos 

acontecimentos, os seguintes dados: Fontes, Anos e Descritores; Sites de Hospedagem; 

Numeração do Artigo; Autores e Títulos de cada obra. 

 

 

FONTE: 11º Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais – SIMCAM 2015 

DESCRITORES: Motivação, processos motivacionais e ensino de música. 
SITE:  https://www.abcogmus.org/download/simcam11-anais.pdf  

AUTORES / TÍTULOS 

1 
 

Flávio Denis Dias Veloso e Rosane Cardoso de Araújo. Um estudo sobre crenças de 

autoeficácia de alunos de música no contexto da disciplina de Contraponto Modal. 

2 

 

Igor Mendes Krüger, Rosane Cardoso de Araújo e Veridiana de Lima Gomes Krüger. Aulas 

de composição musical em turmas: processos criativos e motivacionais. 

3 
 

Letícia Krüger Lass. Motivação para a Prática Coral. 

4 
 

Flávia de Andrade Campos e Rosane Cardoso de Araújo. Elaboração e validação de um 

questionário sobre experiência de fluxo para aplicação com crianças entre 8 e 12 em aulas 

de musicalização. 

 

Tabela 1. Artigos sinalizados no SIMCAM 11/ Ano 2015. 

 

https://www.abcogmus.org/download/simcam11-anais.pdf
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No SIMCAM 11º. (ano 2015), os termos: “motivação” aparece 54 vezes; 

“motivacionais” aparece 20 vezes; e “ensino de música” aparece 16 vezes. Encontramos quatro 

artigos que tratam de motivação – no contexto da disciplina contraponto modal, nas aulas de 

composição musical, na prática coral, e na musicalização de crianças. 

 

 

FONTE: 12º Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais – SIMCAM 2016 

DESCRITORES: Motivação, processos motivacionais e ensino de música. 

SITE: https://www.abcogmus.org/download/simcam12-anais.pdf 

 

AUTORES / TÍTULOS 

5 
 

Francine Kemmer Cernev. O desenvolvimento da autonomia dos alunos para a 

aprendizagem musical em sala de aula: uma pesquisa sob a perspectiva da teoria da 

autodeterminação. 

6 
 

Flávia de Andrade Campos e Rosane Cardoso Araújo. Um estudo sobre motivação e estado 

do fluxo em aulas de musicalização. 

7 
 

Marina Maugeri Santos, Luiz B. P. Amato e Adriana N. A. Mendes. A motivação para 

Shinichi Suzuki e o ensino baseado na promoção de autonomia do aprendizado musical. 

8 
 

Tais Dantas da Silva. Motivação e licenciatura em música: um estudo dos processos 

motivacionais. 

9 
Veridiana de Lima Gomes Krüger e Igor Mendes Krüger. O papel da experiência vicária na 

motivação para desenvolvimento musical: o caso El Sistema. 

10 
 

Roberto Marcos Gomes de Onófrio. O professor como agente motivador em cursos de violão 

em ambientes digitais: uma pesquisa comparativa. 

11 
 

Roberto Marcos Gomes de Onófrio. O repertório popular de violão para iniciantes como 

agente motivador: um estudo comparativo entre o aprendizado nos ambientes presencial e 

digitais, a partir da opinião dos alunos. 

12 
 

Eduardo de Carvalho Torres. Estudos em motivação: a perspectiva da performance musical. 

13 
 

Luiz Carlos Martins Loyola Filho. O desenvolvimento da leitura rítmica à primeira vista a 

partir do método O Passo. 

14 
Celia Regina Vieira de Albuquerque Banzoli. Um estudo sobre motivação de crianças em 

aulas de instrumentos musicais sob a perspectiva da teoria do fluxo. 

15 

Vanessa de Souza Jardim e Paulo Roberto Affonso Marins. O uso das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) como estratégia motivacional no ensino da música no 

contexto da educação básica. 

https://www.abcogmus.org/download/simcam12-anais.pdf
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16 
Susan Emanuelle Volkmann. A elaboração de um programa de modelação de domínio para 

a aprendizagem de habilidades performáticas no violino. 

 

Tabela 2. Artigos sinalizados no SIMCAM 12/ Ano 2016. 

 

No SIMCAM 12º. (ano 2016), os termos: “motivação” aparece 368 vezes; 

“motivacionais” aparece 26 vezes; e “ensino de música” aparece 29 vezes. Ao todo encontramos 

12 artigos que tratam de motivação: na aprendizagem musical em sala de aula; na musicalização; 

na fundamentação teórica de Shimichi Suzuki; no Curso de Licenciatura em Música; no 

desenvolvimento musical ocorrido no El Sistema; no Curso de violão; nos estudos de repertório 

de violão; na performance musical; no Método O Passo; com crianças em aulas de instrumentos; 

no uso de tecnologia da informação e comunicação; e na aprendizagem de habilidades 

performáticas no violino. 

 

 

FONTE: 13º Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais – SIMCAM 2017 

Descritores: Motivação, processos motivacionais e ensino de música. 

SITE: https://www.abcogmus.org/download/simcam13-anais.pdf 

 

AUTORES / TÍTULOS 

17 
 

Eduardo de Carvalho Torres. A atenção na prática deliberada em performance musical. 

18 
 

Flávia de Andrade Campos Silva e Rosane Cardoso de Araujo. Um estudo de caso sobre 

motivação e criatividade com participantes de um coro infantil. 

19 
 

Mário André Wanderley Oliveira. Licenciandos em Música e Educação Básica: reflexões a 

partir de um estudo quantitativo realizado em âmbito nacional. 

20 
 

Igor Mendes Krüger e Veridiana de Lima Gomes Krüger. Influências da Autorrealização e 

da Experiência Estética sobre os Fatores Pessoais dos Processos Criativos e Motivacionais 

da Aprendizagem Musical. 

21 
 

Dayane Battisti e Rosane Cardoso de Araújo. Motivação no ensino coletivo de violão. 

22 
 

Franciele Felix Macedo e José Zula de Oliveira. A motivação como variável interveniente à 

aprendizagem: o alunado contemporâneo nas aulas de educação musical na rede básica de 

ensino. 

 

Tabela 3. Artigos sinalizados no SIMCAM 13/ Ano 2017. 

 

https://www.abcogmus.org/download/simcam13-anais.pdf
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No SIMCAM 13º. (ano 2017), os termos: “motivação” aparece 117 vezes; 

“motivacionais” aparece 5 vezes; e “ensino de música” aparece 12 vezes. Ao todo encontramos 

seis artigos que tratam de motivação: na performance musical; no coro infantil; no estudo 

quantitativo em nível nacional; na aprendizagem musical; no ensino coletivo de violão; e na 

educação musical realizada na educação básica.   

 

3. Resultados e Discussões  

                Seguindo as ordens numérica e temporal dos artigos selecionados e 

apresentados anteriormente, descreveremos, suscintamente, os seus principais resultados 

e discursões.  

Artigo 1 - Veloso e Araújo (2015) discorrem sobre um estudo feito em duas 

Instituições de Ensino Superior com 36 estudantes da disciplina de Contraponto do curso 

de graduação em música, focado na investigação sobre motivação de “alunos graduandos 

em música para aprendizagem do Contraponto, com base em suas crenças de 

autoeficácia” (2015, p. 259). Foi utilizado o Método Survey na metodologia, mediante a 

aplicação de questionário. Como resultado os autores observaram a questão sobre a 

relevância do Contraponto Modal em relação à formação do músico:  86% estudantes 

afirmavam ser relevante; e 6% afirmaram não ser relevante; e 8% não souberam 

responder. O mesmo resultado foi obtido na questão sobre a importância do Contraponto 

Modal no ensino de Composição. Os autores apoiaram-se na Teoria Social Cognitiva para 

os julgamentos da crença da autoeficácia (experiências de êxito, experiências vicárias, 

persuasão verbal e estados psicofisiológicos) das pessoas, para determinar seu nível de 

motivação. E assim comprovarem que os resultados obtidos com a crença da autoeficácia 

“podem auxiliar os professores a compreender processos motivacionais que fortalecem 

as crenças pessoais dos alunos e, neste sentido, dar suporte para aqueles que duvidam de 

suas capacidades.” (VELOSO; ARAÚJO, 2015, p. 267).  

 Artigo 2 - Araújo e Krüger (2015) apresentam uma pesquisa em andamento que 

aponta as diversas influências que podem acontecer nos processos criativos e 

motivacionais nas aulas de composição, pautados na Criatividade e na Teoria Social 

Cognitiva, fundamentados por Mihail Czikszentmihalyi (1996) e Albert Bandura (1986), 
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respectivamente. Refere-se ao processo criativo, em que os estudantes precisam de um 

objetivo, além de terem influências pessoais, assim como tomadas de decisão, 

comportamentos, experiências anteriores, habilidades e preferências (KRÜGER; 

ARAÚJO; KRÜGER, 2015). 

Artigo 3 – Lass (2015) apresenta um estudo de caso sobre o grupo Papo 

Coral, objetivando “detectar os fatores que favorecem e desfavorecem a motivação para 

a prática coral dentro desse grupo” (2015, p. 429). Foram efetivadas observações, ensaios, 

apresentações, aplicação de dois questionários (para integrantes e ex-integrantes), a fim 

de assimilar a dinâmica, rotina, motivos de entrada e saída e preferências relacionadas ao 

Grupo. Por fim, a autora detectou que as principais motivações dos coralistas a suas 

permanências no Grupo foram: ter bastantes amigos, gostar de cantar e aprender, conviver 

agradavelmente com o regente, e realizar atividades do canto para desenvolver suas 

habilidades.  

Artigo 4 - Campos e Araújo (2015) aplicaram um questionário para obterem 

um lavamento de dados sobre a motivação de estudantes nas aulas de musicalização. Suas 

questões sinalizavam sobre: vontade em ir para aula, concentração, concretização e 

satisfação ao realizar as atividades. As autoras consideraram “a coerência das questões; a 

ludicidade do instrumento; e a viabilidade de aplicação do instrumento com crianças”. 

Em adição, [...] “o aspecto motivacional do questionário e a facilidade com que as 

crianças responderam e aceitaram participar da pesquisa.” (CAMPOS; ARAÚJO, 2015, 

p. 438). Ademais, a viabilidade de abordar um instrumento com as crianças é bem 

significativas, pois as mesmas se interessam em imediato em participarem de forma 

colaborativa da pesquisa, tendo em vista, seu lado emocional e lúdico, entre outros fatores 

de forma relevante.   

Artigo 5 – Cernev (2016) trata do recorte de uma pesquisa de doutorado de 

Cernev, tendo como foco a autonomia dos estudantes no contexto escolar e os processos 

que colaboram para o ensino de música. Tendo em vista, as dificuldades presentes no 

momento da aprendizagem por meio das ações autônomas dos envolvidos, na qual, é 

possível mudar esse quadro, quando os docentes buscam possíveis estratégias para serem 

aplicadas em sala de aula. Sendo assim, estratégias motivacionais que de alguma forma 
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irá auxiliar na aprendizagem musical e motivação para aprender música na escola. 

Contudo, o ambiente pela qual o estudante aprende têm resultados mais relevantes se o 

mesmo desenvolve ações autônomas no contexto inserido. (CERNEV, 2016). 

Artigo 6 - Campos e Araújo (2016) apresentam uma pesquisa mediante a 

aplicação de um estudo piloto, que investiga as aulas de musicalização, observando os 

elementos que sinalizam a experiência do fluxo discorrida por Csikszentmihaly, sendo 

uma vivência de engajamento dos envolvidos. As autoras aplicaram um Questionário a 

13 crianças de uma escola de dança de Curitiba/PR. Ao término da pesquisa foi possível 

perceber que as crianças ficavam motivadas nas aulas de musicalização e, por meio da 

experiência de fluxo, o resultado mais significativo foi de fato a motivação, metas e 

emoções. Eles salientam que, os dados coletados contribuem para a experiência do fluxo 

no desenvolvimento de atividades musicais (CAMPOS; ARAÚJO, 2016).  

Artigo 7 - Santo, Amato e Mendes (2016) sinalizam a motivação dos 

estudantes presente na educação musical, na qual, é linha de pesquisa bastante discutida 

entre alguns autores. Sendo assim, foram explanadas inicialmente as ideias do educador 

musical Shinichi Suzuki, e como o professor pode motivar os estudantes nas aulas de 

música. Assim, as propostas estão interligadas com o Método Suzuki, por ser uma 

referência mundial para o ensino de um instrumento musical. O artigo apresenta 

suscintamente a Teoria da Autodeterminação, sendo ela uma teoria motivacional que trata 

de motivação - intrínseca e extrínseca. Estudos com essa teoria apontam que o professor 

deve promover a autonomia do estudante para que o mesmo tenha motivação na 

construção de novos aprendizados (SANTO; AMATO; MENDES, 2016).  

Artigo 8 - Silva (2016) apresenta resultados parciais de um projeto de 

pesquisa que parte da formação inicial dos docentes de música e das aulas de música na 

educação básica na perspectiva da aprendizagem e motivação dos mesmos, tendo como 

aporte a Teoria da Autodeterminação. Por meio dos levantamentos feitos ao longo da 

pesquisa, foi possível afirmar que a maioria dos estudantes são motivados, 

condizentemente, com a aprendizagem significativa. Mesmo assim, os estudos precisam 

ser aprofundados para investigar os fatores que influenciam as orientações motivacionais, 

para depois pensar em estratégias motivacionais que possam melhor contribuir para a 

formação de educadores musicais e melhor aplicação em sala de aula (SILVA 2016). 
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Artigo 9 - Krüger e Krüger (2016) apresentam um recorte de uma pesquisa, 

tendo como tema o projeto de educação musical venezuelano - El Sistema - focado no 

ponto de vista motivacional. Contudo, em ralação as distintas pesquisas que remetem à 

motivação humana, os autores utilizaram a Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura 

(1986), tendo em vista os resultados apresentados por meio do projeto que potencializam 

a motivação dos estudantes. Neste sentido, os desenvolvimentos das experiências vicárias 

são acontecimentos relevantes que colaboram com os êxitos artísticos e educacionais no 

referido projeto, que foram utilizados pelos docentes de forma que favoreceu a 

aprendizagem musical mediante experiência vicária (KRÜGER; KRÜGER, 2016).  

Artigo 10 - Onófrio (2016) realizou uma pesquisa mediante levantamentos 

de opiniões feitos na finalização do seu doutorado. Seus participantes foram estudantes 

dos Grupos Presencial e Digital, na aplicação do desenvolvimento musical nos dois 

âmbitos. Partindo do resultado dos dois grupos, foi analisado se o docente motivou ou 

influenciou para que o resultado do Grupo Presencial fosse superior ao do segundo Grupo. 

Os resultados finais apresentados mostraram a importância do professor no processo de 

aprendizado. Sendo assim, os estudantes do Grupo Presencial se sentiram mais motivados 

do que o do Grupo Digital, o que favoreceu para o resultado, mostrando no levantamento 

da pesquisa a mudança no resultado de forma que o docente influenciou, 

significativamente, nos resultados, pois os estudantes se sentiram mais motivados no 

ensino do instrumento musical. (ONÓFRIO, 2016).  

Artigo 11 - Onófrio (2016) pontua que o repertório é um agente motivador 

para os estudantes. Esta afirmação foi possível mediante uma pesquisa que utilizou a 

aplicação de questionários feitos com um Grupo Presencial e um Grupo Digital, tendo 

como atores os participantes da pesquisa que tiveram as aulas como o Moodle. Tendo em 

vista que o Grupo Presencial obteve o resultado superior ao Grupo Digital, sendo 

relevante por trazer o posicionamento acercas das aulas e do repertório como um grande 

aliado (ONÓFRIO, 2016).  

Artigo 12 - Torres (2016) focaliza a performance musical no âmbito dos 

estudos relacionados à motivação.  A pesquisa menciona que os estudos em motivação, 

com ênfase na subárea de performance musical, apresentam contribuições relevantes para 

práticas musicais como ferramenta que possam auxiliar o professor em todas as áreas 



 

 

71 

 

 

afins. Contudo, a hipótese concludente apontam desenvolvimentos vigentes para a 

motivação dedicadas à performance musical que nortearam trabalhos acadêmicos como 

teorias que explicam determinados procedimentos (TORRES, 2016).  

Artigo 13 - Loyola Filho (2016) fala da importância do Método O Passo, por 

auxiliar a compreensão da leitura rítmica à primeira vista e por ser elemento motivador 

na perspectiva adotada durante o processo. Por meio das práticas musicais a leitura é uma 

ferramenta para a autonomia musical do estudante, tendo como estratégia para o 

aprendizado, direcionado pelo professor. Comparando-se com a motivação inicial-final, 

o Método apresenta fatores extrínsecos nas atividades sistemáticas, aumentando as 

habilidades rítmicas, e promovendo experimentações de cargas emocionais positivas nas 

aulas de música (LOYOLA FILHO, 2016). 

 Artigo 14 - Banzoli (2016) na sua pesquisa aplicou questionários às crianças 

entre 8 a 11 anos de idade. Com base na Teoria do Fluxo, ela pontua que quando as 

crianças constroem instrumentos musicais nas atividades propostas, elas se sentiam 

entusiasmadas e se concentravam durantes as atividades sugeridas. Assim, apresentando 

resultados indicativos para as competências do Fluxo no desenvolvimento das atividades 

inseridas no contexto. Assim sendo, considerando a questão das metas claras como 

resultado pouco presente no indicativo dos problemas na comunicação das atividades, 

interferindo na motivação e desenvolvimento da criança de forma que, este elemento deve 

ser percebido pelos docentes de música para o desenvolvimento da aprendizagem 

(BANZOLI, 2016).  

 Artigo 15 - Jardim e Marins (2016) refletem sobre o uso das TIC, remetendo 

a discussões presentes no viés das pesquisas que envolvem as tecnologias como estratégia 

motivacional para o ensino de música na educação básica. Os autores mencionam que os 

professores precisam compreender os avanços tecnológicos como uma possibilidade para 

as aulas de música, tendo em vista, inúmeras pesquisas existentes que remetem ao uso 

das TIC como motivação para o ensino e aprendizagem (JARDIM; MARINS, 2016).  

 Artigo 16 - Volkman (2016) apresenta uma pesquisa de Mestrado em 

andamento, tendo como proposta a modelação que utiliza a ideia da aprendizagem por 

análise, e como fonte de motivação a aquisição de autoeficácia da experiência vicária. O 
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artigo contribui com os professores de violino que pretendem realizar novas abordagens 

na performance musical nessa perspectiva.  

 Artigo 17 - Torres (2017) apresenta uma revisão de literatura que aborda a atenção 

como componente essencial para a promoção da prática, no contexto da performance 

influenciada pela memória e motivação. Ele se fundamentou nas: psicológica-cognitiva, 

teoria e performance musical, psicologia, educação, entre outros. Como resultado, Torres 

sinaliza uma estrutura que garante a atenção na prática deliberada, respaldada pela 

memória, e afirma que a motivação é imprescindível nesse processo da atenção na prática 

deliberada, levando-a a performance.  

 Artigo 18 - Silva e Araújo (2017) apresentou um recorte de uma pesquisa no 

contexto do estudo de caso das autoras Silva e Ar/aújo (2017, p. 278) que objetiva 

“apontar elementos criativos e motivacionais da prática de docência de uma regente no 

processo de ensino/aprendizagem no contexto de um coro infanto-juvenil da cidade de 

Curitiba/PR.”. Mediante observações nos ensaios e questionários com os coristas elas 

puderam observar que seus resultados apontam para os processos criativos, motivação em 

relação aos ensaios, repertório e apresentações com maior destaque, referente ao 

aquecimento vocal foi que obteve o menor destaque. As autoras concluem que o canto 

coral que promove o aprendizado de música e práticas lúdicas podem encaminhar 

positivamente a motivação dos coristas. 

 Artigo 19 - Oliveira (2017) aborda a motivação em relação aos licenciandos em 

música de todo país e a educação básica. Ele usou em sua pesquisa o método survey via 

internet como a técnica da bola de neve, tendo 477 retornos dos estudantes. Observou-se 

que a atuação do licenciando em música na educação básica está engessada na sua própria 

atuação, experiência durante o curso de licenciatura, e por vislumbrar uma visão otimista 

de seu futuro. 

Artigo 20 - Krüger e Krüger (2017) apresentam um estudo teórico sobre 

fatores e relações pessoais, autorrealização e experiência estética, e como isso atingem a 

motivação e criatividade na aprendizagem de música. Os resultados apontaram para as 

pessoas realizarem outras experiências, assim como as estéticas, além das atividades 

propostas no momento da aprendizagem musical. Eles acreditam que a motivação vinda 
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das atividades que as pessoas não têm tanta influência do ambiente do qual estão ligados, 

causam uma autorrealização nos estudos musicais. 

Artigo 21 - Battisti e Araújo (2017) afirmam que o ensino coletivo de um 

instrumento musical possibilita aos estudantes a interação por meio do lúdico e a 

motivação, entre outros aspectos. O artigo apresenta um recorte com os resultados e 

discussões das questões sobre a motivação dos estudantes em aprender violão, e suas 

colaborações acerca das aulas em grupo e do repertório trabalhado. Perceberam-se muitos 

fatores de motivação dos estudantes para a aprendizagem, na qual, a escolha do 

instrumento está relacionada pela motivação intrínseca que ocorre pela escolha individual 

de cada envolvido. A maioria dos participantes afirmou que o ensino coletivo possibilita 

a aprendizagem com o outro, com a experiência vicária de cada um, e com a proposta de 

cada professor (BATTISTI; ARAÚJO 2017).  

Artigo 22 - Macedo e Oliveira (2017) apresentam um questionário sobre a 

reflexão dos envolvidos acerca das aulas de música, tendo em vista que as respostas 

pretendiam fornecer subsídios de uma justificativa para possível desmotivação nas 

escolas e, consequentemente, o oposto com caminhos que norteariam o alunado a uma 

motivação persistente para à participação nas aulas de Educação Musical. Refletindo 

sobre conteúdos lecionados durante a disciplina de Artes no Estágio, expostos nos 

relatórios que de alguma forma puseram as propostas de professores em sala de aula e as 

questões do comportamento dos estudantes e professores mais relevantes no processo 

(MACEDO; OLIVEIRA, 2017).    

 

4. Considerações finais 

Neste artigo, apresentamos uma breve reflexão sobre o tema “motivação no 

ensino de música”, pontuando seu conceito e os caminhos de classificação. Em seguida 

realizamos a coleta dos artigos apresentados nos Anais dos SIMCAM´s 11, 12 e 13. Em 

seguida, apresentamos o número de artigos encontros em cada Anais, assim como 

descrevemos suas principais demandas. Como resposta à questão inicialmente 

apresentada podemos considerar que, entre os Anais dos SIMCAM´s 11º., 12º. e 13º. 

foram encontrados 22 artigos (4, 12 e 6, respectivamente).  
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Quanto às principais demandas dos artigos pesquisados podemos sintetizar 

que, a motivação no ensino de música esta diretamente ligado aos seguintes tópicos: 

experiências de êxito, experiências vicárias, persuasão verbal e estados psicofisiológicos; 

objetivo, influências pessoais, tomadas de decisão, comportamentos, experiência 

anteriores, habilidades e preferências; ter bastantes amigos, gostar de cantar e aprender, 

conviver agradavelmente com o regente, e realizar atividades do canto para desenvolver 

suas habilidades; ludicidade, coerência das questões e viabilidade; estratégias 

motivacionais autônomas para aprender música; experiência de fluxo, metas e emoções; 

autonomia do estudante; os estudantes são motivados, condizentemente, com a 

aprendizagem significativa; importância do professor no processo de aprendizado; 

repertório; performance musical; Método O Passo; Competências e Teoria do Fluxo; 

Avanços tecnológicos como uma possibilidade para as aulas de música; Autoeficácia da 

experiência vicária; Performance influenciada pela memória e a motivação; criatividade 

na aprendizagem de música; Ensino coletivo de um instrumento musical; entre outros.  

Consideramos ser imprescindível que todos os professores de música devam 

estar atentos quanto às suas motivações, assim como quanto às motivações de seus 

educandos. Não basta o educador saber o conteúdo de suas aulas, nem tampouco os 

objetivos a serem desenvolvidos. É necessário que o educador deva promover, 

abordagens metodológicas, técnicas, recursos, avaliação que possam favorecer uma 

melhor compreensão entre os envolvidos. Dessa forma seus educandos terão a autoestima 

mais elevada, confiante de si, de suas potencialidades e necessidades de superação, além 

de terem adquirido a consciência de pertencimento do grupo, sendo parte de um todo. E 

assim, sendo responsável direto pelo seu sucesso e pelo sucesso de todos os envolvidos.   
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DA CABEÇA AO CORAÇÃO: MÚSICA APRENDIZAGEM E 

EMOÇÃO - ABORDAGENS NEUROCIENTÍFICAS14 

  

Marília Paula dos Santos15 

(Universidade Federal da Paraíba) 

 

 

Resumo: sabe-se que as emoções têm papel fundamental na vida do ser humano e que podem 

interferir na aprendizagem. A música tem sido pesquisada por sua relação com a emoção e por 

ampliar as possibilidades do aprender. O objetivo desse artigo é realizar uma revisão, 

apresentando a interface música, aprendizagem, emoção, com fundamentação teórica na 

neurociência. Pesquisadores e profissionais, num campo interdisciplinar, têm buscado 

compreender cada vez mais as suas relações e contribuições. 

Palavras-chave: música, aprendizagem, emoção, neurociência 

 

“From head to heart”, music, learning and emotion: neuroscientific 

approaches 
 

Abstract: it is known that emotions are fundamental in human life and that they can interfere 

with learning. Music has been investigated for its relationship to emotion and for expanding the 
possibilities of learning. The purpose of this paper is to review, presenting the interface music, 

learning, emotion, with theoretical foundation in neuroscience. Researchers and professionals, in 

an interdisciplinary field, have increasingly sought to understand the relationships and 
contributions between music, learning and emotion.  

Keywords: music, learning, emotion, neuroscience. 

 

 

1. Introdução 

               Todas as sociedades conhecidas desenvolve(ra)m música, mesmo que muitas 

daquelas não a classifiquem com o mesmo nome (BLACKING, 2007, p. 202). Além 

disso, a música está relacionada com o próprio desenvolvimento humano (VANZELLA, 

2019). Compreendê-la no cérebro pode possibilitar inúmeras descobertas, inclusive do 

desenvolvimento dos seres humanos. Pesquisas de áreas como a neurociência, a 

psicobiologia, a psicologia do desenvolvimento, a educação e a psicologia vêm 

demonstrando um interesse cada vez maior sobre o “desenvolvimento cognitivo do ser 
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humano”, explica Ilari. Ultimamente também tem aumentado o interesse em compreender 

o desenvolvimento cognitivo-musical (ILARI, 2005, p. 1). 

                  De acordo com Vanzella, há especulações científicas, de profissionais da 

arqueologia, da antropologia e de outras áreas, de que música e linguagem verbal faziam 

parte de um único sistema, tendo se separado somente há 200 mil anos. Supõe-se que 

aquela estava mais relacionada com a parte de transmitir emoções (VANZELLA, 2019). 

Entendendo a presença das emoções na vida humana, assim como da música, não somente 

por estar presente em todas as sociedades das quais se tem conhecimento, mas também 

por, do ponto de vista cerebral, atuar em várias partes deste órgão e, consequentemente, 

realizar inúmeras funções, não exclusivas para o fazer musical, tem tornado-se cada vez 

maior o interesse pelo entendimento da emoção e sua relação com o fazer musical. Ao 

mesmo tempo, teóricos, pesquisadores, educadores e outros profissionais, em busca de 

uma compreensão melhor sobre a aprendizagem e de possibilidades de facilitá-la, 

percebendo a influência da emoção nos indivíduos e essa relação com a música – que tem 

tornado-se, inclusive, recurso para o processo de ensino, não somente musical –, têm 

investigado cada vez mais a interface música, aprendizagem, emoção.  

 Emoção e razão são as funções mais complexas do cérebro humano. 

Nossa vida do dia a dia ativa operações mentais que envolvem sempre uma e outra, às 

vezes mais uma do que a outra, mas sempre ambas interligadas. Apesar disso, os 

mecanismos neurais que lhes correspondem são diferentes. [...]. A emoção, [...], é uma 

experiência subjetiva acompanhada de manifestações fisiológicas e comportamentais 

detectáveis (LENT, 2010, p. 714-715). 

 Estudos já comprovaram que as emoções podem provocar o que é 

chamado de comportamento motivado. Estes comportamentos acontecem a partir de algo 

que é classificado pelos estudiosos como área de reforço, um estímulo. Se for positivo, 

vai gerar o que é chamado de recompensa, ou estímulo apetitivo. Se for negativo, vai 

provocar um estímulo aversivo, ou punição (LENT, 2010, p. 716). De acordo com Sekeff, 

por conta da música ser capaz de organizar experiências, além de atender aspectos físicos, 

mentais, sociais, emocionais e, para os que acreditam, espirituais, no desenvolvimento 

humano, ela pode ser utilizada como um agente facilitador no processo educacional 

(SEKEFF, 2002, p. 20).  
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 Pesquisas como “Julgamento de estados emocionais em faces 

esquemáticas por meio da música por crianças” (2004), de Bueno e Macedo, que busca 

entender como crianças, em fase pré-escolar, classificam as emoções das músicas a partir 

de “faces esquemáticas que representam os sentidos de: alegria, raiva, medo, tristeza e 

espanto como instrumento não-verbal (BUENO, MACEDO, 2004, p. 27), têm tornado-

se cada vez mais frequentes. É preciso atentar para o fato de que mesmo quando as 

investigações não tratam exatamente sobre questões de ensino-aprendizagem, ao se 

buscar compreender a relação música e emoção, em determinadas perspectivas 

científicas, é criada uma relação, mesmo que secundária, com o a aprendizagem ou, pelo 

menos, são gerados conhecimentos que poderão ser utilizados para a facilitação da 

aprendizagem, seja ela musical ou em outras áreas.  

Destacamos aqui trabalhos como “Effects of active versus passive 

group music therapy on preadolescents with emotional, learning, and behavioral 

disorders” – Efeitos da musicoterapia em grupo ativo versus passivo em pré-adolescentes 

com distúrbios emocionais, de aprendizagem e comportamentais – (1998), de Montello e 

Coons, que tem como objetivo observar, a partir de adolescentes com distúrbios 

emocionais, os efeitos de aprendizagem e comportamento, utilizando a musicoterapia 

ativa, com a realização de ritmos, e a passiva, com a percepção auditiva; “Child-centered 

learning and music programs: child-centered learning in music programs for Young 

children can foster their emotional, social, cognitive, and musical development” – 

Programas de aprendizagem e música centrados na criança: a aprendizagem centrada na 

criança em programas de música para crianças pequenas pode promover seu 

desenvolvimento emocional, social, cognitivo e musical – (1999), de Turner, que discute 

a relação de um desenvolvimento cognitivo, social e emocional em pessoas que aprendem 

música quando ainda são crianças. “O ensino de música e o despertar de emoções” (2017), 

de Leonardo, apresenta como as emoções têm importância para a motivação do ensino de 

música. 

 É muito comum também encontrar pesquisas que envolvem a educação 

musical dentro do âmbito da musicoterapia, ou vice-versa. Mesmo quando não há a 

pesquisa direta da emoção através da música, percebe-se, em algumas delas, a utilização 
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da música como recurso de aprendizagem, seja na musicoterapia, seja na educação 

“normal”. Como exemplo “Education-oriented music therapy as an after-school program 

for students with emotional and behavioral problems – Musicoterapia orientada para a 

educação como um programa depois da escola para alunos com problemas emocionais e 

comportamentais – (2010), de Chong e Kim, que analisa como um programa de 

musicoterapia, com o objetivo voltado “para a educação depois da escola”, foi capaz de 

influenciar a competência acadêmica, assim como “os problemas emocionais e  

comportamentais dos alunos” (CHONG, KIN, 2010). 

 Os interesses no que permeia o âmbito investigativo da música, 

aprendizagem e emoção têm tornado-se muito diversos. “Introducing social emotional 

learning to musical education professional development” – Introduzindo a aprendizagem 

emocional social ao desenvolvimento profissional da educação musical – (2013), de 

Edgar, é um trabalho que faz revisão de literatura sobre o desenvolvimento profissional e 

a aprendizagem emocional social em educadores musicais profissionais, por exemplo. 

Embora já se comprove que emoções positivas causem muitas situações boas nos 

indivíduos, os estudiosos das neurociências e demais áreas que as investigam ainda sabem 

muito pouco sobre elas, se comparado às negativas. As pesquisas sobre as emoções 

positivas tiveram início efetivamente na década de cinquenta do século passado, com 

experimentos de James Olds (1922-1976) e Peter Milner (1919-2018), psicólogos 

canadenses. Eles fizeram um tipo de experimento, com animais, que ficou conhecido 

como auto estimulação. O animal ligava o estímulo de acordo com sua vontade. O que os 

pesquisadores observaram é que o animal não apenas aprendia, mas fazia aquilo, que era 

entendido no contexto como uma aprendizagem, porque sentia prazer (LENT, 2010, p. 

733), dando um aporte para confirmar ainda mais a importância das emoções no aprender.  

 Já há algum tempo estudiosos da área do ensino-aprendizagem têm 

falado o quanto a afetividade – algo que vai envolver emoções e sentimentos em alguma 

instância – é importante para o processo de aprendizagem. Piaget explica que afeto, 

embora não seja suficiente, é necessário para o desenvolvimento da aprendizagem, visto 

que sem ele não há motivação. E sem esta não há perguntas, curiosidade e, 

consequentemente, a inteligência pode não ser desenvolvida (PIAGET, 1962). As 

neurociências, por sua vez, com estudos sobre o cérebro e sobre o sistema nervoso, 



 

 

83 

 

 

através, inclusive, de técnicas de neuroimagem, têm possibilitado a ampliação do 

entendimento dessa interação entre música, aprendizagem e emoção. 

 

[...] esses estudos que usam as imagens mostram que essas emoções 

evocadas pela música modulam atividades em praticamente todas as 

estruturas límbicas e paralímbicas do nosso sistema nervoso, que são 

estruturas envolvidas com emoção. Aquela música que causa arrepio, 

que emociona mais, libera um neurotransmissor chamado dopamina e 

que está envolvido no sistema que a gente chama de recompensa, que, 

por sua vez, está envolvido em outros comportamentos motivadores 

como sexo, comida e algumas drogas” (VANZELLA, 2019). 

 

A interface música, aprendizagem, emoção também pode ser percebida 

em investigações que abordam diretamente somente dois dos três elementos, como 

música e emoção, música e aprendizagem, ou aprendizagem e emoção, entre outras, de 

maneira que a terceira característica aparece, com mais frequência em umas do que em 

outras pesquisas. Investigações também com neuroplasticidade e música, ou 

neuroplasticidade e emoção, podem apresentar, em algum momento, de forma secundária 

ou não, a relação da música, aprendizagem e emoção. 

Diante disso, realizamos uma revisão bibliográfica, com foco na 

produção no Brasil e em língua portuguesa, sobre a interseção música, aprendizagem e 

emoção, estudadas/pesquisadas sob a óptica das neurociências, para compreendermos 

como está um pouco do cenário científico neste sentido e facilitar a busca para atuais e 

futuros/as pesquisadores/as e demais profissionais interessados pelo tema.  

 

2. Objetivos e Metodologia  

O objetivo principal desse artigo é realizar uma revisão bibliográfica de 

trabalhos acadêmicos, nacionais e em língua portuguesa, publicados nos últimos cinco 

anos (2015-2019), apresentando a interface música, aprendizagem, emoção, com 

fundamentação teórica nas neurociências. Também fomentar uma breve discussão sobre 

o tema e facilitar a busca para pesquisadores/as, professores/as e outros/as profissionais 

que têm interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre o conteúdo aqui abordado. 
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Trata-se de uma pesquisa qualitativa. A busca foi realizada nos 

seguintes bancos de dados: BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

– PubMed, Lilacs – Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde –, 

Revista Neurociências e nas revistas de música Opus (da ANPPOM – Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música), da ABEM – Associação Nacional de 

Educação Musical –, Orfeu e Hodie. Também foi utilizado o Google Scholar para a 

localização de possíveis publicações em bancos de dados não definidos para esta revisão.  

A revisão ocorreu no período de um mês (15 de agosto a 15 de 

setembro). Foram buscados os seguintes tipos de publicações: artigos científicos, teses de 

doutoramento, dissertações de mestrado e TCC’s – trabalhos de conclusão de cursos – de 

graduação e pós-graduação (stricto sensu). Nas revistas todos os títulos, referentes ao 

período de tempo determinado (2015-2019), foram analisados. Após os textos serem 

escolhidos pelos títulos, seus respectivos resumos também foram analisados, com foco 

nos objetivos e metodologias. Depois foi decidido se as publicações seriam incluídas ou 

não na revisão. Nos demais bancos de dados foram utilizadas combinações de palavras e 

então foi realizado o mesmo procedimento de análise de títulos e resumos, atentando para 

os anos de publicações.  

 

3. Resultados e Discussão  

Na Revista Hodie selecionamos dois artigos a partir do título: 

“Reconhecimento de emoções básicas em Ponteiros de Guarani” (2015), de Monteiro e 

Santos, o qual teve como objetivo “investigar a comunicação das emoções básicas 

(alegria, tristeza, calma, medo/hesitação e raiva) através de execução de trechos de 

Ponteios de Camargo Guarnieri para piano, com indicações explícitas desses estados 

emocionais” (MONTEIRO, SANTOS, 2015, p. 8). As pessoas usadas na pesquisa 

relataram as emoções que sentiam de acordo com os trechos ouvidos. Não há relação com 

aprendizagem ou com a utilização das neurociências; e “Aplicação de conceitos da 

psicologia cognitiva na construção de automatismos na leitura musical” (2016), de Bogo, 

que objetivou “apresentar alguns conceitos da psicologia cognitiva que podem ser usados 

para facilitar a construção de automatismos aptos a serem evocados numa tarefa de leitura 



 

 

85 

 

 

(BOGO, 2016, p. 124). Discute conceitos de cognição e de aprendizagem, porém não tem 

relação com neurociências ou emoção. Não incluímos nenhum dos dois. 

Na Revista Orfeu foi selecionado um outro artigo também pelo título. 

Contudo o descartamos após analisarmos metodologia e objetivos. Foi o “Contribuições 

das neurociências para o campo da música: estratégias para a inserção interdisciplinar no 

Ensino Superior” (2018), de Cuervo e Rosat. O trabalho propôs uma discussão 

envolvendo os estudos sobre a mente musical e suas implicações dentro dos contextos 

que compõem a academia, com foco na formação de músicos e de professores de música. 

Embora apresente estratégias com o objetivo “de difundir conhecimentos neurocientíficos 

no contexto acadêmico da graduação em música” (CUERVO, ROSAT, 2018, p. 172), não 

aborda nada, no resumo, especificamente sobre emoção e nem diretamente sobre 

aprendizagem.  

Da mesma forma, na Revista Opus somente um trabalho foi 

selecionado, a princípio, pelo título: “A aprendizagem da performance musical na visão 

sociocognitiva: aportes da Abordagem Multidimensional da Autorregulação” (2019), de 

Veloso e Araújo, que teve como objetivo “compreender as relações entre o 

desenvolvimento instrumental e a aprendizagem autorregulada, concebendo a 

autorregulação a partir de suas dimensões e subprocessos e indicando caminhos para a 

superação de alguns desafios da aprendizagem instrumental” (VELOSO, ARAÚJO, 

2019, p. 133). Não foi incluído.  

Na Revista Neurociências e na da ABEM não foi encontrada nenhuma 

publicação que estivesse alinhada com o que aqui está sendo proposto. Para a busca na 

BDTD, no PubMed e no Lilacs, utilizamos três combinações de palavras: (1) Música, 

Aprendizagem, Emoção, Neurociências; (2) Música, Emoção, Neurociências; (3) Música, 

Aprendizagem, Neurociências.  

Na BDTD obtivemos ao todo, com as três combinações de palavras, 

quinze trabalhos, entre teses e dissertações. Selecionamos dois: Os mecanismos da 

memória na construção do pensamento musical (2009), dissertação de mestrado em 

Educação, de Rizzon. Ela buscou acompanhar a construção da memória musical e 
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identificar essas fases no indivíduo. Não tem relação com emoção ou neurociências; e 

Efeito do treinamento musical em capacidades cognitivas visuais: atenção e memória 

(2012), tese de doutorado em Neurociência, de Rodrigues. Teve como objetivo 

“investigar se o treinamento musical intensivo poderia estar associado a capacidades 

cognitivas visuais aumentadas: atenção visual, em três modalidades seletiva, dividida e 

sustentada e memória visual (RODRIGUES, 2012, p. 10). Nenhum deles dialoga com 

emoção e são anteriores ao ano de 2015. Não foram incluídos. No PubMed e no Lilacs 

não foi encontrada nenhuma publicação.  

Diante disso resolvemos utilizar o Google Scholar para uma busca em 

outros bancos de dados não definidos para esta revisão. Consideramos apenas as três 

primeiras páginas da busca. Foram selecionados pelos títulos: A música e as emoções: os 

benefícios da educação musical amparados na neurociência (2013), TCC (monografia) 

em Educação Artística, de Miranda. Busca apresentar os aspetos positivos no âmbito 

emocional e comportamental que a aprendizagem de música pode causar nas pessoas, 

tendo como aporte teórico as neurociências; “Música e neurociências: inter-relação entre 

música, emoção, cognição e aprendizagem” (2015), artigo publicado na Revista 

Psicologia, de Santos e Parra, que buscou compreender as correlações entre música, 

emoção, cognição e aprendizagem, com aporte das neurociências. Pelos anos de 

publicações deveríamos incluir apenas o segundo. Porém, diante dos resultados, 

resolvemos incluir ambos, mas conscientes de que somente o segundo atende a todos os 

critérios determinados para esta revisão.  

Apesar do resultado, a própria fundamentação teórica do presente artigo 

aponta para o fato de que pesquisas e discussões sobre música, aprendizagem e emoção, 

com aporte das neurociências já estão sendo realizadas. Entretanto, é possível perceber 

também que é comum que as publicações sobre esses assuntos estão, em boa parte, em 

língua inglesa. Resolvemos fazer uma pesquisa rápida com os grupos de palavras 

utilizados para esta revisão, só que em inglês – (1) Music, Learning, Emotion, 

Neurosciences; (2) Music, Emotion, Neurosciences; (3) Music, Learning, Neurosciences 

– nos mesmos bancos de dados: BDTD, Lilacs e PubMed.  
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Na BDTD e no Lilacs não obtivemos nenhum resultado. Já no PubMed 

apareceram 62 publicações, em que aparentemente, a metade, pelo menos, tinha algo 

relacionado à música. Não paramos para fazer a contagem, pois trabalhos de língua 

inglesa não estão incluídos nessa revisão. No entanto, fizemos uma leitura rápida de todos 

os títulos. Nenhum deles indicava a intersecção música, aprendizagem, emoção 

diretamente. Percebemos ainda que há um interesse considerável no estudo da música 

para a utilização dela em reabilitações dos mais diversos tipos, desde lesões e recessões 

nos lobos cerebrais, até Parkinson, Transtorno do Espectro Autista, problemas de 

memória, pacientes com implantes cocleares, com amusia, relações das emoções com a 

música, o uso de maconha e os seus efeitos, etc.  

De acordo com Santos (2007 p. 175), emoções e sentimentos têm uma 

significativa importância na interação social. Além disso, elas “desempenham uma 

função na comunicação de significados a nossos interlocutores e podem, também, ter 

papel na orientação cognitiva e na compreensão das mensagens e de seu conteúdo” 

(SANTOS, 2007, p. 181).  

 A arte da música não seria capaz sem essa submodalidade. A percepção 

da fala, com todas as nuances de tonalidade que lhe dão riqueza de conteúdo racional e 

emocional, também não seria possível sem a discriminação tonal. Talvez por essa razão 

os neurocientistas tenham se preocupado sempre em desvendar os mecanismos neurais 

subjacentes a essa capacidade do sistema auditivo (LENT, 2010, p. 281-282). 

Dito isso, compreende-se que, estando a emoção envolvida com o fazer 

musical, entender essa relação pode possibilitar, além do conhecimento mais ampliado 

sobre o fenômeno, a utilização de certos mecanismos para e com propósitos específicos. 

A exemplo, os seus usos na aprendizagem, seja de música, seja em outro tipo, através 

desta. Como a emoção pode possibilitar a retomada de memórias, isso pode ter uma 

influência positiva e relevante no aprender.  

Para revisões sistemáticas futuras, percebemos que devemos considerar 

pesquisas relacionadas à memória também, pois a aprendizagem está ligada à memória, 

sendo, aquela, “o processo de aquisição das novas informações que vão ser retiradas na 

memória”. De certo modo, explica Lent, a aprendizagem pode ser vista como um conjunto 
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de comportamentos que viabilizam os processos neurobiológicos e neuropsicológicos da 

memória. Como os conceitos de aprendizagem e de memória, embora diferentes, são 

muito próximos, é comum utilizar um termo como sinônimo do outro. (LENT, 2010, 650) 

 Porém, a aprendizagem é diferente da memória, pois, do ponto de vista 

neurocientífico, a primeira é “o processo de aquisição das informações que vão ser 

armazenadas”, enquanto a segunda é a capacidade que os animais têm “de armazenar 

informações que possam ser recuperadas e utilizadas posteriormente” (LENT, 2010, p. 

644). A música por ser um meio de gerar emoções, pode fazer memórias – emocionais – 

submergirem, ampliando as possibilidades de uma aprendizagem mais efetiva. Além de 

criar outras memórias positivas.   

Nesse sentido faz-se necessário compreender o que é música em cada 

um dos contextos em que ela está inserida. Enquanto fenômeno, explica Vanzella, é 

universal, mas enquanto linguagem16, não. E então entram outras questões, como o gosto, 

ou preferência, que envolvem culturas, costumes, etc, que vão influenciar tipos de 

emoções, de motivações diferentes. Vanzella fala que o gosto é algo cultural, pois há uma 

tendência em gostar daquilo que se conhece (VANZELLA, 2019), que se produz no meio 

em que os sujeitos vivem e interagem. “As sinapses, ou seja, as conexões entre as células 

nervosas que compõem as diversas redes neurais vão se tornando mais bem estabelecidas 

e mais complexas, à medida que o aprendiz interage com o meio ambiente interno e 

externo” (REIS et al., 2016). 

Se há no gosto questões culturais, as emoções também serão, em parte, 

tratadas de maneira diferente em contextos dessemelhantes. Se a música causa e é 

motivada por emoção, então  

a questão das diferenças individuais parece ser o grande dilema que 

surge a respeito do envolvimento emocional entre o sujeito e a música. 

Cada indivíduo tem percepções e histórias de vida próprias e, portanto, 

diferem entre si na categorização emocional de um evento (RAMOS, 

2016, p. 5). 

 

 
16 Há autores que não consideram a música uma linguagem. Não iremos discutir os motivos aqui e a 

tomaremos, para este artigo, como linguagem.  
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E isto será refletido também nos processos de ensino-aprendizagem. E 

se bem compreendidos, poderão ser utilizados com uma finalidade positiva e eficaz. Ao 

buscar compreender as diversas relações entre música, aprendizagem e emoção, 

pesquisadores/as e profissionais devem considerar os mais diversos elementos que 

compõem a vida dos sujeitos analisados. Além disso, devem atentar para o fato de que os 

resultados obtidos através de pessoas de culturas diferentes, mesmo que biologicamente 

“iguais” ou semelhantes, poderão não ser os mesmos, analisando o que é universal, local 

e individual, considerando, inclusive, o período cronológico em que o indivíduo está 

vivendo, sexo, idade, grupo social, etc.  

Música, aprendizagem e emoção são coisas que estão presentes no dia 

a dia dos sujeitos e parecem ser integrantes fundamentais do ser. Logo, faz-se necessário 

a realização de estudos que tenham um olhar integrado das três e também visões 

científicas advindas das diversas áreas, com destaque para as neurociências. Percebe-se 

que cada vez mais as investigações têm conectado elementos diferentes, pois nota-se que 

o ser humano deve ser compreendido enquanto todo. Amplia-se, também, a necessidade 

de tornar o estudo do cérebro algo ainda mais interdisciplinar do que já é, com um 

interesse, entre outras coisas, em facilitar e descobrir como ocorrem os processos de 

aprendizagem e como a música e as emoções aparecem e contribuem para e com eles.  

 

4. Considerações finais  

Com os avanços científicos, e o interesse em saber mais sobre o cérebro 

e o sistema nervoso, as neurociências e as diversas técnicas de neuroimagem 

possibilitaram novas descobertas, contribuindo em várias áreas. Nesse sentido, os estudos 

da música, da aprendizagem e da emoção já ocupam um certo espaço no meio científico 

e se mostram cada vez mais importante e essenciais. No entanto, no âmbito das ciências 

humanas, e no Brasil, essa revisão bibliográfica aponta para a não existência de tantos 

trabalhos nos últimos cinco anos, em português, que têm a interface música, 

aprendizagem, emoção, neurociência. Talvez, inclusive, por conta das inúmeras 

dificuldades que pesquisadores/músicos enfrentam para ter acesso aos “meios 

neurocientíficos”. Ainda assim está claro que ligação entre música, aprendizagem e 
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emoção tem levado pesquisadores e profissionais, num campo de interdisciplinaridade, a 

buscar compreender cada vez mais as suas relações e contribuições. E o que já foi 

descoberto mostra o quanto é importante que pesquisas dentro desse âmbito continuem 

sendo realizadas e que é necessário ampliar cada vez mais o campo de investigação, 

aumentando a interação entre as diversas áreas do conhecimento, para enxergar o ser 

humano – e seu cérebro – como um todo, além de possibilitar meios mais eficazes de 

aprendizagem.  
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Resumo: O estudo da música no cérebro está cada vez mais presente entre pesquisadores/as e 

profissionais de ambas as áreas. As percepção e performance musicais têm sido objeto de várias 

investigações em diferentes âmbitos da pesquisa. Este artigo apresenta uma revisão de trabalhos 
sobre percepção e performance da música, relacionados com cognição e neurociência. A pesquisa 

bibliográfica foi feita na internet. A investigação desses aspectos tem despertado cada vez mais 

interesse em profissionais de diversas áreas, com destaque para os/as da música e das 
neurociências.  

Palavras-chave: música, percepção, performance, cognição, neurociência. 

 
 

Music, Perception, Performance and Cognition in Light of Neurosciences 
 
Abstract: The study of music in the brain is increasingly present among researchers and 

professionals from both areas. Musical perception and performance have been the subject of 

several studies in different areas of research. This paper aims to present a review of research on 
music perception and performance, related to cognition and neurosciences. The bibliographic 

search was done on the internet. The investigation of these aspects has aroused more and more 

interest in professionals from different areas, especially music and neurosciences. 

Keywords: music, perception, performance, cognition, neurosciences. 
 

 

1. Introdução 

Embora não se saiba de maneira completa e exata o papel evolutivo da 

música, é evidente a sua importância na vida dos seres humanos (ROCHA, BOGGIO, 

2013). A música, além de ser “um sistema modelar primário do pensamento humano”, é 

“uma parte da infraestrutura da vida humana” (BLACKING, 2007, p. 201). A 

investigação dela no cérebro, ou deste através daquela, explica Vanzella, é algo bastante 

interessante, visto que envolve várias funções mentais que são realizadas por diferentes 

domínios “como memória, atenção, planejamento motor e sincronização”, que são 

utilizados além da produção de música. Logo, o estudo desta no cérebro possibilita 
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compreender várias funções a partir de um único aspecto (VANZELLA, 2019). Neste 

trabalho destacamos a percepção e a performance musicais.  

A percepção do som, como explicam Zatorre, Chen e Penhume, envolve 

uma série de estruturas cerebrais. Em consequência, a percepção musical também acaba 

envolvendo estas estruturas. “Estudos de neuroimagem indicam que o córtex temporal 

direito desempenha um papel importante na percepção de melodia”, por exemplo 

(ZATORRE, CHEN, PENHUME, 2007 apud ROCHA, BOGGIO, 2013, p. 133). Os 

autores falam que, da mesma forma, a percepção dos ritmos também envolve várias 

estruturas cerebrais. Os níveis de percepção no cérebro, tanto melódica, quanto rítmica, 

estão divididos de formas hierárquicas. Em relação ao ritmo percebe-se que quanto mais 

complexo for, maior é atividade neural desenvolvida pelo ouvinte. A percepção rítmica, 

em particular, desempenha algo muito interessante: envolve áreas motoras do cérebro que 

são ativadas independentemente de a pessoa estar executando ou somente ouvindo a 

música, sinalizando para mecanismos de integração multissensorial (ZATORRE, CHEN, 

PENHUME, 2007, 2008 apud ROCHA, BOGGIO, 2013, p. 133-134). Por isso o estudo 

da música também com a finalidade de utilizá-la na reabilitação de pacientes com doenças 

como, por exemplo, Parkinson, torna-se cada vez mais presente dentre os profissionais e 

pesquisadores de diversas áreas, seja da medicina e da saúde, seja da música, com 

destaque para a musicoterapia.  

Até 2002, de acordo com Lage et al. (2002), os estudos sobre 

performance, no Brasil, destacavam-se, em quantidade, nas pesquisas sobre música. 

“Enquanto matéria artístico-científica” a performance tem uma abrangência que 

pode/deve ser estudada num âmbito de pesquisas interdisciplinares. Além das áreas que 

compõem as ciências humanas, percebe-se um interesse de áreas como as ciências do 

esporte, a física, a psicologia e a medicina (LAGE et al., 2002, p. 1). Pederiva e Tristão 

explicam que um dos vieses investigativos da neurociência é a “performance musical, 

investigando também correlações anatômico-funcionais por meio de imagens cerebrais 

em humanos” (PEDERIVA, TRISTÃO, 2006, p. 85, grifo dos autores). No fazer musical 

o instrumentista precisa ter capacidades específicas, de modo que, durante seu processo 
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de formação, determinadas habilidades devem ser desenvolvidas (PAULA, BORGES, 

2004, p. 31).  

De acordo com Levitin (2013, p. 16), toda música é iniciada por algum 

tipo de movimento. E esses movimentos envolvem processos cognitivos e motores. Para 

Clarke, o estudo a partir da performance musical pode atender a vários fatores. Para 

aqueles que estão preocupados com o entendimento do desenvolvimento musical, “a 

performance oferece um procedimento musical evidente que pode ser observado e 

avaliado de várias maneiras, durante um período considerável de mudanças contínuas” 

(CLARKE, 1999, p. 61). O autor explica que a performance musical pode ser 

compreendida “como uma forma concreta de pensamento musical”. Além disso, ela 

“proporciona o conhecimento complexo e profundo dos processos mentais, atribuídos aos 

pensamentos musicais humanos” (CLARKE, 1999, p. 62). 

Embora a música envolva processos biológicos, eles se diferenciam, em 

parte, de acordo com as sociedades e os costumes. A performance está, explicam 

Lehmann e Kopiez, relacionada com os diferentes sistemas musicais e culturais 

(LEHMANN, KOPIEZ, 2009, p. 344). Indivíduos de culturas distintas, que estão 

inseridos em ambientes de sistemas musicais não iguais, têm partes cerebrais ativadas em 

lugares diferentes (WONG, CHAN, ROY, MARGULIS, 2011 apud LEVITIN, 2013, p. 

17).  

Damásio explica que existem dois tipos de estruturas neurais que estão 

situadas numa espécie de fronteira entre o cérebro e o mundo exterior. Uma delas aponta 

para dentro, levando informações do externo (“mundo”) para o interno 

(ser/corpo/cérebro), enquanto a outra faz o mesmo, só que no sentido oposto, apontando 

de dentro para fora (DAMÁSIO, 2010, p. 380). Assim, a música não deve ser pensada 

somente de um ponto de vista cultural (externo), nem tão pouco somente biológico 

(interno), pois evidências já mostram que ambos se influenciam e modificam um ao outro.  

O meio influencia de várias formas, criando, inclusive, situações de 

estresse e ansiedade, o que tem levado pesquisadores e profissionais, interessados no 

bem-estar dos intérpretes, a realizar pesquisas nessa linha. Destacamos alguns trabalhos, 
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como os de Kendrik et al., “Cognitive and behavioral tharaphy for musical-performance 

anxiety” – Terapia cognitiva e comportamental para a ansiedade na performance musical 

– (1982); “Fatores de estresse e ansiedade na performance musical: históricos e 

perspectivas após dez anos de Simcam18” (2014), de Ray; também pesquisas como 

Ansiedade na performance musical: a experiência de profissionais da clarineta no Brasil 

(2017), de Santos; a pesquisa de Miranda, Música no palco: ansiedade de performance 

musical: reflexões sobre conceitos e aplicabilidades (2013).  

A performance musical é utilizada em pesquisas de diferentes vieses, 

como “Music while you work: the differential distraction of background music on the 

cognitive test performance of introverts and extraverts” – Música enquanto você trabalha: 

a distração diferencial da música de fundo no teste cognitivo de performance de 

introvertidos e extrovertidos – (1999), de Furnham e Bradley; “Exposure to music and 

cognitive performance: tests of children and adults” – Exposição à música e desempenho 

cognitivo: testes em crianças e adultos – (2007), de Schellenberg et al.; o trabalho de 

Ferreira, “A influência da performance vocal no desenvolvimento das funções cognitivas 

e comunicativas da linguagem oral da criança” (2007). 

Como há essa interação entre performance e percepção musicais – 

afinal de contas aquela é realizada também a partir da percepção, não somente musical, 

que o intérprete tem do/com o meio no qual está inserido –, há trabalhos que já exploram 

diretamente essa relação, como o “Exploring the functional neuroanatomy of music 

performance, perception, and comprehension” – Explorando a neuroanatomia funcional 

da performance, percepção e compreensão musical – (2006), de Parsons.  

Especificamente sobre percepção musical, com os mais diversos 

propósitos, que envolvem análises neurocientíficas, há pesquisas como a de Haueisen e 

Knösche, “Involuntary motor activity in pianists evoked by music perception” – 

Atividade motora involuntária em pianistas evocados pela percepção musical – (2006); 

“Rhythm and beat perception in motor areas of the brain” – Percepção de ritmo e pulso 

em áreas motoras do cérebro – (2007), de Grahn e Brett; “The evolutionary neuroscience 

 
18 Simcam – Simpósio de Cognição e Artes Musicais. 



 

 

97 

 

 

of musical beat perception: the Action Simulation for Auditory Prediction (ASAP) 

hypothesis” – A neurociência evolutiva da percepção dos pulsos musicais: a hipótese de 

simulação de ação para predição auditiva (ASAP) – (2014), de Patel e Iversen; “The 

evolutionary biology of musical rhythm: was Darwin wrong? – A biologia evolutiva do 

ritmo musical: Darwin estava errado? – (2014), também de Patel; “Exploring how 

musical rhythm entrains brain activity with electroencephalogram frequency-tagging” – 

Explorando como o ritmo musical incorpora a atividade cerebral com a marcação de 

frequência do eletroencefalograma – (2014), de Nozaradan; “Neural networks for beat 

perception in musical rhythm” – Redes neurais para percepção do pulso no ritmo musical 

– (2015), de Large, Herrea e Velasco. De Ross e Iversen, “Motor simulation theories of 

musical beat perception” – Teorias de simulação motora da percepção do pulso musical 

– (2016), entre outras.  

Um aspecto importante que deve ser considerado no âmbito da 

percepção musical e, consequentemente, da performance, é o gosto, ou preferência 

musical. E nesse sentido, como Vanzella (2019) explica, há muitas coisas culturais que 

vão influenciar. Até porque a “percepção, para os seres humanos, é a capacidade de 

associar as informações sensoriais à memória e à cognição, de modo a formar conceitos 

sobre o mundo e sobre nós mesmos” (LENT, 2010, p. 613). Então a performance musical, 

munida e composta a partir, também, da percepção, não é, afirma Stokes, apenas 

responsável por transmitir mensagens. Ela é capaz de subverter experiências, reorganizar 

realidades, influenciar (STOKES, 1997, p, 97) e criar comportamentos.  

Na área das ciências humanas existem pesquisas que procuram perceber 

a performance do ponto de vista comportamental e cultural – somente externo. Porém, 

para compreender os processos mentais é necessário ver o que acontece no cérebro e nas 

outras partes que constituem o sistema nervoso humano. O que muito tem colaborado 

para a realização desse tipo de pesquisa são as várias técnicas de neuroimagem. “Os 

recursos de neuroimagem têm contribuído para novos e interessantes achados, 

enfatizando-se a importância da lateralização hemisférica na percepção musical” 

(MUSZKAT, CORREIA, CAMPOS, 2000, p. 72).  
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Diante da importância em compreender as relações entre a percepção e 

a performance musicais, e em saber como estão as investigações sobre elas, sobretudo no 

Brasil, realizamos uma revisão bibliográfica, com o interesse em promover uma discussão 

sobre as pesquisas que estão envolvendo estas duas habilidades musicais relacionadas à 

cognição e com aporte das neurociências. 

 

2. Objetivos e Metodologia  

Esse artigo tem como objetivos apresentar uma revisão bibliográfica, 

no âmbito nacional e em língua portuguesa, sobre percepção e performance musicais e 

suas relações com a cognição, estudadas, especialmente, sob a óptica da neurociência. E 

promover uma discussão sobre o cenário atual das publicações, no Brasil, que abordam 

temáticas que relacionam, de alguma forma, música, percepção, performance, cognição e 

neurociência. Também facilitar a busca para atuais e futuras/os pesquisadoras/es e 

profissionais que se interessem pelo tema. 

É uma pesquisa qualitativa. A revisão foi feita de 15 de agosto a 15 de 

setembro de 2019, com trabalhos em língua portuguesa. Delimitamos o período de 

publicação dos textos pesquisados de 2015 a 2019. Os trabalhos foram buscados em 

diversos bancos de dados online: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – 

BDTD, PubMed, Revista Opus, da ANPPOM – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

graduação em Música –, Revista Hodie, Revista Orfeu, Revista da ABEM – Associação 

Brasileira de Educação Musical –, Revista Ciências e Cognição e Revista Neurociências. 

Foram procurados vários tipos de trabalhos, como TCC’s – Trabalhos de Conclusão de 

Cursos – de graduação e de pós-graduação (stricto sensu), Dissertações de mestrado, 

Teses de doutorado e Artigos Científicos.  

3. Resultados e Discussão  

A busca dos textos foi realizada em dois processos: análise dos 

sumários das revistas Opus, Orfeu, Hodie, Ciências e Cognição, Revista da ABEM e 

Revista de Neurociência, dos volumes referentes ao período de 2015 a 2019. O volume 

mais recente da Revista de Neurociência é de 2015 e da Ciências e Cognição é de 2018. 
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Selecionamos os artigos de acordo com os títulos. Em seguida realizamos a leitura dos 

resumos, com foco nos objetivos e metodologias, e então decidimos se os trabalhos seriam 

incluídos ou excluídos. 

No segundo processo, realizado nos bancos de dados BDTD e PubMed, 

utilizamos combinações diferentes de palavras relacionadas com a temática aqui proposta 

por nós (Tab.1). Usamos os mesmos critérios de inclusão e exclusão utilizados na busca 

com as revistas. É importante salientar que não fizemos a leitura completa dos trabalhos. 

 

 

Tabela 1: Combinação das palavras utilizadas na busca nos bancos de dados. 

 

Na revista da ABEM selecionamos cinco artigos pelo título: “As 

preferências musicais de jovens instrumentistas: relações com o repertório estudado” 

(2016), de Roni de Oliveira. Seu objetivo foi analisar a relação da preferência musical 

entre o cotidiano e o repertório estudado entre jovens instrumentistas de uma escola de 

música situada em Formosa – GO; “Música, saúde e bem-estar: aulas de música e 

habilidades cognitivas não musicais” (2019), de José Silva Júnior, que objetivou 

compreender a relação da música com a cognição, mas sem relações aparentes e diretas 

com a percepção e a performance; “Processos de aprendizagem expert de pianistas e 

cravistas, desde a infância até uma idade adulta” (2015), de Ana Brasil e Afonso Galvão. 
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O objetivo desse artigo foi explorar alguns mecanismos de estudos usados por experts do 

cravo e do piano, desde a infância até a idade adulta.  

Não há detalhes sobre a utilização de aporte teórico das neurociências; 

“A construção da docência do professor de instrumento: um estudo com bacharéis” 

(2015), de Vanessa Weber e Luciane Garbosa. Seu objetivo foi “compreender o processo 

de construção da docência de instrumentistas bacharéis que atuam como professores de 

instrumento” (WEBER, GARBOSA, 2015, p. 89); e “Ensino na perspectiva da teoria 

social cognitiva: discussões iniciais a partir do ensino de música” (2016), de Roberta 

Azzi, Ana Basqueira e Ana Tourinho, que teve como objetivo “discutir o Modelo de 

Desenvolvimento de Estratégias de Autorregulação (em inglês, Self-Regulation 

Strategies Development – SRSD) para práticas promotoras de aprendizagem 

autorreguladora dos estudantes” É um modelo baseado na Teoria Social Cognitiva e foi 

aplicado no contexto de ensino coletivo de violão (AZZI, BASQUEIRA, TOURINHO, 

2016, p. 105). Concluímos que nenhum dos artigos dialoga com a interface música, 

percepção, performance, cognição, neurociências. Muitos trabalhos já têm um interesse 

no estudo da cognição, mas nem sempre as abordagens são realizadas através de técnicas 

e mecanismos neurocientíficos.  

Na revista Opus identificamos dois artigos a partir do título: “A 

aprendizagem da performance musical na visão sociocognitiva: aportes da Abordagem 

Multidimensional da Autorregulação” (2019), de Flávio Veloso e Roseane Cardoso, que 

procurou entender as relações que existem entre o desenvolvimento instrumental e a 

aprendizagem autorregulada na performance musical, sem relações com abordagens 

neurocientíficas; e “Musicalidade sob o prisma cognitivo-evolucionista: do Homo sapiens 

ao Homo digitalis” (2017), de Luciane Cuervo et al, que discute sobre “a musicalidade 

humana sob um prisma cognitivo-evolucionista”, buscando “refletir acerca da 

complexidade da manifestação musical” desde tempos mais remotos com o Homo 

Sapiens até a era da Cultura Digital (CUERVO et al, 2017, p. 216). Após a leitura dos 

resumos não incluímos nenhum deles.  

Identificamos apenas um artigo na revista Orfeu: “Contribuições das 

neurociências para o campo da música: estratégias para a inserção interdisciplinar no 
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Ensino Superior” (2018), de Luciane Cuervo e Renata Rosat. Trata-se de uma discussão 

sobre os estudos da mente e suas implicações na formação tanto de músicos, quanto de 

professores, do Ensino Superior. Não o incluímos. Talvez ele até aborde as relações aqui 

colocadas, mas isso não foi apresentado de forma enfática no resumo.       

Na revista Hodie foram selecionados dois artigos: “Por uma ontologia 

do som enquanto ontologia da escuta” (2019), de Luiz de Oliveira, em que o objetivo foi 

compreender o som enquanto fenômeno de escuta, fundamentando isto na 

Fenomenologia da Percepção. Não há indicação de relação da percepção com a 

performance, ou diretamente com as neurociências. Por isso foi excluído; e “Aplicação 

de conceitos da psicologia cognitiva na construção de automatismos na leitura musical” 

(2019), de Danilo Bogo. Este artigo não foi incluído pois tem como objetivo mostrar a 

utilidade de conceitos da psicologia cognitiva na leitura musical, sem destaque para as 

neurociências.  

Na revista Ciências e Cognição selecionamos um artigo que não foi 

incluído após a análise do resumo: “Estilo motivacional de professores de música: 

propriedades psicométricas de uma escala” (2017), de Edson Figueiredo e Liane 

Hentschke. Tem como objetivo “levantar as propriedades psicométricas de uma escala 

adaptada para a aula individual de música” (FIGUEIREDO, HENTSCHKE, 2017, p. 

102). Na revista Neurociências não obtivemos nenhum resultado. Desta maneira foram 

identificados onze artigos pelo título, mas após a leitura dos seus respectivos resumos 

nenhum deles foi incluído.  

Na BDTD e no PubMed a busca foi feita com as combinações de 

palavras (Tab.1). No PubMed a busca não mostrou nenhum resultado. Na BDTD 

apareceram 36 trabalhos, entre teses e dissertações de diferentes áreas e algumas sem ser 

sobre música. Selecionamos sete publicações pelo título. Após a leitura dos resumos, 

excluímos a dissertação Percepção Musical e cognição: abordagem de aspectos rítmicos 

no treinamento auditivo” (2018), de Letícia Lima, pois objetivou investigar as relações 

entre a percepção rítmica da música e os métodos de treinamento auditivo que são usados 

na graduação em música nas universidades estaduais de São Paulo.  Não há menção no 

resumo da utilização das neurociências para isto; e a tese O desenvolvimento da 
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percepção do tempo em crianças de dois a seis anos: um estudo a partir do canto 

espontâneo (2009), de Maria Fonseca, que observou como acontece o desenvolvimento 

da percepção do tempo em crianças entre dois e seis anos, com desenvolvimento do canto 

espontâneo. Parece não ter um foco tão grande na música. Além do mais é uma pesquisa 

anterior ao que determinamos como ano de início para a esta revisão.  

Quatro, dos sete trabalhos, três teses e uma dissertação, não foram 

incluídos por conta dos anos de suas publicações, pois são anteriores a 2015. São eles: 

Efeito do treinamento musical em capacidades cognitivas visuais: atenção e memória 

(2012), de Ana Rodrigues. Essa tese de doutorado em Neurociência teve como objetivo 

investigar se há associação entre o treinamento musical e as capacidades cognitivas 

aumentadas; Investigações sobre a modularidade do processamento cognitivo musical 

(2014), de Marília Silva, também tese de doutorado em Neurociência, realizado na mesma 

universidade, a Federal de Minas Gerais, teve como objetivo analisar “a hipótese da 

modularidade do processamento cognitivo musical a partir de uma estratégia multi-

método e multi-amostra” (SILVA, 2014, p. 5); Ainda na mesma universidade, mas de um 

programa de pós-graduação em Artes, a tese Performance, corpo e ação na composição 

musical (2012), de Mauro Rodrigues, que apresentou como o corpo tem lugar central na 

composição, utilizando para isto, entre outras coisas, teorias da cognição e das 

neurociências; e a dissertação de mestrado em Música Ambiguidade rítmica: estudo do 

ritmo musical sob a perspectiva de modelos atuais de percepção e cognição (2012), de 

Pedro Santos, que teve como objetivo descrever e avaliar as possibilidades de 

reconhecimento de ambiguidades rítmicas na perspectiva do ouvinte musical. Utilizou 

princípios da Gestalt e processos cognitivos de percepção e ritmo.  

Apenas um dos trabalhos encontrados na BDTD, uma tese, atendeu aos 

critérios estabelecidos para esta pesquisa: O processamento de informação rítmica em 

pessoas com ouvido absoluto (2017), de Fabrízio Rodrigues. O trabalho objetivou ver se 

o treinamento musical com intensidade pode estar associado com capacidades cognitivas 

visuais aumentadas: atenção visual (seletiva, dividida e sustentada) e memória visual. 

Ao todo foram identificados pelos títulos dezoito publicações. Apenas 

cinco atenderam os critérios, em termos de objetivos e metodologias, definidos para esta 
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revisão: quatro teses e uma dissertação. Mas destes, apenas uma tese foi publicada no 

período delimitado para esta revisão. 

É importante salientar que, de modo geral, a maior parte das pesquisas 

realizadas tendo a música como foco, acabam, de certa forma, abrangendo, mesmo que 

indiretamente, esses dois aspectos: percepção e performance, pois eles são fundamentais 

para o fazer musical. Pesquisas com cognição também são cada vez mais abundante, 

entretanto, nem sempre o diálogo é tão direto com a neurociência.  

Para esta revisão não consideramos as pesquisas que abordam somente 

técnicas para performance e/ou percepção, nem aspectos relacionados à saúde. Nesse 

último caso já aparem pesquisas com mais frequência sobre a performance e a saúde dos 

músicos, como citamos algumas na introdução sobre a ansiedade, por exemplo.  

Embora nosso resultado aponte um pequeno número de trabalhos, o que 

pode ser percebido, de modo geral, é que mesmo em pesquisas que trabalham com 

percepção e performance musicais “separadas”, focando mais especificamente em uma 

delas, frequentemente a discussão amplia-se, abrangendo outros elementos que estão 

envolvidos, seja na percepção, seja na performance, da música. Isto acontece porque, no 

caso da performance, além de serem utilizados movimentos motores, há intenções 

culturais e biológicas – que não são antagônicas, mas complementares – que surgem a 

partir do meio em que o executante está inserido. Logo, resultados dos estudos em 

performance estão relacionados com a “produção e percepção de elementos expressivos” 

(MARTINGO, 2005, p. 1).  Estes, por sua vez, são consequências da interação do sujeito 

com o meio e dos sujeitos entre si.  

Outra coisa que deve ser considerada é que esta revisão foi realizada 

em língua portuguesa. Muitas pesquisas, sobretudo nas áreas da Medicina e Ciências 

Naturais, são publicadas com mais frequência em língua inglesa. Nesta língua é possível 

já encontrar uma quantidade considerável de estudos, inclusive de mais de dez anos atrás, 

como o de Parsons “Exploring the functional neuroanatomy of music performance, 

perception, and comprehension” – Explorando a neuroanatomia funcional da 

performance, percepção e compreensão musical – (2006), citado na introdução desse. 
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Temos que levar em consideração ainda coisas como o fato de os 

programas de pós-graduações em Música, no Brasil, não terem um corpo docente grande 

– em quantidade – qualificado para trabalhar com as neurociências, nem os materiais 

necessários. O acesso de pessoas da música em programas de pós-graduações que 

trabalham com neurociências também não é fácil, considerando as diferenças diversas 

que há entre ambas as áreas de estudo/pesquisa. Logo, é difícil também para 

pesquisadores/músicos terem o acesso aos mecanismos e aparelhos necessários para o 

desenvolvimento de determinadas pesquisas que envolvem a neurociência. Os 

pesquisadores/neurocientistas parecem ter mais interesse em entender a música 

relacionada à saúde e/ou doença – que é ótimo, mas esse é apenas um dos caminhos de 

investigações possíveis sobre e com música e cérebro. O acesso à língua inglesa para a 

maior parte dos/as brasileiros/as ainda é um desafio. Não podemos deixar de considerar 

isso.  

É importante destacar que o estudo da relação entre música, percepção, 

performance e cognição também se faz urgente porque durante muito tempo, mente – 

foco de trabalhos de percepção – e corpo – foco de trabalhos em performance – foram 

tratados como coisas separadas.  

No Brasil, sobretudo por conta de uma influência de uma sociedade 

escravocrata, baseada em costumes eurocêntricos e cristãos, em que os europeus e seus 

descendentes eram vistos enquanto intelecto, logo, superiores, e os negros, 

principalmente, assim como indígenas, eram tratados como inferiores (DA MATA, 

1987), detentores do corpo, somente. Inclusive a música desvinculada de movimentos 

corporais foi durante muito tempo enxergada como menor e não artística – e ainda é por 

alguns grupos/pessoas. Essas visões, mesmo estando num âmbito social, influencia(ra)m 

o olhar investigativo em outras áreas, pois a sociedade está toda em conexão. Hoje já se 

entende que o corpo pensa.  
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O esforço de trazer a música para as ciências da saúde poderá 

representar, por um lado, a transcendência de uma prática musical 

hedonista baseada apenas no ouvir-prazer e, por outro, a ampliação da 

visão da própria neurociência, para além do enfoque racionalista, que 

negligencia o subjetivo e o relativo expresso nas artes (MUSZKAT, 

CORREIA, CAMPOS, 2000, p. 74). 

 

De acordo com Santos e Parra (2015), apesar de ser possível analisar, a 

partir “dos exames de neuroimagem”, as áreas do cérebro que estão ativas quando algo é 

vivenciado por alguém – seja comer, correr, tocar, cantar, ouvir, falar –, o ser humano 

não deve ser analisado de maneira fragmentada, para que não se corra o risco de criar 

visões reducionistas, o que, segundo os autores, “não agrega muitos conhecimentos” 

(SANTOS, PARRA, 2015). E nesse sentido, pensar – no âmbito dos estudos/pesquisas 

que envolvem música – percepção e performance como complementares é de 

fundamental importância. E as técnicas das neurociências são essenciais para essa 

compreensão.  

 

4. Considerações finais 

Os estudos sobre percepção e performance musicais no cérebro humano 

têm tornado-se cada vez mais amplos, estando presentes em diversas áreas. As 

descobertas têm transcendido o campo da arte e, pelo fato de a música envolver várias 

partes diferentes do cérebro e, consequentemente, várias funções, que não são exclusivas 

para a sua produção, ela tem sido utilizada cada vez mais para diversas atividades e 

situações além da arte pela arte. Percebemos, no entanto, que os estudos da performance 

e da percepção musicais continuam concentrados no âmbito das ciências humanas, pelo 

menos no que diz respeito ao Brasil. Vemos como necessária uma integração maior entre 

os programas de pós-graduações, das instituições científicas e de pesquisadores/es de 

diferentes áreas, principalmente, nesse caso, no que diz respeito aos profissionais da 

música e das neurociências. Uma união mais eficaz das duas áreas possibilitará a 

realização de diferentes tipos de investigações, inclusive sobre a percepção e performance 

musicais e suas atuações no cérebro e no ser humano como um todo.  
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MÚSICA E CÉREBRO: PESQUISAS ENTRE ETNOMUSICOLOGIA, CURA, 

CULTURA, SAÚDE E NEUROCIÊNCIAS - UMA REVISÃO 

 

Marília Paula dos Santos19 

(Universidade Federal da Paraíba) 

 
 

Resumo: No mundo atual percebe-se um movimento de consciência holística cada vez maior. As 
pesquisas e as experiências têm mostrado o quanto a música é importante para o ser humano como 

um elemento de cura. Várias subáreas da música e da medicina têm se interessado por essas 

intersecções. O objetivo desse artigo é apresentar pesquisas da etnomusicologia que dialogam 
com saúde, cura e neurociências. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica na internet. 

Como aporte teórico utilizamos autores da etnomusicologia e das neurociências.  

 

Palavras-chave: Etnomusicologia. Cura. Saúde. Música. Neurociências 
 

 

Music and Brain: Research between Ethnomusicology, Healing, Culture, 

Health and Neurosciences - a Review 

 

Abstract: In the present world, there is a growing holistic consciousness movement. Research 

and experience have shown how important music is to humans as a healing element. Several 
subareas of music and medicine have been interested in these intersections. The purpose of this 

paper is to present ethnomusicology research it dialogues with health, healing and neuroscience. 

We have done a literature review on the internet. As theoretical support we use authors from 
ethnomusicology, and neurosciences. 

 

Keywords: Ethnomusicology. Healing. Health. Music. Neurosciences 

 

 

1. Introdução 

 O cérebro humano ainda é um grande mistério. Apesar dos avanços da 

medicina e das várias descobertas, com destaque para a descobrimento das células 

neurônios, como mostram Kandel et al., e para as possibilidades e avanços que a 

neuroimagiologia possibilitou (KANDEL, et al., 2013), este órgão, e o sistema nervoso 

de modo geral, ainda têm muito a ser revelado. 

 Com a necessidade de descobrir mais sobre o cérebro humano, os 

estudos voltados para a medicina, as neurociências e afins, desenvolveram uma relação 

com várias outras áreas do conhecimento. E um dos elementos que tem despertado grande 
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interesse é a música, pois "o ato de ouvir, tocar e compor música mobiliza quase todas as 

áreas do cérebro até agora identificadas, envolvendo aproximadamente todos os 

subsistemas neurais" (LEVITN, 2010, p. 12). Desta forma, “nas duas últimas décadas, a 

importância da cultura e do interesse em abordagens e práticas culturalmente diversas de 

música, medicina, saúde e cura aumentou na biomedicina, nas ciências sociais e da saúde 

e na musicoterapia” (KOEN, 2019). 

 De acordo com Muszkat, o interesse da medicina na música ocupa um 

lugar de interdisciplinaridade e mostra uma mudança de paradigma, dando espaço às 

fronteiras que antes serviam como limitações, sobretudo entre ciências e artes 

(MUSZKAT, 2000, p. 70) e hoje são enxergadas como novas possibilidades de 

descobertas e avanços científicos.  

 Uma das subáreas da música que tem recentemente mostrado pesquisas 

que dialogam com saúde é a etnomusicologia. Esta, por sua vez, começa a se desenvolver 

no final do século XIX, início do século XX, com a musicologia comparada. De certa 

forma, nasce para atender aos estudos das chamadas, na época, culturas “exóticas”, às 

músicas que não eram pesquisadas ainda pela musicologia “tradicional”. Para isso foram 

criadas metodologias, ou utilizadas outras, de diferentes áreas, como da antropologia, 

para dar conta do estudo dessas culturas musicais. Uma das premissas da etnomusicologia 

também era procurar entender a música a partir do seu contexto, da sua cultura, não 

enxergando o som unicamente por e nele mesmo. Porém, atualmente, já não se pode mais 

basear a definição da etnomusicologia apenas nessa relação com a cultura (PEGG, 

MYERS, BOHLMAN, STOKES, 2019). 

 

Em termos gerais, a etnomusicologia é uma vasta área de pesquisa e 

prática aplicada que inclui todas as áreas de pesquisa musical, desde 

práticas históricas e contemporâneas, crenças, propósitos, funções, 

tradições, formas, gêneros e estruturas de música e som de qualquer 

cultura para a música e o cérebro; do altamente específico da cultura ao 

universal. Várias disciplinas na pesquisa musical, muitas vezes se 

sobrepõem entre si e entre outras áreas acadêmicas interessadas em 

música, incluindo musicoterapia histórica, etnomusicologia, 

etnomusicologia médica, cognitiva e aplicada, musicologia 

sistemática, cognição musical, musicoterapia, psicoterapia musical, 

neurociência da música, biomusicologia, educação musical, 
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performance musical e dança (KOEN, BARZ, BRUMMEL-SMITH, 

2008, p. 5-6, grifos nossos). 

 

 Por abordar a pesquisa a partir de variados métodos e metodologias, a 

etnomusicologia tem ocupado cada vez mais espaços e dialogado com diversas áreas, de 

acordo com o que se faz necessário. Percebe-se nos últimos anos um interesse da 

etnomusicologia não somente no comportamento humano, na cognição, mas também nas 

questões de cura e de saúde que esse comportamento envolve. É possível já encontrar 

trabalhos classificados como etnomusicologia cognitiva, ou etnomusicologia e cognição. 

Porém há já uma subárea que tem se destacado: a etnomusicologia médica. Trata-se de 

“um novo campo de pesquisa integrativa e prática aplicada que explora holisticamente os 

papéis dos fenômenos musicais e sonoros e práticas relacionadas em qualquer cultura e 

contexto clínico de saúde e cura” (KOEN, BARZ, BRUMMEL-SMITH, 2008, p. 3). 

 Neste sentido já existe uma coletânea de pesquisas que foram 

publicadas, em 2008, num livro intitulado The Oxford Handbook of Medical 

Ethnomusicology (Manual de Etnomusicologia Médica de Oxford). O livro apresenta 20 

artigos com os mais diversos tipos de pesquisas etnomusicológicas, envolvendo cura e 

saúde, dialogando com questões mentais, com áreas da psicologia, neurociências, entre 

outras. Há também o capítulo introdutório, que explica o que é exatamente e qual a 

necessidade da etnomusicologia médica.  

 São os seguintes os artigos: “Introduction: confluence of consciousness 

in music, medicine, and culture” (Introdução: confluência de consciência na música, na 

medicina e na cultura), de Benjamin D. Koen, Gregory Barz e Kenneth Brummel-Smith; 

“A fourfold framework for cross-cultural, integrative research on music and medicine” 

(Uma estrutura quádrupla para pesquisa intercultural e integrativa sobre música e 

medicina), de Marina Roseman; “Religion, spirituality, and healing: research, dialogue, 

and directions” (Religião, espiritualidade e cura: pesquisa, diálogo e orientações), de 

Harold G. Koening; “Art, culture, and pediatric mental and behavioral health: an 

interdisciplinary, public health approach” (Arte, cultura e pediatria mental e saúde 

comportamental: uma abordagem interdisciplinar em saúde pública), de Michael  L. Renn 
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e Philip Kojo Clarke; “Music-prayer-meditation dynamics in healing” (Dinâmica da 

música-oração-meditação na cura), de Benjamin D. Koen. 

 Compondo o mesmo livro há também “The performance of HIV/AIDS 

in Uganda: medical ethnomusicology and cultural memory” (A performance do 

HIV/AIDS na Uganda: etnomusicologia médica e memória cultural), de Gregory Barz; 

“Alzheimer disease and the promise of music and culture as a healing process” (Doença 

de Alzheimer e a promessa da música e da cultura como um processo de cura), de Kanneth 

Brummel-Smith; “Music therapy evidence-based outcomes in dementia care: better life 

quality for these with alzheimer’s disease and their families” (Resultados baseados em 

evidências da musicoterapia no tratamento da demência: melhor qualidade de vida para 

pessoas com doença de alzheimer e suas famílias), de Ann Clair; “Songwriting and 

transcending institutional boundaries in the nursing home” (Composição musical e 

transcendência das fronteiras institucionais no lar de idosos), de Theresa A. Allison.  

 Ainda há, integrando esta coletânea, “Preventive care for the dead: 

music, community, and protection of Souls in Balinese cremation ceremonies” (Cuidado 

preventivo para os mortos: música, comunidade e proteção das almas nas cerimônias de 

cremação balinesas), de Michael B. Bakan; “The application of hood’s nine levels to the 

practice of music therapy” (A aplicação dos nove níveis de hood na prática da 

musicoterapia), de Michael Rohrbacher;  “Music and the meditative mind: toward a 

Science of the ineffable” (Música e mente meditativa: em direção a uma ciência do 

inefável), de Karen Brummel-Smith; “Shamanism, music, and healing in two contrasting 

South American cultural areas” (Xamanismo, música e cura em duas áreas culturais sul-

americanas contrastantes), de Dale A. Olsen; “Therapeutic dimensions of music in 

Islamic culture” (Dimensões terapêuticas da música na cultura islâmica), de Jean During; 

“Homeopathic healing with music” (Cura homeopática com música), de Rajan Sankaran; 

“Effects of music on human health and wellness” (Efeitos da música na saúde e bem-estar 

humano), de Therese West e Gail Ironson. 

 Por fim,  “Building community within the health-care environment: 

marrying art and technology” (Construindo a comunidade no ambiente da saúde: casando 

arte e tecnologia), de Jay Klein e John Graham-Pole; “Personhood consciousness: a child-

ability-centered approach to sociomusical healing and autism spectrum ‘disorders’” 
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(Consciência pessoal: uma abordagem centrada nas habilidades da criança para distúrbios 

sócio musicais de cura e espectro do “autismo”), de Benjamin D. Koen, Michael B. 

Bakan, Fred Kobylarz, Lindee Morgan, Rachel Goff, Sally Kahn e Megan Bakan; “The 

Lakota hoop dance as medicine for social healing” (A dança de Lakota como remédio 

para a cura social), de Kevin Locke e Benjamin D. Koen; e “The educator’s role in cultural 

healing and the sacred space of the word music classroom.” (O papel do educador na cura 

cultural e o espaço sagrado da palavra música na sala de aula), de Léonie E. Naylor e 

Michael L. Naylor. 

 Dialogando com a etnomusicologia médica, mas que não faz parte da 

coletânea citada, é possível encontrar pesquisas que envolvem orquestras, como “Health 

musicking in Skiffle Steel Orchestra: thoughts on collaboration between community 

music therapy and medical ethnomusicology” (Musicando saúde na Skiffle Steel 

Orchestra: reflexões sobre a colaboração entre musicoterapia comunitária e 

etnomusicologia médica) (2014), de Joffrey A. Jones, que apresenta como os significados 

que os integrantes da orquestra Skiffle atribuem ao seu ambiente musical promovem 

atitudes de bem-estar e melhoria dos seus estados de saúde. Koen explica que:  

 

A motivação para o nome Etnomusicologia Médica veio do 

desejo de criar uma disciplina sem fronteiras dentro de um 

sistema que se limitou por fronteiras disciplinares - ou seja, criar 

um campo de pesquisa, prática aplicada, desempenho e 

tratamento que incluísse música, medicina, saúde, cura e cultura 

que poderiam extrair de qualquer campo do passado ou do 

presente e seguir em qualquer direção no futuro - uma espécie de 

novo começo, por assim dizer, livre da circunscrição das 

convenções acadêmicas (KOEN, 2019). 

 

 O conhecimento que a etnomusicologia médica traz “abrange práticas 

culturais tradicionais de música, espiritualidade e medicina, incluindo modelos 

biomédicos [...]; está enraizado na nova física, filosofia, psicologia, sociologia, ciência 

cognitiva, linguística, antropologia médica e, é claro, música” (KOEN, BARZ E 

BRUMMEL, 2008, p. 4). A etnomusicologia médica procura entender o processo de cura, 
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ou reabilitação, a partir dos vários contextos em que a música e os indivíduos estão 

inseridos.  

  Há estudos que objetivam falar dessa nova subárea da etnomusicologia, 

por exemplo, como “Research on music and realing in Etnomusicology and Music 

Therapy” (Pesquisa sobre música e cura na Etnomusicologia e Musicoterapia) (2008), de 

May May Chiang. Também “Medical Ethnomusicology: wherein leis its potencial?” 

(Etnomusicologia Médica: Onde está o seu potencial?) (2005), de Amanda Elaine Daly 

Berman.   

 

Além da etnomusicologia médica, as áreas preocupadas com 

música, som, saúde, bem-estar, prevenção e cura estão 

aumentando e incluem antropologia médica, humanidades 

médicas, etnomusicologia cognitiva, etnomusicologia aplicada, 

antropologia aplicada, performance musical, medicina social, 

sociologia médica, estudos de saúde global, musicoterapia, 

terapia de dança, terapia de artes expressivas, arte terapia, artes 

em medicina, terapia de teatro, terapia de poesia, terapia de som, 

estudos de som, cura de som, artes e várias disciplinas da 

pesquisa, acadêmicas e áreas profissionais em medicina, 

incluindo medicina holística, integrativa, complementar e 

alternativa (HICAM), psicologia, psicoterapia, neurociência, 

cognição, ciências sociais e da saúde e áreas afins (Koen, 2019).  

 

 Nesse contexto realizamos uma revisão bibliográfica de 

trabalhos/pesquisas que apresentam um diálogo entre etnomusicologia, saúde, cura e 

neurociências, para termos um panorama de como estes tipos de abordagens científicas 

estão se configurando no Brasil, principalmente, além de promover uma discussão sobre 

essas novas subáreas que se formam e sobre os novos interesses de pesquisadores e 

diversos profissionais.  

 

2. Objetivos e Metodologia  

 O objetivo principal desse artigo é fazer uma revisão bibliográfica, de 

pesquisas nacionais, publicadas nos últimos cinco anos (2015-2019), que dialoguem com 

a música – mais especificamente no âmbito da etnomusicologia –, a cura, a saúde e as 
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neurociências.  Além disso, procuramos expor como as áreas da música têm se envolvido 

com as questões de música, saúde e cura, com foco aqui na etnomusicologia, que tem 

apresentado o crescimento de uma nova subárea: a etnomusicologia médica.  

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, enquadrada no modelo 

qualitativo. Os textos foram pesquisados em diferentes bancos de dados. Devido ao 

período (15 de agosto a 15 de setembro) curto em que esta revisão foi realizada, fizemos 

a busca em revistas e bancos de dados estratégicos. Foram eles: Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, PubMed, Revista Opus, da Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música – ANPPOM – (anos de 2015 a 2019), 

Revista Música e Cultura, da Associação Brasileira de Etnomusicologia – ABET – (anos 

de 2015 a 2019), Revista Orfeu (2018-2019) e Revista Neurociências (2015). Como não 

obtivemos um número considerável de trabalhos, utilizamos o Google Scholar para 

localizar possíveis publicações em outros bancos de dados não utilizados aqui por nós. 

 A revisão bibliográfica buscou vários tipos de trabalhos como artigos 

científicos, teses de doutoramento, dissertações de mestrado e trabalhos de conclusão de 

cursos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). A metodologia também está baseada 

nas especificações de Eva Lakatos e Mariana Marconi (1991). Além das metodologias 

etnomusicológicas apresentadas por Pegg, Myers, Bohlman e Stokes (2019). Também 

fundamentamos a discussão nos diversos estudos da etnomusicologia/música e das 

neurociências.   

   

3. Resultados e Discussão 

 Separamos a busca em dois processos. No primeiro analisamos os 

títulos das revistas selecionadas, Opus, Música e Cultura, Orfeu e Revista Neurociências, 

referentes aos anos de 2015 a 2019. Entretanto, não conseguimos acessar os volumes 

anteriores a 2018 da Orfeu, e o volume mais recente na Revista Neurociências é de 2015. 

Não obtivemos nenhum resultado. Para a busca na BDTD e no PubMed utilizamos 

diferentes combinações de palavras separadas em três grupos (Tab.1). 

Na BDTD obtivemos, com o primeiro grupo de combinação de 

palavras, o resultado de quatro trabalhos. Mas diante da análise do título concluímos que 

nenhum se enquadrava ao que estamos propondo. Com o segundo grupo de combinação 
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de palavras apareceram dois trabalhos, dos quais selecionamos um: Música e jogos 

sonoros: a experiência lúdica no ambiente hospitalar infantil humanizado (2017), tese 

de doutoramento em Música, de Paulo Miranda. O objetivo da pesquisa foi ver os efeitos 

da música e da educação musical em crianças numa enfermaria onco-hematológica. 

Optamos por não inseri-lo na lista. Porém é importante esclarecer que as divisões 

categóricas das áreas de concentração e das linhas de pesquisas em música nem sempre 

estão bem delimitadas, sobretudo no que diz respeito as etnomusicologia e musicologia.  

 

 

  Tabela 1. Grupos de palavras com suas respectivas combinações. 

 

Com a combinação de palavras do grupo três, a busca trouxe um 

número de cinco publicações. Foram excluídas duas delas pelo título. E das três incluídas, 

a dissertação do mestrado em Música, Câticos de cura dos Kariri-Xocó (2016), de Ruy 

Câmara Neto, foi excluída após a leitura do resumo, pois ela não tem o propósito de 

compreender necessariamente quais tipos de curas são realizadas através desses cânticos, 

mas como eles são utilizados para a busca de um encontro com as ancestralidades dos 

povos estudados.   

Então na BDTD obtivemos o resultado de apenas dois trabalhos e estes 

não envolvem estudos das neurociências. Ambos são dissertações de mestrado de 

Programas de Pós-graduação em Música. Corpos ressoantes: canto e cura entre os 
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Tikmũ'ũn (2017), de Sofia Surtado, objetiva relacionar as concepções de pessoa/corpo, 

doença e cura, entre os povos Tikmũ'ũn, de Minas Gerais, com os cantos Yâmyxop, pois 

os cantos deles estão entre as várias técnicas terapêuticas que eles mobilizam entre si; e 

“Música é energia!”: sentidos do fazer musical nas práticas de cuidado de Everilda 

Batista (2018), de Hosana Passos, que vivenciou e analisou práticas musicais da Casa de 

Everilda Batista, em Contagem, Minas Gerais. Nesse lugar há tratamentos espirituais. 

Enquanto estes acontecem, curadores/músicos executam músicas. No PubMed não foi 

localizada nenhuma publicação.  

Diante disso, resolvemos utilizar o Google Scholar para a possível 

localização de trabalhos em bancos de dados que não foram selecionados para esta 

revisão. Consideramos as duas primeiras páginas apenas. Com o primeiro grupo de 

combinação de palavras selecionamos dois trabalhos pelo título. O artigo “Um panorama 

da literatura sobre a internacionalização das religiões ayahuasqueiras brasileiras” (2016), 

de Glauber Assis e Beatriz Labate. Como não havia resumo, fizemos a leitura da 

introdução. Por não haver um foco na cura e na saúde, não o incluímos. O outro, também 

artigo, “Música e estados de consciência”, de Leomara Sá, “apresenta reflexões sobre 

música e consciência, a partir de uma perspectiva terapêutica” (SÁ, 2016, p. 1). Embora 

tenhamos delimitado os últimos cinco anos para esta revisão bibliográfica, diante da 

escassez de pesquisas encontradas, optamos em incluí-lo.  

Com a busca com o grupo dois de combinação de palavras 

selecionamos dois trabalhos pelos títulos. A dissertação de mestrado em Antropologia 

Entre o voo e o pouso de Yapucani e os repertórios musicais xamânicos do povo Ka’apor 

(2019), de Hugo Camarinha, que realizou um levantamento, a partir de uma pesquisa 

etnográfica, com base em teorias da antropologia e da etnomusicologia, dos cânticos 

xamânicos do povo Ka’apor. O que não condiz com a discussão proposta aqui. Por isso 

não o incluímos. Já o artigo “A etnomusicologia aplicada em saúde coletiva” (2018), de 

Benjamin Brilhante et al, que investigou a relação da música com as formações 

ideológicas que normatizam a violência contra a mulher a partir da análise de 330 letras 

de músicas de forró, foi incluído, pois sua proposta relaciona saúde e etnomusicologia. 

Com o terceiro grupo de combinação de palavras não obtivemos nenhum trabalho. 
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Diante disso, apenas quatro dos trabalhos, duas dissertações e dois 

artigos, atendem aos critérios de pesquisa proposto para esta revisão, sendo que um dos 

artigos tem data anterior ao que determinamos. Não foi encontrado nenhum que dialogue 

diretamente com as neurociências. Da mesma forma, nenhum classificado como 

etnomusicologia médica. O que nos leva a acreditar que esse tipo de estudo e classificação 

ainda não está se fixando no Brasil, visto que, como apresentamos na introdução, já existe 

um área bem definida e visível da etnomusicologia médica, mas em língua inglesa. 

Optamos por não realizar buscas com palavras em outra língua que não fosse a 

portuguesa.  

Há uma pesquisa de iniciação científica, que não apareceu na busca para 

esta revisão, intitulada “Música Ka’apor, a práxis musical como medicina: contribuições 

para uma aproximação à Etnomusicologia Médica” (2015), de Camarinha20 e Garcés, que 

objetivou “investigar a relação da música Ka’apor no contexto ritual das práticas de 

medicina tradicional indígena, isto é, estudar a música em relação com a cosmologia e 

práticas xamânicas Ka’apor” (CAMARINHA, GARCÉS, 2015). Esta foi a única 

publicação em português e com pesquisa brasileira que encontramos utilizando o termo 

etnomusicologia médica. 

Muitos dos estudos da etnomusicologia médica – talvez a maioria até o 

momento – estão relacionados com músicas que nem sempre estão dentro do padrão da 

chamada “música ocidental”, mas daquelas que ainda estão no âmbito das “músicas 

exóticas”, ou “étnicas”. O que não é um pensamento de categorização “correto”, por 

assim dizer. Pois, levando em consideração os estudos realizados por Blacking (2000), 

pensamos, assim como o autor, que todas as músicas são étnicas, visto que toda forma de 

produção e escuta musical está inserido numa ou mais culturas. Pensar determinadas 

músicas como étnicas e outras não, é sempre colocar formas musicais e, em consequência, 

grupos – sociais, econômicos, etc –, uns como “melhores” (padrão) do que outros.   

Nesse ambiente de cura ritualística, o que poderíamos enxergar como 

algo meio terapêutico, também gostaríamos de destacar a pesquisa de mestrado de 

 
20 É o autor de Entre o voo e o pouso de Yapucani e os repertórios musicais xamânicos do povo Ka’apor 

(2019). 
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Christian Weik: Música no neoxamanismo de ayahuasca: as cerimônias da Sétima Lua e 

do Voo da Águia (2017)21. No resumo o autor escreve: 

O movimento neoxamântico revelou-se enquanto berço de um circuito 

enteogênico, alinhado a uma nova consciência religiosa, eclética e 

híbrida, na qual a ayahuasca, enquanto medicina da floresta central, é 

utilizada junto com outras medicinas secundárias, como o tabaco, a 

sananga e o rapé, cada uma com seu repertório de ritos, símbolos e 

músicas próprios, em constante processo de diálogo, amplidão e 

transformação. Nesse contexto, a música assume diversas funções, tais 

como: chamar e direcionar a força da ayahuasca; transmitir enunciados 

cosmológicos, eliminar os sintomas da peia; articular conhecimentos 

sinestésicos, inclusive expressos no recebimento de novas canções 

ayahuasqueiras; entre outras (WEIK, 2017, p. 7, grifos do autor). 

 

Durante parte do trabalho de campo para a pesquisa que acabamos de 

citar, percebemos, durante a cerimônia do Voo da Águia, em Camaragibe, Recife, em 

outubro de 2016, no qual estávamos presentes, como a música aparece como um dos mais 

importantes fios condutores de todo o processo de cura e recebimento das diversas 

medicinas. O relado das pessoas no final é de cura. Todavia não dá para saber o quanto 

isso realmente é efetivo. Logo, faz-se urgente o estudo dessas experiências com a 

utilização de mecanismos como as neurociências, por exemplo. Inclusive para sair do 

âmbito do “místico” e comprovar o que é realmente efetivo e o que não é. 

 

“Música” é tão diversa quanto o número de pessoas que existem. Ao 

longo da história, o potencial, o poder transformador da música e das 

práticas relacionadas tem sido central para as culturas através do 

planeta, e a música tem sido muito mais do que uma ferramenta para 

evocar a resposta de relaxamento. Foi um contexto e um veículo para 

expressar as crenças mais profundamente arraigadas e aspirações da 

vida humana e uma maneira de criar ou recriar um estado equilibrado e 

saudável de estar dentro de indivíduos, famílias e sociedades (KOEN, 

BARZ, BRUMMEL-SMITH, 2008, p. 12). 

 

 

 
21 Ela não está disponível na internet. Tivemos acesso através do próprio autor.  
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5. Considerações finais 

 Diante do que foi apresentado concluímos que, embora já exista um 

material considerável de pesquisas na área da etnomusicologia médica no Brasil, essa 

nomenclatura ainda não é frequentemente utilizada, seja, talvez, por falta de 

conhecimento da categorização, seja pelo fato de os pesquisadores não considerarem seus 

estudos dentro do âmbito de algo que possa ser chamado de medicina, ou por esse tipo de 

investigação não estar sendo realizada. Além disso, é perceptível que a palavra cura é 

mais frequente do que a palavra saúde. Percebe-se ainda que estas pesquisas estão, em 

boa parte, relacionadas com culturas xamânicas, ou outras que não fazem parte do “padrão 

ocidental”. 

 O diálogo entre etnomusicologia, cura, saúde e neurociências parece 

ainda não existir no Brasil. Sugerimos para revisões futuras a abordagem da 

musicoterapia na busca, visto que a divisão entre musicologia e etnomusicologia pode 

causar desencontros em novas subdivisões que envolvem pesquisas com outras grandes 

áreas. Apontamos ainda como urgente a necessidade de um suporte neurocientífico para 

estudos sobre música e os processos de curas encontrados nas diversas culturas e 

manifestações, para que possam sair do âmbito do “místico” e avançar cientificamente.  
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QUAIS OS FATORES QUE PODEM INTERFERIR NA 

PERCEPÇÃO DA EXPRESSIVIDADE INTERPRETATIVA 

MUSICAL? 
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 João P. Leite  

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo estudar a percepção da expressividade por 3 grupos 

de estudantes de graduação de ambos os sexos com diferentes graus de treinamento musical. Os 

voluntários ouvintes analisaram 4 gravações (2 cognitivas e 2 afetivas) executadas por 2 pianistas. 
Os resultados indicam que os grupos com treinamento musical perceberam maior grau de 

expressividade nas execuções afetivas comparadas às execuções cognitivas, porém o grupo sem 

treinamento musical não identificou tais diferenças. Entre as pessoas do sexo feminino, apenas as 

musicistas perceberam diferenças entre as execuções cognitivas e afetivas de ambos os pianistas. 
Esses dados sugerem que vários outros fatores, além do treinamento musical e gênero, podem 

estar envolvidos na percepção da expressividade musical. 

 

Palavras-chave: música, expressividade, emoção, cognição. 
 

 

Title of the Paper in English: Which Factors May Interfere in the 

Perception of Musical Interpretative Expressivity? 
  

Abstract: This study aimed to investigate the perception of expressiveness by 3 groups of 

undergraduate students of both sexes with different degrees of musical training. Listening 

volunteers analyzed 4 recordings (2 cognitive and 2 affective) performed by 2 pianists. The results 

indicate that the groups with musical training perceived a higher degree of expressiveness in 

affective performances compared to cognitive performances, but the group without musical 

training did not identify such differences. Among females, only musicians noticed differences 

between the cognitive and affective performances of both pianists. These data suggest that several 

other factors besides musical training and gender may be involved in the perception of musical 

expressiveness.).   

 

Keywords: music, expressivity, emotion, cognition.  
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1. Introdução  

 A música pode provocar várias reações nos estados mentais, físicos 

(BLOOD E ZATORRE, 2001; LUNDQVIST, CARLSSON ET AL., 2009; 

KRUMHANSL, 1997), emocionais (BLOOD E ZATORRE, 2001; BROWN, 

MARTINEZ ET AL., 2004; LEVITIN E TIROVOLAS, 2009), porém não se sabe ao certo 

como a música consegue causar tais emoções. 

Um aspecto que é considerado fundamental no estudo da performance musical é 

a expressividade (LINDSTRÖM, JUSLIN ET AL., 2003),  pois a execução musical  tem 

um papel crucial na modelação de como o ouvinte irá experimentar a obra musical 

(LINDSTRÖM, JUSLIN ET AL., 2003; JUSLIN J.N, 2010A).  

A questão da definição da expressividade é complexa, pois existe também uma 

divergência entre os músicos na concepção de qual seria a melhor forma de se22 conseguir 

obter a expressividade musical, havendo duas tendências distintas. A primeira é mais 

técnica na qual há um planejamento de como serão utilizados os meios musicais tais como 

tempo, intensidade e timbre. A segunda é mais espontânea e instintiva, e é baseada no 

conceito de que “um músico não pode emocionar outros a menos que ele mesmo esteja 

emocionado” (Ramos e Santos, 2010). Embora esse conceito não seja consensual 

(JUSLIN E TIMMERS, 2010), ele é bastante difundido no meio musical (LINDSTRÖM, 

JUSLIN ET AL., 2003; WOODY E MCPHERSON, 2010; VAN ZIJL E SLOBODA, 

2011). Em estudo (LINDSTRÖM, JUSLIN ET AL., 2003) envolvendo estudantes de 

música de 3 países (Inglaterra Suécia e Itália), 60% dos participantes relataram a 

necessidade de sentir a emoção para poder transmiti-la.  E em uma investigação (VAN 

ZIJL E SLOBODA, 2011) a respeito da relação entre a emoção vivenciada pelos 

intérpretes e a construção da expressividade musical, todos os 8 estudantes de música 

 
22E -mail dos autores- Marcia K. K. Higuchi: higuchikodama@uol.com.br  Frederico G. Graeff: 

hegog@hotmail.com Cristina M. Del Ben: Delben@frmp.usp.br João Pereira Leite: jpleite@fmrp.usp.br 

 

mailto:higuchikodama@uol.com.br
mailto:hegog@hotmail.com
mailto:Delben@frmp.usp.br
mailto:jpleite@fmrp.usp.br


 

 

131 

 

 

participantes considerarem que seus sentimentos eram os aspectos mais importantes para  

conduzir suas interpretações. 

Juslin e Vastfjall (2008) propuseram a existência de sete mecanismos distintos em 

relação às respostas emocionais à música. Um dos mecanismos propostos, chamado 

"Contágio emocional", é suposto explicar a importância da emoção do intérprete na 

expressividade musical. De acordo com esse mecanismo, durante o processamento de um 

estímulo indutor de emoção, o sistema nervoso ativaria uma cadeia de reações. Essas 

reações podem influenciar várias atividades do ser humano, como entoação de voz, 

gestos, postura corporal, expressão facial (EKMAN, 1973), influenciando também a 

forma como um músico toca seus instrumentos (SLOBODA & DAVIDSON, 2003). 

Essas reações nas execuções musicais podem resultar em variações da dinâmica, 

articulação, agógica entre outros (SLOBODA E DAVIDSON, 2003). Como 

consequência, os ouvintes poderiam perceber essas mudanças emocionais e mimetizá-las 

internamente levando a uma indução da emoção expressa pelo músico (Higuchi, Fornari, 

Del Ben, Graeff, & Leite, 2011). 

Em um trabalho anterior (Higuchi et al. 2011), comparamos a influência da 

focalização da atenção em aspectos cognitivos ou emocionais nas execuções pianísticas 

de um mesmo repertório. Nas performances cognitivas, os músicos planejaram e 

monitoraram cada nota que tocavam, tentando manter o tempo preciso, enquanto nas 

performances afetivas os músicos concentraram sua atenção na emoção de tristeza que a 

peça transmitia. Os resultados desse estudo mostraram que performances afetivas 

apresentaram características mais expressivas como legato, agogógica e variações na 

dinâmica, em comparação com as cognitivas. Esses dados indicam a que emoção pode 

influenciar as execuções pianísticas induzindo características interpretativas condizentes 

à expressividade, porém nesse estudo, a capacidade dos ouvintes de perceber a diferença 

de nível de expressividade entre os dois tipos de performances não foi avaliada. 
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2. Objetivos e Metodologia 

Neste presente trabalho, levantamos a hipótese de que se a emoção do intérprete 

é importante para a expressividade, os ouvintes irão perceber maior grau de 

expressividade nas gravações das performances afetivas do que na das performances 

cognitivas. Portanto, este estudo teve como objetivo comparar o grau da expressividade 

das performances cognitivas e afetivas percebidas por ouvintes de diferentes gêneros 

(masculinos e femininos) com diferentes graus de treinamento musical.   

Objeto de estudo:  o grau de expressividade de 4 performances (1 performance 

cognitiva e 1 afetiva de 2 pianistas) foram analisadas. O repertório é uma adaptação dos 

32 compassos iniciais do Trauer (tristeza em Alemão) em Fá M, uma das doze peças para 

piano a quatro mãos para crianças grandes e pequenas, opus 85 de Robert Schumann. As 

gravações foram executadas por 2 estudantes graduandos em curso de bacharelado em 

piano do Instituto de Artes da UNESP, acompanhados pela primeira autora deste trabalho 

que executou a parte secondo.  

Treinamento: na preparação para a gravação do material, os voluntários 

inicialmente passaram por 5 sessões de treinamentos, com duração de uma hora cada, 

onde foi realizado: 1) Todo o processo de memorização, implícita e explícita, desta peça. 

2) O desenvolvimento da expressividade, utilizando um estímulo emocional (descrito 

abaixo). 3) As instruções de como deveriam ser realizadas as execuções com a atenção 

focalizada em aspectos afetivos e em aspectos cognitivos. 

Estímulo emocional: a utilização desse estímulo emocional teve como objetivo 

associar a música com cenas tristes para que os pianistas pudessem vivenciar esta emoção, 

promovendo assim a sua expressão através da interpretação musical. Para a confecção do 

estímulo emocional foram apresentadas aos pianistas fotos de contexto triste, 

selecionados do IAPS (International Affective Picture System) com o fundo musical da 

peça utilizada nesta pesquisa (Trauer) gravada pelo pianista João Carlos Martins. 

Gravações: Foi realizada uma sessão de gravação com duração de 1 hora cada, 

onde os voluntários tocaram diversas vezes a peça nas duas condições de atenção: afetivas 

e cognitivas.  
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 De cada voluntário foi selecionada uma gravação afetiva e uma cognitiva, 

considerada como a que melhor representava cada condição de atenção para que seus 

graus de expressividade fossem analisados por voluntários ouvintes.  

As gravações foram produzidas utilizando um Piano Steinway série D, 3 

Microfones Neumman KM 184, 2 Microfones DPA 4006, Cabos Canaire, mesa de 

gravação Mackie 32/8. 

Um dos pianistas se autodenominou mais expressivo do que técnico, e outro se 

autodenominou mais técnico do que expressivo.  

Participantes ouvintes: Cinquenta e seis estudantes de graduação da Universidade 

de São Paulo foram divididos em 3 grupos, de acordo com a sua formação acadêmica e 

musical.  

O grupo Bio foi formado por 20 estudantes de graduação (10 mulheres e 10 

homens) em área biológica sem treinamento musical ou com máximo 1 ano de 

aprendizado musical fora da escola formal e com idade entre 18 e 29 anos (média 21 anos 

desvio padrão 2,35). 

 O grupo BioMus foi composto por 18 estudantes (9 mulheres e 9 homens) de 

graduação em área biológica com 1 ano ou mais de aprendizado musical e com idade 

entre 18 e 28 anos (média 21 anos desvio padrão 2,4). Esses voluntários estudam ou 

estudaram música durante 1 a 15 anos (média 5,3 anos, desvio padrão 4,7). 

O grupo Mus foi formado por 18 estudantes de graduação em música (9 mulheres 

e 9 homens) com idade entre 17 e 25 anos (média 20 anos desvio padrão 2, 01). Esses 

voluntários tiveram de 2 a 14 anos de estudo musical (média 7,5 anos, desvio padrão, 

3,58).  
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 Procedimento: os voluntários inicialmente preencheram um questionário e 

receberam as seguintes instruções: 

- Nós estamos interessados em saber se a forma como um pianista executa uma peça 

influencia na expressividade da sua interpretação. Nesta tarefa, você ouvirá o mesmo 

trecho de música tocado de quatro maneiras diferentes por dois pianistas. Você deverá 

se concentrar, mas não deve analisar a execução, apenas senti-la. Ao final de cada 

trecho, você deverá informar o grau da expressividade (capacidade de transmitir 

emoção) de cada interpretação, numa escala como a apresentada a seguir: 

 

Após lerem as instruções, apresentamos dois exemplos, um exemplo de uma 

execução inexpressiva e uma execução afetiva. A expressividade foi definida como 

capacidade de transmitir emoções, pois a transmissão de emoção envolve tanto a 

percepção como indução da emoção. Para evitar qualquer tipo de indução, não 

fornecemos qualquer outra informação a esse respeito além desta definição e dos 

exemplos.  

As sequências das apresentações das quatro execuções analisadas foram feitas de 

forma alternada para que as execuções fossem apresentadas equilibradamente em todas 

as ordens. No decorrer da audição das gravações, os voluntários tiveram seus olhos 

vendados. E após a audição de cada gravação, a venda dos olhos foi tirada para que 

pudessem responder ao questionário.  

Os graus de expressividade das 4 gravações (uma cognitiva e uma afetiva de cada 

um dos pianistas técnico e expressivo) foram medidos por escalas analógicas de 10 cm. 

O início da escala foi determinado 0 e o final da escala foi determinado 10. Os voluntários 

foram instruídos a assinalarem com um traço vertical de 0 (representando ausência de 

expressividade) a 10 (representando o máximo de expressividade), determinando o grau 

da capacidade afetiva das performances.  As escalas analógicas foram medidas (de 0 a 10 

cm) 

  Análise: os dados foram analisados no pacote estatístico SPSS por meio de 

análises de variâncias (ANOVA) com medidas repetidas, sendo considerados os fatores 
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grupo (Bio, BioMus e Mus), sexo (masculino, feminino) e execuções (execução 

cognitiva-pianista técnico, execução afetiva-pianista técnico, execução cognitiva-pianista 

expressivo; execução afetiva-pianista expressivo). Quando encontramos diferenças 

significativas, aplicamos testes post hoc de Bonferroni.   

 

3.Resultados e Discussão 

As análises de variâncias com medidas repetidas indicam que o grupo Bio não 

conseguiu distinguir a diferença entre nenhuma das execuções cognitivas das afetivas [F 

(3,57)=1,65; p= 0,18]. Porém, os grupos, BioMus [F (3,51)= 9,68; P=0,00] e Mus 

[F(3,51)=38,35; p= 0,00]  tiveram percepções significativamente diferentes da 

expressividade das execuções. 

A figura 1 representa as médias e os erros padrões das avaliações realizadas nas 

escalas analógicas referentes ao grau de expressividade percebida pelos voluntários 

ouvintes em relação às execuções cognitivas e afetivas dos dois pianistas (o técnico e o 

expressivo). 

 

Figura 1. Grau de expressividade percebidos pelo grupo bio, biomus e mus referentes às 

execuções técnicas e expressivas do pianista técnico e expressivo. Médias e erros padrões nas 

performances cognitivas (coluna cinza) e afetivas (coluna branca) demonstram percepção de 

maior grau de expressividade nas performances expressivas entre os grupos com treinamento 

musical. 
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A execução cognitiva do pianista expressivo (média 4,97, erro padrão 0,836) foi 

percebida como menos expressiva do que a execução afetiva do pianista expressivo 

(média 7,31, erro padrão 0,467; p=0,031) pelo grupo biomus. Este grupo também 

considerou como menos expressiva a execução cognitiva do pianista técnico (média 

4,283, erro padrão 0,985), em comparação com a execução afetiva do pianista técnico 

(média 7,655, erro padrão 0,673 p= 0,006). 

O grupo Mus apresentou diferença na percepção de expressividade entre a 

execução cognitiva do pianista expressivo (média 3,522, erro padrão 0,737) e a execução 

afetiva do pianista expressivo (média 7,039, erro padrão 0,609 p < 0,001). Houve também 

diferença na percepção de expressividade entre a execução cognitiva do pianista técnico 

(média 2,578, erro padrão 0,503) e execução afetiva do pianista técnico (média 7,583, 

erro padrão 0,6; p, 0,001). 

A MANOVA de medidas repetidas também apontou para interações significativas 

entre os fatores sexo [F (2,6, 130,5) = 2,77; p=0,05] e grupo [F (5,22; 130,5) = 4,83; p 

<0,001];  interação sexo e grupo [ F(5,22; 130,5) = 3,81; p< 0,01].  

 Entre as mulheres, apenas as musicistas perceberam diferenças entre as execuções 

cognitivas e afetivas de ambos os pianistas [F (2,22; 24) = 37,57; p<0,01]. Os outros 

grupos femininos não perceberam diferenças entre as execuções cognitivas e afetivas de 

nenhum dos pianistas [Bio F (1,74; 15,6) = 0,63; p= 0,52 / Bio Mus F(2,65; 21,21) = 1,39; 

p= 0,27]. 

As figuras 2A 2B representam as médias e os erros padrões das avaliações 

realizadas nas escalas analógicas referentes ao grau de expressividade percebido pelos 3 

grupos de voluntários ouvintes do sexo feminino (figura 2A) e masculino (figura 2 B). 
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Figura 2A. Grau de expressividade percebidos pelas voluntárias dos grupos bio, biomus e mus 

referentes às execuções técnicas e expressivas dos pianistas técnico e expressivo. Médias e erros 

padrões nas performances cognitivas (coluna cinza) e afetivas (coluna branca) demonstram 

percepção de maior grau de expressividade nas performances expressivas apenas entre o grupo 

dos estudantes de música. 

 

Figura 2B. Grau de expressividade percebidos pelos voluntários do sexo masculino dos grupos 

bio, biomus e mus referentes às execuções técnicas e expressivas dos pianistas técnico e 

expressivo. Médias e erros padrões nas performances cognitivas (coluna cinza) e afetivas (coluna 

branca) demonstram percepção de maior grau de expressividade nas performances expressivas do 

pianista técnico em todos os grupos.  
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 Entre os homens, todos os grupos apresentaram diferenças significativas [Bio F 

(2,18; 19,6) = 5,44; p=0,012; Biomus F (1,6; 13,1) = 15,54; p=0,001; e Mus F (1,94; 15,5 

= 11,64; p=0,001]. Porém, de acordo com as análises das variâncias com medidas 

repetidas dentro de cada nível, apenas os estudantes da área biológica com conhecimento 

musical distinguiram as execuções cognitivas e afetivas dos pianistas expressivo (p=0,02) 

e técnico (p =0,01). Os voluntários sem conhecimento musical conseguiram perceber a 

diferença entre a execução cognitiva do pianista técnico com as execuções afetivas do 

pianista expressivo (p=0,02) e técnico (p<0,01). Porém eles não foram capazes de 

diferenciar entre a execução cognitiva do pianista expressivo com as execuções afetivas 

de ambos os pianistas. Os estudantes do sexo masculino do departamento de música 

(grupo Mus) não fizeram distinção no grau da expressividade entre a execução cognitiva 

e afetiva do pianista expressivo (p=0.19). Eles reconheceram diferença entre as execuções 

cognitivas do pianista expressivo com a execução afetiva do pianista técnico (p=0,04). 

As diferenças entre a execução cognitiva do pianista técnico e as execuções afetivas do 

pianista expressivo (p=0,01) e técnico (p<0.01) foram também percebidas pelos músicos.      

 

Discussão: Como foi demonstrado na figura 10, não encontramos diferenças 

significativas entre as execuções afetivas e cognitivas nas avaliações do grupo de 

estudantes sem conhecimento musical. Porém os voluntários com conhecimento musical 

tanto da área biológica como do departamento de música reconheceram as diferenças de 

forma significativa. Foi um resultado inesperado, uma vez que havíamos suposto que 

todos os grupos reconheceriam a diferença.  

 Embora os resultados possam indicar que a percepção da expressividade seja 

dependente de um aprendizado e vários dados possam reforçar tal interpretação, é 

possível encontrar outras alternativas para análise desses resultados, assim como 

encontrar fatores que contrapõem tal afirmação.  

Entre os dados que reforçam que a interpretação é dependente de aprendizado, 

encontramos estudos que indicam que o treinamento melhora a capacidade perceptiva 
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musical (BIGAND E POULIN-CHARRONNAT, 2006). Outro estudo indica que a 

ativação cerebral na audição de acordes consonantes e dissonantes, é diferente entre 

músicos e não músicos (Minati, ROSAZZA et al., 2008). Músicos apresentam uma maior 

ativação nas áreas motoras comparadas a não músicos durante a percepção rítmica 

(GRAHN E BRETT, 2007). Portanto, se o treinamento melhora a capacidade perceptiva 

musical, é possível interpretar que uma parte da diferença da percepção da expressividade 

entre os grupos seja realmente resultante de um treinamento ou maior exposição à música. 

Porém, outros dados apresentados neste estudo indicam que a diferença na percepção da 

expressividade musical pode não ser resultante apenas de treinamento. Constatamos que 

houve uma grande diferença na avaliação entre os grupos e também entre os gêneros 

como vimos nas figuras 11A e B.  

Apenas os grupos das mulheres que estudam no departamento de música 

perceberam diferenças no grau da expressividade entre as execuções cognitivas e afetivas. 

As estudantes da área biológica, mesmo com um treinamento musical, não identificaram 

tais diferenças de forma significativa, enquanto que no grupo dos homens sem 

conhecimento musical, identificou diferença entre a execução cognitiva e afetiva do 

pianista técnico.  Portanto se os leigos do sexo masculino identificaram diferenças, não 

identificadas por mulheres com treinamento musical superior a um ano, esses dados 

reforçam a ideia de que a percepção da expressividade interpretativa musical pode não 

ser subordinada apenas ao treinamento musical.  

Outros fatores podem estar refletindo em tais resultados. Por exemplo, estudo 

(TRIMMER E CUDDY, 2008) indica que a inteligência emocional, e não o treinamento 

musical, prediz a capacidade do reconhecimento da prosódia emocional da fala. Embora 

a inteligência emocional seja um aspecto complexo de ser utilizado como referência, é 

interessante encontrar dados que supõem que outro aspecto diferente do treinamento 

musical possa predizer a capacidade do reconhecimento da prosódia emocional.  Esses 

dados ganham maior relevância nesse presente trabalho pelo fato da expressividade da 

interpretação musical ter sido frequentemente relacionada com a prosódia (JUSLIN, 

1997; PERETZ E ZATORRE, 2005). Assim, é possível supor que outro fator como a 

inteligência emocional também influencie esses resultados. É possível também especular 
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que pessoas com maior inteligência emocional optem por uma profissão que esteja 

relacionada à expressividade emocional. Porém, não podemos afirmar que os grupos que 

perceberam melhor a diferença entre as execuções, tenham maior inteligência emocional, 

tão pouco podemos afirmar que os homens possuem uma inteligência emocional maior 

que as mulheres.  Estudo indica que mulheres reconhecem expressão facial emocionais 

mais rapidamente que os homens (MANDAL E PALCHOUDHURY, 1985).  

Outro dado que pode influenciar tais resultados reside no fato de pessoas de perfis 

diferentes escutarem músicas com objetivos diferentes. Por exemplo, as pessoas 

extrovertidas e intelectualmente engajadas e aquelas que têm QI mais elevados tendem a 

utilizar música de maneira racional e cognitiva. Ao passo que pessoas neuróticas, 

introvertidas, e não conscienciosas, geralmente usam para regulação emocional 

(CHAMORRO-PREMUZIC E FURNHAM, 2007).  

Portanto, se pessoas de diferentes perfis utilizam a música de maneiras distintas, 

é possível que a audição musical visando objetivos diferentes possa resultar em utilização 

processamentos musicais diversos.  Por exemplo, (JUSLIN E VASTFJALL, 2008) 

propõe existência de sete mecanismos distintos de respostas emocionais para música que 

são: 

1)  Reflexo do tronco cerebral – processo no qual a emoção é induzida por causa de 

uma ou mais característica acústica da música que é processada pelo tronco 

cerebral para indicar um sinal ou evento potencialmente importante.  

2) Condicionamento evolutivo - processo no qual uma emoção é induzida por uma 

peça musical simplesmente porque esse estímulo foi pareado repetidamente com 

outro estímulo positivo ou negativo.  

3) Contágio emocional – processo no qual a emoção é induzida, pois o ouvinte 

percebe as expressões emocionais da música e então arremeda essa expressão 

internamente. 

4) Imaginação visual – é o processo pelo qual a emoção é induzida ao ouvinte porque 

ele evoca uma imagem visual enquanto escuta a música.  

5) Memória episódica - é o processo no qual uma emoção é induzida ao ouvinte 

porque a música evoca uma memória de um evento particular da vida do ouvinte.  



 

 

141 

 

 

6) Expectativa musical – é o processo pela qual uma emoção é induzida para o 

ouvinte porque uma específica característica da música é violada.  

7) Embarque rítmico refere ao processo no qual uma emoção induzida por uma peça 

musical por causa da interação entre o ritmo da música e o ritmo interno do 

ouvinte. 

A expressividade utilizada pelos voluntários pianistas está ligada à expectativa 

musical, pois justamente encontramos violação da expectativa interpretativa musical na 

questão fraseológica e agógica (HIGUCHI E LEITE, 2009; HIGUCHI, FORNARI ET 

AL., 2010, HIGUCHI ET AL 2011, HIGUCHI 2012) nas execuções afetivas deste 

presente trabalho. 

Entendemos que haveria possibilidade de pessoas de sexos diferentes utilizarem 

mecanismos distintos para respostas emocionais, pois historicamente exerceram funções 

diferentes. Possivelmente as mulheres tenham uma tendência a utilizar mais o mecanismo 

do contágio emocional e os homens tendência a utilizar mais a expectativa musical. 

A tendência das mulheres utilizarem mais o contágio emocional, poderia ser 

explicada pelo fato de historicamente, as mulheres serem responsáveis por cuidar da prole 

(Huron e Margulis, 2010), enquanto os homens serem responsável pela caça. Para criação 

da prole, é muito importante entender as expressões dos filhos tanto verbal como 

prosódica, e reconhecer incongruência entre ambas. Evidências, que reforçam a suposição 

de que as mulheres utilizam mais o contágio emocional, baseiam-se no fato delas 

manifestarem maiores interferências quando sinais de linguagem e prosódia estão 

incongruentes (SCHIRMER E KOTZ, 2003).  

Por outro lado, os homens podem ter a tendência a utilizar mais o mecanismo da 

expectativa musical. Essa tendência pode ser explicada, pois, por serem historicamente 

responsáveis pela caça, os homens tiveram que desenvolver muito mais a percepção da 

quebra da expectativa de eventos. Pois a quebra da expectativa sonora de um ambiente 

poderia representar uma caça ou um predador. 

Por esse motivo, os voluntários do sexo masculino sem conhecimento musical, 

embora não tenham uma ideia de sintaxe expressiva muito bem definida e a percepção 
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bem aguçada, já seriam capazes de perceber as diferenças de violações do fraseado 

musical entre as execuções cognitivas e afetivas do pianista técnico.  

Porém, as estudantes da área biológica podem não ter percebido que a violação da 

sintaxe interpretativa seria considerada expressividade. Por utilizar mais o contágio 

emocional do que a expectativa, elas buscariam mais determinados tipos de música que 

trouxessem algum tipo de prazer. Porém, por sentir mais o contágio, e o estímulo 

emocional ser tristeza, as estudantes talvez buscassem justamente uma interpretação que 

trouxesse alguma emoção de valência positiva, e elas tenderiam a não analisar uma 

música tocada de uma forma triste como expressiva. Essa hipótese é fortalecida por 

estudos que indicam que as mulheres sentem mais tristeza em respostas à música que 

apresenta andamento mais lento  e modo menor que os homens (WEBSTER E WEIR, 

2005), e que elas preferem músicas de valência positiva (HUNTER, SCHELLENBERG 

ET AL., 2011). Porém, as voluntárias do departamento de música, muito mais 

familiarizadas com tal tipo de mecanismos, já seriam capazes de reconhecer a quebra da 

sintaxe interpretativa como expressividade musical.  

O fato de as estudantes do departamento de música identificarem diferenças nos 

graus de expressividade entre as execuções cognitivas e afetivas, poderia sugerir que o 

treinamento musical melhora a capacidade de reconhecimento expressivo. Porém, como 

não houve diferença entre os grupos das estudantes da área biológica com e sem 

conhecimento musical, podemos supor que haja também uma diferença entre os perfis 

das estudantes de áreas distintas. As musicistas poderiam ser mais ou menos 

conscienciosas, assim poderiam escutar as execuções utilizando mecanismos distintos das 

estudantes de áreas biológicas.  

Entretanto é difícil encontrar um motivo pelo qual os voluntários do sexo 

masculino do departamento de música não conseguiram identificar a diferença entre as 

execuções cognitiva e afetiva do pianista expressivo. Por terem um treinamento musical 

maior do que os voluntários da área biológica com conhecimento musical, a priori 

deveriam perceber mais as diferenças da expressividade interpretativa. Talvez os 

estudantes do departamento de música poderiam ser mais sensíveis que os estudantes da 

área biológica, assim eles reconheceriam na interpretação cognitiva do pianista 
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expressivo, um outro tipo de mecanismo que identificasse mais expressividade nesta 

forma de execução.   

 A análise de todos esses dados permite-nos supor que as mulheres tenham 

ativações cerebrais distintas comparadas aos homens na escuta musical. Estudo com EEG  

que avaliou a coerência da banda alfa intracortical em relação as emoções subjetivas  entre 

homens e mulheres durante audições musicais corrobora essa ideia (FLORES-

GUTIERREZ, DIAZ ET AL., 2009).  Nesta investigação foi demonstrando que na 

audição de músicas que suscita emoções agradáveis, são sustentadas por coerência de 

oscilações nos hemisférios esquerdo em ambos os sexos, porém uma rede maior é 

observada nas mulheres. Os autores ainda comentam que o fato de homens demonstrarem 

menos diferenças significativas que as mulheres, podem implicar em um envolvimento 

mais subcortical em homens e mais cortical em mulheres. Em outras palavras, é bastante 

provável que os diferentes gêneros tenham tendência em analisarem a expressividade 

interpretativa musical utilizando dominantemente, áreas cerebrais distintas. 

 

5. Conclusão 

Os resultados das avaliações do grau de expressividade por ouvintes reforçam 

parcialmente a teoria do contágio emocional, pois os grupos com treinamento musical 

reconheceram diferença no grau da expressividade entre as execuções cognitivas e 

afetivas dos dois pianistas. Porém uma análise mais detalhada indica que a percepção da 

expressividade é uma questão mais complexa, uma vez que os dados obtidos nesse 

trabalho indicam que vários outros fatores poderiam influenciá-la. Portanto outros 

estudos a respeito da percepção da expressividade musical seriam necessários para o 

melhor entendimento de quais fatores poderiam influenciar tal percepção.  
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A ABORDAGEM DA NEUROCIÊNCIA SOBRE O IMPACTO DO 

ESTRESSE NA SAÚDE EMOCIONAL DE ESTUDANTES DE 

MÚSICA: UMA PESQUISA DE CAMPO NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PERNAMBUCO23 

  

Viviane dos Santos Louro24 
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 Plínio Gladstone Duarte 
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Resumo: este artigo é parte do resultado de uma pesquisa realizada no departamento de música 

da Universidade Federal de Pernambuco. Foi feito um mapeamento do nível de estresse e sua 

influência na saúde mental de alunos do curso de música da UFPE. Participaram 103 alunos 
voluntários. Todos preencheram um questionário, elaborado a partir de testes validados pela 

psicologia. Os resultados foram discutidos à luz da neurociência e apontaram que dos 103 alunos, 

44 apresentam sintomas graves de adoecimento emocional, bem como, altos níveis de estresse e 

diminuição das horas de sono após entrarem para o curso de música. 
 

Palavras-chave: estresse, estudantes de música, neurociência, saúde emocional. 
 

 

The Neuroscience approach on the impact of stress on the emotional health of 

music students: a Field Research at a Federal Northeastern University 

 
Abstract: This article is part of the result of a research carried out in the music department of the 

Federal University of Pernambuco. A mapping of the stress level and its influence on the mental 

health of UFPE music students was made. 103 volunteer students participated. They all completed 

a questionnaire, drawn from tests validated by psychology. The results were discussed in the light 

of neuroscience and pointed out that out of 103 students, 44 have severe symptoms of emotional 

illness, as well as high stress levels and decreased sleep hours after entering the music course. 

Keywords: stress, music students, neuroscience, health emotional. 
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1. Introdução  

Segundo Mondardo e Pendon (2005), a ansiedade, o estresse, a depressão e 

as doenças psicossomáticas têm influenciado diretamente no desempenho escolar de 

estudantes. Segundo Vasconcelos (2004), “estima-se que de 15% a 25% dos estudantes 

universitários apresentam algum tipo de transtorno psiquiátrico durante sua formação 

acadêmica” (p. 136). Um estudo feito em 2010, publicado pela Universidade de São Paulo 

(USP), mostra a interferência do estresse na qualidade de vida de pessoas atuantes em 

categorias profissionais diferentes, concluindo que 100% dos estudantes entrevistados (de 

18 a 29 anos) estavam com o nível elevado de estresse, em comparação com outros 

profissionais que chegaram à média de 80%, no nível de estresse (SADIR; BIGNOTTO; 

LIPP, 2010, P. 77).  

Um alto nível de ansiedade pode desencadear na Síndrome de Adaptação 

Geral (SAG). Esta síndrome foi nomeada pelo cientista europeu Hans Selye, o qual é 

considerado o pai da “estressologia”. Em um de seus artigos, publicado em 1973, ele cita 

que “todos sabem o que é o estresse, mas, ninguém sabe o que é estresse” (SELYE, 1973, 

P. 692). Para ele, o estresse está presente em cada ação e movimento que fazemos, tanto 

físico quanto mental. Enfatiza ainda, que o estresse é um estímulo “não especificado”, 

que vem a favor ou contra o nosso organismo, no qual haverá uma reação de alerta, defesa 

ou adaptação. À luz da neurociência, o estresse está diretamente relacionado ao nível do 

cortisol que afeta o cérebro. Segundo Tortora e Derrickson (2010), o cortisol é um 

hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, as quais estão presentes no sistema 

endócrino, sob a ação da adrencorticotrofinas (ACTH) e que tem a função de regular o 

metabolismo de carboidratos, proteínas e lípides, estabilizando a pressão arterial e os 

níveis de açúcar, que quando liberado de forma equilibrada, colabora no controle do 

estresse. Consequentemente, quando o cortisol não é liberado nas dosagens corretas, 

quando exposto a algum estressor, o organismo pode reagir com o aumento da frequência 

cardíaca, dilatação das pupilas, aumento da sudorese, tonificação da energia muscular 

com o aumento da glicemia, diminuição da atividade do sistema imunológico e paralisação 

da função de renovação e criação de tecidos, para que o organismo se concentre na 

obtenção de energia e iniba os efeitos do estressor, isso é conhecido como ativação do 

sistema simpático, um mecanismo natural e inconsciente do corpo que tem por principal 
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objetivo deixar o ser humano disposto para luta ou fuga, caso esteja em perigo (LENT, 

2010).  

Em uma pesquisa feita na Universidade de Freiburg (Alemanha), foram 

investigados estudantes, desde os semestres iniciais, das áreas de medicina (266 

estudantes), psicologia (71 estudantes), esportes (71 estudantes) e música (247 

estudantes). A pesquisa teve o intuito de comparar a intensidade do estudo e as condições 

de saúde entre estudantes de música e de outros grupos. Dentre estes, os estudantes de 

música obtiveram resultados significativamente maiores em relação aos estudantes de 

medicina e esportes, nos testes de sintomas de dano físico. Outro teste aplicado pela 

mesma equipe foi o de depressão, resultando que 8,4% dos estudantes de música estavam 

com tendência à depressão e 33,5% apresentaram um nível consideravelmente maior de 

ansiedade em relação aos outros grupos de estudantes, estando, os de música, no topo ou 

acima do limite. Como conclusão da pesquisa, Spahn, Strukely e Lehmann (2004), 

afirmam que “o alto nível de problemas de saúde em estudantes de música, comparado 

com outros estudantes, requer uma prevenção específica e uma promoção de medidas 

apropriadas para eles”. Sendo assim, é possível afirmar que músicos também podem 

sofrer de problemas emocionais e psicológicos, principalmente enquanto estudantes, por 

muitos fatores que estão presentes na rotina acadêmica, desde de cunho externo como 

logística de locomoção à universidade até devido a experiências no próprio processo de 

ensino-aprendizagem, tais como pressões internas de autocobrança, excesso de 

atividades, dentre outras. 

  Dado as colocações acima, a pesquisa aqui apresentada teve por 

objetivo fazer um mapeamento do nível de saúde mental e estresse de 103 estudantes 

Universitários do curso de Licenciatura em música de uma Universidade Federal 

nordestina, no ano de 2018. Este artigo tem, portanto, o objetivo de apresentar parte dos 

resultados dessa pesquisa e discuti-los à luz das neurociências. Tal pesquisa se justifica 

pela importância de compreendermos melhor os fatores estressores do universo 

acadêmico musical para que, a partir disso, possamos pensar ações coletivas de combate 

ao estresse e uma melhor qualidade de vida no processo de ensino/aprendizado musical 

superior. 
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2. Metodologia 

A pesquisa de campo aqui exposta, de cunho quantitativo25 foi realizada em 

uma Universidade Federal nordestina (Brasil). Esse projeto foi aprovado pelo 

departamento de música da Universidade e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa26. 

O trabalho foi coordenado por uma equipe formada por um docente do departamento de 

música que possui doutorado em neurociência, uma psicóloga colaboradora e quatro 

alunos da graduação, sendo um do curso de biomedicina com especialização em 

neurofisiologia e três do curso de Licenciatura em música.  

     O objetivo da pesquisa foi verificar o nível de estresse e os fatores que 

levam a sintomas de adoecimento emocional dos alunos do curso de música, uma vez que 

nos últimos anos houve um aumento nos casos de adoecimento psíquico do alunado - 

dentro do departamento de música - chegando a internações em instituições psiquiátricas 

e tentativas de suicídio. Isso gerou a curiosidade e necessidade de saber os motivos que 

levam muitos alunos a esse adoecimento, para que a posteriori, se possa pensar em ações 

para minimizar o impacto do estresse na vida acadêmica dos alunos. 

 Participaram da pesquisa 103 alunos voluntários de ambos os sexos (60 

homens, 33 mulheres, 10 sem resposta), entre 18 e 45 anos, sendo: 90 do curso de 

Licenciatura em Música, 7 do Bacharelado em música, 1 da pós-graduação em música e 

7 que não disseram a que vertente do curso de música pertencem. Antes de preencherem 

ao questionário da pesquisa, todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. A aplicação do questionário durou de 30 minutos e foram aplicados, 

impressos, individualmente. As identidades dos alunos nos questionários foram 

preservadas por questões éticas. Uma psicóloga colaboradora acompanhou todo o 

processo. A pesquisa foi concretizada dentro do departamento de música da Universidade 

em questão, entre julho a dezembro de 2018. 

    O questionário constou de 20 questões para que os alunos voluntários 

preenchessem. Ele foi elaborado a partir de testes já validados dentro da psicologia, tais 

 
25 O motivo pelo qual escolhemos a pesquisa quantitativa foi porque queríamos somente, nesse primeiro 
momento, saber a quantidade de alunos adoecidos e quais os fatores mais adoecedores da rotina dos 

estudantes de música. Como foi um N de 103, seria muito difícil fazer uma análise qualitativa desse 

montante. 
26 Número de aprovação da plataforma Brasil: CAAE10120318.80000.5208 
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como Inventário de ansiedade de Beck, a Escala HAD- Avaliação do nível de Ansiedade 

e Depressão) e o Mini International Neuropsychatric Interview (M.I.N.I -Versão 

brasileira 5.5.5) - Módulo C - Risco de suicídio. Não foram utilizados os testes originais 

já validados, uma vez que a equipe queria verificar se questões intrínsecas à rotina dos 

alunos de música contribuíam no adoecimento, sendo assim, o material de medida 

precisaria contemplar itens muito particulares sobre o curso e rotina dos alunos.  

 Foi elaborado um questionário fechado no qual, em algumas questões, 

os alunos precisavam escolher a alternativa mais coerente dentro de seu contexto, e em 

outras, tinham que atribuir notas de zero a cinco (sendo zero nada de estresse e cinco 

estresses insuportável). Os tópicos abordados no questionário foram: 

 

• Qualidade do sono e nível de estresse antes e depois de entrar na 

Universidade;  

• Rendimento acadêmico no decorrer do curso; 

• Se já possuía sintomas de adoecimento emocional ou transtorno 

psiquiátrico antes de entrar na Universidade; 

• Sintomas emocionais negativos ou positivos apresentados no decorrer 

do curso;  

• Indicação dos principais fatores estressores, tais como: a rotina de 

estudos, a exposição pública das avaliações, a estrutura física da 

Universidade, mobilidade e acessibilidade, relação professor/aluno, 

mercado de trabalho, trabalho de conclusão de curso, estágio 

curricular, dentre outras; 

•  Uso de substâncias químicas lícitas e ilícitas; 

•  Risco/ideação suicida.  

 

 

3.Resultados e Discussão 

 No presente estudo, as seguintes questões do questionários foram 

avaliadas: o nível de estresse, horas de sono, sintomas emocionais apresentados pelos 

alunos adoecidos e risco de suicídio (apresentados pela amostra de 103 alunos). Os 
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resultados estão apresentados  por meio de gráficos para facilitar a visualização e a 

discussão. A figura 1 aponta as respostas sobre o nível de estresse antes e depois de entrar 

para a Universidade; A figura 2 expõe os resultados no que tange as horas de sono (antes 

e depois de entrar para o curso de música); A figura 3 aponta a quantidade de alunos com 

sintomas de adoecimento emocional; A figura 4 mostra os principais sintomas emocionais 

apresentados pelos alunos adoecidos e a figura 5 é sobre o risco de suicídio. 

 

 

Figura 1. Nível de estresse antes e depois do ingresso no curso de Música (0 e 1, marcam níveis 

baixos de estresse; 2 e 3, nível intermediário e 4 e 5, níveis insuportáveis de estresse de acordo 
com a percepção pessoal dos alunos sobre si mesmos). Os números no topo das barras indicam a 

quantidade de alunos que marcaram a resposta. 

 

     
  Antes do ingresso na música             Após ingresso na música 
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Nível 2 e 3

Nível 4 e 5

52 

40 
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Figura 2. Quantidade de horas de sono por noite, antes e depois do ingresso no curso de música. 

Os números após as barras marcam a quantidade de alunos que responderam. 

 

 

Figura 3. Quantidade de alunos com sintomas de adoecimento emocional no curso de música a 

partir do questionário aplicado. Os números dentro do disco marcam a quantidade de alunos que 

responderam. 
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Figura 4. Sintomas emocionais mais predominantes nos que apresentam adoecimento emocional 

(de 44 alunos). Os números sobre as barras marcam a quantidade de alunos que responderam. 

 

Figura 5. Risco de suicídio entre os alunos adoecidos emocionalmente (44 alunos). Os números 

no topo das barras  indicam a quantidade de alunos que responderam. 
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Araújo et al (2016), comentam sobre a importância do sono na vida e no 

aprendizado e dizem que a secreção de cortisol (hormônio do estresse) é realizada de 

acordo com o ritmo cicardiano (relógio biológico) em pessoas que possuem um ciclo 

sono-vigília estável, mas é alterada em pessoas que dormem pouco. Uma rotina intensa 

pode prejudicar a liberação natural e saudável do cortisol. Ainda segundo essa pesquisa, 

foi constatado que há uma variação de 15-60% para má qualidade do sono entre 

universitários”. Como podemos observar na Figura 1, aproximadamente 4,85% dos 

alunos (5 indivíduos) já adentraram a Universidade com estresse considerado 

insuportável, mas esse número aumentou sensivelmente, pois, após a entrada na 

Universidade, essa porcentagem chegou a aproximadamente 58,25% dos alunos com 

estresse insuportável. Apesar de não colocarmos no gráfico dos resultados, o questionário 

apontou que o estágio curricular obrigatório (no curso de Licenciatura) e o Trabalho de 

Conclusão de Curso (81 alunos de 103 para ambos), seguido das condições precárias do 

restaurante universitário  (80 alunos de 103), são os fatores mais estressantes da 

Universidade. Questões tais como ansiedade com o mercado de trabalho, mobilidade 

urbana e quantidade de disciplinas por semestre também foram apontados como forte 

desencadeadores de estresse. 

O aumento do nível de estresse dos alunos entra em consonância com a 

diminuição das horas de sono usufruídas pelos voluntários: antes de entrar para o curso, 

52 alunos (50,4%) dormiam até 8 horas por noite, o que é considerado a quantidade ideal 

de horas de sono para manutenção de uma boa saúde. No entanto, após entrarem para a 

faculdade, esse número caiu para 21 alunos (20,3%) - que ainda mantém esse ritmo de 

sono (8h por noite) - ou seja, uma diminuição de aproximadamente 30,1% de pessoas em 

relação a quantidade de horas de sono por noite; 24 indivíduos (23,3%) passaram a dormir 

no máximo até 4 horas, sendo que, antes de entrar para faculdade, somente 2 aluno (1,9%) 

dormiam até quatro horas, um aumento de 21,4% de pessoas no quesito poucas horas de 

sono. Além disso, foi constatado que alguns alunos adoecidos psiquicamente (dos 44 

alunos) apresentam insônia (13 indivíduos – 29,5%), o que induz ainda mais à produção 

alterada de cortisol, pela falta de sono contínuo. Com uma rotina repleta de momentos de 

pico emocional, o indivíduo passa a ter o nível de estresse muito elevado por ocasião de 
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estímulos estressores, o que, com o tempo, leva ao adoecimento psíquico, ou até mesmo, 

transtornos psiquiátricos, caso a pessoa já possua alguma carga genética para tal (VAZ, 

2013; VASCONCELOS, 2014). 

 Como coloca Joca et al (2003), a persistência e a intensidade exagerada do 

estresse (cortisol) no organismo, pode causar alterações no hipocampo, imprescindível 

para a memória e gerenciamento da vida (LENT, 2010). Durante situações de estresse, o 

hipocampo pode sofrer modulação pelo complexo amigdaloide - uma estrutura 

subcortical do lobo temporal, fundamental na elaboração de respostas emocionais frente 

a ameaças. O complexo amigdalóide atribui significado (positivo ou negativo) a novas 

experiências e modula processos plásticos27 sediados no hipocampo - envolvidos com o 

processamento de informações, especialmente durante situações de estresse 

(MCGAUGH, 2000). 

 Pela pesquisa por nós realizada, fica evidente que após a entrada na 

Universidade, os alunos passam a se estressar mais, e a dormir menos, devido a rotina 

intensa de atividades acadêmicas. Essa díade (muitos estresse/poucas horas de sono) pode 

ser um grande influenciador no adoecimento emocional, conforme aponta a Figura 3: de 

103 alunos, 44 apresentaram sintomas de adoecimento (42,7% dos alunos), sendo 

pensamentos negativos e sensação depressiva forte - o sintoma mais recorrente (27 alunos 

de 44 – 61,3%), precedido de insônia (13 alunos de 44 – 29,5%), mal estar físico (12 

alunos de 44 – 11,65%) e pânico total (7 alunos de 44 – 6,7%) ao pensarem na faculdade.28 

Cabe ressaltar que dos 44 adoecidos, somente 8 (7,76%) já possuíam sintomas emocionais 

graves ou transtornos psiquiátricos (confirmados com laudo médico) antes de entrar na 

Universidade, ou seja, 34 pessoas (de 44 – 77,2%) adoeceram após a entrada no curso de 

música. Isso tudo significa que esses alunos possivelmente estão com alterações 

neurofisiológicas devido ao estresse e essas alterações, tendo como alguns dos fatores o 

cortisol em excesso e privação de sono, pode contribuir no desenvolvimento de questões 

 
27 Do termo plasticidade, ou seja, a engenharia de conexões neurológicas a fim de produzir comportamento 

e aprendizado (LENT, 2010). 
28 Cabe ressaltar que as perguntas do questionário deixavam muito claro que os sintomas seriam em relação 

à universidade. 
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muito mais graves, como alterações hipocampais e até mesmo tendência ao suicídio 

(VASCONCELOS, 2017; DANTAS, 2017).  

Quando muito intenso, o estresse repetido, além de causar alterações no 

hipocampo (que com o tempo gerará problemas de memória), diminui o número e a 

função de receptores de serotonina29, um neurotransmissor fundamental na regulação do 

humor (Van Riedel, 2003). Dessa maneira, o prejuízo da neurotransmissão de serotonina, 

causado por exposição a estressores severos, dificulta a adaptação ao estresse crônico e 

predispõe o indivíduo ao desenvolvimento de depressão (DEAKIN, 1991; JOCA ET AL, 

2003). O estresse é dos principais fatores ambientais que levam pessoas à depressão. Em 

cerca de 60% dos casos, os episódios depressivos são precedidos pela ocorrência de 

fatores estressantes, principalmente de origem psicossocial (JOCA ET AL, 2003). Pela 

pesquisa de Almeida et al (2017), a depressão gerada pelo estresse da rotina Universitária 

é o principal fator desencadeante de suicídio. Em nossa pesquisa, vimos que 

aproximadamente 9,7% dos alunos (10 pessoas de 103) já tiveram ideações suicidas e 8 

tentaram praticar o ato, um índice altíssimo e alarmante. De acordo com Almeida, et al 

(2017), a depressão e o suicídio são problemas globais, que atinge indivíduos de várias 

faixas etárias. Dados da Organização Mundial da Saúde reforçam que a depressão é um 

agente frequentemente encontrado na sociedade em geral, e estima que em 2030 será a 

principal razão pela incapacidade do mundo. O suicídio é a segunda maior causa de 

mortes entre os universitários, estimativas afirmam que cerca de um milhão de pessoas 

comentem suicídio a cada ano no mundo e isso vem crescendo dentro das Universidades 

(TERUEL; MERTÚÍNEZ; LEÓN, 2014).  

 

5. Considerações finais 

Portanto, a conclusão que esta pesquisa de campo realizada em uma 

Universidade Federal nordestina nos traz é que de 103 alunos, 44 possuem quadros de 

adoecimento emocional, com alguns com ideação suicida. 60 alunos de 103 se encontram 

 
29 Serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro e participa na regulação do humor, o sono, o 

apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, a sensibilidade à dor, os movimentos, as funções 

intelectuais (LENT, 2010). 
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em situação de estresse insuportável e 51 alunos de 103 dormem no máximo 6 horas por 

noite. Fatores internos ao curso, como estágio obrigatório e Trabalho de Conclusão de 

Curso são os maiores geradores de estresse, mas também, fatores como mobilidade 

urbana e uso do restaurante universitário são fontes de estresse considerável na rotina dos 

alunos. 

 Analisando os resultados apresentados na pesquisa pela ótica da 

neurociência, podemos concluir que a privação do sono e o excesso de cortisol (hormônio 

do estresse) no organismo pode contribuir com alterações biológicas e neurológicas, tais 

como, aumento da frequência cardiovascular, alterações no hipocampo e diminuição de 

serotonina, levando a um reforçador de adoecimentos mentais graves e até a ideações 

suicidas (nos casos mais graves). Portanto, é urgente pensarmos em ações que minimizem 

o estresse da rotina universitária e melhore a qualidade de vida de nossos estudantes de 

música. 
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