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O que é Musicoterapia?
A Musicoterapia é a ciência que estuda a relação
som- ser-humano-som. É considerada uma profissão 
da área da saúde com inúmeras possibilidades
de entendimento e aplicabilidade.
O musicoterapeuta usa música para tratar distúrbios
físicos, emocionais, cognitivos, sociais e espirituais 
dos indivíduos de todas as idades. 



E como a musicoterapia
age no indivíduo?
A Musicoterapia utiliza-se de um conjunto de técnicas
baseadas na música, utilizadas em tratamentos
de problemas somáticos, psíquicos ou psicossomáticos. 
Vem sendo utilizada como finalidade terapêutica
há muito tempo e documentada em diferentes períodos. 
Vários benefícios foram registrados
em diferentes culturas. 



A música age diretamente no cérebro, estimulando
diferentes regiões, principalmente o sistema límbico, 
responsável pelas emoções, motivação e afetividade.
Age aumentando a produção de endorfina
– neurotransmissor produzido pelo corpo 
que proporciona sensação de prazer e bem-estar.

A música tem um efeito profundo e transformador
sobre a imensa maioria das pessoas. Algumas

canções nos fazem querer correr uma maratona
inteira, outras nos fazem  querer cair na cama

e chorar, e outras fazem  até a gente viajar no tempo.



E como o Musicoterapeuta
desenvolve a terapia?

São utilizados instrumentos, o canto e ruídos para
tratamento de pessoas com diferentes tipos de distúrbios. 
Além de atuar na área da reabilitação motora
e no restabelecimento das funções físicas causadas 
por acidentes traumáticos ou em indivíduos com sequelas 
de acidente vascular cerebral (AVC). 

A musicoterapia também é uma boa opção para estimular
o desenvolvimento de crianças, haja vista que melhora

a capacidade de aprendizagem. A técnica ainda pode ser 
usada  em empresas para estimular o crescimento

pessoal e profissional do funcionário.



Dentro de uma série de saberes a serem explorados 
pelo musicoterapeuta, é importante salientar a teoria 
musical, o canto, percussão, prática em instrumentos 

hamônicos e melódicos, que serão utilizadas
de diversas formas, incluindo a aplicabilidade dos

modelos da educação musical, sendo alguns deles:

• Noção de arte
• Expressão Corporal
• Dança
• Técnicas para serem 
aplicadas a grupos



Alguns Benefícios
da Musicoterapia

• Proporcionar sensação de bem-estar
• Melhorar o Humor
• Melhorar a qualidade de vida
• Aumentar a disposição física
• Melhorar a expressão corporal
• Reduzir a ansiedade
• Auxiliar no combate ao estresse e depressão
• Melhorar a concentração e o raciocínio lógico
• Auxiliar no tratamento de doenças mentais
e nos distúrbios do comportamento



Musicoterapia e os
exercícios terapêuticos

Aquecimento

A associação de música aos exercícios contribui de forma 
positiva na qualidade de vida de pacientes de todas as 
idades.  Esta associação estimula no desenvolvimento
de potenciais, restaura funções perdidas ou debilitadas,
e ainda auxilia na prevenção ou na reabilitação
dos pacientes. São exemplos de exercícios que podem 
er realizados em sessão individual ou em grupo: 

Para começar a aquecer o corpo o musicoterapeuta
pode iniciar a sessão com caminhadas, dança e jogos, 

melhorando assim a integração e o resgate da autoestima 
através do sistema lúdico-terapêutico.



Alongamento muscular

Fortalecimento muscular

Movimentação
ativa de membros

Promove o alongamento das fibras musculares,
melhorando a flexibilidade.

Promove o alongamento das fibras musculares,
melhorando a flexibilidade.

Auxilia na manutenção e no aumento da força muscular. 
Deve-se fortalecer a musculatura do corpo globalmente.



Exercícios respiratórios

Auxilia no ganho de força da musculatura respiratória,
estimulando a reexpansão pulmonar, favorecendo

o aumento da ventilação e da oxigenação, 
e ainda melhora a mobilidade da caixa torácica. 

Pode ser realizado em decúbito dorsal, sentado ou até 
mesmo em pé, realizando respiração e movimentos 
lentos e suaves, para diminuir a frequência cardíaca

e respiratória, e desacelerar o metabolismo.

Todos os exercícios podem ser associados a música,
podendo usar aparelho de som com CD, pen drive,
violão, pandeiros, chocalhos e bola para variar os ritmos, 
estimulando sempre a participação ativa do paciente.

Relaxamento



Amarrando as pontinhas...



A Musicoterapia tem uma abrangência que impressiona,
desperta e motiva inúmeras pessoas a utilizarem
seus recursos de forma contínua com resultados

impressionantes. Indo mais fundo em seu desenvolvimento, 
poderemos descobrir técnicas e instrumentos com utilizados 

de forma bem específica para tratar pacientes
com necessidades muito particulares. Mas de maneira

mais universal, a musicoterapia tem o poder de influenciar
diretamente o pensamento, comportamento, emoções,
de forma rápida e muitas vezes de forma inconsciente,

contribuindo para o desenvolvimento pessoal
e social das pessoas.



Salientando que deve sempre ser usado com cautela,
pois seu uso de forma inadequada, pode causar reações
negativas. E tendo em vista que uma determinada técnica
vai agir de forma completamente diferente de indivíduo
para indivíduo, devemos entender e respeitar 
as particularidades de cada um. O musicoterapeuta 
tem a capacidade de diagnosticar e tratar as necessidades 
de forma pontual, trazendo resultados efetivos 
em seu tratamento.

O objetivo aqui é trazer a luz uma terapia muito eficiente, 
que é utilizada para diversos fins, e despertar a curiosidade 

para uma busca por mais informações ou por um profissional 
que possibilite uma orientação mais específica

ou um tratamento adequado a necessidade do paciente. 
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Em tempos de Pandemia e distanciamento social,
pode ser uma alternativa para minimizar algumas angústias.

Por hora fica a dica: Coloque a música de sua preferência
e relaxe, sinta, curta e aproveite para se conectar com 

os sentimentos bons que ela pode te oferecer.

Referências e fontes de pesquisa:
https://blogfisioterapia.com.br/o-que-e-musicoterapia/ 

https://minutosaudavel.com.br/musicoterapia/ 
https://saude.abril.com.br/bem-estar/o-que-e-a-musicoterapia/ 



MUSIC
O

TERAP
IARua Ramiro Barcelos, 386

Bairro Floresta - Porto Alegre/RS
(51) 3028-3086 | (51) 98447-9713

assessoriaeditoracassol@gmail.com 
lercassol@gmail.com

www.editoracassol.com


