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 Desde os primórdios e durante séculos a música foi utilizada como recurso terapêutico, principalmente para atender patologias mais 

severas, expressas em um comportamento considerado anormal. A Musicoterapia, prática que se estruturou a partir dos anos 40 do século passado, 

utiliza-se de recursos da linguagem musical e instrumental, para atender tais objetivos. A música afeta cada ouvinte de modo singular. O contexto 

cultural, a experiência de vida e interesses pessoais determina a resposta e sensibilidade frente a um estímulo musical, que pode ser demonstrada 

através de expressões de apreciação, rejeição ou neutralidade. Os registros sonoros estão presentes e participando do desenvolvimento de cada ser 

humano mesmo antes do nascimento. 

 A expressão musical está presente em todas as culturas, nas seitas religiosas, nos eventos históricos, seja para celebrar, louvar ou 

acompanhar cerimoniais, ela registra encontros e desencontros, torna presente o que está ausente e facilita o acesso a eventos passados. Para os 

gregos, alguns conceitos são reconhecidos até hoje: a doença era considerada um desequilíbrio entre elementos que constituem o ser humano - e a 

música -através de sua ordem e harmonia - tinha uma função de permitir um domínio das emoções e de alterar o estado de espírito.  

 Platão e Aristóteles acreditavam que “era possível produzir pessoas “boas” mediante um sistema público de educação cujos dois elementos 

fundamentais eram a ginástica e a música, visando a primeira a disciplina do corpo e a segunda a do espírito”. (Grout e Palisca, 2005, p. 21). O 

conceito grego sobre o efeito curativo da música não era nem mágico nem religioso, pois aplicavam uma mentalidade clínica e lógica que continuou 

até o Império Romano. No período do Renascimento, “o progresso repercutiu sobre todos os meios curativos, inclusive o uso da música na 

medicina”. (Alvin, 1967. p.64). 

 O estreito vínculo entre a música e a terapia se fez presente durante toda história do homem e “com frequência de forma inseparável” 

(Schneider et al. (1968) apud Gaston, 1968, p 21), mas foi somente no século XX, que o trabalho terapêutico com música passa a ser estruturado. 

Sua difusão acontece ao observar-se a prioridade do uso da música sobre outras terapias para atender e tratar neuróticos de guerra nos hospitais dos 

Estados Unidos e na ocorrência do surto de poliomielite na Argentina.  

 A partir de 1940, a Musicoterapia passa a estruturar-se, sendo oferecidos os primeiros cursos de formação na área, difunde-se em todo o 

mundo, ampliando sua aplicação para atender diversas dificuldades e patologias expressas no comportamento humano. Na atualidade, através de 

recursos de neuroimagens é possível investigar, interpretar, compreender e apresentar conclusões cada vez mais pontuais sobre as funções cerebrais e 

ação sobre respostas fisiológicas e emocionais humanas, que até então eram incertas. 

 O efeito da Música e da Musicoterapia no cérebro 

 A música e outros sons entram pelos ouvidos e vão até o córtex auditivo. “Música e fala são fundamentalmente similares, já que utilizam o 

material sonoro, que são recebidos e analisados no mesmo órgão.” (Wolfe, 2002, apud Pederiva e Tristão, 2006, p.84). Apesar da semelhança 

existente entre música e a fala, os fatores acústicos são utilizados de diferentes modos, pois a “codificação da informação percorre diferentes 

caminhos.” (Wolfe, 2002, p.84) Enquanto que a linguagem tem frequentemente um significado denotativo, a música não. A música abre caminhos 

através do complexo labirinto, “pulando de um núcleo para outro, em sua viagem para o córtex cerebral”. (Jourdain, 1998, p 48). 

 “A música é uma forma de energia percebida pelo sentido auditivo e tátil”. (Gfeller, 1992, p 42) Circuitos cerebrais respondem de modo 

específico à música. “A música está em nossos genes”. Tramo (Cromie, 2008) “O cérebro humano processa a informação sempre com as mesmas 

estruturas, mas com tempos diferentes, em função da complexidade ou das tarefas a processar.” (Ortiz e cols., 1993, apud Alonso, 2000, p 95). 

 A primeira experiência perceptiva humana é a pulsação, que é registrada através dos batimentos cardíacos. Esta vivência insere o ser 

humano no mundo sonoro, tornando-se constituinte e participando do desenvolvimento mesmo antes do nascimento. A música, elemento da cultura, 

conecta e resgata memórias primordiais da experiência de vida e passa a ser um fator importante influenciando o comportamento humano.  

 As pesquisas apontam que a música estimula as mesmas áreas do cérebro onde são acionadas as emoções. “Uma das hipóteses 

neurobiológicas postula a existência de uma via cerebral específica para o processamento de emoções musicais”. (Viellard, 2005. p.57). O uso 

adequado de recursos da linguagem musical e instrumental num processo lúdico em musicoterapia contribui para amenizar estados de ansiedade, ao 

exigir uma atenção focada na proposta musical, e auxilia para desarmar resistências, abrindo canais de comunicação. A musicoterapia vai contemplar 

cada participante de experiências de êxito, considerando que é proposta de acordo com suas condições e possibilidades, permitindo assim a resposta 

de um comportamento adequado com a capacidade. A obtenção de sucesso promove a elevação da autoestima, que por sua vez permite que a 

experiência possa ser refletida em outras áreas, influenciando em resposta comportamental mais adequada. 

 Tangendo a emoção e convocando à experiência de êxito, a música afeta cada um de modo singular e neste fio condutor a Musicoterapia 

encontra ressonância acionando diferentes conexões cerebrais com a afetividade. Promove mais que um movimento físico, sendo um movimento 

integrador análogo ao próprio funcionamento cerebral, integrativo e holístico e por tais questões encontra sintonia nesta relação, promovendo 

ativações e conexões que se apresentam como representativas para mudanças comportamentais significativas. 

 



11 comportamentos essenciais para ser mais resiliente 

São Paulo – Há algum tempo, a palavra resiliência deixou o campo da Física e ganhou importância como atributo pessoal em processos de seleção e 

de avaliação de profissionais. 

Usado para identificar aquelas pessoas que conseguem superar dificuldades e desafios e se fortalecerem partir destas situações adversas, o conceito 

de resiliência sempre esteve ligado à capacidade de flexibilidade de objetos e materiais que voltam ao estado natural após sofrerem pressão, como é o 

caso de uma mola, por exemplo. A importância da resiliência para carreira é grande. “No fim do dia, quem cresce na empresa, além de ter 

competência, é quem, de fato, é resiliente”, diz Yuri Keiserman, diretor executivo da Vetor Editora, que comercializa a EPR (Escala dos Pilares da 

Resiliência), teste organizacional que avalia o potencial de resiliência de profissionais. 

Para ele, os altos níveis de cobrança por resultados e a competitividade presente nas organizações justificam a necessidade de pessoas resilientes. “A 

gente leva muita pancada. Vivemos situações que poderiam nos frustrar todos os dias”, diz o executivo. 

O teste, elaborado pelas especialistas Tábata Cardoso e Maria do Carmo Fernandes Martins, tem como base uma escala de fatores - chamados de 

pilares - que contribuem para um comportamento potencialmente mais resiliente. Por ser uma qualidade que depende de fatores também externos, 

como educação, família e vivência, o teste não indica se o profissional é ou não resiliente mas mostra a força das estruturas internas que apoiam este 

tipo de atitude. Confira quais são os pilares comportamentais em jogo na resiliência: 

1 Encarar mudanças e dificuldades como oportunidades- É o que o teste EPR identifica como aceitação positiva de mudança, explica Rodrigo 

Fonseca, gerente corporativo da Vetor. “É aceitar que a mudança é uma oportunidade de crescimento, ter a visão de que as adversidades enfrentadas 

trazem essa possibilidade”, diz Fonseca. 

2 Autoconfiança- É um comportamento relacionado à segurança que o profissional tem para encarar as diversas situações que se apresentam. “É a 

pessoa se sentir confiante para enfrentar desafios”, explica Fonseca. 

3 Autoeficácia- Refere-se à percepção que a pessoa tem da sua própria capacidade. “É acreditar na competência, se sentir capaz”, explica Fonseca. 

Muitas vezes a pessoa pode até não ter potencial alto de inteligência, mas se tiver autoeficácia, diz Fonseca, vai se esforçar além do normal o que 

acabará compensando eventuais deficiências. 

4 Bom Humor- Neste contexto é analisada a capacidade que a pessoa tem de usar o bom humor para lidar com momentos de stress. “As pessoas que 

tem bom humor se esforçam para tornar o ambiente mais leve em situações difíceis”, diz Fonseca. 

5 Controle emocional- Ataques de ira não são próprios das pessoas flexíveis. “Uma reação desproporcional mostra uma falta de resiliência”, diz Yuri 

Keiserman- O controle emocional permite ao profissional agir com mais calma e a não perder o foco. “Quem tem autocontrole consegue expressar 

adequadamente sua emoções o que permite enfrentar melhor situações difíceis”, diz Fonseca. 

6 Empatia- Manter um comportamento resiliente pede uma boa dose de empatia. Saber se colocar no lugar do outro é essencial para minimizar e 

solucionar conflitos, segundo os especialistas. “No ambiente de trabalho, as relações podem ficar desgastadas porque são intensas e frequentes, por 

isso a importância da empatia é extrema”, diz Keiserman. 

7 Independência- É um conceito bastante próximo da autonomia, de acordo com Fonseca. Pessoas independentes não se isolam mas também não são 

dependentes dos outros para desenvolver suas tarefas, atividades e projetos. “É não ter o receio de travar, de empacar”, diz Keiserman. 

8 Otimismo- O nome técnico deste comportamento na EPR é orientação positiva para o futuro. Ou seja, as pessoas com esta característica têm 

esperança no que está por vir em suas vidas. “Mas não significa que não se preocupem com o futuro”, afirma Fonseca. 

9 Reflexão- Ter a capacidade de analisar e refletir quando o mundo está desabando ao seu redor é um dos pilares que apoiam uma pessoa de atitude 

resiliente, de acordo com Fonseca. Geralmente pessoas assim conseguem encontrar as melhores soluções para os problemas. 

10 Sociabilidade- Está ligada ao bom relacionamento interpessoal. Quem tem esta característica consegue criar vínculos com as outras pessoas. 

Quem desenvolve a sociabilidade apoia a equipe e é apoiado por ela, explica Fonseca. 

11 Valores positivos- Pessoas que seguem seus valores e princípios acabam sendo mais resilientes, de acordo com Fonseca. Segundo ele, não se trata 

de qual valor a pessoa tem e, sim, da importância que ela dá a eles. “Cada um tem seus próprios valores, ter essa orientação é que é muito 

importante”, explica Fonseca. 


