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Semana em homenagem ao Musicoterapeuta

Na próxima terça-feira (15), comemoramos no Brasil o dia do Musicoterapeuta, pro�ssional da área da saúde, 
que se utiliza dos sons e suas propriedades, bem como da música, com objetivos terapêuticos na promoção da 
vida e do desenvolvimento humano por meio da prevenção, reabilitação ou tratamento. 

A Musicoterapia é reconhecida pelo Conselho Federal de Educação desde 1978, a partir da formação da primei-
ra turma do Curso de Graduação em Musicoterapia, fundado em 1972 por Cecília Conde, Gabriele Souza e Silva 
e Doris Hoyer no Conservatório Brasileiro de Música. Para uma pro�ssão tão jovem em um país de dimensões 
continentais, quando pensamos no Brasil, ela tem apenas 44 anos de existência, conseguimos avanços signi�-
cativos. Neste período, mais seis outros cursos de graduação foram criados, quatro deles em instituições públi-
cas, além vários cursos de especialização distribuídos em todas as regiões do Brasil, uma vez que ainda não 
somos uma pro�ssão regulamentada.  

Foi pensando nisso, em somar para potencializar, que o Curso de Graduação em Musicoterapia da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro, em parceria com  a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR); a  Universidade 
Federal de Goiás (UFG); a Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG); O Conservatório Brasileiro de Música 
(CBM); as Faculdades EST - Rio Grande do Sul e o Centro Universitário FMU, integrante da rede internacional de 
universidades Laureate se uniram para celebrar a data por meio de uma semana de atividades compostas por 
conferências, palestras, saraus e rodas de conversa. O objetivo é de difundir a pro�ssão e homenagear o Musi-
coterapeuta e a Musicoterapia. 

A Profa. Beatriz Salles, idealizadora do projeto diz que o intuito é transformar a semana em um evento de perio-
dicidade anual com o propósito de criar mais parcerias inter-institucionais, difundir a pro�ssão, integrar os 
corpos docentes/discentes e ampliar o espectro atuação do musicoterapeuta no país. Todos as atividades 
oferecidas são gratuitas, debaterão temas relacionados à importância do musicoterapeuta como pro�ssional 
da saúde e serão transmitidos ao vivo.

Para ter acesso a programação completa acesse:  www.ipub.ufrj.br/semana_musicoterapeuta
Para maiores informações: Beatriz Salles (21) 998702912


