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RESUMO 

 

           O bom envelhecimento é definido como bem-sucedido, portanto não há uma 

concordância de envelhecimento bom e sim ativo, ele é um segmento para melhorar a  

qualidade de vida com segurança. Na medida em que o ser humano se envelhecer,e que possa 

permitir que as pessoas percebam seu potencial ao longo de sua vida tanto físico quanto social 

não deixando de enfatizar  sua parte mental que é de grande importância na vida do ser 

humano,tanto jovem quanto na velhice. O envelhecimento ativo é quando se tem capacidade 

de participação em todas as questões: sociais, econômicas, espirituais e civis. Podendo 

contribuir de alguma forma sem necessariamente fazer parte de algum trabalho, somente 

dando algum tipo de contribuição para sua comunidade e familiares. O objetivo é o aumento 

da expectativa de vida das pessoas sem fazer separação entre os capacitados e aqueles que 

requerem algum cuidado especial podendo o psicólogo trabalhar com diversas técnicas,com  a 

auto-estima, independência para uma condição de vida saudável e redução de patologias , 

apresentando ao idoso os recursos para preservar sua saúde mental .A musicoterapia  é uma 

ferramenta usada para medidas preventivas onde o idoso interage fisicamente, socialmente ela 

tem ação nas funções  cognitivas que contribui para o envelhecimento ativo sempre levando 

em conta o ambiente em que ele esta inserido pela influencia que  exerce em sua saúde num 

todo.   

Palavra chave:Envelhecimento Ativo,musicoterapia,intervenção do psicólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Santiago Jacqueline.The Importance of Psychology in Active Aging. Course Conclusion 

Work (Monograph). RIO DE JANEIRO: UNIABEU, 2017. SUMMARY 

 

Good aging isthere is no agreement of good aging but rather it is a follow-up to 

better quality of life with safety. As the human being grows older, he can allow people to 

realize their potential throughout their physical and social lives while not neglecting to 

emphasize their mental part that is of great importance in the life of the human being both 

young and old.Active aging is when you have the capacity to participate in all issues: social, 

economic, spiritual and civil. You can contribute in some way without necessarily being part 

of some work, just giving some kind of contribution to your community and family. The 

objective is to increase the life expectancy of people without separating between the trained 

and those who require some special care, and the psychologist can work with different 

techniques, and old age is a worrying process as stated. The work of the psychologist 

becomes important, as they will be offered these self-esteem, independence for a healthy 

life condition and reduction of pathologies, presenting to the elderly the resources to 

preserve their mental health. Music therapy is a tool used for preventive measures where 

the elderly interact physically, socially it has action in the cognitive functions that 

contributes to the active aging always taking into account the environment in which it is 

inserted by the influence that exerts in its health in a whole. Keywords - active aging, music 

therapy, psychologist intervention  defined as successful, so. 
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da humanidade e também 

um dos nossos grandes desafios. Nos dias de hoje, verificamos um novo modo de ver, 

perceber e projetar a vida. Para muitos já se tornou um fenômeno, de tantas mudanças 

aparentes que cada vez mais tem tomado espaço na nossa sociedade. No último século a 

expectativa de vida aumentou em cerca de 20 anos.  

Alguns países já vêm enfrentando essa questão há muito tempo. As transformações 

sócio-culturais e suas implicações ocasionaram mudanças nas relações e, conseqüentemente, 

no processo de envelhecimento. Segundo dados da ONU, ―a expectativa de vida ao nascer 

aumentou de 46,5 anos, em 1950-1955, para 65, em 1995-2000‖. No Brasil essa revolução, 

tem se mostrado ainda mais expressiva, estando sempre um pouco acima da média mundial: 

50,9 anos em 1950-55 para 67,2 em 1995-2000.  

O Brasil ocupará o 6º lugar na lista dos países com maior número de pessoas idosas 

até 2050, de acordo com dados da ONU. Entre os anos de 2005 a 2050, a população mundial 

terá um aumento de metade da população, devido ao crescimento do número de pessoas com 

60 anos ou mais. 

O envelhecimento da população mundial é um fenômeno novo ao qual mesmo 

os países mais ricos e poderosos ainda estão tentando se adaptar. O que era no passado 

privilégio de alguns poucos passou a ser uma experiência de um número crescente de 

pessoas em todo o mundo. Envelhecer no final deste século já não é proeza reservada 

a uma pequena parcela da população. No entanto, no que se refere ao envelhecimento 

populacional, os países desenvolvidos diferem substancialmente dos 

subdesenvolvidos, já que os mecanismos que levam a tal envelhecimento são distintos. 

(KALACHE, 1987, p. 201) 14  

 

Essas mudanças tornam necessário que se continue a investigar e investir na melhoria 

da manutenção da saúde e da qualidade de vida desta faixa etária. 

O motivo de termos escolhido o presente tema foi o contato direto com nossos pais, 

que já são idosos e verificar o quão grande são os benefícios que a música trazem na vida 

deles. Quando eles cantam, as músicas da igreja ou outras de suas lembranças, eles se 

alegram. O genitor possui glaucoma e não consegue mais ler, mas através da música ele 

alegre seu dia. 

O envelhecimento ativo é um, segmento para um melhor desenvolvimento na 

qualidade de vida com segurança na medida em que o ser humano vai ser envelhecendo,ele 

permite que as pessoas perceba o seu potencial ao longo da sua vida tanto físico quanto social 
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sem deixa de enfatizar sua parte mental que é primordial para o individuo no processo de 

envelhecimento. 

Ser ativo é quando ele tem capacidade de participação em todas questões como: 

sócias,econômicas, afetivas e civil. Poder contribuir de alguma forma sem necessariamente 

fazer parte de algum trabalho podendo dar contribuição para sua comunidade e 

familiares.Quando ser fala envelhecimento ativo é com objetivo de aumenta expectativa das 

pessoas sem fazer separação entre os capacitados e os que requer cuidado especial.E neste 

contexto, que entra a musicoterapia devido o grande aumento de pessoas que estão em 

processo de envelhecimento,sendo assim ela é um ferramenta usada para uma medida 

preventiva porque o cuidado com idoso deve ter abordagem interdisciplinar e 

multiprofissional onde se oferece ao idoso os fatores que interagem 

fisicamente,psicologicamente e socialmente não deixando de levar em conta o ambiente onde 

o idoso esta inserido devido a influencia que ela exerce na sua saúde num todo. 

Através dos avanços da ciência surgiram formas de tratamento que atuam para o seu 

benefícios.A musicoterapia devido há ação em suas função cognitivas que contribui para o 

envelhecimento ativo melhorando a sua alta estima” cada vez mais o tratamento musical com 

pessoas da terceira idade segundo Souza (2002 p.872) que faz um relato que a musicoterapia 

auxilia diretamente no resgate da identidade sonora onde há uma relevarão de sua alto estima 

e sua confiança que pode ser estimulada em instância psíquica onde a palavra não poderá 

alcançar.” 

A musicoterapia proporciona ao idoso a comunicação,são várias atividades que podem 

se usadas através dessas ferramentas: danças expressão corporal e atividade com instrumentos 

musicais. Ao estudarmos sobre o assunto alguns temas nos impressionaram e fizeram com 

que despertasse mais ainda nosso interesse. Foram eles: O conceito deenvelhecimento, o que é 

o envelhecimento ativo, a subjetividade do termo envelhecer, o progresso do envelhecimento 

e as pesquisas já existentes sobre essa temática. 

O bom envelhecimento é definido como sendo bem sucedido, não há uma 

concordância de que pode ser bom e sim de um envelhecimento ativo,este termo é subjetivo 

pelas diferenças socioculturais.  

Esse envelhecimento a que estamos nos referindo não é medido por longevidade mas 

deve levar em conta os fatores individuais.No final de 1990, a organização mundial da saúde 

(OMS)fez substituição de envelhecimento saudável para envelhecimento ativo encontrando 

suas próprias condições de saúde e segurança para obter melhor qualidade de vida. 

O envelhecimento não é exclusivo da modernidade ele se tornou comum a partir do 

último sec. Mas os primeiros trabalhos científicos que falam sobre o envelhecimento, fora 

incluído no sec. XVI.No período da idade média ao sec. XVIII os idosos eram a minoria. E 

entre o sec. XIX ao sec. XX houve um grande progresso da população idosa que passou a ser 
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o centro da atenções de vários investigadores pioneiros do envelhecimento(Azevedo2001 

apud Páscoa Gabriel Manuel Pedro 2008). 

Os conhecimento e interesse da gerontologia ficaram mais valorizada através da 

transição dos séculos, onde também foi fundamental para a progressão da velhice(Moura 2006 

idem páscoa Gabriel Manuel Pedro 2008) os estudos sobre o envelhecimento não é em si uma 

doença(Costa1999 apud Pascoa Gabriel), mas a qualidade de vida refere-se aos sentimentos 

relacionados com a felicidade a realização e a plenitude.Estas evidencias buscam um avanço 

sobre como receber uma resposta apropriada ao envelhecimento da população que poderá ser 

considerado em uma ocasião favorável. 

Tanto para individuo quanto para a sociedade, porque não basta somente ter ausência 

de doença para ter um envelhecimento saudável e sim as transformações das técnicas de saúde 

em substituição aos modelos curativos na atenção integrada onde são centralizadas nas 

necessidade dos adultos em processo de envelhecimento,ele trás varias conseqüências sendo 

uma delas a diminuição gradual de sua capacidade funcional que é progressiva e de acordo 

com a idade vai aumentando.Está associado ao envelhecimento as adversidades de saúde que 

são: as dependências, restrições,dificuldades de executar funções relacionadas ao 

cotidiano(Ferreira 2008) representado pela manutenção de condições funcionalidade funções 

reognitivos são algumas das condições da população em processo de envelhecimentos,é 

representado pelascondições funcionalidade e autonomia(Ferreira2008).Esta fase bem 

sucedido deve ser uma “condiçãoa ser atingida para quem lida com as mudanças inerentes ao 

envelhecimento”. 

Os resultados apresentados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstraram 

um aumento considerável da população com mais de 60 anos de idade para as próximas 

décadas. De acordo com as projeções da OMS (2002), esta é uma tendência que continuará 

durante os próximos anos, sendo de admitir que no ano de 2025 haja mais de 800 milhões de 

pessoas com idade superior a 65 anos em todo mundo.  

Dados da Organização das Nações Unidas (Martin e Preston, 1994) são ainda mais 

reveladores, pois apontam 1100 bilhões de idosos para o ano de 2025, sendo que no ano de 

2050 em todo o mundo o número de idosos terá ultrapassado o número de jovens. 

O envelhecimento é irreversível por estar ligado aos fatores biológico, psíquicos e 

sociais todos seres humanos são atingidos por este fenômeno(Brito e Litivoc,2004).Faz –se 

necessário um engajamento ativo para que o idoso seja independente e tenha qualidade de 

vida(Ferreira 2008). 

Para que o idoso tenha sua auto -estima preservada é necessário desvencilhar dos 

conflitos e crises para que possa obter uma nova identidade diante das mudanças vivenciada é 

necessário recorre as recursos internos( forma pessoas enfrentamentos). O balanço entres 

limites e perdas são considerados como possibilidades suscitadas pelos envelhecimento 

podendo o idoso sofrer um broqueio ou paralisação devido o desencadeamento de uma 
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depressão, pois o processo de envelhecimento traz ganho e perdas(Morais 2008 apud 

monteiro 2002 p.13). Quando há possibilidade do idoso adaptar com facilidade a todo este 

processo, quando ele reagem de maneira positiva as mudança ocorrida em suas vida(Morais 

2009 apud Neri2001). 

Existem alternativas como participação em grupos de terceira idade devido 

asoportunidadesde novas possibilidades e perspectiva de vida. É fundamental para que  a 

população idosa viva bem e ter o incentivo que as pessoas na velhice venham manter boa  

expectativa para o futuro.Os idosos num grupo sociocultural pode expandir as suas fronteiras 

de seu valor reconhecendo-se como participante do grupo através de 

compartilharsuasmemórias,sabendo-se que depende do outro para ter sua identidade 

individual(Morais 2009 idem Neri 2001,p.144). 

Devido os estudos sobre o envelhecimento nos últimos anos, tem contribuído para 

melhorar a visão preconceituosa que a sociedade tem mostrado ao logo da históriaem relação 

a esta faixas etáriao idoso ativo hoje é uma realidade mais presente nesta sociedades, devido a 

procura de estímulos para manter a forma de  manutenção e disposição para descobrir novos 

aprendizado que tenham aberto novas perspectivas em relação a qualidade de vida do idoso. 

Segundo Zimerman(2002)o envelhecimento é adaptável em pessoas saudável e 

otimista.  Devido a contribuiçãode estudo sobre o envelhecimento,as pessoas nesta fase vêem 

a velhice como um tempo de experiência acumulada para  assumir novas ocupação. 

 Aristóteles e Cícero(OpCit Monteiro,2002,p.2)já salientavam que a felicidade na 

velhice é fruto de uma vida virtuosa em o sensor de realização pessoal é produto de uma vida 

sempre em busca de um ideal de excelências pessoal. O envelhecimento não faz com que a 

personalidade seja mudada há uma maior interiorização do self.  Onde a pessoa conquista o 

sensor único denominado por individualização que se define como embate dameia idade e 

velhice. 

 O objetivo do presente trabalhoé o de identificar a musicoterapia como importante 

referencia no envelhecimento ativo do idoso. Validar a musicoterapia no âmbito e na 

qualidade da vida do idosos,entre  todos os desafios  e necessidades nesta etapa da vida . Entre 

os diversos objetivos  do envelhecimento ativo estão  a participação e a auto-realização que 

podem ser alcançados através  do trabalho musico terapêutico . 

Este  trabalho  foi elaborado através de uma  pesquisa bibliográfica da área do 

envelhecimento humano e da importância da musicoterapia com idosos. A interação através 

do canal  sonoro musical,  nas sessões de musicoterapia, é um trabalho importante porque as 

pessoas podem entrar em contato com sua história de vida explorar seus limites,expressar suas 

emoções e serem estimulados nos níveis físico, mental e social, aumentando a expectativa de 

uma vida de maneira saudável, produtiva, promovendo seu bem – estar em geral.  
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O estudo será de cunho bibliográfico, visando pesquisar na literatura estudos 

metodológicos envolvendo obtenção e a importância e o analise de dados da musicoterapia 

para  o envelhecimento ativo. 

 

 

Portanto, buscando melhor estruturar o desenvolvimento deste trabalho, este foi 

organizado em três seções. No primeiro capítulo a questão do envelhecimento populacional, 

os conceitos referentes a esse processo. Em seguida, busca-se contextualizar o idoso, 

especialmente, no Brasil.No segundo capítulo o envelhecimento ativo como tema central, e as 

políticas públicas voltadas para o idoso. Os conceitos sobre envelhecimento ativo estão 

pautados, especialmente, na construção apresentada pela Organização Mundial da Saúde. Faz-

se um resgate histórico das Políticas Sociais brasileiras, tratando das especificidades das 

conquistas e garantias do atendimento ao idoso. E no terceiro capítulo a importância da 

musicoterapia e o trabalho do psicólogo nesse processo. E após as considerações finais 

apresentaremos as referencias bibliográficas utilizadas no presente estudo.  
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I –ENVELHECIMENTO POPULACIONAL  

Este capítulo objetiva contextualizar a questão do envelhecimento populacional na 

atualidade. Buscando abordar os conceitos atribuídos ao envelhecimento. Na seqüência serão 

abordadas as transformações que o processo de envelhecimento tem passado ao longo das 

ultimas décadas, principalmente no contexto histórico brasileiro.  

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, e no Brasil é um tema bastante 

contemporâneo. Nos últimos anos essa questão tem ganhado maior visibilidade. Os avanços 

tecnológicos, científicos e as melhores condições de vida têm aumentado a expectativa de 

vida no planeta.  

A velhice deixou de ser um fenômeno particular, e sim universal, pois não são as pessoas 

isoladas que envelhecem, senão as populações dos países. Mesmo os países considerados 

jovens, estão experimentando um envelhecimento acelerado em sua população. O 

envelhecimento populacional mostra-se de forma diferenciada entre os países centrais e os 

periféricos. Nos países centrais, o processo se deu de forma lenta e gradual - ao longo de mais 

de 100 anos - acompanhado do progresso socioeconômico e da melhoria das condições de 

vida da população, já nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, essa transição foi 

acentuada, colocando o idoso em uma situação de vulnerabilidade. (BERZINS, 2003) A 

Organização das Nações Unidas (ONU) considera que o período entre 1975 e 2025 é a ―Era 

do Envelhecimento‖.  

Segundo Albuquerque (2005) o processo de envelhecimento se dá pelas mudanças ocorridas 

na estrutura etária das populações latino-americanas, que mostram uma diminuição dos 

segmentos mais jovens e um expressivo avanço da população idosa. Os estudos da velhice e 

do processo de envelhecimento expandiram-se nas ciências sociais, a partir da década de 1960 

tendo um maior crescimento nos anos de 1980, quando o assunto do envelhecimento começou 

a nortear algumas políticas públicas.  

Teles (2010) afirma que a história da sociedade foi dividida em momentos diferentes, cada um 

específico para cada etapa da vida, sendo eles a infância, adolescência, maturidade e velhice. 

18 Nos dias atuais é dado o nome de Gerontologiaa ciência que estuda o processo de 

envelhecimento, sendo um processo que ocorre de formas diferentes nas sociedades e que 

está, inteiramente, ligado tanto a organização social como a cultura de cada sociedade ou país. 

Desse modo, é contundente afirmar que não existe um único conceito de velhice.  

 

 

Para Pinheiros e Gomes (2010), 
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[...] o termo velho é geralmente retratado em um quadro de pobreza e 

abandono, no qual, o indivíduo é marginalizado, infantilizado e tratado às 

vezes como inútil. Como coisas velhas que não são recicláveis, são 

descartados na sociedade do descartável, o velho aponta para esse paradoxo, 

que é tanto social como psicológico, que é filosófico, ético e também político. 

Como ele é humano e não pode ser lançado fora, a sociedade tem seus meios 

sutis de descartá-lo (PINHEIRO; GOMES,2007,p.29-30). 

 

As expressões criadas para substituir a palavra velho vêm em desacordo com o 

fenômeno do envelhecimento, pois a velhice segundo Lima (2001), é caracterizada por 

mudanças na expressão corporal e no comportamento que não se pode negar, este destaca 

também, que a perspectiva da terceira idade está associada a fatores como aposentadoria e a 

tudo que pode ser associado a ―boas condições de vida‖, que pode ser encontrado em 

especial na categoria considerada como ―classe média‖, e não em toda a população de 

idosos. 

O envelhecimento Populacional é definido por Carvalho e Garcia (2003), como sendo 

uma mudança na estrutura etária da população, causando assim um maior número de pessoas 

de determinada idade, considerada definidora da velhice. Porém, não somente de fatores 

biológicos podemos caracterizar o fenômeno do envelhecimento, mas sim, um conjunto de 

mudanças. Tais como: temperamento, crenças e valores, histórico familiar, ambiente 

comunitário atitudes, cultura e outros.  

O envelhecimento é provido de fatores transitórios, não podendo ser caracterizado por 

um único fenômeno e ele não se dá de forma homogênea para todos os seres humanos. 

 

[...] a velhice não é um fato estático; é o término e o prolongamento de um 

processo, processo este denominado de envelhecimento... ―a velhice não poderia ser 

compreendida senão em sua totalidade; ela não é somente um fato biológico, mas 

também um fato cultural‖ (BEAUVOIR, 1990, p. 20).  

 

As mudanças no perfil etário da população e o aumento no número de idosos têm sido 

cada vez maiores. Porém, a temática do envelhecimento, inclui a análise dos aspectos 

culturais, políticos e econômicos relativos a valores, preconceitos e sistemas simbólicos que 

fazem parte da história das sociedades. Outro indicador marcante é a queda da fecundidade, 

da mortalidade e do aumento da expectativa de vida. 

 Um determinante fundamental na alteração da estrutura etária foi o avanço da 

medicina, do maior acesso aos serviços de educação e saúde, antibióticos, vacinas, nutrição 

adequada e saneamento, que reduziu a mortalidade - principalmente a infantil – viabilizou o 

aumento da expectativa de vida e a queda da natalidade. (BERZINS, 2003; VERAS, 2003; 

PAPALEO NETO, 1986).  
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Diversos fatores comprovam o processo de envelhecimento de acordo com os autores 

Llauradó e Olalla (2009, p. 60). Sendo eles, sintomas diversos que afetam a vida dos seres 

humanos de diferentes formas:  

 Movimento: funcionamento psicomotor mais lento; diminuição de mobilidade e agilidade; 

maior nível de cansaço; dificuldades de manipulação; problemas de equilíbrio; involução da 

coordenação, flexibilidade, força, velocidade e resistência. 

Habilidades perceptivo-motoras: Dificuldade na orientação espaço-temporal; Dificuldade 

para se adequar ao tempo da ação. 

 Aspectos cognitivos: diminuição da capacidade perceptiva, agilidade mental e memória em 

curto prazo.  

 Aspectos emocionais: Diminuição da auto-estima; angústia; insegurança; fragilidade 

emocional.  

 Aspectos relacionais: Solidão e isolamento; dificuldade para estabelecer novas relações; 

negativismo na participação social.  

 Esquema e imagem corporal: Percepção negativa do seu corpo; negação da imagem 

corporal atual.  

 

O fator fisiológico influencia na diminuição da capacidade funcional do idoso, 

tornando-o mais suscetível e frágil, necessitando de cuidados especiais em alguns casos. É 

bom lembrar que essa condição de suscetibilidade não depende de uma escolha pessoal, mas 

sim do contexto social e político que o idoso convive.  

As principais queixas apresentadas, normalmente, por idosos são: a perda da memória 

e agilidade nos movimentos. Considerando então, que a velhice é uma categoria socialmente 

produzida, faz-se necessário, distinguir entre o ciclo biológico (nascimento, crescimento e a 

morte) e as diversas formas de viver o envelhecimento - um fator social e histórico – a 

velhice. (DEBERT, 1998). 

O envelhecimento pode ser conceituado como um conjunto de modificações 

morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, que determinam a perda progressiva 

da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, sendo considerado um processo 

dinâmico e progressivo.  

O declínio das funções orgânicas, manifestadas durante o envelhecimento, tende a 

aumentar com o tempo, com um ritmo que varia não só de um órgão para outro, mas também 

entre idosos da mesma idade. Essas diferenças no processo de envelhecimento devem-se às 

condições desiguais de vida e de trabalho, a que estiveram submetidas as pessoas idosas. 

(FERREIRA et al 2010, p. 1066)  
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De acordo com Goldman (2000), o termo terceira idade, para designar a velhice, foi 

fundamentado pelo gerontologista Francês Huet que fala que: 

 

[...] a Terceira Idade tem seu principio cronológico na época comumente 

declarada em muitos sistemas legislativos de aposentadoria, por exemplo, lucrativo, 

cuja faixa varia de 60 a 65 anos, mas de fato, as mudanças características da Terceira 

Idade já começaram a tornar-se evidentes mais cedo. (FUSTIONE, 1982, p.8 apud 

GOLDMAN, 2000, p.13 

 

Recentemente vêm sendo usados novos termos para tentar classificar indivíduos que 

se encontram nessa idade mais avançada. Um dos termos usados é a ―terceira idade‖. Esse 

conceito surge do fato de que essas pessoas não se encontram mais na idade do trabalho (a 

segunda idade), não indicando que eles apresentam sinais de senilidade e de falta de 

capacidade. Em contrapartida alguns especialistas chamam esse progressivo envelhecimento 

da população de agrisalhamento demográfico, ou ainda, alvorada grisalha (PETERSON, apud 

Giddens, 2004).  

Esse conceito a cerca do envelhecimento diz respeito a muito mais do que a dimensão 

etária e biológica, mas também sobre a psicológica, econômica, social e de cidadania das 

pessoas idosas (PEREIRA, 2007).  

Pode-se, portanto, notar que é polêmico adotar uma idade para classificar o idoso em 

virtude da complexidade do processo de envelhecimento. Torna-se necessário então, mudar o 

conceito que a nossa sociedade tem sobre o envelhecimento. Há de se parar de considerar a 

velhice como uma fase de perdas e baixas, como uma fase negativa da vida. Embora o 

envelhecimento seja caracterizado como um processo de perdas, não é, necessariamente, uma 

etapa marcada por doenças ou dependências.  

Como coloca Mascaro (2004, p. 54), ―o que atrapalha os idosos são os preconceitos, 

a idéia de que a velhice é sinônimo de doença e incapacidade‖. De fato, a idade constitui um 

dado importante, mas não determina a condição da pessoa, pois o essencial não é analisar 

anos vividos, mas qualidade de vida que, por sua vez, é influenciada por fatores econômicos, 

políticos e sociais.  

Alguns momentos da história mundial e brasileira se destacaram ao abordar a questão 

do envelhecimento. Tais como: Plano de Ação de Viena (ONU), no ano de 1982, foi um dos 

primeiros instrumentos internacionais a abordar a questão do envelhecimento e serviu de guia 

para a formulação de políticas e programas. Este plano apresentou sete áreas de intervenção 

prioritárias para o envelhecimento: saúde e nutrição, proteção a consumidores idosos, 

habitação e ambiente, família, bem estar social, segurança e emprego, educação. Sendo ele 

um marco na 23 formação da consciência universal de atenção à pessoa idosa. 

(CAMARANO; PASINATO, 2004). 
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Até a década de 1960 o Brasil não se preocupava com o envelhecimento da população, 

pois apresentava certa estabilidade em sua estrutura etária. A partir desse momento começa o 

estreitamento progressivo de sua pirâmide populacional.  

No Brasil o impacto social é potencializado por alguns agravantes como: má 

distribuição de renda; supervalorização da juventude em detrimento ao potencial do idoso, 

típico de uma sociedade utilitarista e com grandes progressos tecnológicos; e a brusca 

passagem de sociedade rural para urbana, na qual as famílias são menores (PAPALÉO, 1986).  

O rápido processo de migração e urbanização no Brasil – esse êxodo, que ocorreu de 

forma tão abrupta acarretou problemas sociais para toda a população e em especial a grupos 

mais vulneráveis, dentre os quais estão os idosos, visto que o envelhecimento, para grande 

parte da população brasileira, é um processo que envolve perdas no plano biológico, sócio 

afetivo e político. 

Todas essas mudanças afetaram a condição do membro idoso da família e que, 

juntamente com a quebra dos vínculos matrimoniais, são apontadas como os principais fatores 

de risco de solidão/abandono. (PAPALEO NETTO, 1996; PAPALEO NETTO, 2003).  

No ano de 1988, o Brasil experimentava uma nova perspectiva, pois neste ano era 

criada a Constituição Federal Brasileira de 1988, onde a questão do envelhecimento passava a 

estar incluída, nos direitos específicos para os idosos: 

 

No Artigo 230 ―A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 

idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida. Mais tarde, no ano de 1994, através da Política Nacional do 

Idoso, instituía-se a idade mínima para ser considerado idoso.  

No Capítulo 1, Artigo 2: ―considera-se idoso para efeitos desta lei, a pessoa maior de 

sessenta anos de idade‖. No entanto, a Organização Mundial de Saúde ―define a população 

idosa como aquela a partir dos 60 anos de idade, mas faz uma distinção quanto ao local de 

residência dos idosos. Este limite é válido para os países em desenvolvimento, subindo para 

65 anos de idade quando se trata de países desenvolvidos. 

Para Organização das Nações Unidas – ONU (1982), o ser idoso difere para 

países desenvolvidos e para países em desenvolvimento. Nos primeiros, são 

considerados idosos os seres humanos com 65 anos e mais; nos segundos, são idosos 

aqueles com 60 anos e mais. No Brasil, é 25 considerado idoso quem tem 60 anos e 

mais. Ou ainda, para determinadas ações governamentais, considerando-se as 

diferenças regionais verificadas no país, aquele que, mesmo tendo menos de 60 anos, 

apresenta acelerado processo de envelhecimento (Brasil, 1996). Essa definição foi 

estabelecida pela ONU, em 1982, através da Resolução 39/125, durante a Primeira 

Assembléia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento da População, 

relacionando-se com a expectativa de vida ao nascer e com a qualidade de vida que as 

nações propiciam a seus cidadãos. (SANTOS, 2003, p.5) 
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Todavia, somente em 2003, quase dez anos depois da Política Nacional do Idoso, cria-

se a Lei Nº 10.741, que trata sobre o Estatuto do Idoso. Sendo assim é possível afirmar que o 

Estatuto tem como finalidade a garantia plena dos direitos assegurados pela Constituição 

Federal de 1988, e pelas políticas públicas de atenção ao idoso.  

O ano de 1999 foi nomeado pela ONU (Organização das Nações Unidas) como ―Ano 

Internacional do Idoso‖ tendo como temática ―Uma sociedade para todas as idades. Quatro 

dimensões foram instauradas nesse tema: desenvolvimento individual durante toda a vida, 

relação entre várias gerações, relação mútua entre envelhecimento da população, 

desenvolvimento e a situação dos idosos. 

É notável que a população com mais de sessenta anos de idade é a que mais cresce no 

mundo todo. No ano de 1950, segundo o IBGE, havia cerca de 204 milhões de idosos no 

mundo todo, e em 1998 este número passou para 579 milhões, um crescimento de 

aproximadamente 8 milhões de idosos ao ano.  

Uma das explicações para este crescimento está no aumento identificado desde 1950 

de 19 anos na expectativa de vida ao nascer. No Brasil, no ano de 1999, segundo dados do 

IBGE, a população de idosos era de 14,8 milhões, aumentando para 21,7 milhões em 2009. 
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II- ENVELHECIMENTO ATIVO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO 

ATENDIMENTO DO IDOSO  

 

Inicialmente vamos apresentar os conceitos e a construção apresentada pela 

Organização Mundial da Saúde para Envelhecimento Ativo. Buscando contextualizar as 

Políticas Sociais brasileiras, para em seguida tratar das políticas específicas de atendimento ao 

idoso. 

 

2.1-ENVELHECIMENTO ATIVO  

 

Ao longo dos anos tem se abordado o chamado envelhecimento saudável e 

envelhecimento bem sucedido, sendo caracterizado por ausência de doenças e boa capacidade 

funcional. Porém o que se notou era que o envelhecer de forma saudável passava desse 

patamar fisiológico, atingindo setores que necessitavam ser potencializados a fim de buscar 

uma satisfação das necessidades básicas e um sentimento de realização.  

Assis (2005) fala que o conceito emerge como paradigma para as políticas públicas no 

sentido de ampliar o foco de atenção para dimensões positivas da saúde, além do controle de 

doenças. É válido ressaltar o conceito adotado pela Organização Mundial da Saúde a respeito 

de qualidade de vida (OMS, 2005, p.14) 

 

[...] a percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do contexto de sua 

cultura e do sistema de valores de onde vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações. É um conceito muito amplo que incorpora de uma maneira complexa 

a saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu nível de dependência, suas relações 

sociais, suas crenças e sua relação com características proeminentes no ambiente‖ (OMS, 1994 

apud OMS, 2005, p.14). À medida que um indivíduo envelhece, sua qualidade de vida é 

fortemente determinada por sua habilidade de manter autonomia e independência. 

No ano de 1991, a Assembléia Geral da ONU adotou o Princípio das Nações Unidas 

em Favor das Pessoas Idosas, enumerando 18 direitos das pessoas idosas – em relação à 

independência, participação, cuidado, auto-realizarão e dignidade. No ano seguinte, a 

Conferência Internacional sobre o Envelhecimento reuniu-se para dar seguimento ao Plano de 

Ação, aprovou a Proclamação sobre o Envelhecimento, definindo o ano de 1999 como sendo 

o ―Ano Internacional do Idoso. 
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 O tema abordado por eles foi a promoção de uma sociedade para todas as idades, que 

conta com quatro dimensões para a análise de uma ―sociedade para todas as idades‖: a 

situação dos idosos, o desenvolvimento individual continuado, as relações multigeracionais e 

a interrelação entre envelhecimento e desenvolvimento social. Bem-estar físico, social e 

mental ao longo da vida foi caracterizado pela ONU como sendo definições para o 

envelhecimento ativo, na busca por um aumento da expectativa de vida saudável e a qualidade 

de vida na velhice. 

No ano de 2002 é lançado, durante a Assembléia Mundial para o Envelhecimento, na 

cidade de Madri/ Espanha, o Plano Internacional de Ações sobre o Envelhecimento (PIAE). 

Na assembléia, uma nova declaração política e um novo plano de ação foram aprovados, 

servindo ele como orientador para medidas normativas sobre o envelhecimento no início do 

século XXI.  

Essa declaração contém compromissos assumidos pelos governos a fim de executar 

esse plano, dando prioridade aos problemas relacionados ao processo de envelhecimento nos 

países em desenvolvimento Esse plano contava como uma das diretrizes a do Envelhecimento 

Ativo. Surgindo a proposta Envelhecimento Ativo: Uma Política de Saúde, como uma nova 

categoria de análise. Essa proposta tinha como fundamento uma perspectiva ampla, resultado 

de um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar de promoção de modos de vida saudável, na 

busca de uma experiência positiva em relação ao envelhecimento acompanhada de 

oportunidades contínuas de saúde, participação e segurança. ―A Organização Mundial da 

Saúde adotou o termo ―envelhecimento ativo‖ para expressar o processo de conquista dessa 

visão‖ (OMS, 2005, p.13) O artigo 6º do Plano de Madri diz respeito à contribuição dos idosos 

para com a sociedade mostrando maiores avanços nessa área. 

[...] Reconhecemos que é necessária uma ação acordada para transformar as 

oportunidades e a qualidade de vida de homens e mulheres, à medida que envelhecem 

e para assegurar o sustento de seus sistemas de ajuda, construindo assim o fundamento 

de uma sociedade para todas as idades. Quando o envelhecimento é aceito como um 

fim, é o recurso a competências, experiências e recursos humanos dos grupos idosos é 

assumido com naturalidade como vantagem para o crescimento de sociedades 

humanas maduras, plenamente integradas. 

 

Esse plano ressalta que essa qualidade de vida é uma construção para a sociedade, no 

ponto de vista que a criança de ontem é o adulto de hoje e o avô ou avó de amanhã. A 

qualidade de vida que as pessoas terão quando idosos, depende não só dos riscos e 

oportunidades que experimentarem durante a vida, mas também 36 da maneira como as 

gerações posteriores irão oferecer ajuda e apoio mútuos, quando necessário. (OMS, 2005)  

O Envelhecimento Ativo é, portanto ―o processo de otimização das oportunidades de 

saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que 

as pessoas ficam mais velhas. (OMS, 2005, p.13)  

Esse processo pode ser aplicado tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais, 

pois permite que as pessoas percebam o seu potencial, se envolvam no desenvolvimento da 

sociedade, propiciando proteção, segurança e cuidados adequados. E ele tem por objetivo 
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aumentar a expectativa de vida saudável, priorizando qualidade de vida, mesmo para pessoas 

que tenham alguma fragilidade, incapacidade física ou necessitem de cuidados especiais. O 

conceito de saúde abordado no envelhecimento ativo é abordado a partir de uma concepção 

ampla, onde reconhece a importância da participação de vários setores para que a saúde possa 

ser criada e mantida.  

As ações integrativas atingem vários setores, como: serviços sociais, serviços de 

saúde, educação, segurança, habitação, desenvolvimento rural e urbano e etc. Sendo assim 

saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade. Todavia, 

esse conceito é complexo, pois sofre interferência de atitudes negativas e preconceituosa dado 

ao fator envelhecimento. 

O termo ―saúde‖ refere-se ao bem-estar físico, mental e social, como 

definido pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, em um projeto de 

envelhecimento ativo, as políticas e programas que promovem saúde mental e relações 

sociais são tão importantes quanto aquelas que melhoram as condições físicas de 

saúde.(OMS, 2005, p.13) 

 

Outro conceito a ser explanado é o de ―ativo‖, a OMS fala que:  

A palavra ―ativo refere-se à participação contínua nas questões sociais, 

econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar 

fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. As pessoas mais velhas que se 

aposentam e aquelas que apresentam alguma doença ou vivem com alguma 

necessidade especial podem continuar a contribuir ativamente para seus familiares, 

companheiros, comunidades e países. O objetivo do envelhecimento ativo é aumentar 

a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que 

estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que 

requerem cuidados. (OMS, 2005, p. 13) 

 

O sentido da palavra ativo vai muito além de realizar atividades físicas e trabalhar 

(entendendo trabalho como uma atividade remunerada), mas ser um sujeito ativo corresponde, 

ou seja, envelhecer de forma ativa atinge patamares da sociedade como um todo.  

O fato de estar se aposentando não limita a vida de um idoso a ser inativa, porque ele 

continuará participando das decisões de uma cidade, de sua comunidade, do ambiente 

familiar. De acordo com a OMS, o envelhecimento ativo é baseado em uma abordagem 

pautada em direitos, o que permite o reconhecimento dos direitos dos mais velhos à igualdade 

de oportunidades e tratamento em todos os aspectos da vida à medida que envelhecem, 

apoiando a responsabilidade dos idosos no exercício de sua participação nos processos 

políticos e em outros aspectos da vida em comunidade.  

A OMS considera o envelhecimento ativo como um processo de vida moldado por 

vários fatores que, isoladamente ou combinados, favorecem a saúde, a participação e a 

segurança dos idosos e melhoram a qualidade de vida das pessoas à medida que envelhecem. 

O envelhecimento ativo não é um processo que tem início aos 60 anos de idade, mas sim, que 
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dura a vida toda. Por isso a OMS se baseou em três princípios básicos para fundamentar o 

envelhecimento ativo. Eles foram: 

 

Participação: Participação ativa dos idosos na sociedade, não sendo o envelhecimento 

populacional um processo que esgota os recursos da sociedade. Mas ao contrário os 

indivíduos continuam a contribuir para a sociedade com atividades remuneradas e não 

remuneradas enquanto envelhecem. O mercado de trabalho, o emprego, a educação, as 

políticas sociais e de saúde e os programas apóiam a participação integral em atividades 

socioeconômicas, culturais e espirituais, conforme os direitos humanos 

fundamentais,capacidades, necessidades e preferências, a fim de a população idosa ser um 

elemento propulsor do bem-estar da sociedade. Tendo que integrar políticas de trabalho, 

integração social e seguridade social (OMS, 2005) 

Saúde: Promoção da saúde e bem-estar para o envelhecimento saudável se faz 

necessário que os fatores de risco (comportamentais e ambientais) de doenças crônicas e de 

declínio funcional são mantidos baixos, e os fatores de proteção, elevados, as pessoas 

desfrutam maior quantidade e maior qualidade de vida, permanecem sadias e capazes de 

cuidar de sua própria vida à medida que envelhecem, e poucos idosos precisam 

constantemente de tratamentos médicos e serviços assistenciais onerosos. Mas para alcançar 

esse princípio são necessárias políticas que promovam melhorias na saúde desde a infância e 

que se prolonguem ao longo da vida. Dentre elas, a promoção à saúde, o acesso universal aos 

serviços 39 de saúde pública ao longo da vida. Além da capacitação de profissionais nas áreas 

de geriatria, gerontologia e de serviços sociais. (OMS, 2005)  

Segurança: quando as políticas e os programas abordam as necessidades e os direitos 

dos idosos à segurança social, física e financeira, ficam asseguradas a proteção, dignidade e 

assistência aos idosos que não podem mais se sustentar e proteger. É necessário assegurar um 

entorno propício e favorável ao envelhecimento, promovendo políticas públicas voltadas para 
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a família e a comunidade que assegurem um envelhecimento seguro e promovam a 

solidariedade intergeracional.  

Para tanto, é necessário que as políticas públicas sejam concebidas com base na 

colaboração entre o Estado e a sociedade civil, de forma a construir um maior acesso ao 

entorno físico, aos serviços e recursos, incluindo a atenção à proteção ambiental. Assim 

sendo, os idosos podem contribuir para o bem-estar da sociedade e ao mesmo tempo se 

beneficiar dos direitos de se realizarem como cidadãos, de receberem atenção, serem 

independentes, participarem e serem tratados com dignidade ONU (2001), (OMS, 2005)  

Para que o envelhecimento ativo seja de fato um fator determinante ele irá depender de 

algumas influências, também chamados fatores determinantes, que regulam indivíduos, 

famílias e países. Os fatores determinantes são: Transversais (Cultura e Gênero); 

Relacionados a Serviço Social e Saúde; Comportamentais; Relacionados a Aspectos Pessoais; 

Relacionados ao Ambiente Físico; Relacionados ao Ambiente Social; Econômicos. 
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III- ASPECTOS DA MUSICOTERAPIA NO ENVELHECIMENTO ATIVO 

 

3.1- Musicoterapia 

A musicoterapia  é um campo da ciência que estuda o ser humano que  reflete entre as 

pessoas e a musica sua manifestação entre pessoas e música sonora e os fenômenos, os seus 

elementos; intensidade, duração altura e timbre,teve no inicio no meado do século passado  a 

sistematização da teoria e da prática musico terapêutica e vem sendo solidificando por meio 

atual de pesquisa e estudo com isto vem crescendo grandemente. 

O estudo e as investigações cientificas dedicam-se a entender as funções  , 

significados  e usos  para atribuir ritmos, músicas , silêncios ,aos sons e outros que permeiam 

paramentos sonoro-musicais na suas vidas (Ruud,1998;Gaston,1968). 

 

Na realização da musicoterapia as pesquisa cientificas encontramos  um 

território fértil ,A soma de todos  conhecimento trás efeito em diversas atividades 

publicas em eventos de natureza contificando em fóruns estaduais , o encontro 

nacional de pesquisa em músico terapia e em simpósios e congressos nacionais e 

internacionais e em bibliografias específicas sobre pesquisa prática em musicoterapia 

(Wheeler 1995,Smeijsters,1997;Langenbergen,Fromee,1996,bruscia,1991). 

 

No campo da prática,deseja que entre a relação dos participantes- musica- musico 

terapeuta possa motiva o melhoramento cognitivo desses participantes de maneira em que 

possa facilitar,interagir ,agir com certeza que modifiquem e se circundante pra der 

ampliam.Para que proporcionar e da estabilidade no decorrer do encontro musicoterapeuticos, 

uma intermediada e  comunicação pelo parâmetros musicais como a  melodia,o ritmo, a 

harmonia, a cultura,a intensidade e também a voz,e expressão corporal. 

O objetivo é extrair dessa relação,suas potencias possibilidades 

terapêuticas.(RUUD,1998,Bruscia,1999).isto quer   dizer  que tanto o musico terapeuta com 

qualquer que interage utilizam-se da musica como ponto de construir o processo 

terapêutico,com isso o conjunto da manifestação sonoros – musicais, que é realizada no 

decorrer dessas relação, torna a ser considerado como expressa a realidade subjetiva de 

grupos e pessoas que se assumem neste ambiente,conotações terapêuticas, 

A musicoterapia tem a finalidade de trazer  a consciência das pessoas nessa dimensão 

de ser sonoro-musical. E  a partir das sonoridade expressadas pelas participantes que se busca 

encontrar alternativas para  a construção de ações e posturas que possam contribuir para a 

promoção do bem- estar e de melhorias na vida das  

pessoas(RUUD.1998;BRUSCIA,2000;Gaston.1968). 
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A pratica  da musicoterapia pode se inserir nos âmbitos da promoção prevenção,e 

reabilitação da saúde física ,psíquica,emocional e social de pessoas,grupos e comunidades 

(RUUD1999). Por este olhar podemos inserir essa prática em varias instituição como 

asilo,escolas ,clinicas psiquiátricas ,empresas,e em outras instituições de punho sócio-

educativo,em associação ou outros agrupamentos de pessoas assim como em programas de 

atenção a saúde de crianças, jovens,adultos e também os nossos idosos,que muitas das vezes 

são largados em asilos esquecidos pelos filhos,netos ,amigos, enfim ficam totalmente longe 

do seu vínculo familiar. 

  O envelhecimento acontece naturalmente, progressiva irreversível, heterogêneo e 

envolvendo todas as fases do ciclo vital, iniciando-se com a concepção do individuo e 

acompanhando- por todo o tempo de vida (Pepaléo – netto 2006). 

Nesse processo é caracterizado por alterações biológicas e sociais, representadas por 

modificação na capacidade de manutenção da homeostase, alterações celulares, funcionais e 

moleculares, mudança nas capacidades de percepção, rapidez da aprendizagem e memória e 

nos papéis e comportamentos sociais (aykawa,Neria,2005).Conforme Neri (2008), o 

envelhecimento entende que as transformações do organismo que acontece após a maturação 

sexual, e que implicam na diminuição gradual da possibilidade de sobreviver. 

      As condições de vida são as melhores, o desenvolvimento econômico, a modernização das 

sociedades e os avanços tecnológicos, inicialmente, experimentos, pelos países europeus 

décadas do século xx e, por todo o mundo, levando um processo de transição democrática 

caracterizada pela diminuição das taxas de natalidade e de mortalidade e pelo aumento da 

expectativa da vida (Vasconcelos Gomes 2012; Veras 2012).As pessoas idosas é considerada 

aquelas com idade superior ou igual a 60 anos, nos países com desenvolvimento, e  65 anos e 

até mais nos países desenvolvidos (Brasil 1994-2003).      Algumas das conseqüências dessa 

transição e o envelhecimento populacional, e que nesta diminuição com relação à população e 

a proporção de criança, jovens e de adultos e idosos na população (IBGE 2011). 

 Estimativas da organização mundial de saúde (OMS) consideram que, entre o período 

entre 2000 e 2050, a proporção de pessoas com idade superior a 60 anos no mundo passará de 

11% para 22%.As aparências do envelhecimento são evidentes também dentro do grupo de 

idosos, com o crescimento de muito idosos, aqueles na idade superior a 80 anos, em igual 

cujo número poderá totalizar 400 milhões em todo o mundo em 2050 (WHO 2012). 

  No ano de 2010 no Brasil, os idosos representavam 10,8%,da população total.O 

envelhecimento no pais pose ser ilustrado pelo fato que no ano de 1991, a faixa etária de 0 a 

15 anos representava 34,7% da população as pessoas de 64 anos ou até mais somavam 4,8%. 

No ano de 2010, os números se alteraram para 24,1% e 7,4%. Respectivamente. Temos a 

previsão de que, em 2025, seremos o sexto pais em número de idosos, aproximadamente 32 

milhões de pessoas nessa faixa etária (SCHNEIDER IRIGARCUJ 2008; IBGE 2011) 

A imagem abaixo ilustra as áreas do cérebro musical: 
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A música é algo de  muito valor para o nosso dia atual, podemos definir a musica 

como um remédio para o nosso corpo e mente.Apolo o deus da mitologia grega,era aquele que 

provia da medicina a música, isto acontecia por  séculos, a música trazia vários beneficio para 

as pessoas que ficavam doentes,mas alguns anos isto foi estudado de forma mais  cientifica.  

Hoje já temos na literatura acadêmica, vários trabalhos que aponta a musica como 

importante nas necessidade cognitivas, emocionais,físicas e sociais de cada indivíduos ,da 

criança até o idoso, enfim todos as idades,sabemos de alguns benefícios que nos proporciona 

a musica para cada pessoa ,são situações adversas, em pessoas com dor,alivia a ansiedade pré- 

operatório nas  crianças,age sobre o sistema nervoso autônomo reduzindo os batimentos 

cardíacos atuando na pressão arterial e a dor pós-cirúrgica, e com vários efeitos positivos nas 

pessoas que sofreram infarto agudo do miocárdio também. 

 A música pode reduzir a ansiedade, por exemplo.Os estudo do cérebro mostraram 

varias imagem e atividade,auditivos no córtex auditivo e no sistema límbico em resposta a 

música. Mostra que a musica tem capacidade de baixa níveis elevados  de estresse e que 

alguns tipos de musica,como: a musica clássica, lenta ou meditativa,reduzem os marcadores 

neuro-hormonais de estresse. 

A música diminui a confusão e o delírio em idosos submetido a cirurgias eletivas de 

joelho e quadril, a música é de grande ajuda para o idoso nos momento de relembra coisa,que 

aconteceram no passado,muita das vezes eles encontra sem estimulo,sem vontade de viver, 

mas ao colocar a musica, este idoso estará  relembrando coisa que aconteceu no passado, 

através da musica, a alegria e lembrança para o seu coração,também auxilia na redução de 

distúrbios de humor em pessoas que é submetida a tratamento com alta doses de 

quimioterapia seguindo de transplante autólogo  de células-tronco. 
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Bermardi  etall (2010) afirma que estudaram recentemente alterações cardiovasculares  

induzidas por  diferentes tipos de musica, verificamos que a música  lenta ou a meditativa 

produz um grande relaxamento, pressão  arterial e ventilação com redução da freqüência 

cardíaca, sendo que a música raga(forma melódica da musica hendu) produzindo maior 

diminuição na freqüência cardíaca ,tem o outro lado, a velocidade das pulsações  da  musica e 

aumentada (continua) pode produzir um efeito excitante, a pressão arterial e os batimentos 

cardíacos  em conseqüências da ativação simpático aumentando o ritmo da respirarão. 

A  musica pode  afetar o ritmo circadiano levar a uma freqüência respiratória os 

batimentos cardíacos, em harmonia com andamento musical.Foi observado algo interessante 

por (Bernardi et al 2010) observaram maior evidência de relaxamento e beneficio quando uma 

pausa após  uma peça musical foi tocada. 

Os musicoterapeutaspodem integrar o trabalho com idosos, ajudando – os a suportar o 

estresse e a vivência do dia a dia .Essa integração leva em consideração a idade,o sexo e 

formação cultural do idoso. Em alguns estudos comparamos a audição passiva com a audição 

acompanhada  por um musicoterapeuta, nós virmos que a  atuação desse profissional sempre 

terá vantagem  com esta ferramenta de trabalho. 

A música pode assumir diversas funcionalidades, desde informar, sensibilizar e até 

mesmo motivar. A letra contida na canção pode também está diretamente ligada ou associada 

ao sujeito, a sua história e as suas experiências de vida. Basta, por exemplo, observarmos 

músicas que lembram determinado momento de nossas vidas ou até mesmo aquelas que nos 

emocionam no momento em que as escutamos.  

É nessa fresta que entendemos a música como possibilidade e em diálogo com alguns 

fazeres da psicologia. Dito de outra forma, com a música podemos deflagrar sentimentos, 

reflexões e sensações, além de acessar experiências subjetivas que nos remetem a processos 

de saúde e adoecimento, podendo ainda produzir “experiências de surpresa, estranhamento e 

potencializando o processo de produção de subjetividade e sua dimensão coletiva.” 

(KASTRUP, p.54, 2005). 

Quando falamos da música enquanto linguagem é necessário ressaltar que esta 

linguagem não existe propriamente na música, mas somos nós através da cultura, da tradição 

musical, e dos diversos aspectos que atribuímos o significado-conceito-ideia a música.  

Um acorde de em ré maior no violão é apenas um acorde em ré maior, mas quando 

esse acorde se une a outros “elementos da música” que podemos entender como linguagem, 

tais como a letra, a harmonia, os arranjos, o ritmo e a melodia, observa-se que essas 

propriedades podem ser deflagradores de sentimentos de solidão, de alegria, etc. Essa 

“junção” necessária para que a música possa tocar as pessoas denomina-se de “campo de 

ressonâncias” (HAMEL, 2006) e, de certa forma, podemos pensar em algumas músicas que 

deflagram tais sensações como, por exemplo, as canções populares. Se tomarmos a canção 

“Vida do Viajante” de Luiz Gonzaga, por exemplo, poderíamos supor que algumas 

sentimentos/sensações seriam tematizadas pelos participantes, por exemplo: o sertão, o 

sertanejo, o nordeste e entre outros aspectos. 
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No que diz respeito ao fazer da psicologia é importante destacar que há uma clara 

“brecha” entre a metodologia utilizada e contexto da psicologia no contexto da saúde, além de 

nos permitimos a (re)inventar as atuações já existentes no campo da psicologia da saúde.  

Com relação a atuação desse profissional as palavras de DIMENSTEIN (1998) ainda 

ecoam, vejamos: 

Por outro lado, a Psicologia vinha sendo alvo de inúmeras críticas - por parte 

não só da categoria - no sentido de que o trabalho clínico do psicólogo não 

apresentava grande significado social, sendo freqüentemente identificado como uma 

atividade de luxo - pois destinado a uma pequena minoria da população - impregnado 

de um forte conteúdo ideológico individualista e despreocupado com os problemas 

sociais. (p.67) 

 

A memória, reativada pela música, faz a senescência ser encarada como tempo de 

lembrar. Momento em que o idoso pode reconstruir e reviver passagens significativas de sua 

mocidade e resgatar sua identidade. 

    Lembrar, não é só reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com as imagens e idéias de 

hoje as experiências do passado. Memória não é sonho, é trabalho. Esse trabalho que emerge, 

através do fazer musical, além do prazeroso, os leva a elaboração consciente do material 

inconsciente que surge, impulsionado pela música. Todo esse trabalho é bastante significativo 

e desafiador pois a música tem o papel de aumentar a auto-estima desses idosos frente às suas 

potencialidades e de mostra-lhes que são úteis dando a esperança de uma melhora através 

desse “tratamento”. 

O idoso quando presencia o declínio e impotência de sua estrutura física, ou seja de 

seu corpo, acaba deixando de realizar projetos e isto consequentemente contribui para a 

diminuição da auto-estima e em alguns casos para o surgimento dos sintomas da depressão, 

que está presente em 49% dos idosos que vivem em instituições de longa permanência. Isto 

geralmente tem relação com abandono da família, solidão. Desvalorização, dependência, 

perda dos papéis sociais. 

 A utilização da música como terapia, como lazer e ocupação em instituições de longa 

permanência para idosos é fundamental para prevenir, reabilitar, readaptar o individuo 

biopsicossocialmente, promovendo sua saúde mental através do canal som-música-emoção e 

junto a outras profissões em um trabalho multi e inter disciplinar promover uma melhora na 

qualidade de vida do idoso, trabalhando com respeito, valorizando sua história, suas angústia 

e frustrações e dando espaço para que esse idoso se expresse através da música.   
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     IV      Conclusão 

 

         O presente trabalho trás a abordagem de envelhecer  ativo através da musicoterapia.O 

Brasil ocupará o 6º lugar na lista  pais com maior  números de pessoas idosos até 2050 de 

acordo com dados da ONU; com isto podemos investir na melhoria a saúde e qualidade de  

através da musicoterapia, A musicoterapia trás para o envelhecimento ativo um 

desenvolvimento cognitivo e  uma qualidade de vida com segurança na medida que a pessoa  

vai  se envolvendo, através do canal sonoro musical, já  tem vários estudo e depoimentos 

como a musicoterapia faz um trabalho importante com idosos, muitos deles estão sem 

interagir,mais no momento que toca um música eles entram em contato com a sua história de 

vida, através do canal sonoro musical, expressar suas emoções e  serem estimulados,nos nível 

social,físico e mental por isso é importante a musicoterapia no envelhecimento ativo. 

       A musicoterapia tem provado sua eficácia no tratamento, na prevenção e na reabilitação 

em diversas patologias e vem promovendo a saúde e bem estar aquele que dela se utilizam. 

       Os musico terapeutas  podem integrar  o trabalho com idosos ajudando –os a suportar o 

estresse e a vivência do dia a dia. 
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