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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo compreender a oficina de musicoterapia com 
usuários de álcool e outras drogas. A pesquisa foi realizada a partir de um estudo 
qualitativo de cunho bibliográfico na qual se buscou compreender o contexto do 
CAPS ad e a importância da musicoterapia como método de análise. Verificou-se 
que a partir da musicoterapia é possível que os usuários tenham um espaço para 
interagir e realizar reflexões a partir das músicas que eram tocadas e cantadas pelos 
participantes, e também para estimular os usuários de álcool e outras drogas a 
utilizar de debates para expor as ideias aos demais.  
 
 
ABSTRACT 
 
The present article aims to demonstrate the importance of the music therapy 
workshop within CAPS ad From this work it is possible that the group can Interact 
and make reflections from the songs that are played and sung by the participants, the 
work of music therapy is to stimulate the participants of the CAPS to use debates to 
expose their ideas to others. The research was carried out from a qualitative study of 
bibliographical fist searching for a better understanding about the context of the 
CAPS and the importance of music therapy as a method of analysis. 

 

INTRODUÇÃO  

 O CAPS ad atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso 

sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Indicado 

para municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil 

habitantes. 

 Um dos pontos principais e diferenciado dos serviços oferecidos pelos CAPS é 

a liberdade que os pacientes dispõem, como a liberdade de aceitar o tratamento, de 

não ficar trancado na instituição e até mesmo o modelo de trabalho de redução de 

danos, onde o vício é deixado gradualmente, em vez de abandonar repentinamente 

(CFP, 2013).  

 



A musicoterapia, para Cunha e Volpi (2008), é uma atividade que trabalha 

ritmo, melodia, harmonia, em grupos de tratamento com pessoas que tenha algum 

tipo de necessidade especial sendo, física, neurológica, emocional, entre outras, 

juntamente a pessoas que não tenha uma “condição especial”. Tendo na 

musicoterapia o objetivo de garantir uma boa qualidade de saúde mental destes 

indivíduos. 

A partir das atividades musicais desenvolvidas dentro destes grupos, de acordo 

com Cunha e Volpi (2008), tanto os participantes da roda de canto como o próprio 

músico terapeuta, estarão abertos para realizarem reflexões podendo resultar em 

debates a fim de iniciar uma construção terapêutica para o grupo. Considerando as 

manifestações presentes neste processo como uma forma de realidade particular de 

cada sujeito, mantendo uma forma terapêutica. 

Segundo Cunha e Volpi (2008) os integrantes que estiverem participando da 

atividade estarão sempre relacionando algum trecho de alguma música as suas 

experiências, pois em algum momento foi marcado em seu histórico de vida, 

fazendo com que os participantes reflitam e tirem mensagens das músicas que 

sirvam para ele, reflexão essa que é possível através do que eles percebem, 

sentem, imaginam, se emocionam, etc. Levando cada um se conscientizar à sua 

maneira. 

Ainda, Bruscia (2000) destaca que a musicoterapia é como arte e ciência 

praticadas num processo interpessoal. Sendo assim, como uma arte ela diz respeito 

à subjetividade, individualidade, criatividade e beleza e como uma ciência ela se 

relaciona com objetividade, universalidade, reprodução e verdade. 

Isto significa que tanto o musico terapeuta como as pessoas com quem ele 

interage utilizam-se da música como ponto de partida para a construção do processo 

terapêutico. Assim ela pode tornar-se um meio de alcançar e de atingir o indivíduo 

em sua essência, o saudável, aquilo que lhe é próprio, único enquanto ser humano. 

 

OBJETIVOS  

 4.1. Geral 



Compreender o uso da musicoterapia com usuários de álcool e outras drogas 

de um CAPS ad. 

METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, através de 

publicações científicas (teses, artigos, dissertações) relacionados ao tema. 

RESULTADOS 

Através da pesquisa realizada foi possível observar que a musicoterapia é 

uma abordagem que já vem sendo utilizada nos CAPS ad como um tratamento 

alternativo de terapia. É possível observar que a musicoterapia contribui para o 

desenvolvimento do bem-estar na vida do indivíduo de maneira ampla, tanto em sua 

individualidade como na sua coletividade. 

CONCLUSÃO 

Levando em conta a musicoterapia como uma técnica de análise dentro do 

CAPS ad, foi verificado a importância dos profissionais que saibam quais as 

demandas necessárias para que possam realizar o trabalho e atender as 

necessidades dos participantes, visando uma melhor qualidade tanto nos 

relacionamentos entre indivíduos quanto os aspectos interpessoais. 

Portanto, as informações que se teve acesso demonstrou que o uso de 

técnicas alternativas em contextos diferentes podem ser relevantes e repercutir em 

efetividade na evolução dos casos de usuários em tratamento.   
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