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Qualquer tecnologia suficientemente avançada

é equivalente à mágica. (Arthur C. Clarke – escritor)



RESUMO

O estudo da neurociência traz conhecimentos novos sobre o funcionamento

da  mente  humana e  permite  buscar  novas  tecnologias  para  reequilibrar  e  obter

homeostase, não só da mente, mas por consequência, do corpo. Dentro do contexto

do aumento da demanda na busca de tratamentos complementares para distúrbios

crescentes como concentração, foco, depressão, ansiedade, estresse entre outros,

surgiu  uma  alternativa  de  tecnologia  de  batimentos  binaurais.  Este  trabalho

apresenta  os  fundamentos,  características,  benefícios  e  forma  de  uso  dessa

tecnologia.  Para  tanto,  fez-se  uma revisão  de  vários  estudos  e  experimentos  já

realizados com objetivo de desenvolver um site gratuito, de acesso ao público em

geral,  para  proporcionar,  através  de  sons  binaurais,  estados  específicos  de

consciência  e  oferecer,  também,  uma  fonte  de  informações  científicas  sobre  os

estudos  e  descobertas  sobre  os  desequilíbrios  psíquicos  e  a  utilização  de

frequências sonoras como tratamento. Será gerada uma base de dados através de

um  questionário  preenchido  pelo  próprio  usuário  para  estudos  futuros.  Outra

ferramenta que difere das ferramentas que existem no mercado é a utilização das

ondas binaurais juntamente com a playlist musical pessoal do usuário, sabendo que

música tem um significado importante e facilita a quebra de barreiras para obter o

resultado esperado. Seguindo os parâmetros dos principais estudos revisados neste

trabalho, espera-se o resultado de oferecer uma ferramenta de qualidade, embasada

cientificamente e de forma acessível para a população em geral. Conclui-se que,

embora  existam  outras  ferramentas  semelhantes,  nenhuma  outra  oferece  a

possibilidade de construir uma base de dados para futuros ajustes do próprio site,

bem  como  oferecer  um  portal  que  reúne  informações  científicas  para  estudos

futuros, e também, facilitar seu uso pelo usuário com a playlist musical pessoal.

Palavras-chave:  frequências  binaurais,  Brain  Entrainment,  batimentos

binaurais, significado musical, escuta musical, arrastamento, sincronização cerebral.



SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO 6

1.1 – Justificativa ..........................................................................................................9

1.2  - Demanda ...........................................................................................................10

1.3 – Objetivo .............................................................................................................12

1.4– Formulação do problema ........................................................................13

1.5–

Hipótese ..................................................................................................14

1.6– Produtos semelhantes ............................................................................14

1.7– Diferenciais desta proposta 15

1.8– Potencial impacto social e de saúde 16

2- EMBASAMENTO TEÓRICO 17

2.1– Ondas cerebrais ................................................................................................ 17

2.2 – Ressonância -Sincronização 19

2.3 – Psicoacústica 26

2.3.1  –  Binaural  Beat  ................................................................................

27

2.3.2  –  Batimentos  Binaurais  e  a  fisiologia  do

cérebro ...............................29

2.3.3 – Aplicações e efeitos dos batimentos binaurais .............................

30

2.4 – Significado musical 35

2.4.1 – Música e a influência na matéria ...................................................

35

2.4.2 – Música e a construção de significado ...........................................

37

2.4.3 – Música popular e seu aspecto de análise .....................................

53

3- DESENVOLVIMENTO DO SITE 56

4- RESULTADO 66

5- CONCLUSÃO 66

BIBLIOGRAFIA 68



LISTA DE FIGURAS

Figura 1: vídeos existentes com o termo “binaural Beats” no Brasil........................ 10

Figura 2: vídeos existentes no youtube mundial...................................................... 11

Figura 3: interesse no Google mundial de 2004 a 2020...........................................11

Figura 4: interesse no Google Brasil de 2004 a 2020.............................................. 12

Figura 5: sistema auditivo humano.......................................................................... 26

Figura 6: Binaural Beats waves in Brain.................................................................. 30

Figura 7: como é o uso de frequências binaurais no ouvido humano...................... 30

Figura 8: o impacto do binaural beat no estado cerebral......................................... 31

Figura 9: Masaru Emoto e a experiência com moléculas de água.......................... 36

Figura 10: Software Audacity para a definição das frequências Binaurais.............. 57

Figura 11: tela de entrada do site desenvolvido...................................................... 58

Figura 12: tela de trabalho e escolha de frequências do site.................................. 59

Figura 13: tela de questionário do site..................................................................... 60

Figura 14: ondas de frequência do Ruído Branco .................................................. 65

Figura 15: ondas de frequência do Ruído Rosa ..................................................... 66



6

1 - INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um site de batimentos binaurais,

gratuito, de acesso ao público em geral, baseado em conhecimentos e pesquisas já

estabelecidas em neurociências e neuropsicologia,  para proporcionar,  através de

sons binaurais, estados de consciência específicos e, também, como uma fonte de

informações científicas sobre os estudos e descobertas dos desequilíbrios psíquicos

e a utilização de frequências sonoras como tratamento.

O tema escolhido é o de colaboração das neurociências para a saúde.  A

modalidade é a construção de um site de serviços educativos e para a saúde.

A finalidade é de aprofundar conhecimento e avançar no desenvolvimento de

aplicação com esse produto.

A  tecnologia  de  som  binaural  causa  um  efeito  de  sincronicidade  dos

hemisférios  cerebrais,  conhecido  como  “Brain  Entrainment”,  ou  técnica  de

arrastamento, que normaliza os ritmos das ondas cerebrais e melhora suas funções,

como  também do  sistema  nervoso.  Esse  processo  torna  interessante  o  uso  de

ondas sonoras para  tratamentos  de saúde  como o  estresse,  déficit  de  atenção,

ansiedade e outros estudos que serão abordados.

Aplicativos com esse conteúdo já existem no mercado, destacando os mais

usados:  Atmosfera,  Ondas  cerebrais,  Binaural  Beats  terapia,  myNoise,  Binaural

Betas Gerador, Cérebro Vacila, Binaural Beats, BrainAural.

As  funções  desses  aplicativos  visam  oferecer  ferramentas  para  escolher

frequências  pré-programadas ou  criar  as  próprias  frequências.  Uma delas  inclui,

também,  uma  música  de  fundo  pré-programada  para  acompanhar  as  ondas

binaurais.

A  proposta  desse  trabalho  é  de  oferecer  neste  site  uma  lista  de  ondas

binaurais confiáveis, baseadas em pesquisas científicas, para variadas aplicações e

utiliza-las juntamente com a playlist pessoal de músicas. Oferecer informações sobre

os tratamentos sugeridos, baseados em pesquisas e experimentos já desenvolvidos

e com embasamento científico, bem como manual de utilização. Oferece, também,

uma  fonte  de  informações  científicas  para  os  estudiosos  e  pesquisadores  do

assunto. Para incorporar mais dados às pesquisas, será oferecido um questionário
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para  o  usuário  preencher,  que  servirá  como  base  de  dados  reais  para  novas

conclusões e para explorar dados estatísticos do uso e funcionamento do produto.

O diferencial  desse site está em incorporar uma base de dados científicos

como  um  centro  de  pesquisas  na  área,  bem  como  o  questionário  que  somará

informações valiosas aos pesquisadores e usuários. Também tem como diferencial

trabalhar as ondas binaurais juntamente com o repertório musical pessoal onde, por

conta do significado musical na mente, causa uma condição psíquica favorável às

ondas binaurais e a mudança de estado mental.

O significado musical abordado pelas operações perceptivas e cognitivas na

escuta  musical  assume  a  hipótese  de  que  essa  escuta  é  descrita  e  entendida

enquanto  um  processo  lógico-semiótico  –  linguagens  possíveis  de  produzir

significação e sentido. O poder afetivo da música está no domínio da expectativa

musical que é dependente de fatores culturais e tem forte influência sobre o ouvinte,

facilitando o processo de atuação das ondas binaurais.

O primeiro artigo científico sobre a matéria de batimentos binaurais foi escrito

em 1841 pelo físico Heinrich Wilhelm Dove. Mas foi como os estudos do biofísico

Gerald Oster, no ano de 1973, que a pesquisa foi aprofundada. Hans Berger em

1930  conseguiu  observar  a  variação  elétrica  do  cérebro  inventando  o  EEG  –

Eletroencefalograma (Waechter,  2002).  Com isso  definiu  as  ondas cerebrais  em

Gama, Beta, Alpha, Theta e Delta. 

Com  o  fenômeno  de  arrastamento  temos  a  sincronização  cerebral.  Esse

fenômeno chamado também de ressonância acontece quando um sistema físico

recebe energia por  meio de excitações de frequência igual,  ampliando cada vez

mais o sistema excitado. O cérebro submetido a impulso sonoro tem a tendência de

se  sincronizar  com o  impulso  transmitido.  Esse  fenômeno também chamado de

Frequency  Following  Response  (FFR)  (Clayton  et  al.,  2005,  p.2).  Collura  (2008)

observou nas gravações de EEG a estimulação sensorial rítmica e seus efeitos no

cérebro gerando efeitos  clínicos e  subjetivos como a alteração do EEG,  causou

dissociação,  estabilizou  o  sistema  límbico,  melhorou  a  produção  de

neurotransmissores, alterou o fluxo sanguíneo do cérebro. McClintic (1978) relatou

esse estímulo repetitivo no cérebro humano.

Vários experimentos foram feitos com o fenômeno de sincronização cerebral:

Frederick (1999) relatou as alterações no EEG com o Entrainment (FFR) acústico

em ondas Beta aumentando a atividade cerebral em 21% em regiões parietais e
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Córtex Pré-Frontal. (Lewerenz, 1963, Kroger and Schneider, 1959, Glicksohn, 1986)

experimentaram a dissociação em diversos graus para produzir a desconexão de

pensamentos em ondas alpha de 7 a 10 hz. Alguns estudos clínicos mostram a

diminuição da depressão, ansiedade, ideias de suicídio com o Entrainment Acústico

(Gagnon,  Boersma,  1992,  Berg  e  Silver,  2001).  Fox  e  Raichle  (1985)  usou  o

Entrainment para observar o aumento de glicose do cérebro e do fluxo sanguíneo no

córtex estriado em até 28% a uma estimulação de 7,8 hz. Carrington (1977), Sadigh

(1991),  Schwartz,  Davidson  e  Goleman  (1978),  perceberam  a  redução  das

atividades cognitivas durante a sincronia cerebral, reduzindo, por consequência, o

pensamento negativo, autopunitivo, preocupação excessiva. Já na experiência de

Padmanabhan  (2005),  McConnell,  et  al.  (2014),  observou-se  um  relaxamento

fisiológico em pacientes ansiosos no pré-operatório. No experimento de vigilância e

performance, Lane (1998) observou uma maior precisão e performance psicomotora

visual,  diminuição  do  humor  negativo  com  a  onda  em  frequência  Beta.  Para

Fernández (2008), com a frequência de 5 hz concluiu a eficácia das ondas Theta

para memória verbal instantânea. Reedijk (2013), observou com frequência central

de 340 hz o aumento da dopamina estriatal no processo de pensamento criativo.

Kraus  e  Porubanová  (2015)  pesquisaram  sobre  a  memória  de  trabalho  em

frequência alpha de 9,55 hz, quanto à percepção e rapidez de processamento e

obtiveram  sucesso.  Para  a  memória  de  trabalho  viso-espacial  e  conectividade

cortical,  Beauchene,  Abaid,  Moran,  Diana & Leonessa (2016),  teve como melhor

resultado a frequência de 15 hz.  Para Hiew (1995)  as frequências delta  e theta

induzem  a  relaxamento,  meditação  e  criatividade,  para  Morris  (1990)  facilita  a

integração sensorial e para Wilson (1990) defende que é útil para dormir. Para déficit

de Atenção (TDAH), Russel, Carter e Hutchison (1990), experimentaram aumentar

ondas Beta no lobo frontal  com resultados de ganhos em QI verbal,  ortografia e

aritmética, ganhos em QI não-verbal, leitura, memória. Existe um estudo que usou a

onda alpha em conjunto com a theta para tratar vícios de álcool  e drogas.  Esta

pesquisa mostrou um decréscimo de 55% no consumo de álcool depois de sessões

de treinamento  alpha e  theta  (WILLIAMS,  2001,  2006),  (NOMURA et  al.,  2006),

(OSSEBAARD, 2000), (TRUDEAU, 2000). Recomendaram o uso de frequência de

12 hz. Ondas Beta usada para o ganho de QI (Quoeficiente Intelectual) entre 8 a 10

pontos.  Influencia  a  autoconfiança  e  socialização,  otimismo  e  energia.  Ajuda,

também, em práticas esportivas (BRENNER, 1986), (EGNER, 2004), (HAURI, 1981),
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(SIEVERI, 2004),  (HOWARD 1986), (PATRICK, 1996),  (NETO, João Damasceno,

2013). Os autores indicam a frequência de 15 Hz.

No capítulo “1” define-se o objetivo do trabalho, a demanda para sua criação,

produtos  semelhantes  no  mercado,  os  diferenciais  desta  proposta  e  o  potencial

impacto social e de saúde.

No capítulo “2” está o embasamento teórico onde será visto a definição de

ondas  cerebrais,  seus  padrões,  a  teoria  de  arrastamento  ou  Entrainment  Brain,

responsável por gerar a sincronização através de ondas binaurais, a definição de

psicoacústica  que  entra  no  objetivo  deste  trabalho  com  o  binaural  beats,  suas

aplicações já realizadas, seus resultados. Para terminar este capítulo é descrita a

importância do significado musical como auxiliador no processo de escuta binaural,

a visão psicológica das estruturas cerebrais que se utilizam na escuta musical e

seus efeitos sobre a psique. 

No capítulo “3” temos o desenvolvimento do site proposto, e seu manual de

utilização.

Nos capítulos “4” e “5” fechamos o trabalho com o resultado e sua conclusão.

1.1 - Justificativa

Como  psicanalista  e  hipnóloga  atuo  em  clínica  e,  como  musicista,  em

palestras e apresentações musicais públicas para tratamentos de vários tipos de

distúrbios  psíquicos.  O  volume  de  distúrbios  psíquicos  tem  aumentado

consideravelmente e procuro métodos inovadores que se somem para agilizar  e

alcançar o bem-estar emocional e mental. Outro motivo que me interessa é o uso de

intervenções que não causem dependência medicamentosa com efeitos colaterais,

principalmente porque não “ensinam” o cérebro a funcionar naquele estado mental

e, muitas vezes, causam uma inabilidade funcional social e cognitiva.

Com  a  união  dessas  ferramentas  –  psicanálise,  música  e  hipnose,  os

resultados  são  bem  satisfatórios,  visto  que  cada  atividade  atua  por  caminhos

cerebrais diferentes.

A psicanálise atua pela livre interpretação do conteúdo inconsciente, trazendo

pelas  associações  de  ideias,  um  questionamento  lento  e  profundo  de

autoconhecimento e das causas do mal-estar psíquico.
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A hipnose promove um estado alterado de consciência para acessar essas

informações inconscientes com maior agilidade.

A música trabalha com o lúdico, a imaginação, a criatividade e acessa pela

interpretação de signos metafóricos com grande poder de catarse.

A soma dessas ferramentas tem um efeito muito poderoso no tratamento de

muitos distúrbios, e quando somada à estados mentais – como estados alterados de

consciência com as frequências de ondas binaurais – potencializa seu resultado.

Trabalhar com estados mentais específicos para cada tipo de tratamento pode ser

feito através de frequências sonoras binaurais que atuam na sincronização cerebral

e promovem um estado de prontidão para a necessidade do momento.

1.2 - Demanda

Uma rápida pesquisa na internet, demonstra a importância desse tema e a

busca por ferramentas para facilitar a execução de atividades como concentração,

harmonia,  bem-estar,  relaxamento,  atenção  e  estudo.  Segue  a  pesquisa  com o

termo “Binaural Beats”:

Figura 1: vídeos em língua portuguesa (Brasil) que se utilizam do termo “Binaural Beats”.
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Figura 2: No mundo existe 111.360 vídeos no Youtube.
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Figura 3: Interesse sobre esse termo no Google mundial de 2004 a 2020
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Figura 4: Interesse sobre o termo Binaural Beats no Google Brasil de 2004 a 2020. O maior interesse

começa em 2007 no país.
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1.3 - Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é de criar um site, gratuito, para a população em

geral,  vista  a  importância  de  se  utilizar  novas  técnicas  de  tratamento  da  saúde

psíquica, mental, emocional e física não invasivas e com baixo custo, assim como

criar condições de gerar um banco de dados para novas pesquisas.

Objetivo específico

A proposta  oferece  gratuitamente  os  serviços  com vários  diferenciais  dos

aplicativos existentes no mercado. Neste portal teremos:

a – Uma fonte de informações científicas a respeito dos estudos e pesquisas

tanto  da  área  psíquica  quanto  de  neurociências  sobre  os  desequilíbrios  e  as

descobertas sobre experimentos de frequências binaurais.

b  –  Uma  lista  pré-programada  de  ondas  binaurais  para  cada  tipo  de

tratamento para validar a aplicação da frequência binaural.
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c – Possibilitar utilizar a onda binaural escolhida juntamente com a playlist

musical pessoal para a necessidade do momento.

d – Oferecer sugestões de tratamentos baseados em fontes científicas.

e – Construir uma base de dados para pesquisas futuras do efeito do uso

dessas frequências com um questionário que ficará disponível no site para sondar o

fenômeno com experiências criadas pelo próprio usuário.

O diferencial entre os aplicativos conhecidos no mercado está nos itens “a”,

“c”, “d” e “e”. Será um portal com muitas fontes para os estudiosos no assunto e para

pesquisas futuras no assunto.

1.4 - Formulação do problema

Francis  Crick  &  Christof  Koch  (2003)  fala  da  estrutura  da  consciência.

Estudiosos da neurociência, descrevem a interface de comunicação entre corpo e

mente, classificando pensamentos e emoções relacionando-os às ondas cerebrais

que produzem. O uso de frequências binaurais pode modular a frequência de onda

cerebral para o padrão de consciência desejado.

Estamos com sérios problemas de saúde mental no mundo. Os Transtornos

Mentais (TM) tem aumentado significativamente no mundo, sendo responsável por

gerar  custos  ao  Sistema  de  Saúde  Pública  e  por  diminuir  substancialmente  a

qualidade de vida e bem-estar psicológico da população em geral.

Segundo EG Santos, MM Siqueira – Jornal Brasileiro de Psiquiatria (2010) – o

relatório  da  OMS  e  da  Organização  Pan-Americana  de  Saúde  (OPAS)  –

Organização Pan-Americana de Saúde (2001), assinala que os Transtornos Mentais

(TM) correspondem a 12% da carga mundial de doenças e a 1% da mortalidade,

quando menos de 1% dos recursos da saúde é investido em ações para a saúde

mental. Apesar disso, mais de 40% dos países ainda carecem de políticas em saúde

mental e 30% não têm programas nessa esfera. Sabe-se ainda que a maioria dos

transtornos é tratável e evitável, corroborando a premissa de que, quando se investe

na prevenção e promoção da saúde mental, se pode reduzir bastante o número de

incapacidades resultantes desses transtornos.

Um  estudo  realizado  pelo  Consórcio  Internacional  de  Epidemiologia

Psiquiátrica (ICPE) da OMS revelou que, dentre os países da América Latina,  o
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Brasil apresentou a maior prevalência de TM na população adulta de 15-59 anos,

com índices elevados para os transtornos da ansiedade, transtornos do humor e os

transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas.

Essa situação demonstra a urgência e a necessidade de criar tratamentos

inovadores, de baixo custo e acessível à população em geral na busca de soluções

para esse problema mundial.

Na teoria psicanalítica as doenças podem ser desencadeadas pelas aflições e

conflitos psicológicos da pessoa. Segundo Van Der Hart (1989), o psiquiatra francês

Janet (1989), descobriu que os sintomas surgem como um alerta para o sofrimento

psíquico guardado no subconsciente. A isso chamam Somatização. Quando essa

somatização se intensifica os males  físicos podem ser  mensuráveis por  exames

clínicos com alguma doença diagnosticada com origem psicossomática.

Damásio  (1996)  explica  sobre  os  marcadores  somáticos,  da  delicada  e

complexa participação da emoção nos processos de tomada de decisão e raciocínio.

A  emoção  tem significado  e  auxilia  no  processo  de  planejar,  no  convívio

social,  no  senso  de cuidado consigo  e  com o  outro.  A  emoção e  o  sentimento

estabelecem uma ponte entre o processo racional e o não racional. Com os conflitos

e aflições gera o estresse e o sistema de tomada de decisões fica prejudicado.

Essa temática nos conduzirá a análise do modo como estados de consciência

podem  ser  conduzidos  e  serem  influenciados  por  frequências  binaurais.  Essa

análise propiciará um entendimento sobre métodos mais simples e acessíveis que

podem contribuir para a saúde em geral.

1.5 - Hipótese

A hipótese é a de que é possível levar o indivíduo a diminuir, de forma rápida

e  segura,  o  estresse  exagerado  que  poderá  leva-lo  ao  distresse.  Diminuir  o

Distresse ajuda a evitar ou diminuir disfunções emocionais, mentais e orgânicas e

alcançar diariamente um equilíbrio e produtividade. 

BROWN, Barbara (1977) avalia o estresse da vida atual onde mantemos um

padrão de onda cerebral num estado de alerta constante sem nenhum momento

para relaxar. Segundo (BENSON, 2011), cerca de 60% a 90% das doenças podem

ser curadas pela mente.
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1.6 - Produtos Semelhantes

Aplicativos com esse conteúdo já existem no mercado, destacando os mais

usados:  Atmosfera,  Ondas  cerebrais,  Binaural  Beats  terapia,  myNoise,  Binaural

Beats Gerador, Cérebro Vacila, Binaural Beats, BrainAural.

As  funções  desses  aplicativos  visam  oferecer  ferramentas  para  escolher

frequências  pré-programadas  ou  criar  as  próprias  frequências.  Uma  delas  inclui

também  uma  música  de  fundo  pré-programada  para  acompanhar  as  ondas

binaurais.

1.7 - Diferenciais desta proposta

O diferencial  desse site está em incorporar uma base de dados científicos

como  um  centro  de  pesquisas  na  área,  bem  como  o  questionário  que  somará

informações valiosas aos pesquisadores e usuários  e sugestões para  mudanças

futuras.  Tem  o  diferencial  de  oferecer  informações  de  sugestões  de  uso,  para

facilitar  o  usuário.Tem,  também  como  diferencial  trabalhar  as  ondas  binaurais

juntamente com o repertório musical pessoal onde, por conta do significado musical

na  mente,  causa  uma  condição  psíquica  favorável  às  ondas  binaurais  e  sua

mudança de estado mental. Nenhum outro aplicativo tem essa opção.

Colocar  essa opção no site  está relacionada à minha experiência pessoal

como musicista, tendo experimentado em mais de 2.000 apresentações musicais,

em 20 anos de trabalho, onde atuo como terapeuta para gerar bem-estar e conforto

para pessoas que precisam. As músicas eruditas têm seu apelo na psique humana

pelo belo e pelo ideal que apresentam. Mas a catarse ocorre, de fato, quando o

ouvinte experimenta músicas de seu repertório ligado à sua cultura, onde conta sua

história, suas experiências pessoais, sua realidade.

Essa  catarse  associada  às  ondas  binaurais,  abrem  portas  e  facilitam  ao

ouvinte não ter resistências possibilitando ao cérebro entrar em sincronia com maior

rapidez.

O significado musical abordado pelas operações perceptivas e cognitivas na

escuta  musical  assume  a  hipótese  de  que  essa  escuta  é  descrita  e  entendida
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enquanto  um  processo  lógico-semiótico  –  linguagens  possíveis  de  produzir

significação e sentido. O poder afetivo da música está no domínio da expectativa

musical que é dependente de fatores culturais e tem forte influência sobre o ouvinte,

facilitando o processo de atuação das ondas binaurais.

1.8 - Potencial impacto social e de saúde

O desenvolvimento desse site segue as referências colocadas neste trabalho

pelos maiores pesquisadores do mundo nas áreas de psicologia,  neurocientistas,

engenheiros  de  som  e  frequências.  Baseado  nos  questionários  preenchidos

poderemos tirar mais conclusões de sua eficácia e, se necessário, alterar sua forma

de utilização.

O  site  será  administrado  constantemente  em  seus  resultados  e  incluídas

novas publicações e descobertas científicas na área.

Ainda não existe uma pesquisa de contraindicações para o uso de binaural

beat,  nem  seus  riscos.  Mas,  até  o  momento,  as  pesquisas  não  apontam

contraindicações.

Utilizada  como um sistema complementar  da  saúde,  oferecer  ferramentas

baratas  ou  gratuitas,  como é  o  caso  desse  site,  para  momentos  de  estressa  e

desafios diários, pode impactar positivamente no tratamento complementar de toda

a  população  em  geral,  em  qualquer  nível  cultural,  social  e/ou  econômico,  pela

facilidade de uso, na rapidez do tratamento e no conforto de continuar sua rotina

diária.
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2 - EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 - Ondas cerebrais

Todas as atividades cerebrais são ondas eletromagnéticas que acontecem

pela atividade de interações elétricas dos bilhões de neurônios cerebrais. A medida

dessas ondas elétricas são ciclos por segundo em Hertz (Hz).

Essas  atividades  elétricas  oscilam  definindo  mudanças  de  estado  de

consciência como o sono,  o  relaxamento,  a  vigília,  a  concentração,  entre outros

(SIEVERI, 2004).  A cada estado definem-se ritmo e padrão: Gama, Beta, Alpha,

Theta e Delta.

As características das ondas cerebrais e sua predominância é particular a

cada pessoa. O cérebro modula essas ondas dependendo da atividade que será

realizada  pela  pessoa.  Para  cada  onda  existe  a  produção  de  específicos

neurotransmissores  que  geram  mudança  química  no  organismo  (BEAR,  2002),

(TIMO-IARIA, PEREIRA, 1971), (CRICK & KOCH, 2003), (EMPSON, 1986), (LENT,

2004).

Padrões de frequências de ondas cerebrais

Hans  Berger  em  1930  tinha  o  objetivo  de  observar  a  variação  elétrica

cerebral. Conseguiu isso inventando o EEG – Eletroencefalograma (WAECHTER,

2002).

O  córtex  cerebral,  rico  em  neurônios,  tem  várias  oscilações  que  são

monitoradas pelo EEG. As atividades corticais têm intervalos que são relacionados

com estados de consciência, medidas em sua amplitude em Hertz (ciclos de ondas

por  segundo),  que  são  diretamente  proporcionais  ao  número  de  neurônios  em

atividade no córtex.

Através desse monitoramento por EEG definiram as frequências básicas de

funcionamento do cérebro: Gama (30 a 70 hz); Beta (13-30 hz); Alpha (8-13 hz);

Theta (4-8 hz); Delta (1-4 hz), (RECHTSCHAFFEN, 1968).
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1 – Delta – frequência de 0,1 a 4 hz, associada ao sono sem sonhos ou

meditação profunda.  A cura e a regeneração são geradas nesse estado.  Nessa

frequência  temos  a  diminuição  da  dor  e  da  inflamação,  diminuição  do  cortisol

(hormônio  do  estresse)  e  aumento  do  DHEA  (hormônio  antienvelhecimento  e

resistente  a  doenças  e  do  crescimento  para  a  regeneração  celular).  Estado

inconsciente, acessa a intuição. Ideal para o sono, recuperação física e mental. Leva

a um estado de felicidade, empatia, mais conectada consigo mesma, pela produção

de opiáceos endógenos que aliviam a dor (BOTELLA-SOLER et al., 2012).

2 – Theta – frequência de 4 a 8 hz, associada ao sono REM (Rapid Eyes

Moviment).  Essas  ondas  ocorrem  com  mais  frequência  durante  o  sono  e  a

meditação e  estão associadas ao aprendizado,  memória  e  intuição,  relaxamento

profundo e paz interior  e estimulação da criatividade e diminuição da ansiedade.

Melhora  as  habilidades  para  resolver  problemas  por  trabalhar  com  muitas

informações num curto período de tempo. Atinge o subconsciente com sugestões e

reprogramação para mudanças, usado em hipnose.  Possibilita, também, a cura do

corpo incentivando o sistema imunológico, baixa o nível de cortisol e equilibra níveis

de  serotonina  e  melatonina,  auxiliando  na  cura  de  depressão,  insônia  e  até

inchaços. Gera mais vigor e energia e é também relaxante (WICKRAMASEKERA,

1977), (SABOURIN et al., 1990). Esses autores indicam a frequência de 4 Hz.

3 – Alpha – frequência de 8 a 13 hz, essas ondas dominam em pensamentos

fluidos, silêncio dos pensamentos, relaxamento, visualização, memorização e alívio

da  dor.  Diminui  a  ansiedade  trazendo  bem-estar.  Indicada  para  tratamento  do

estresse  e  soluções  de  problemas.  Estado  de  repouso  do  cérebro  e  auxilia  na

coordenação mental, calma, integração mente e corpo, aprendizagem, pensamento

positivo.

4 – Beta – frequência de 14 a 30 hz, essas ondas dominam nosso estado

normal de consciência. Estão ativas quando estamos acordados, em alerta, focados,

atentos, engajados na resolução de problemas, julgamento, tomada de decisão e

pensamento  analítico.  Pode  ser  eficiente  em  tratar  a  fadiga,  problema  de

aprendizagem  e  concentração,  para  quem  tem  déficit  de  atenção.  Melhora  na

acuidade visual,  coordenação e  tratamento  de dislexia.  Próximo dos  30 hz  está
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associado a pensamento altamente complexos integrando novas experiências, alta

ansiedade ou excitação.

5 –  Gama -  tem uma frequência de 30 Hz a 100 Hz,  essas ondas estão

associadas  ao  processamento  de  informações  de  alto  nível,  aprimoramento

cognitivo e pico de consciência. Essas ondas estão acima da frequência de disparo

neuronal,  portanto,  como  é  gerada  permanece  um  mistério,  mas  os  cientistas

descobriram  que  era  altamente  ativo  quando  em  estados  de  amor  universal,

altruísmo e as "virtudes superiores". Essa onda foi estudada em monges experientes

em meditação (BENSON, 1975), (KALIMAN, 2014), (CRONE et al., 2001), (BURLE

et al., 2000); (MILTNER, 1999), (JOHN, 2001), (MUNK, 1996).  Especula-se que os

ritmos gama modulam a percepção e a consciência e que uma maior presença de

gama se relaciona à consciência expandida, em estados transcendentais. Também

está associada à melhora da memória e uma forte percepção da realidade.

2.2  -  Ressonância  –  teoria  de  arrastamento  (sincronização)  e  as

ondas binaurais no cérebro

Ressonância é o fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe

energia  por  meio  de excitações de frequência  igual  a  uma de suas frequências

naturais de vibração. Assim, o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada

vez maiores. Um exemplo disso é a taça de cristal e um emissor de frequência que

estejam exatamente iguais; sua própria frequência dobra seu potencial e a taça se

quebra.

Esse  fenômeno  de  ressonância  é  responsável  pelas  ocorrências  de

sincronização das ondas binaurais.

O corpo humano recebe todas as vibrações e as transforma no seu próprio

som através de emoções e sentimentos. O corpo vibra assim que ouve um violino ou

um piano e  se  transforma com essa vibração.  O corpo  responde  a  esses sons

criando seu próprio som pelo fenômeno chamado Ressonância.

Essas  descobertas  criaram  oportunidades  para  avaliar  fenômenos  como

empatia,  telepatia  e  afeto  entre  casal.  Isso  foi  descoberto  quando  o  cérebro  foi

submetido a impulso visual, sonoro ou elétrico. Ele tem uma tendência natural de se
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sincronizar com o impulso transmitido. Esse fenômeno foi chamado de Frequency

Following Response (FFR) – (Clayton et al., 2005, p.2).

Essa ressonância impacta na saúde e isso tem sido estudado recentemente.

Em 1665, um físico e matemático holandês Christiaan Huygens (que desenvolveu a

teoria ondulatória da luz) declarou que quando dois pêndulos de tamanhos iguais

são colocados um ao lado do outro, existe a tendência de sincronizar seu movimento

oscilatório, entrando no mesmo ritmo e transferindo mutuamente energia. De fato, os

dois pêndulos sincronizam mutuamente sua própria frequência.

Arrastamento das ondas cerebrais, também referido como sincronização de

ondas cerebrais e arrastamento neural, refere-se à capacidade hipotética do cérebro

para sincronizar naturalmente as suas frequências de ondas cerebrais com o ritmo

dos estímulos externos, assimilado pela audição, visão ou tato.

É  amplamente  aceito  que  os  padrões  de  disparo  neural,  medida  em Hz,

correspondem com os estados de alerta, como a atenção focada, sono profundo,

etc. Essa é a hipótese de que ouvir essas batidas de determinadas frequências pode

induzir um estado de consciência desejado que corresponde com atividade neural

específica.

Esse é o fenômeno de ressonância. No experimento de pêndulo simples, a

frequência depende exclusivamente do comprimento do seu fio. A frequência natural

de um pêndulo é dada pela fórmula:

Onde L é o comprimento do fio e g é a aceleração da gravidade (g = 9,8

m/s2). No nosso caso, com dois pêndulos acoplados, isto é, ligados por um fio que

permite troca de energia entre eles. Como têm a mesma frequência natural, já que

têm o mesmo comprimento, essa troca de energia é eficiente e toda a energia de

um, passa para o outro que, depois, devolve para o primeiro. Dizemos, então, que

eles estão em ressonância.

Essas investigações foram o ponto  de partida que levou a  descoberta de

frequências chamadas Binaural Beats (Gerald Oster -1918-1993- in 1973 at Mount

Sinai School of Medicine in New York).
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Graus e fases de sincronização

Quando dois osciladores atuam entre si, a sincronização não é automática, e

algumas vezes não sincroniza totalmente.

Os fatores que determinam se dois osciladores sincronizarão entre si, são:

1 – O período de cada um deve ser próximo (Aschoff, 1979).

2 – A sincronização pode ser mais ou menos forte ou mais ou menos rápida

(Chapple, 1970).

Sincronização - biologia e neurônios

O  conceito  de  sincronização  é  mais  entendido  na  física,  nos  fenômenos

naturais e culturais.  A sincronização não se baseia num simples processo físico,

mas compartilhada por um grande número de sistemas biológicos e físicos.

O  corpo  humano  tem  inúmeros  exemplos  de  sistemas  endógenos  que

funcionam  como  relógios  biológicos:  o  ritmo  cardíaco,  o  sistema  respiratório,  a

circulação sanguínea, a locomoção, a secreção de hormônios, o ciclo menstrual da

mulher, e vários outros. 

Berniere, Reznick e Rosenthal sugerem que o comportamento humano ocorre

ritmicamente  e,  portanto,  pode  ser  definido  como  ciclos  com  término,  período,

frequência e amplitude (1998:p.224).

Os seres vivos interatuam e se relacionam entre si constituindo um sistema

aberto de muitas interconexões. Existem muitas situações em que se reproduzem

ajustes onde sincronizam sua frequência temporal:  o ciclo  sono-desperto que se

sincroniza com o ciclo de 24 horas de dia e noite, por exemplo.

Com os trabalhos de Santiago Ramón e Cajal (LLINÁS, 2003), se demonstrou

a  individualidade  neuronal.  Um  neurônio  funciona  como  um  sistema  oscilatório

autônomo.  Grupos  de  neurônios  que  realizam uma mesma função  atuam como

sistema acoplado.  A sincronização neuronal depende da força de acoplamento e da

diferença de frequências.

O  cérebro  é  regido  por  dois  princípios:  a  especialização  e  integração

neuronal.  A  integração  funcional  dá  lugar  a  uma  resposta  coordenada  dos

neurônios. A conectividade cerebral é o ponto de união entre a especialização e
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integração, que limita de algum modo a atividade neuronal isolada para integra-la

em padrões de conectividade permitindo que as respostas parciais se integrem em

uma resposta única.

As sinapses são as estruturas que transmitem as mensagens e suas ações

dependem de um aprendizado prévio, a existência de substâncias moduladoras e

processos  como  aprendizado  e  atenção.  Uma  mesma área  anatômica  pode  ter

diversos mapas de conectividade que atuam em função do estado das sinapses.

Formam redes que respondem de modo único a um estímulo.

Tononi  e  Edelman  (1998)  sugerem  que  quando  há  uma  estimulação  se

produz  uma  ativação  sincrônica  entre  neurônios  da  parte  do  cérebro  que  foi

estimulada. Essa ativação sincrônica dos neurônios faz com que essa área funcione

como um grande oscilador.

A sincronização neuronal se define em três partes:

1 – A maioria das funções cerebrais se descrevem melhor como um conjunto

de neurônios distribuídos que trabalham de forma sincronizada e cooperativa;

2 – A atividade sincronizada é devido às propriedades oscilatórias (Basar,

1983; Nunez et al.  1993).  As propriedades oscilatórias dos neurônios do sistema

central se devem às suas características eletroquímicas.

3  –  A atividade cooperativa  e  oscilatória  dos neurônios  pode observar-se,

entre outras, na base de ação da coordenação senso motriz (SOLE-LLENAS, 1998).

Se  considerarmos  a  hipótese  de  que  os  neurônios  funcionam  como

osciladores,  estes  correspondem  ao  grupo  de  osciladores  autossustentáveis,  os

quais estão sujeitos a uma força externa periódica.

Um exemplo desse sistema oscilador são os relógios biológicos. A pergunta

que fazemos é “Qual é o oscilador externo?” Uma resposta possível é que seria um

sistema oscilador externo responsável pelo controle de rotação periódica da terra em

torno de seu eixo e do sol. Essa ação é unidirecional e periódica.

Entrainment (sincronização): percepção e resposta a estímulos

A ampliação do conceito de “Entrainment” em várias áreas do conhecimento,

desde  fenômenos  mecânicos  de  movimentos  oscilatórios  simples,  à  química,



23

biologia, psicologia, ciências sociais, inclusive fenômenos sociais e culturais, fazem

com que este conceito apareça conectado com o termo “sincronização”. Porém, em

sua  forma original  o  termo “entrainment”  se  refere  à  interação de  dois  ou  mais

osciladores.

Paul  Fraisse  (1963)  enfatizou  a  importância  do  movimento  periódico  na

percepção do tempo. Desde então muitos psicólogos cognitivos com destaque a

Jones, M.R. (1976) - e seus colaboradores sustentam que a percepção, a atenção e

a expectativa são processos rítmicos sujeitos a um “entrainment” em relação com o

estímulo.

Há trabalhos que demonstram a sincronização de estímulos auditivos, como é

o caso de funções rítmicas como a respiração e frequência cardíaca (Goldman, J.

1991).

Outros  estudos  demonstram  a  sincronização  dos  estímulos  auditivos  com

movimentos  motores  (Thaut,  M.H.,  1993).  Outros  trabalhos  demonstram  a

sincronização das ondas cerebrais com o sistema auditivo.

É fato que “entrainment” (sincronização) se produz com vários estímulos. Na

literatura se usa o termo FFR – Frequency Following Response.

Entrainment (FFR) e a Música

A música é um estímulo acústico vivenciado pelo ser humano desde a pré-

história  e  é considerada uma forma de evolução da linguagem que compõe um

mecanismo da capacidade de memória. A música é composta de tons que variam no

tempo. A melodia é um exemplo de mensagem musical e entre seus atributos estão:

tonalidade, modulação e ritmo.

Segundo  Jones,  M.R.  (1976)  é  a  periodicidade  da  atenção  da  percepção

métrica é que produz o Entrainment.

A percepção e expectativa da escuta musical se coordenam por “Entrainment”

do que se escuta com as seguintes bases:

a – Os seres humanos são inerentemente rítmicos, com ritmos sintonizáveis

que se ajustam aos padrões de tempo do mundo físico;

b – O ajuste se produz com uma sincronia de fase e período;

c – O ajuste ou “Entrainment” varia gradualmente;
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d  –  Muitas  das  estruturas  da  vida  real  estão  associadas  com  formas

hierárquicas e coerentes.

O ajuste de padrões de tempo supõe uma estrutura de tempo hierárquico,

como pontos fortes e fracos do ritmo, velocidade, tempo de referência, beat, número

de  compassos  (Jones,  M.R.,  1976).  Ele  considera  que  os  ritmos  percebidos

provocam  uma  expectativa  no  ouvinte,  baseando-se  no  contexto  atual  e  nos

esquemas  musicais  das  experiências  prévias.  As  pessoas  tem  osciladores  de

percepção e atenção desenhados para adaptar-se automaticamente a osciladores

externos.

Entrainment acústico

Se a  linguagem do cérebro  se  deve  à  sua  codificação  neuronal,  então a

expressão do cérebro se deve a seus tipos de ritmos e a seus tempos. O ritmo se

deve à sincronização ou dessincronização seletiva na codificação neuronal que é

encarregada de proporcionar a atividade sensorial de tudo o que sentimos, fazemos

e pensamos. (Collura, 2008) observou quatro ritmos principais – Alpha, Beta, Theta

e Delta  – em suas primeiras gravações de EEG, a partir  de então prestou uma

atenção  especial  na  estimulação  sensorial  rítmica  e  seus  possíveis  efeitos  no

cérebro.

A estimulação acústica pode gerar diversos efeitos clínicos e subjetivos.

Efeitos do entrainment acústico

- Altera a atividade do EEG

- Causa dissociação

- Estabiliza o sistema  límbico

- Melhora a produção de neurotransmissores

- Altera o fluxo sanguíneo do cérebro

É importante ressaltar a diferença entre estimulação acústica e “Entrainment”

acústico.  Escutar  uma  música  é  uma  estimulação  acústica  desorganizada.

Entrainment  acústico  é  um  estímulo  repetitivo  e  continuo  a  uma  frequência

determinada e com uma força suficiente para estimular o tálamo e o néocortex. A
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transmissão direta de energia se consegue mediante a pressão dos cílios da cóclea

no nervo auditivo (geniculado medial),  (McClintic,  1978),  transporta os potenciais

elétricos até o tálamo, onde é amplificado e repartido para todas as áreas límbicas e

para os córtices cerebrais através do “loop Tálamo-Córtex”.

Alteração da atividade do EEG

Os  efeitos  do  entrainment  acústico  se  localizam  principalmente  na  zona

frontal e na sensorial motora, nas regiões parietais (zona somato-sensorial) e um

pouco menos no córtex pré-frontal.

Com os olhos fechados a uma frequência de 18,5 hz mostra um aumento da

atividade cerebral em 21% na zona central, (Frederick, et al. 1999).

Dissociação ou hipnose

A dissociação ocorre em diversos graus quando se medita ou faz exercício

hipnótico, na leitura de um livro etc., e produz uma desconexão dos pensamentos.

Essa dissociação se produz aproximadamente entre 4 a 8 minutos aplicando a onda

adequada  em torno  de  7  a  10  hz  (Lewerenz,  1963,  Kroger  &  Schneider,  1959,

Glicksohn, 1986).

Estabilização límbica

A amígdala se ativa pelo medo, ansiedade e estresse, o hipotálamo controla o

funcionamento autônomo, inclusive a tensão muscular, a resposta eletrodérmica da

pele, o ritmo cardíaco, a pressão arterial, a temperatura do corpo, fome e saciedade.

Podemos utilizar o Entrainment acústico para normalizar a temperatura das mãos, o

relaxamento muscular, reduzir a atividade eletrodérmica, reduzir o ritmo cardíaco e a

hipertensão. Podemos supor que o Entrainment acústico pode acalmar as estruturas

límbicas.

Melhora da produção de neurotransmissores
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Alguns  estudos  clínicos  mostram  a  diminuição  da  depressão,  ansiedade,

ideias de suicídio depois de sessões de Entrainment (Gagnon, Boersma, 1992, Berg

e Silver, 2001).

Altera o fluxo sanguíneo do cérebro

O uso de Entrainment Acústico causa um aumento de glicose do cérebro em

5% e aumenta o fluxo sanguíneo no córtex estriado com um pico de 28% a uma

estimulação de 7,8 hz (Fox e Raichle, 1985). Também é encontrado aumento em

outras  regiões  do  cérebro  como  as  áreas  frontais  (Mentis  et  al.1997:  Sappey-

Marinier et al., 1992).

2.3 - PSICOACÚSTICA

Essa  ciência  estuda  como  o  som  influencia  na  interpretação  feita  pelo

aparelho  auditivo  e  cérebro  humano,  suas  variáveis  subjetivas  que  causam

sensações particulares a cada um.

A audição humana é binaural, ouvimos separadamente com cada ouvido, de

forma independente,  o  que permite  localizar  uma fonte de som pela intensidade

relativa  aos  dois  ouvidos e  o  intervalo  de  tempo de  chegada do som em cada

ouvido.

Acredita-se que o complexo Olivar Superior seja o primeiro núcleo a receber

as informações auditivas de ambos os lados das orelhas, e neurônios sensíveis à

fase ativados binauralmente também são encontrados no Colículo inferior (McAlpine

et al., 1996).

Figura 5: Sistema auditivo humano
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                         Fonte: site da Dynamic Brain1, 2020.

        

2.3.1 - Binaural beats

A estratégia de modificar ou diagnosticar parâmetros cerebrais recorrendo ao

som começou a ser explorada no ano de 1839, com o físico Heinrich Wilhelm Dove,

escrevendo  o  primeiro  artigo  científico  sobre  a  matéria  em  1841  (Oster,1973).

Posteriormente, ao longo do século XX, diversos estudos analisaram a influência

cerebral de estímulos. Foram, no entanto, os estudos do biofísico Gerald Oster que,

no ano de 1973, lançaram a pesquisa aprofundada sobre o tema, permanecendo até

os dias de hoje (Oster, 1973).

Duas frequências ligeiramente diferentes entre si, resulta numa oscilação de

maneira periódica. Isso se chama “Batimentos”, e sua frequência é igual à subtração

das frequências dos tons originais. Isso requer o uso dos dois ouvidos com fone

estéreo produzindo uma frequência para cada ouvido.

Por exemplo, é apresentado à orelha esquerda 250 hz e a orelha direita 256

hz, simultaneamente. O cérebro perceberá a frequência de 6 hz (a subtração das

duas frequências) – que normalmente não seria ouvida pelo ouvido humano que tem

como limite mínimo de audição de 20 hz. Segundo Oster (1973), a diferença das

1     Disponível em: <https://www.dynamicbrain.ca/auditory-images.html  >. Acesso em: 28 ago.  
2020

https://www.dynamicbrain.ca/auditory-images.html
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frequências deve ser até em 35 hz, caso contrário o som será percebido de forma

separada.

O tom de frequência intermediária de 440 hz facilitou a mais ampla gama de

percepção de batimento em comparação com tons mais baixos e mais altos. 

A  batida  binaural  induz  um  efeito  interessante  denominado  efeito  de

sequência de frequência (Moushegian et al. 1964; Gerken, 1975). Este efeito pode

induzir a atividade cerebral correspondente ao batimento percebido. O processo de

sincronização  da  atividade  cerebral  com  a  batida  percebida  é  chamado  de

arrastamento (Wahbeh et al., 2007). 

No fenômeno de batimentos, as frequências são ouvidas pelos dois ouvidos,

mas no fenômeno de batimentos binaurais,  cada ouvido escuta apenas uma das

frequências, sem interferência entre elas.

Percebido como um ritmo flutuante na frequência da diferença entre as duas

entradas auditivas (estéreo esquerda e direita),  as batidas binaurais parecem se

originar  no  núcleo  Olivar  Superior  do  tronco  cerebral,  o  local  da  integração

contralateral  da  entrada  auditiva  (Oster,  1973). Essa  sensação  auditiva  é

neurologicamente  direcionada  para  a  formação  reticular  (Swann  et  al.,  1982)  e

simultaneamente o volume é conduzido para o córtex, onde pode ser objetivamente

medido como uma resposta que segue a frequência (Oster, 1973; Smith, Marsh e

Brown, 1975; Smith et al., 1978; Hink et al., 1980).

Os tons binaurais proporcionam informação ao Sistema Reticular. O Sistema

Reticular  toma  decisões  sobre  alerta,  concentração  e  lucidez.  Se  os  estímulos

internos (sentimentos, comportamentos e crenças) e os externos (percebidos pelos

sentidos) não se encontram em conflito com essa informação, o sistema Reticular

modifica a atividade das ondas cerebrais ajustando-as à frequência do batimento

binaural.  Esta  é  uma  função  natural  do  sistema  de  homeostase  (equilíbrio).  O

Sistema de  Ativação Reticular  interpreta  e  reage  às  informações,  estimulando  o

tálamo e o córtex – alterando os estados de excitação, o foco atencional e o nível de

consciência, ou seja, elementos da própria consciência (Atwater, Holmes F., 1997).

O cérebro regula as funções automáticas do corpo para manter a homeostase

de forma natural,  controlando e mantendo a atividade elétrica cerebral. Graças à

isso  é  que  as  características  das  frequências  dos  batimentos  binaurais   e  as

frequências  das  ondas  cerebrais  são  similares.  O  Sistema  Reticular  começa  a

processar a informação que provém do sinal acústico crendo que essa informação
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vem diretamente da atividade elétrica cortical  (Smith,  et al.  1975; Wahbeh, et al.

2007).

Muitos estudos de EEG (Eletroencefalograma) demonstraram a presença de

uma resposta após estímulos auditivos de uma frequência, registrada no vértice do

ser humano (no topo da cabeça). Essa atividade do EEG foi denominada “resposta

de seguimento de frequência” porque seu período (ciclos por segundo) corresponde

à  frequência  fundamental  do  estímulo  (Smith,  Marsh  e  Brown,  1975).  De  forma

simplificada, se o estímulo de áudio for 20 hz, o EEG medido resultante mostrará

uma resposta de frequência de 20 hz após o uso de protocolos apropriados de

média do domínio do tempo.  A estimulação de batimento binaural parece regular a

atividade neuronal e incentivar o acesso a estados mentais propícios.

Mas  ouvir  passivamente  as  batidas  binaurais  pode  não  gerar

automaticamente o estado alterado de consciência. Pode haver uma resistência do

sistema  homeostático  do  organismo.  O  processo  geralmente  inclui  outros

procedimentos como a disposição e capacidade do ouvinte de relaxar e focalizar a

atenção  ou  seu  nível  de  prática  em processos  meditativos  e,  com isso,  podem

também contribuir para a eficácia do batimento binaural.

Ritmos  ultradianos2 neurológicos  de  ocorrência  natural,  caracterizados  por

mudanças periódicas na excitação e nos estados de consciência (Webb & Dube,

1981; Rossi,  1986; Shannahoff-Khalsa,  1991),  pode  estar  subjacente  aos  relatos

anedóticos de flutuações na eficácia das batidas binaurais. Diz-se que a percepção

de uma batida binaural é aumentada pela adição de ruído de mascaramento ao sinal

da portadora (Oster, 1973), de modo que o ruído branco ou rosa é frequentemente

usado como fundo. 

Práticas  como  zumbido,  tonificação,  exercícios  respiratórios,  treinamento

autogênico3 e/ou  biofeedback  também  podem  ser  usadas  para  interromper  a

homeostase de indivíduos resistentes aos efeitos das batidas binaurais (Tart, 1975),

então o ruído branco ou rosa é frequentemente usado como plano de fundo. 

2 Um ritmo ultradiano é um período recorrente ou um ciclo repetido através de um dia de 24
horas.  De  forma  inverso, ritmos  infradianos,  como  o Ciclo  menstrual humano,  possuem períodos
maiores  que um dia.  A definição  do dicionário  inglês de Oxford  de "ultradiano"  especifica  que a
definição se refere a um ciclo com período mais breve que um dia, porém maior que uma hora.

3 O treinamento autógeno é uma técnica de relaxamento baseada na autossugestão criada
pelo psiquiatra berlinense Johannes  Heinrich  Schultz (1884-1970).  Refere-se  ao  fato  de  o
relaxamento não ser induzido mas gerado pelo próprio praticante.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Treinamento_aut%C3%B3geno#cite_note-Kraft-1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_Heinrich_Schultz&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autossugest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_de_relaxamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ritmo_infradiano&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo
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2.3.2 - Batimentos binaurais e a fisiologia do cérebro

Para o diâmetro do crânio humano os tons portadores das batidas binaurais

devem estar abaixo de 1000 hz (Oster, 1973), pelo fato do comprimento da onda do

sinal ser maior que seu diâmetro. Assim, sinais abaixo de 1000 hz curvam-se ao

redor do crânio por difração e chegam aos dois ouvidos.

Podemos comparar isso a uma onda de rádio mais lenta, de frequência mais

baixa  (comprimento  da  onda  mais  longo)  como  o  rádio  AM,  viajam  pela  Terra

mesmo sobre montanhas e estruturas. As ondas de rádio de frequência mais alta

(com onda menor) como FM e TV viajam em linha reta e não podem se curvar ao

redor da Terra. Qualquer coisa pode se tornar um bloqueio do sinal. 

À medida que a onda sonora passa pelo crânio,  cada orelha recebe uma

porção  diferente  da  onda. É  essa  diferença  de  fase  que  permite  a  localização

precisa de sons abaixo de 1000 HZ. A direção do áudio em frequências mais altas é

menos precisa  do que nas frequências  abaixo  de 1000 Hz. A 8000 Hz,  o  pinna

(orelha externa) torna-se eficaz como auxílio à localização. Praticamente todos os

sons de animais estão abaixo de 1000 Hz. 

Figura 6: Binaural Beats waves in brain

Fonte: Página do site Sonosence4, 2019.

Figura 7: Como é o uso de frequências Binaurais no ouvido humano

4 Disponível em: < https://www.sonesence.com/binaural-beats-vs-meditones>. Acesso em 28

ago. 2020.

https://www.sonesence.com/binaural-beats-vs-meditones
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Fonte: site Convergenciaweb5, 2018.

2.3.3 - Aplicações e efeitos dos batimentos Binaurais

Figura 8: O impacto do binaural beat no estado cerebral

Fonte: site da CancerCellTreatment6, 2018.

Existe um grande interesse científico na exploração do uso do som para a

área de saúde, por ser um método não invasivo e muito simples de ser aplicado

(Gardner & Licklider, 1959; Gardner, Licklider, & Weisz, 1960). 

5 Disponível  em:  <http://convergenciaweb.com.br/tag/tons-binaurais/  >.  Acesso em 28 ago.  

2020.

6 Disponível  em:  <https://cancercelltreatment.com/2018/08/13/binaural-beats-the-power-of-
sound/>. Acesso em: 27 ago. 2020.

http://convergenciaweb.com.br/tag/tons-binaurais/
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Os batimentos binaurais chamam a atenção especialmente por evidenciar o

efeito no cérebro que transmitirá isso ao corpo, à mente e estado de espírito da

pessoa (Foster, 1990; Will & Berg, 2007; Reedijk, Bolders, & Hommel, 2013).

Para tratamento de ansiedade

Experimento  de Le Scouranec et  al.  (2001),  por  um mês os  participantes

ouviram sons e relataram em um diário seus efeitos sobre os níveis de ansiedade.

Ondas preferidas foram as de maior duração, oscilando entre ondas delta e theta. O

resultado foi uma redução da ansiedade diária.

Banquet (1973)  sugeriu que durante a meditação uma maior equalização do

funcionamento  dos  hemisférios  tende  a  ocorrer. Essa  mudança  relativa  na

dominância hemisférica (da dominância do cérebro esquerdo para a dominância do

cérebro  inteiro)  pode  resultar  em  efeitos  terapêuticos  que  provavelmente

aumentarão  a  integração  mente-corpo  e  melhorias  gerais  na  saúde  física  e

emocional. Devido  à  redução  das  atividades  cognitivas  durante  momentos  de

sincronia cerebral total,  acredita-se que o pensamento negativo, os pensamentos

autopunitivos e a preocupação excessiva possam desacelerar e, consequentemente,

ocorre  uma  redução  na  ansiedade  cognitiva  (Carrington,  1977;  Sadigh,  1991

Schwartz, Davidson e Goleman, 1978) .

Para ansiedade pré-operatória

Experiência de Padmanabhan et al.(2005), feita em 6 meses de estudo:

Para  cada  indivíduo,  através  do  questionário  State-Trait  Anxiety  Inventory

(Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1983), foi medida a ansiedade 45 a 60 minutos

antes da operação e medida de novo após o período referido de 30 minutos. Os

resultados  mostraram,  ao  nível  da  ansiedade  reportada  no  questionário,  uma

redução  de  26,3%  evidenciando  um  impacto  significativo  do  áudio  contendo

batimentos binaurais na região de ondas delta.

Sistema nervoso autônomo – relaxamento

https://www.hemi-sync.com/content/research/effects-of-hemi-sync-on-electrocortical-activity.html#refs
https://www.hemi-sync.com/content/research/effects-of-hemi-sync-on-electrocortical-activity.html#refs
https://www.hemi-sync.com/content/research/effects-of-hemi-sync-on-electrocortical-activity.html#refs


33

McConnell et al., 2014, fez um estudo observando as variações do batimento

cardíaco, o sistema nervoso simpático e parassimpático em 21 pessoas. Após 20

minutos  de  exercícios  físicos  ouviram  20  minutos  de  batimentos  binaurais  em

frequências  Theta  –  entre  4  e  7  hz.  Houve uma abstenção do sistema nervoso

simpático, significando relaxamento fisiológico (McConnell, et al., 2014).

Vigilância e performance

Lane et al.,  1998, mediu batimentos binaurais para medir a capacidade de

rendimento nas tarefas de vigilância visual. Ouviram com ruído rosa por 30 minutos

as frequências beta, theta e delta. 

A  experiência  observou  uma  maior  precisão  e  performance  visual,  assim

como uma menor presença de humor negativo nos indivíduos quando expostos aos

batimentos  binaurais  na  gama  de  frequências  beta,  em  detrimento  de  quando

expostos ao fenómeno na gama de frequências theta e delta.

A conclusão deste experimento é que a frequência Beta afeta a performance

psicomotora e o humor, e pode aumentar a capacidade de concentração e execução

de tarefas do ouvinte (J. D. Lane, Kasian, Owens, & Marsh, 1998).

Memória verbal em frequência de 5 hz

Fernández (2008), estudou a capacidade de recordação imediata de palavras.

Utilizou a frequência de 5 hz com ruído branco e uma sequência de 20 palavras para

recordar após ouvir o som. Concluiu a eficácia das ondas theta na capacidade de

memória verbal instantânea.

 

Criatividade

Reedijk et al., 2013, fez experimento em estudantes para observar o processo

criativo. A frequência central utilizada foi de 340 hz juntamente com ruído branco 7.

Mediram o  nível  de  dopamina  estriatal  dos  participantes  por  ser  um  parâmetro

7 O ruído branco consiste num sinal que contém todas as frequências audíveis à mesma

amplitude, resultando num som com mais elevada amplitude em frequências agudas.
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quanto  às  capacidades  de  pensamento  criativo.  Mediram  as  capacidades  de

pensamento divergente e convergente8, uma medição de humor através da Positive

And Negative Affect Scale (Watson, Clark, & Tellegen, 1988) de modo a seguir as

potenciais alterações de humor dos sujeitos ao longo do tempo. 

Afetou  a  capacidade  de  pensamento  divergente  (essencial  para  a

criatividade), com a escuta, independente das características que o sujeito possua.

Memória de trabalho

Kraus  e  Porubanová  (2015),  realizaram  uma  pesquisa  dos  batimentos

binaurais  e  a  memória  de  trabalho  em  frequências  alpha,  associada  à  vigília,

percepção  e  rapidez  de  processamento  de  informações.  Com  40  participantes,

ouviram uma frequência de 9,55 hz com gravação do som de mar por 12 minutos.

Os resultados foram positivos nos efeitos da escuta binaural.

Memória de trabalho visuoespacial e conectividade cortical

Beauchene,  Abaid,  Moran,  Diana,  &  Leonessa  (2016),  fizeram  uma

experiência  com  28  sujeitos  monitorados  por  eletroencefalografia,  durante  30

minutos, alterando as frequências de 5 em 5 minutos, em 5 hz, 10 hz, 15 hz, com 6

alterações no total. O estímulo em 15 hz foi o melhor resultado para a memória de

trabalho9.

Segundo Oster(1973), a percepção de um ritmo binaural pode ser aumentada

com o uso dos ruídos rosa10 e branco.

8 O pensamento divergente consiste num processo mental utilizado para gerar ideias através

da exploração criativa de múltiplas soluções, enquanto que o pensamento convergente refere-se a

um processo mental que permite fornecer habitualmente uma única solução correta a um ou mais

problemas (Dietrich & Kanso, 2010).

 
9 A memória de trabalho consiste num sistema cognitivo de capacidade limitada responsável

pelo armazenamento temporário de informação disponível para processamento (Baddeley & Hitch,

1974).

10 O ruído rosa consiste num sinal que contém todas as frequências audíveis decrescendo

de 3 dB de amplitude por oitava, resultando num som com igual amplitude entre todas as oitavas do

espetro.
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Para Hiew (1995), os ritmos binaurais na frequência delta (de 1 a 4 hz) e theta

(de 4 a 8 hz) induzem a um estado de relaxamento, meditação e criatividade. Morris

(1990), diz que facilita a integração do sensorial. Wilson (1990) defende que é útil

para dormir.

Déficit de atenção – TDAH

Russell e Carter fizeram experimentos para aumentar ondas beta nos lobos

frontais em crianças com TDAH, que normalmente possuem ondas lentas no córtex

pré-motor e pré-frontal superior (Hutchison 1990, p. 358).

Grupo  com  QI  abaixo  de  100  aumentaram  em  33  pontos.  Grupos  que

começaram com baixos escores de QI verbal apresentaram ganhos pronunciados

em QI verbal, ortografia e aritmética. Os grupos que começaram com QI de alto

desempenho  verbal,  mas  com  baixo  desempenho  em  ortografia  e  aritmética

apresentaram ganhos significativos em QI não-verbal, leitura, ortografia e memória.

Concluíram que o grau de melhora significativa no funcionamento está relacionado

ao número de sessões de tratamento (Hutchison, 1994, p. 362).

2.4 - SIGNIFICADO MUSICAL

Para entender os batimentos binaurais, será abordado o poder da cura do

som.  Os  batimentos  binaurais  só  foi  possível  pelo  avanço  da  tecnologia  e  o

conhecimento científico do século XX. Mas esse conhecimento existe intuitivamente

a milhares de anos.

Nas  culturas  antigas,  pelo  sistema  de  arrastamento  cerebral  no  uso  de

repetições de ritmos com tambores e cânticos, monges, xamãs, curandeiros hindus,

mestre  iogues.  Eles  eram capazes  de  induzir  estados  de  ondas  cerebrais  para

transcender a consciência e levar à cura, concentração e crescimento espiritual.

Através  de  vibrações  organizadas  matematicamente,  dentro  de  regras

estabelecidas pelos  parâmetros  musicais  como harmonia,  timbre,  dinâmica,  tom,

escala melódica e ritmo, o ouvido humano registra no cérebro diferentes níveis de

som em diferentes frequências.  Este estímulo externo,  após um tempo, levará a
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pessoa a uma sincronização com a frequência apresentada como estímulo, e gerará

eventos fisiológicos e comportamentais.

2.4.1 - Música e influência na matéria e no corpo humano

Masaru  Emoto,  um  cientista  e  pesquisador  japonês,  descobriu  que  a

consciência  humana,  através  de  seus  sentimentos  e  palavras  (que  evocam

frequências sonoras) e também de músicas, têm um efeito na estrutura molecular da

água.

Através de fotos das moléculas da água, anteriormente expostas a palavras,

sentimentos e músicas, criaram padrões de formas. A sincronia estava na qualidade

das palavras e sons ouvidos – quando utilizadas palavras com sentido negativo ou

expostas a músicas como “heavy metal”, as formas das moléculas eram distorcidas

e  desarmoniosas.  E  o  contrário  também ocorria,  com formas  bem delineadas  e

belas.

Figura 9: Masaru Emoto e a experiência com moléculas de água

Fonte: Site oficial de Masaru Emoto11. Água do lago Carapicuíba (Brasil) antes e depois da oração,

2008.

Isso prova como o som pode influenciar a matéria física.

Temos,  também,  outros  estudos  que  explicam a  influência  da  música  na

matéria:

Os  efeitos  da  música  sobre  o  corpo  humano  não  parecem  se  limitar  ao

cérebro.  Identificaram  movimentos  críticos  para  a  vida  humana,  minúsculas

vibrações, que ocorrem nas proteínas. Como as cordas de um instrumento ou tubos

11 Disponível em: <https://www.masaru-emoto.net/en/crystal-3/>. Acesso em 24 ago. 2020.
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de um órgão, as proteínas no corpo humano vibram em diferentes padrões e têm

uma função na manutenção dos processos biológicos.

Usando uma técnica chamada microscopia de campo, próximo de Terahertz,

cientistas  da  Universidade  de  Buffalo  e  do  Centro  Médico  Hauptman-Woodward

(EUA) observaram pela primeira vez em detalhes as vibrações da lisozima, uma

proteína antibacteriana descoberta por Alexander Fleming em 1922. As vibrações,

que se acreditava serem aleatórias e dissiparem rapidamente na verdade persistem

nas moléculas como o “toque de um sino” (Andrea Markelz).

Estes pequenos movimentos permitem que as proteínas mudem de forma

rapidamente,  de  modo  que  possam  ligar-se  facilmente  a  outras  proteínas,  um

processo que é necessário para que o corpo execute funções biológicas críticas

como a absorção de oxigênio, a reparação de células e replicação do DNA.

Minúsculas vibrações nas proteínas, parecidas com o toque de um sino, são

movimentos críticos para a vida humana. As moléculas vibram na mesma frequência

que a luz que elas absorvem.

2.4.2 - Música e a construção de significado

Para  entendermos  como  a  música  se  torna  significativa  no  ser  humano,

precisamos  passear  pela  filosofia  desde  a  antiguidade,  pela  psicologia  e  a

neurociência  dirigida  à  música.  A  arte,  em  geral,  acompanha  as  mudanças  de

paradigmas do pensamento ocidental. Muitas vezes antecipando mudanças sociais.

Com isso entendemos o papel vital da música em nossas vidas.

Veremos  a  visão  de  vários  estudiosos  sobre  a  percepção  e  cognição  na

escuta musical. Em especial, a filosofia de Huron e Meyer.

Para os pré-socráticos a música como imitação era a manifestação de um

princípio universal, e sua experiência fazia o ouvinte participar de uma forma de

conhecimento.

Para  os  antigos  filósofos  –  Pitágoras  Heráclito  e  Parmênides,  a  música

deveria ser sentida e tinha força de tocar o homem profundamente, mas não deveria

faze-lo refletir sobre o fenômeno, dividi-lo, analisa-lo. A busca do sentido estava na

própria  experiência  auditiva,  dessa  fonte  musical  que  é  parte  de  um  sistema

cosmológico,  sendo  ela  o  próprio  logos  manifestado  em  ondas  sonoras.  Daí,

também, a frase de Heráclito: “Ouvir o logos, não para entendê-lo, mas apenas para
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ouvi-lo  e  escolher  um  dos  caminhos  que  aprofundassem  a  própria  audição.”

(TOMÁS, 2002, p. 50).

“O  relacionamento  entre  coisas  empíricas  e  suas  formas  ideais  ou

arquetípicas é, de acordo com Platão, essencialmente imitativa” (BOWMAN, 1998, p.

29). A música, nesse sentido, imita ou deveria imitar a harmonia ideal, fornecendo

um vislumbre da essência das coisas; mas não apenas isso, ela também poderia

imitar a harmonia da alma tripartida, que para este filósofo seria composta por suas

porções corporal, espiritual e racional. 

Para Aristóteles, em seu livro VIII de sua Política, imitação é o processo de

aquisição  de  conhecimento  e  gera  prazer  em  sua  experiência.  Relacionados  à

música especificamente, existem os prazeres mais grosseiros e corporais, ligados às

formas mais populares de música,  e os mais refinados e racionais,  próprios das

formas  mais  sofisticadas.  Mesmo  que  algumas  sejam  úteis  meramente  para  o

relaxamento ou para a diversão hedonista, já que as pessoas não são todas iguais e

nem possuem a mesma educação (ARISTÓTELES, 1982, VIII, 7).

E para a afirmação de Platão que a música é irracional, “ele parece responder

que a experiência musical pode inclusive ser uma instância de aprendizado e de

insights potenciais” (BOWMAN, 1998, p. 56).

A  idade  medieval  seguiu  mais  a  linha  platônica  da  música  devendo

representar  claramente  aqueles  afetos  que  são  desejáveis,  o  mais  diretamente

possível e sem interferências.

A música moderna criou a maior revolução do pensamento ocidental. Alterou

a antiga visão cosmológica e a própria compreensão do homem e seu papel no

mundo. A perspectiva do fundamento do conhecimento sofreu uma forte modificação

com as descobertas científicas. A relação entre música e filosofia enfraqueceu-se,

tornando-se mais difusa e fugidia.

Estruturas musicais e afetos

Alguns  estudiosos  como  Johann  Mattheson,  por  exemplo,  são  citados

frequentemente  por  tentar  estabelecer  e  sistematizar  uma  correlação  entre

estruturas  musicais  e  determinados  afetos,  o  que  de  fato  já  existia  em  termos

práticos. 
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Descartes (2019, art. 27) diz que as reações fisiológicas causam, sustentam e

fortalecem as reações emocionais. 

Werckmeister  continuou  esse  pensamento  considerando  um  semitom

executado de maneira lenta retrata afeições tristes, e num tempo rápido estimula a

ira (BARTEL, 1997, p. 48-49). A música na modernidade é mimética, ou seja, imita

não um ideal cosmológico, mas a própria expressão da natureza humana.

A  neurociência  é  outra  área  que  tem  se  interessado  mais  e  mais  pelas

questões musicais.  Inúmeros  artigos  têm surgido  em periódicos  de  neurociência

sobre respostas cerebrais a estímulos musicais, inclusive discutindo o conceito de

significado  musical.  Alguns  dados  obtidos  nessas  pesquisas  são  bastante

interessantes, principalmente no que se refere a ativação topográfica e de análise de

ondas cerebrais resultantes da quebra de expectativas musicais (KOELSCH et al.,

2005; KOELSCH et al., 2004, 2002, 2000; MAESS et al., 2001). 

(KOOPMAN e  DAVIES,  2001,  p.  272),  em suas  considerações,  música  é

totalmente relacionada às respostas empáticas que nós temos com fenômenos ou

objetos apropriados, como outros seres humanos ou outras coisas que poderiam ser

explicadas  em  termos  do  comportamento  humano.  Esse  tipo  de  reposta  é

importante,  segundo os autores,  evolutivamente,  porque é o que faz a interação

social possível e coerente.

Meyer

Leonard  Meyer  (1956),  consolida  conceitualmente  a  teoria  do  significado

musical na psicologia e nas expectativas geradas, nesse sentido de futuro, que é a

base da compreensão dos aspectos mentais relacionados à escuta musical. 

Para  entendermos  Meyer,  precisamos abordar  a  Psicologia  das emoções.

Uma hipótese sobre a natureza afetiva da experiência musical é dada pela Teoria

Psicológica das Emoções. Dewey (1894), psicólogo e um dos nomes associados à

corrente filosófica chamada de Pragmatismo, foi o primeiro a conceber uma teoria

psicológica das emoções.

Para Dewey o estado emotivo é gerado quando existe a impossibilidade de

atuação numa dada situação, onde o conflito é gerado entre tendências opostas de

ação. Para a psicanálise, no século XX o estado emotivo é gerado quando existe
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inibição ou repressão. Meyer conclui  que sendo uma ou outra situação o estado

emotivo é gerado na confusão e falta de claridade (MEYER, 1956, p. 15).

Nas palavras de Meyer (1956, pp. 15-16): “(. . . ) para a mente humana, tais

estados de dúvida e confusão são adversos; e,  quando com eles confrontada, a

mente  tenta   resolvê-los  visando  claridade  e  certeza,  mesmo  se  isso  significar

abandonar todos as outras tendências prévias” — nesse ponto, Meyer chega num

ponto de suma importância para nós no modelo de significado musical: a geração de

hábitos.

Na  escuta  musical  temos  uma  constante  oposição  entre  tendências  e

expectativas. A resposta à essa oposição, contrariando ou não as expectativas, gera

o  prazer  na  estética  musical.  Esse  conflito  na  escuta  musical  gera,  portanto,  o

estado emotivo.

Essa oposição pode ser entendida pensando na influência dos hábitos em

nossas  vidas.  Para  Meyer  (1956,  p.  73  et  seq.),  assim como Koffka  (1935),  os

hábitos  definem  como  percebemos  o  mundo  e,  com  isso,  moldam  nossas

experiências.

A  música  tem  padrões  culturais  em  seu  escopo,  na  sua  construção  e

estruturas, como o estilo musical (MEYER, 1956, p.45). Os hábitos são formados

pela  exposição  constante  a  uma  determinada  cultura,  definindo  assim,  o  que  é

norma e o que é desvio no sistema musical.

Para Meyer a música é um signo, possui significado. Sua escuta tem uma

lógica sustentada por crenças e hábitos que influenciam na forma de experienciar a

música.  Essas  crenças  formam  hipóteses  sobre  o  resultado  esperado.  Essas

hipóteses geram expectativas que podem ser  inatas  ou aprendidas (sendo essa

mais  usual  no  pensamento).  As  expectativas  geram  o  significado  afetivo  na

interpretação da escuta musical.

Esse é o caminho percorrido por Meyer para explicar como a música gera

emoções.

Em  seu  livro  “Emotion  and  meaning  in  music,”  categoriza  as  teorias  do

significado musical em duas outras vertentes: absolutistas e referencialistas. 

Absolutistas - estuda o significado da música como uma propriedade interior e

própria à obra, em suas estruturas.; 

Referencialistas - sustenta que a música também comunica significados extra-

musicais, como conceitos, ações, estados emocionais.
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O grupo das teorias que Meyer  (1956)  chama de “referencialistas”  abarca

praticamente toda a história da filosofia da música, da antiguidade clássica à estética

musical do século XVIII e mesmo XIX.

Nesse  sentido,  Meyer  analisa  as  evidências  existentes  para  sustentar  a

crença de que a música se relaciona às emoções. Existem, segundo Meyer (1956, p.

6)  três  tipos  de evidências,  uma subjetiva  da  introspecção e  duas objetivas,  do

comportamento, e das reações fisiológicas.

Na verdade, a teoria de Meyer estabelece uma cadeia causal que parte da

noção de hábitos para chegar no processo de significação. 

Ajustes fisiológicos

Fisiológica e comportamentalmente, as crenças e disposições se manifestam

no  que  Meyer  chama  de  conjunto  preparatório  (ibidem,  p.  73),  um conjunto  de

ajustes corporais. 

Se podemos, então, estabelecer uma linearidade causal, teríamos: 

- Conhecimento prévio, crenças, disposições e hábitos (MEYER, 1956, p. 73);

-  Conjunto  fisiológico  preparatório  do  nível  de  atenção  e  mudança  de

comportamento - por exemplo no silêncio,  no corpo parado durante a espera do

começo de um espetáculo musical  (MEYER, 1956, p.79); 

- Processos perceptivos; 

- Processos significativos e outros cognitivos. 

A  dinâmica  desses  processos  fisiológicos  preparatórios  opera  sobre  as

noções de suspense e surpresa, expectativa, tendência.

Suspense – existe a expectativa e a dinâmica está em sua relação com a

estrutura musical. “Um produto da ignorância para com o curso futuro dos eventos”

(MEYER, 1956,  p.  27).  Quanto maior  o  suspense (tensão),  maior  o relaxamento

emocional após a resolução.

Surpresa – na surpresa não tem, ao contrário do suspense. Ao ouvi-la,  o

ouvinte tenta encaixa-la em seu sistema de crenças relevantes para o estilo da obra.

Ela coloca o ouvinte na dúvida de que suas crenças e hábitos não são adequados,

não permitindo a ele entender e lidar com aquela situação. A escuta na surpresa

pode gerar suspensão de julgamento, rejeição, sensação de algo errado ou irritação.
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A teoria de Meyer distingue três tipos de significados (incorporados) musicais:

hipotéticos, evidentes e determinados. 

Significados hipotéticos - se dão no ato de escuta, na geração de expectativas

sobre os eventos futuros. O processo é inconsciente, fruto de nossa experiência

passada de escuta musical. Existe um embate entre expectativas e tendências.

Significado evidente – relação entre eventos, é consciente e se torna objeto

da análise, num processo reflexivo. É o confronto entre a hipótese e o real. Ele é

desencadeado quando existe um hábito que está sendo colocado em dúvida porque

não tem estrutura para lidar com os eventos antecedentes e consequentes. 

Significado determinado - se manifesta quando as relações dos estímulos são

compreendidas em suas totalidades no trabalho atemporal da memória e de forma

consciente. Ele resulta das experiências dos significados anteriores. O significado se

torna  objeto  de  análise  quando  encontra  dificuldades  que  impossibilitam  o

comportamento normal, automático (MEYER, 1956, p.39).

Esse processo, então, desencadeia tanto o significado determinado quanto as

reações  afetivas  à  música,  onde  pensamentos  e  emoções  são  diferentes

manifestações de um mesmo processo psicológico pois que dependem dos mesmos

processos  perceptivos,  hábitos  estilísticos,  modelos  de  organização  mental.  Os

mesmos  processos  musicais  geram  e  moldam  ambos  os  tipos  de  experiência

(MEYER, 1956, p. 40).

Mas, para Meyer, como as expectativas são geradas?

Leis  quase-gestálticas12 da  percepção  musical  -  Gestalt  em  psicologia

significa  a  teoria  que  considera  os  fenômenos  psicológicos  como  totalidades

organizadas, indivisíveis, articuladas, isto é, como configurações.

Na  experiência  musical  envolve  aspectos  de  percepção  e  cognição  e  se

manifesta em termos afetivos.

O pensamento musical gera expectativas que dependem de crenças e hábitos

decorrentes da aprendizagem, e essa, por sua vez, trabalha com a memória.

A  experiência  musical  constitui  na  memória  os  grupos  de classes –  tipos

ideais, similares, que formam as normas. Essas classes e normas são a base de

percepção e expectativas estilística musical (MEYER, 1956, p.90).

12 Gestalt foi uma área de psicologia surgida na Alemanha nas primeiras décadas do século
XX, tendo sua origem atribuída a Max Wertheimer, seguido por Kofka e Köhler. Segundo Kubovy
(2001). A Psicologia da Gestalt busca explicar propriedades cognitivas (e perceptivas) por relações
entre o todo e suas partes, defendendo que o todo é mais do que a soma das partes. “Gestalt é a
qualidade que se percebe além de perceber-se elementos isolados” (VON EHRENFELS, 1988).
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Um  tema  musical  forma  uma  “Forma  de  Gestalt”,  uma  unidade  que  é

percebida e lembrada em sua totalidade. 

As leis da Gestalt

A lei da boa continuidade - A lei da boa continuidade diz que “uma Forma ou

padrão tenderá,  obedecendo a  uma lógica,  mantendo-se todas as  outras  coisas

iguais, a continuar seu modo inicial de operação” (MEYER, 1956, p. 92). Seja na

parte melódica, harmônica, rítmica ou métrica musical.

Completude e fechamento - A mente, de acordo com a lei do Prägnanz13, está

sempre a procura de Formas que apresentem completude, estabilidade, repouso; no

entanto é difícil  definir  absolutamente o que é ser uma Forma completa, estável,

fechada em si mesma. Esse entendimento pode se dar pelo conhecimento prévio do

ouvinte e relaciona-se a aspectos emotivos, que se manifestam principalmente em

tensão no percebedor aguardando uma mudança. Meyer define a lei do retorno, de

recorrência para algum ponto de partida para chegar à completude.

Forma

Para Meyer (1956, p. 158), a Forma emerge da percepção de semelhanças e

diferenças entre os estímulos; Perceber uma Gestalt é perceber uma organização na

qual todos os elementos são partes de um todo e executam funções específicas.

Se a mente busca sempre por formas e padrões, ela possivelmente busca

também por formas e padrões nos estilos musicais. Se os hábitos de escuta de um

ouvinte  não  forem adequados  para  que  ele  articule  as  sucessões  de  estímulos

sonoros, ele não estará apto a perceber e entender tal sucessão de estímulos como

uma Forma coerente e completa (ibidem, p. 160).

Formas  fortes  caracterizam-se  por  uma  experiência  auditiva  apoiada  em

expectativas  seguras,  certas;  formas  fracas  lançam o  ouvinte  numa situação  de

escuta ambígua, constituem quase uma coleção de elementos desconexos.

13 Lei de Prägnanz - A mente, de acordo com a lei do Prägnanz, está sempre à procura de
Formas que apresentem completude, estabilidade, repouso; o conceito de Prägnanz, que pode ser
entendido como a tendência de um sistema a executar a forma ou processo mais estável, regular,
ordenado, econômico possível em uma dada situação.
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Meyer  acredita  que  é  justamente  o  embate  entre  formas  fracas  e  fortes,

completas  e  incompletas,  fechadas  e  abertas,  que  se  manifesta  a  significação

musical  enquanto  significado  hipotético  e  evidente.  Forma,  continuidade  e

completude, propriedades perceptivas da Gestalt, é um fenômeno mental (ibidem, p.

178), i.e., operado por um sistema que busca sempre pelo entender os estímulos da

maneira mais simples e estável possível, de acordo com seus hábitos e disposições

(ibidem, p. 187).

Retomando os  pontos  centrais  da teoria  de  Meyer  do  significado musical,

destacamos: 

-  O  significado,  antes  de  mais  nada,  depende  da  capacidade  de

reconhecimento de padrões; 

- O reconhecimento de padrões opera de acordo com os princípios da Gestalt

e da Lei do Prägnanz; 

- Por meio de tais princípios, a mente pode gerar expectativas (significados

hipotéticos) sobre as estruturas consequentes a partir das estruturas antecedentes; 

- As expectativas geradas são confrontadas com as estruturas consequentes

que se efetivam no desdobrar da obra musical (significados evidentes); 

-  Os  aspectos  afetivos  correlacionados  se  devem  à  dinâmica  entre

significados hipotéticos e evidentes, como a inibição de tendências ou atraso das

estruturas esperadas; 

- A dinâmica de significados hipotéticos e evidentes, assim como a correlação

afetiva, depende da relação entre estruturas normativas e desviantes; 

-  Estruturas normativas e desviantes só são possíveis  dentro de sistemas

musicais específicos;

- Sistemas musicais específicos carregam consigo um conjunto de crenças,

disposições e hábitos que mediam a relação estética entre ouvinte e obra; 

-  O  conjunto  de  crenças,  disposições  e  hábitos  altera  a  maneira  como

percebemos padrões; 

- Assim, voltamos ao ponto inicial, em um sistema de causalidade circular.

Huron

David  Huron,  em seu  livro  “Sweet  Anticipation:  the  psychology of  musical

expectation” (2006) fala sobre a teoria da expectativa musical  que é, segundo o
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autor, uma manifestação particular da expectativa enquanto fenômeno psicológico.

Uma das grandes contribuições desse trabalho é a sua perspectiva experimental,

assim  como  oferecer  bases  biológicas  mais  plausíveis  sobre  o  conceito  de

expectativa musical, ausentes na obra de Meyer (1956).

Expectativas - Huron estabelece a relação de dois domínios que definem as formas

e reações emocionais em relação às expectativas:

a – Dos ajustes

Na  música,  tanto  a  percepção  quanto  a  ação  são  acompanhados  do

fenômeno  emoção.  O  poder  afetivo  da  música  está  na  expectativa,  que  é  um

fenômeno tanto biológico na estrutura fisiológica, quanto influenciado pelo ambiente

cultural.  “Expectativas são funções mentais que permitem que os organismos se

preparem para as ações e percepções adequadas” (HURON, 2006, p. 3), antecipar

o  futuro  e  preparar  o  corpo  para  reagir  a  ele.  É  a  base  de  sobrevivência  dos

organismos,  onde  as  emoções  desempenham  papel  vital  nesse  processo.

Psicologicamente, a expectativa se manifesta em dois aspectos: “what and when”

(HURON, 2006). Ou seja, ‘o que’ acontecerá e ‘quando’ acontecerá. As expectativas

dos  organismos  podem  estar  precisamente  relacionadas  aos  dois  aspectos,  ou

apenas a um deles.

Tal preparação envolve dois sistemas fisiopsicológicos distintos: o sistema de

arousal e o sistema de atenção, que atuam minimizando o consumo metabólico. 

-  O  sistema  de  arousal  controla  a  taxa  cardíaca,  a  respiração,  e  outras

funções associadas ao movimento; 

-  O  sistema  de  atenção  controla  e  dirige  a  percepção  para  eventos

específicos no ambiente externo.

 A  associação  desses  dois  sistemas  fisiopsicológicos  tem  uma  natureza

econômica,  de  energia  metabólica.  Atenção e  arousal  dizem respeito,  então,  às

formas  de  ajuste  do  organismo  com  relação  ao  futuro,  em  relação  as  suas

expectativas.

b – Das motivações

Mas como as expectativas são geradas na visão de Huron?
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Se  as  expectativas  são  uma  das  mais  importantes  funções  cognitivas,

possibilitando ao organismo uma melhor adaptação ao meio-ambiente, a teoria de

Huron  sustenta  que  intimamente  ligadas  a  história  biológico-cognitiva  das

expectativas estão as emoções, que funcionam como amplificadores motivacionais:

“Emoções  encorajam  os  organismos  a  perseguirem  comportamentos  que  são

normalmente adaptativos, e evitarem aqueles que são normalmente inadaptativos”

(ibidem,  p.  4).  Então,  boas  previsões  são  recompensadas  pelo  sistema límbico.

Surpresa resulta em estados afetivos negativos ou ambíguos, quando não oferecem

risco  ao  organismo.  A  música  quebra  nossas  expectativas,  mas  sem  risco  ao

organismo.

Temos dois circuitos cerebrais com eventos surpreendentes: 

- Circuito rápido (tendo como padrão mais lógico a determinação negativa),

que  prepara  reações  fisiológicas  do  organismo,  de  maneira  involuntária  e

inconsciente. As respostas reativas são rápidas e mais antigas evolutivamente;

- Circuito lento com avaliação contextual que decide se ele é um risco. Esse

circuito  envolve  mais  áreas  cerebrais  e  demora  mais  para  sua  efetivação.  O

resultado  pode  ser  negativo,  neutro  ou  positivo.  As  respostas  de  avaliação  são

lentas e mais recentes no percurso evolutivo. 

No contraste entre o rápido e o lento temos a valoração contrastiva. Portanto,

quando as expectativas são correspondidas temos a recompensa límbica e temos as

contrastivas quando as expectativas estão erradas.

Segundo  Huron,  as  expectativas  são  geradas  pelas  memórias  e  são

apreendidas por exposição a um ambiente cultural por raciocínio indutivo-dedutivo –

aprendizado heurístico14.

IPTRA e as expectativas - Dessa forma, estabelecendo a relação entre estes dois

domínios, o dos ajustes e o das motivações, a teoria de Huron destrincha as formas

e reações emocionais às expectativas em cinco tipos (ibidem, p. 7):  imaginação,

tensão,  previsão,  reação e avaliação. Desses cinco elementos surge o nome da

teoria de Huron: ITPRA. Cada uma delas tem, também, suas funções biológicas.

14 Heurísticas são  processos cognitivos empregados  em  decisões  não  racionais,  sendo
definidas como estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais
fácil e rápida. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
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As  respostas  de  imaginação  e  de  tensão  são  anteriores  ao  início  de  um

evento  (pre-outcome);  enquanto  que  as  respostas  de  previsão,  de  reação  e  de

avaliação, são posteriores (post-outcome). 

IMAGINAÇÃO:  A  Imaginação  tem  uma  função  biológica  de  prever  quais

eventos podem ser mais prováveis e quais menos prováveis, próximos ou distantes

no tempo. O ato de imaginar é sempre acompanhado de uma resposta emocional

que auxilia na determinação do fato imaginado como sendo positivo ou negativo

para o organismo moldando as ações do futuro. O propósito biológico da resposta

da imaginação é motivar um organismo a se comportar em modos que aumentem a

probabilidade de eventos futuros que lhe sejam benéficos. 

TENSÃO: O objetivo da resposta de tensão é controlar, ajustar e sincronizar

os níveis  de arousal  e atenção para o evento esperado,  no momento certo.  Em

oposição à imaginação, a tensão ocorre diretamente antes do evento esperado. A

incerteza  leva  ao  fenômeno  que  é  conhecido  por  estresse,  principalmente  na

antecipação de eventos de valoração negativa. A proposta biológica é de preparar

um organismo para evento vindouro ajustando os níveis de atenção e arousal de

acordo com a incerteza e importância de tal evento. 

PREVISÃO:  A  resposta  à  previsão  é  simples.  Quando  um  estímulo  é

esperado  e  confirmado  a  resposta  emocional  é  positiva,  tem  uma  recompensa

emocional, mas quando um evento não é esperado, a resposta a ele é negativa, e

existe um castigo emocional, gerado pelo sistema límbico. O propósito biológico é de

fornecer avaliações positivas e negativas que encorajam a formação de expectativas

precisas. 

REAÇÃO: A reação é uma das respostas manifestas após a ocorrência de um

evento.  A  resposta  reativa  ocorre  num  intervalo  de  aproximadamente  150

milissegundos  após  o  início  do  evento,  ela  não  é  consciente  e  sua  função  é

defensiva ou protecionista. A reação sempre assume o pior cenário, principalmente

após um evento inesperado. Um exemplo típico de reação é o reflexo ou a surpresa.

A proposta biológica é a de endereçar a pior situação possível pela geração de uma

resposta protecionista imediata. 

AVALIAÇÃO:  O  propósito  da  resposta  de  avaliação  é  fornecer  reforços

positivos  e  negativos  relacionados  aos  valores  biológicos  de  diferentes  estados

finais [possíveis].
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Surpresa e as expectativas

Nos cabe agora explorar o conceito de surpresa, e seu papel no processo de

geração de expectativas na escuta musical. Em termos neuroanatômicos, existem

dois circuitos cerebrais relacionados a eventos surpreendentes:  um lento e outro

rápido, já citados. 

Ambos  os  circuitos  cerebrais  podem  ser  ativados  concomitantemente  em

resposta a um evento surpreendente; em geral, tal resposta é chamada de resposta

ao medo, pois eventos surpreendentes envolvem, pela ativação da área chamada de

periaquedutal  grizada e da paragigantuncellularis  lateralis,  a  sensação de medo,

inclusive visceral (ibidem, p. 19). Temporalmente, enquanto que o caminho rápido é

percorrido em alguns milissegundos, o outro caminho é bem mais lento, envolvendo

a ativação de grandes áreas corticais que respondem pelo pensamento consciente e

pelo  processamento  perceptual,  assim  como  do  hipocampo,  que  ajuda  na

contextualização do estímulo. Se a reação lenta de avaliação detecta que o evento

não é perigoso, a ação da amígdala é interrompida e a sensação de medo já iniciada

é  suspensa.  Esse  é  o  caso  na  maioria  dos  eventos  surpreendentes  que  nos

ocorrem.

Tendo mostrado as divergências neuroanatômicas, Huron passa a considerar

as  diferenças  emocionais  entre  a  resposta  reativa  e  avaliativa.  O  fenômeno  da

surpresa nem sempre é experienciado como negativo, pelo sujeito; muitas vezes a

surpresa é um fenômeno bastante aprazível. Para o cérebro a surpresa representa

através da sensação de medo, uma falha das expectativas, com um perigo potencial

ao organismo. 

Quando a resposta avaliativa é positiva ou neutra, dessa forma se opondo ao

pessimismo do circuito  cerebral  rápido,  existe  o que Huron chama de valoração

contrastiva, que pode se manifestar em suas várias nuances.

No caso musical, quando uma estrutura surge em uma obra sem ser prevista

pelo ouvinte, mas que depois se mostra como bastante interessante, o contraste de

valoração ocorre. Huron afirma (2006, p.  23) que o efeito de prazer gerado pela

valoração  contrastiva  deve-se,  provavelmente,  pela  liberação  de  opióides  pelo

circuito neuronal rápido.

Mas  na teoria  de  Huron prevê-se que  a  surpresa pode  levar  a  três  tipos

fundamentais de reação: o riso, a reverência (ou o espanto) e o frisson. Os três tipos
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possuem as mesmas bases biológicas, e são relacionados, todos, a violação das

expectativas.  A  violação  de  expectativas  reflete  um  ambiente  imprevisível  e,

portanto, potencialmente perigoso. Aparentemente, sua principal função biológica é

meramente dispersar o medo. 

A risada, dessa forma, é resultado da falha das expectativas, mas que não

resulta  em danos  ou  perigos  reais;  ela  é  uma das  manifestações  da  valoração

contrastiva. 

A  reverência  ou  o  espanto  é  outra  das  respostas  à  surpresa.  O  espanto

caracteriza-se  pelo  ato  de  ‘prender  o  ar’,  um  inspirar  rápido  seguido  pela

permanência  da  boca  aberta.  Novamente,  o  espanto  relaciona-se  ao  medo e  a

surpresa, de uma maneira controlada; a diferença entre a resposta do riso e a do

espanto  é  que  no  primeiro  caso  a  sensação  de  medo dissolve-se  rapidamente,

enquanto que no segundo ela é sustentada.

Por fim, temos o frisson, que enquanto reação especificamente à música é a

mais  estudada  das  três  reações  mencionadas;  por  exemplo  nos  trabalhos  de

Panksepp (1995). Manifestações fisiológicas associadas ao frisson são arrepios e

calafrios  e,  normalmente,  estão  relacionadas  ao  comportamento  de  luta  e  à

agressividade. Em música, associa-se, segundo o autor mencionado acima, frisson

a  sons  muito  intensos  e  a  violação  radical  de  expectativas,  como  modulações

abruptas. Especialmente no caso de sons muito intensos, a reação de medo parece

ser  bastante  natural,  pois  sons  muito  fortes  resultam  de  eventos  mecânicos

potencialmente perigosos que despendem muita energia.

Aprendizagem auditiva

Huron  também  estipula  que  as  expectativas  musicais  são  fortemente

dependentes de fatores culturais. Por isso, o primeiro ponto de sua teoria no que se

refere ao domínio exclusivamente musical é a aprendizagem musical, para então

poder-se ver como as expectativas são formadas e codificadas mnemonicamente.

Se uma boa parte do comportamento humano é caracterizada por reflexos

inatos,  moldados  lentamente  ao  longo  de  nossa  filogenia,  outra  parte,  a  mais

importante, é fruto da capacidade de aprender. Como Huron aponta (2006, p. 59): “a

maioria das expectativas auditivas são aprendidas através da exposição a algum
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ambiente sonoro.” A essa exposição temos um processo chamado de aprendizagem

heurística.

Temos  duas  formas  de  raciocínio:  o  dedutivo  e  o  indutivo.  Huron  afirma

(ibidem, p. 59):  “aprender pela experiência é considerado pelos filósofos como o

primeiro exemplo de raciocínio indutivo”, onde, a partir de observações do fato, induz

às conclusões.

“Aprendizagem ocorre pela mudança da estrutura física do cérebro — um

cérebro que é geneticamente predisposto a mudar sua estrutura” (ibidem, p. 61). A

possibilidade  de  aprendizagem  exige  muito  mais  do  organismo  do  que

comportamentos  determinados  geneticamente,  que  refletem  estruturas  genéticas

mais antigas, mas possibilita uma melhor adaptação ao meio, especialmente em

ambientes pouco estáveis.

Uma das características que acompanham a capacidade de aprendizagem,

dentro de uma perspectiva evolutiva e indutiva, é a chamada Lei de Hick-Hyman: o

processamento  de  estímulos  familiares  é  mais  rápido  que  de  estímulos  não-

familiares. Em outras palavras, a frequência de ocorrência de um tipo de evento faz

como  que  a  resposta  a  estímulos  deste  mesmo  tipo  seja  mais  rápida  em

comparação a respostas a estímulos não-familiares. Estímulos familiares possuem

um conteúdo informacional menor, uma menor entropia, na perspectiva de Shannon

e Weaver (1949), o que o torna mais fácil e mais rápido de ser processado.

Pode-se mesmo traçar tal fato a facilidade de ativação dos padrões neuronais

que codificam a altura de um som na memória de longo-prazo, em acordo com a Lei

de  Hebb  (1949),  que  diz  que  padrões  neuronais  frequentemente  ativados

conjuntamente são mais fortes em sua potencialidade de ativação.

O que facilita a percepção, como já disseram Greenberg e Larkin (1968), é a

familiaridade  com o estímulo  e  não  a  sua  constituição.  Novamente,  temos  uma

grande confluência entre tais dados experimentais e as suposições de Meyer (1956)

de  que  a  percepção  é  influenciada  por  aspectos  culturais,  como  crenças  e

disposições.

Representação mental da expectativa

Entre  as  inúmeras  questões  relacionadas  a  expectativa,  uma  de  capital

importância, que sempre tem um lugar de destaque nos estudos da psicologia, da
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ciência cognitiva e das neurociências, é sobre as representações mentais. Sobre a

natureza das representações musicais, Huron informa sua opinião (2006, p. 101):

“(. . . ) cérebros não armazenam sons. Imagens auditivas não são organizadas no

cérebro como registros fotográficos. Ao contrário, cérebros interpretam, destilam, e

representam sons.  Como já  notado,  expectativas  implicam em alguma forma de

representação mental. O ‘o que,’ o ‘quando’ e o ‘onde’ das expectativas implicam em

codificações mentais. Esses códigos mentais não são abstrações desincorporadas.

Elas existem como padrões biológicos reais que habitam o interior da cabeças das

pessoas.”

O  que  parece  ser  mais  provável  é  que  os  cérebros  representam não  as

formas de onda, mas as informações de mais alto nível, propriedades dessas ondas

sonoras;  enquanto  que a  membrana basilar  funciona,  a  grosso modo,  como um

analisador  de  espectro,  as  estruturas  auditivas  cerebrais  parecem  operar  sobre

propriedades  extraídas  da  análise  espectral.  A  própria  distinção  entre  eventos

sonoros,  por  exemplo,  deve  ser  decorrência  mais  das  formas  de  representação

mental  do  que  do  funcionamento  coclear.  Parece  existir,  dessa  forma,  níveis

informacionais mais baixos e mais altos, de representações mais próximas do sinal

acústico e das que representam propriedades mais abstratas. 

E no caso da música, quais formas de representação parecem necessárias

para  a  geração  de  expectativas  no  processo  de  escuta?  Para  responder  esta

pergunta,  Huron  faz  uma  incursão  à  Teoria  do  Darwinismo  Neural,  de  Gerard

Edelman (1987). A hipótese do darwinismo neural sustenta, de acordo com algumas

evidências neurofisiológicas, que o cérebro tem a capacidade de gerar várias formas

de  representação  competitivas.  As  formas  concorrentes  de  representação  são

selecionadas em acordo com os princípios darwinistas e da capacidade de gerarem

expectativas adequadas.

Com o passar  do  tempo as  formas preferidas de representação em cada

situação ou domínio passam a ser dominantes, e de acordo com a Lei de Hebb

(1949),  teriam  a  sua  ativação  facilitada  e  as  formas  preteridas  tendem  a  se

perderem.  Parece  mesmo  que  o  domínio  de  um  tipo  de  representação  já  é

determinado logo na primeira infância; posteriormente se tornaria difícil  uma nova

forma de representação se uma já se tornou dominante. Huron, no entanto, advoga

em função de uma visão de que algumas formas concorrentes e concomitantes de

representação estão presentes na maioria das situações normais, e que, portanto, o
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darwinismo neural é um mecanismo operativo durante toda a vida de um indivíduo,

selecionando  aquelas  representações  mais  úteis  na  geração  de  expectativas

adequadas.

Segundo Huron, existem três evidências em favor do darwinismo neural: 

- Existem representações mentais competitivas para os sons; 

- Representações mentais são moldadas pela exposição ao ambiente; 

- Representações mentais são diferencialmente favorecidas dependendo do

seu sucesso preditivo.

Memória e expectativas

Huron afirma que, biologicamente, o propósito da memória é preparar a ação

futura, e não simplesmente recordar eventos passados (2006, p. 219).

Em certas ocasiões as memórias podem evocar estados emocionais; quando

os estados emocionais são decorrências de ações dirigidas ao futuro, tratam-se de

manifestações concretas da expectativa.

Na  perspectiva  de  Huron,  no  que  se  refere  a  expectativa  musical,

principalmente  as  memórias  de  curto-prazo,  semântica,  episódica  e  de  trabalho

interessam.

Memória  episódica  está  associada,  segundo  Huron,  com  a  expectativa

verídica,  termo cunhado por  Jamshed Bharucha (1994),  que pode ser  entendido

como “saber o que vai acontecer na sequência.”

Já  a  memória  semântica  refere-se  a  categorias  (semânticas),  classes  de

objetos,  significados  das  palavras,  e  é  baseada  nas  generalizações  de  eventos

passados. Elas, em geral, não se referem a objetos, mas a classes de objetos. Por

exemplo,  o  conceito  de  uma  maçã  é  uma  categoria  semântica  abstraída  de

experiências passadas com maçãs. Mesmo se se encontrar  uma maçã diferente

(suponha que alguém nunca tenha visto uma maçã verde) daquelas já conhecidas,

saber-se-ia que se trata de uma maçã; ela apresenta semelhanças com memória

semântica  e  se  aproxima  da  noção  de  esquema,  ou  melhor,  expectativa

esquemática.

A  música  utiliza  a  chamada  memória  de  curto  prazo,  especialmente  na

geração do que Huron chama de expectativas dinâmicas. As expectativas dinâmicas
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são  geradas  em tempo  real,  no  processo  de  escuta,  conforme  o  desdobrar  da

música.

Na perspectiva de Huron, existe um processo de interação entre as várias

memórias  e  os  vários  tipos  de  expectativas,  na  escuta  musical.  Começa  com

expectativas  generalizadas  com  experiências  auditivas.  O  ouvinte  se  adapta  às

expectativas mostradas na obra, explora a memória de curto-prazo para definir quais

os prováveis eventos futuros. Existem 3 tipos de expectativas da memória de curto-

prazo:

- Expectativas esquemáticas – padrões enculturados. Onipresentes em todas

as escutas.

- Expectativas verídicas – padrões de longo prazo de exposição repetida a

uma obra. Sabe o que esperar, mesmo que ouvindo pela primeira vez busca por em

encaixe com outras obras conhecidas. É mais vigilante.

-  Expectativas dinâmicas – padrões de curto prazo, atualizados em tempo

real.

As três expectativas ocorrem em paralelo.

Memória de trabalho - “conhecimento explícito pode moldar a expectativa ou

antecipação  consciente  do  que  irá  acontecer  no  futuro”  (HURON,  2006).  As

expectativas  conscientes  são geradas na memória  de  trabalho,  uma espécie  de

“desktop” para se pensar.

Notas sobre gêneros, estilos e esquemas são definidos como: “um conjunto

de expectativas. Um esquema fornece um comportamento ou modelo de percepção

encapsulados que pertencem a alguma situação ou contexto específico” (ibidem, p.

204). 

Huron  afirma  que  a  capacidade  de  distinguir  um  esquema  de  outro  é

fundamental  na  escuta  musical,  pois  cada  repertório  possui  suas  próprias

características; hábitos de escuta de um repertório podem não se adequar a outros

repertórios.

Experimentos  sugerem  que  esquemas  são  iniciados  com  muita  rapidez.

Mesmo  antes  que  qualquer  som  seja  ouvido  algum  esquema  já  foi  iniciado  e

expectativas são geradas. Após ouvir um tom qualquer, a quantidade de ouvintes

ocidentais que esperam que o próximo tom seja uma terça maior acima é quase que

o triplo da quantidade daqueles que esperam por uma terça menor.
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E por ser tão rápida a ativação de tais esquemas, Huron sugere que muito

mais do que a forma musical o timbre é o elemento fundamental na identificação de

estilos e gêneros; ou seja, não se reconhece um estilo musical pela forma da obra,

mas por informações disponíveis nos primeiros instantes da audição, como padrões

timbrísticos, de altura, ou de intensidade.

Esse fato pode levar ao desconforto, se um ouvinte tentar entender um tipo de

música com hábitos de escuta incongruentes.

2.4.3 - Música popular e seu aspecto de análise histórica, social e cultural

Embora exista uma contribuição significativa da música erudita e clássica na

audição musical, o estudo da música popular e seus benefícios está ganhando força

em vários estudos feitos a partir de 1970 (Napolitano, M., 2007).

É inegável que nem sempre a obra-prima e o gênio musical explicam o lugar

social e histórico da música popular nas sociedades de massa e suas relações entre

música, história e sociedade.

Padrões  melódico-harmônicos,  clichês  poéticos,  músicas  para  dança

simplificados,  também  informam  sobre  o  imaginário,  a  visão  de  mundo,

preconceitos, valores sociais.

Os trabalhos de qualificar músicas com hierarquias de valores críticos pela

mediocridade musical e poética, mostram uma visão unilateral dos pesquisadores,

ignorando outros aspectos de igual importância como a perspectiva musicológica,

sociológica e histórica. Não se trata de comparar Chico Buarque com Odair José, do

ponto de vista da importância política, talento literário ou musical, mas de entender

como a cena musical  fez conviver os dois compositores num mesmo contexto e

quais as expressões culturais e imaginárias sociais a eles vinculadas.

A música popular gerou trabalhos importantes na história política, econômica,

social  e  cultural.  Pensada  sob  esses  aspectos,  damos  um  passo  a  mais  na

compreensão da própria sociedade e suas formas de auto-representação.

Música popular como experiência de recuperação da saúde

A REVISTA DA ABEM (2013) relata uma pesquisa feita por JOSÉ DAVISON

DA  SILVA JÚNIOR do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de
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Pernambuco (IFPE), onde relata um experimento feito em hospitais com músicas

para  melhoria  da  qualidade  de  vida  de  seus  pacientes,  para  compreensão  e

valoração da pessoa humana enquanto sujeito histórico e social. O foco é ajudar na

melhora,  recuperação  e  manutenção  da  saúde  física  (Bruscia,  2000,  p.  167).

Standley (1986).  Na prática, a música auxilia a reduzir o estresse, o trauma e o

medo  da  doença  e  das  lesões.  Reduz  a  depressão,  a  ansiedade,  insônia,

convalescença, e reforça atitudes positivas e saudáveis.

O objetivo é convidar  o ouvinte a experimentar  uma audição diferenciada,

para ajudar na ressignificação do seu momento de vida (JUNIOR, JDDS, 2013).

O repertório utilizado foi escolhido pelos próprios pacientes, de acordo com

seu cotidiano, educação e história de vida com suas experiências musicais e sociais

de mundo (Souza, J., 2014).

Pelo fato das músicas selecionadas fazerem parte de suas histórias de vida, o

“cotidiano”, do ponto de vista social, tem seu lugar nos processos de crenças, no

sentido da comunicação,  na identidade social  onde ocorre  suas interações e se

reconhecem como processo subjetivo de sua parte essencial (Souza, J., 2014, p.

28).

Surgiram, a partir desse experimento, sentimentos e associações vivenciais

com efeitos psicológicos. JUNIOR, J.D.D.S. (2013), Leão (2009), Leão e Silva (2004)

e Pavanello (2010) descrevem a liberação de endorfina com estimulo da glândula

pituitária, causada pela música, contribuindo para alívio da dor.

Bréscia (2003, p. 51) comenta que “na maioria das vezes, a música tende a

aumentar o bem-estar, ajuda-nos a relaxar,  estimula o pensamento e a reflexão,

proporciona consolo e nos torna mais energizados, impulsionando-nos a agir”.

A música favorece a associação e evocação de fatos vivenciados. “Ela mexe

com nosso  tempo,  espaço  e  movimento  psíquicos  e  favorece  a  emergência  de

material inconsciente […]” (DE LOURDES SEKEFF, 2003, p. 122). Ao ouvir ou fazer

música, as emoções e pensamentos são tocados “e isto pode reacender lembranças

de um relacionamento passado, uma cantiga de ninar traz memórias da infância”

(Bréscia, 2003, p. 52).

As vivências musicais têm um significado especial  e torna as experiências

musicais únicas quando compreendida sob a perspectiva das teorias do cotidiano

(Souza, J., 2008).
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O  experimento  relata  os  efeitos  fisiológicos  e  psicológicos  da  música  no

contexto hospitalar, como alívio, emoção e alegria, elevou a autoestima, alcançando

uma melhoria real no processo de cura do paciente.

Resumo

Verificamos de que forma a psicologia da música considerou o conceito de

significado musical, a partir da obra de Meyer (1956) e Huron (2006). Verificamos,

também, a importância do repertório musical pessoal no restabelecimento da saúde

de pessoas, psíquica e fisicamente vulneráveis.

Neste ponto podemos entender a proposta deste trabalho de colocar músicas

da  playlist  pessoal  juntamente  com  os  batimentos  binaurais.  A  geração  de

expectativas  é  a  base  da  compreensão  musical  significativa  e  afetiva.  Se  a

significação musical é um processo guiado por hábitos de escuta (ou esquemas), o

processo  de  batimentos  binaurais  podem  ser,  em  muito,  facilitado  pela  playlist

pessoal. Pela lei de Hick-Hyman: o processamento de estímulos familiares faz com

que a resposta seja mais rápida, com menos entropia,  e torna mais fácil  de ser

processado.

Essa é uma nova opção de escuta musical terapêutica, não antes sugerida

em outros aplicativos desse tema.

Pela minha experiência pessoal de promover com a música um processo de

catarse, é de relevante importância somar à tecnologia dos batimentos binaurais a

música que gera expectativas musicais dentro das crenças e hábitos do ouvinte,

como processo auxiliar ao tratamento para quebrar possíveis barreiras psíquicas em

alcançar o estado de consciência desejado para o momento.

3 - DESENVOLVIMENTO DO SITE

O site  terá  basicamente  uma tela  para  escolher  a  frequência  desejada,  o

tempo desejado e o volume. Logo após o usuário pode incluir a música da playlist

pessoal ou a escolha de um mascaramento com ruído rosa ou branco.
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Será necessário utilizar um fone de ouvido estéreo para ouvir o terceiro sinal,

que será a diferença das duas frequências. Este terceiro sinal não é um som real,

mas é percebido e criado pelo cérebro com a sincronização das duas frequências.

Com isso  o  cérebro  é  induzido,  pelo  arrastamento,  a  produzir  e  treinar  o

cérebro ao estado desejado.

A primeira parte do projeto é gerar as faixas de som binaurais de acordo com

as  pesquisas  de  Gerald  Oster  (OSTER,  1973),  e  Instituto  Monroe  (ATWATER,

2004).

Utilizei o software AUDACITY – editor de áudio, gratuito para vários sistemas

operacionais.  Gravando em dois canais,  uma para cada frequência,  em volumes

iguais, uma para a orelha esquerda e outra para a orelha direita.

Foram geradas 6 faixas diferentes de som, com as seguintes frequências:

1 – Frequência Gama – 40 hz;

2 – Frequência Beta baixa – 15hz;

3 – Frequência Alpha baixa – 8 hz;

4 – Frequência Theta baixa – 4 hz;

5 – Frequência Delta 1 – 2,5 hz;

6 – Frequência Delta baixa – 1,5 hz.

Os arquivos gerados são gravados em formato WAVE - é a forma abreviada

para  o  nome  Waveform  Audio  File  Format,  formato/padrão  de arquivo de  áudio

desenvolvido pela Microsoft e IBM para armazenamento de áudios em PCs. Trata-se

de um formato baseado em PCM (pulse-code modulation), exigindo bastante espaço

por não prejudicar os dados do arquivo. Com esse formato garantimos a fidelidade

das  frequências,  para  não  ter  achatamento  das  mesmas,  muito  utilizadas  para

comprimir o tamanho dos arquivos.

Figura 10: Software Audacity para a definição das frequências binaurais
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Fonte: Site da Techtudo15, 2012.

Plataforma

A segunda etapa é desenvolver a construção do site. O desenvolvimento com

a  linguagem  Wordpress,  com  templates  personalizadas.  Permite  o  acesso  de

multiplataformas, Website Responsivo - como Android, iOS, Windows, Iphone.

Telas do sistema

TELA 1  -  A  primeira  tela  de  entrada tem o  menu principal  com todas as

opções de uso:

a – “Monte sua programação Binaural” - que levará o usuário à TELA 2.

b  –  “Como usar”  –  terá  o  manual  de  uso  de  montar  a  programação e  o

conteúdo do site.

c – “Pesquisas e sugestões de uso” – Um compêndio de estudos científicos e

experimentos já realizados na área de Binaural Beats, bem como sugestões de uso

para quem não conhece o assunto.

d – “Questionário para pesquisa” – Uma sugestão para a participação ativa do

usuário  do  site.  Essa  sugestão  é  para  manter  um  banco  de  dados  de  uso  e

resultados preenchida pelo  próprio  usuário  do  site,  que servirá  como base para

referências e mais estudos por parte de pesquisadores e interessados no assunto.

e – “Comentários” – A interação com o público é de vital importância para se

obter dados sobre a qualidade do produto, a opinião de quem usa, a eficácia da

15 Disponível em: < https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/02/como-usar-
o-audacity.html>. Acesso em 10 ago. 2020.
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ferramenta,  seus  defeitos,  demandas  que  não  foram previstas  que  poderão  ser

incluídas.

Figura 11 – Tela de entrada do site desenvolvido

Fonte: Criação Adedwebsevices.com.

TELA 2 – A programação Binaural, propriamente dita. Essa tela é o centro de

trabalho  do  usuário.  Nela,  o  usuário  montará  sua  programação,  escolhendo  a

frequência desejada, bem como o tempo de uso e seu volume. Escolherá, também,

o acompanhamento  que servirá  de  máscara  para  a frequência,  tornando-a mais

acessível aos ouvintes. 

Essa máscara poderá ser retirada da própria internet através de sua URL (link

e endereço digital), ou uma música que esteja gravada no computador ou celular,

bem como ser ruído branco ou rosa como mascaramento da frequência binaural.

Figura 12 – tela de trabalho e escolha de frequências do site
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Fonte: Criação Adedwebsevices.com.

TELA 3 – Questionário que poderá ser respondido pelo usuário, não sendo

obrigatório seu preenchimento, para servir de base de dados para futuras pesquisas.
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Figura 13 – Tela de questionário do site

Fonte: Criação Adedwebsevices.com.

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO SITE

- Criação dos áudios nas frequências pré-programadas: 4h

- Definição de layout: 2h

- Desenvolvimento do layout: 5h

- Desenvolvimento da programação de conteúdo (php, css, html5): 6h

- Inserção de Imagens e áudios necessários: 2h

- Revisão e Publicação: 1h

Total de horas de desenvolvimento: 20 horas

Valor da hora de desenvolvimento: R$ 50,00

No. DESCRIÇÃO DA ETAPA No. DE HORAS VALOR  DA
ETAPA

01 Criação  de  áudios  pré-
programados

04  200,00

02 Definição de layout do site 02  100,00
03 Desenvolvimento de layout 05  250,00
04 Programação de conteúdo (php,

css, html5)
06  300,00
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05 Inserção de imagens e áudios 02  100,00
06 Revisão e publicação 01    50,00

TOTAL 1.000,00

Manual de utilização

COMO USAR O BINAURAL BEAT

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Use fone de ouvido estéreo para uma experiência completa e melhor de seu

binaural beat.

Não  utilize  esse  sistema  se  estiver  dirigindo  ou  operando  máquinas  que

exijam concentração e atenção.

Cuidado com o volume utilizado em sua escuta.  Não é necessário ter um

volume alto para obter resultados.

COMO ELE TRABALHA

Binaural  beat,  ou  frequências  binaurais,  é  um  processamento  auditivo  de

frequências, ou frequências mascaradas, causada por um estímulo físico específico.

Esse  efeito  foi  descoberto  em  1839  por  Heinrich  Wilhelm  Dove  e  tornou-se

conhecido no século XX através de medicinas alternativas de que o binaural beat

pode  ajudar  a  induzir  relaxamento,  meditação,  criatividade  e  outros  estados  de

desajustes mentais.

O efeito nas ondas cerebrais depende da diferença entre duas frequências

utilizadas, uma para cada ouvido: por exemplo, num ouvido terá uma frequência de

440 hz e no outro 444 hz. O som que o cérebro irá interpretar será a diferença entre

essas duas frequências,  ou  seja,  4  hz.  Essa onda corresponde às  ondas Theta

cerebrais e será o efeito binaural trabalhado. 

Para que a experiência seja completa em seu intuito de promover o estado

buscado, é necessário utilizar um fone de ouvido estéreo, num volume médio ou

baixo.

Para maiores informações, visite o site: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Binaural _beats
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TIPOS DE ONDAS

As ondas cerebrais são medidas em hertz (Hz) – que são ciclos por segundo,

e são divididas em lentas, moderadas e ondas rápidas.

ONDAS DELTA – ABAIXO DE 5 HZ

As ondas Delta são lentas, porém altas em amplitude – baixa frequência e

penetração profunda. São ondas geradas em meditação profunda e sono profundo.

Essas ondas suspendem nosso contato com a atenção externa e é uma fonte de

empatia, cura e regeneração que são estimuladas nesse estado. É para restauração

profunda e muito essencial para os processos de cura.

ONDAS THETA – DE 4 A 8 HZ

Ondas  cerebrais  Theta  ocorre  no  sonho  e  também  é  predominante  em

meditação profunda. É nossa porta para o aprendizado, a memória e a intuição. Em

ondas Theta, nossos sentidos são retirados do externo e focados em sinais internos.

É nesse estado que sentimos rapidamente quando caímos no sono.

Em  theta  estamos  no  estado  de  sonhos.  Imaginação  vívida,  intuição  e

informações que não percebemos quando estamos acordados. É onde guardamos

nossas histórias, nossos medos e pesadelos.

ONDAS ALPHA – DE 8 A 12 HZ

Ondas alpha ocorre durante estados de quietude dos pensamentos, mas não

em  meditação  profunda.  Essas  ondas  são  dominantes  na  diminuição  dos

pensamentos, e em alguns estados de meditação mais leves. Alpha é exercitar o

“Poder do agora”, do estar presente. É o estado de descanso do cérebro. Melhora a

coordenação  mental,  acalma,  promove  a  diminuição  do  estado  de  alerta,  para

integração corpo e mente.

ONDAS BETA – DE 13 A 30 HZ
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As  ondas  beta  estão  presentes  no  nosso  estado  normal  de  atenção  da

consciência. É estado de “acordado” quando a atenção está voltada para o sistema

de tarefas  cognitivas  do  mundo  e  afazeres  externos.  Tem sua  atividade  rápida,

quando  estamos  em  alerta,  atentos,  engajados  em  resolver,  julgar,  decidir  e

atividades de foco mental. 

ONDAS GAMA – DE 30 A 70 HZ

As ondas cerebrais Gama são as mais rápidas conhecidas pela nossa ciência

e se relaciona a um número grande de processamentos simultâneos de diferentes

áreas do cérebro. Tem uma troca rápida de informações. Para alcançar essas ondas

a mente deve estar muito quieta, ou seja, completamente sem pensamentos. Em

pesquisas  realizadas  descobriu-se  que  quando  as  ondas  gama  são  produzidas,

existe uma sensação de amor universal, altruísmo e virtudes nobres. Essas ondas

exigem um disparo neuronal não comum para nossas sinapses neuronais e ainda

não sabemos como elas são geradas. Especula-se que essas ondas modulam a

percepção e a consciência,  e a presença dessas ondas são relacionadas a uma

consciência expandida para a experiência espiritual. 

ESCOLHA SUA FREQUÊNCIA BINAURAL

Temos 6 programações prontas para seu uso. Dentre as opções você deve

escolher a que é necessária para o fim desejado.

Por exemplo: Se você pretende ter uma noite tranquila de sono, escolha a

programação de onda Delta, e assim por diante.

ESCOLHA O TEMPO

Se desejar, você pode escolher o tempo em que ouvirá sua onda binaural

para maior conforto.

O uso recomendado para dormir é de 30 minutos, podendo ser alterado um

pouco para menos ou para mais.
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A qualquer  momento você pode modificar  ou retirar  o  tempo programado.

Basta clicar em cima do item e zerar ou reescrever o tempo.

ESCOLHA A MÁSCARA QUE FICARÁ POR CIMA DAS ONDAS BINAURAIS

Para que você tenha uma experiência mais completa e agradável,  poderá

optar por escolher que tipo de som ficará por cima das frequências binaurais. Essas

ondas sem nenhum acompanhamento podem ser desagradáveis com o passar do

tempo de uso.

Para isso, você poderá selecionar as seguintes opções:

URL – Aqui você cola o “link” da página onde estará a música selecionada

para ouvir, pode ser do Youtube ou de qualquer outro endereço da internet.

SEU PC OU CELULAR – Selecione a playlist de seu computador ou celular

para sua máscara.

RUÍDO BRANCO – esse ruído é uma sequência de sinais  aleatórios com

igual intensidade em diferentes frequências usado em muitas aplicações como na

produção de música eletrônica, para configurar uma equalização em um concerto e

para teste de alto-falante. Tem a capacidade de abafar os sons, disfarçando os sons

altos.  Ele  tem a  mesma amplitude  ou  intensidade  ao  longo  de  um intervalo  de

frequências.

Figura 14: Ondas de frequência do Ruído Branco

Fonte: site da Wikipedia16

Como  é  constante,  o  cérebro  filtra  o  exterior,  diminuindo  sua  influência,

facilitando sua concentração no que está fazendo. Contém todas as frequências em

16 Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%ADdo_branco>. Acesso em: 01 ago.
2020.
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igual  amplitude.  É uma parede de energia  sonora  isolando o  ouvinte  do  mundo

externo.

RUÍDO ROSA – diferente do ruído branco, o ruído rosa tem sua intensidade

diminuindo à medida que a frequência aumenta.

Figura 15: Ondas de frequência do Ruído Rosa

Fonte: site da Wilipedia17

Frequências médias o tornam mais agradáveis, apesar de não conseguirem

“mascarar” barulhos mais agudos do ambiente. Não apresenta força suficiente para

bloquear os barulhos externos.

ESCOLHA O VOLUME

Você pode ajustar o volume desejado. É importante você escolher o volume

da frequência escolhida para equilibra-la com o som de mascaramento. Recomenda-

se  que  seja  um  equilíbrio  entre  a  frequência  e  a  onda  binaural  que  torne  a

experiência agradável e que não prejudique sua audição. Mascare a onda binaural

ao  ponto  dela  se  tornar  pouco  perceptível,  mas  presente  em  sua  experiência

auditiva.

PESQUISAS E SUGESTÕES DE USO

Está disponibilizado nesta plataforma um compêndio de estudos científicos e

experimentos realizados na área de Binaural Beats, bem como sugestões de uso

para quem não conhece o assunto e precisa de orientações mais detalhadas.

17 Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%ADdo_rosa>. Acesso em 01 ago.
2020.
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

Para colaborar com a área científica para estudos futuros, será de grande

valia a sua participação em responder esse questionário. Seus dados pessoais não

serão divulgados, mas as respostas no uso das frequências e seus resultados trarão

uma  colaboração  inestimável  para  monitorar  os  resultados  e  a  eficácia  da

ferramenta. Basta preencher os dados solicitados.

COMENTÁRIOS

Nesse item você poderá colocar suas dúvidas, sugestões, críticas e opiniões

sobre  a  ferramenta  disponibilizada.  Esses  comentários  serão  monitorados  e

respondidos pela autora do site.

4 - RESULTADO

O  desenvolvimento  desse  site,  mesmo  não  tendo  realizado  testes

conclusivos,  segue  as  referências  de  pesquisadores  mundiais  nas  áreas  de

psicologia,  música,  neurocientistas,  engenheiros  de  som,  neurologistas.  Baseado

nos questionários preenchidos poderemos tirar mais conclusões sobre sua eficácia

e, se necessário, alterar sua forma de utilização.

O site  será  administrado  constantemente,  em seus  resultados  e  incluídas

novas frequências, publicações e descobertas científicas na área, pela sua autora.

5 - CONCLUSÃO

Neste trabalho foi apresentado o desenvolvimento de um site de Batimentos

Binaurais como um meio de terapias complementares e alternativas para tratar o

estresse e outras disfunções emocionais e mentais.
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Ainda não existe uma pesquisa de contraindicações para o uso de binaural

beat,  nem  seus  riscos.  Mas,  até  o  momento,  as  pesquisas  não  apontam

contraindicações.

Para o futuro, este site poderá incluir novas funções, novos artigos científicos,

novas descobertas para auxiliar mais o usuário, facilitar o acesso a pesquisas por

estudiosos e pesquisadores.

Pelo número de trabalhos e pesquisas realizadas no assunto, a conclusão é

de que temos em mãos uma ferramenta promissora de grande poder, de simples

execução,  dependendo  apenas  de  mais  estudos  e  experiências  para  sua

consolidação.
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