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consiga compreendê-las e ter, então, condições 

de se abrir às suas possibilidades de existir, que 

continuarão sendo amplas, apesar das 
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em determinado momento.” 

                                         (FORGUIERI, 2001) 

 

 



7 

 

 

 

RESUMO 

 

       

O estresse está inserido no cotidiano das pessoas e é influenciado por multifatores. O ingresso 

na vida acadêmica pode aumentar o nível de estresse e gerar sintomas físicos e/ou 

psicológicos que afetam a qualidade de vida e a saúde dos estudantes. Esta pesquisa, com 

metodologia quali e quantitativa, teve como objetivo investigar o efeito da Musicoterapia no 

controle do estresse de um grupo de graduandos e pós-graduandos e verificar o efeito da 

Musicoterapia na qualidade de vida desses sujeitos. Foram incluídos graduandos e pós-

graduandos da UFG, com idade acima de 18 anos e que, após a aplicação do Inventário de 

Sintomas de Stress - ISSL (Lipp, 1996), apresentaram algum nível de estresse.  Os sujeitos 

foram encaminhados para a pesquisa através do Programa Saudavelmente da UFG, vinculado 

à Coordenação de Serviço Social da PROCOM – Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, após 

aprovação do Comitê de Ética da universidade. Os instrumentos para a coleta de dados 

qualitativos foram: questionários sócio-demográficos, fichas musicoterápicas, entrevistas 

semi-estruturadas, relatórios, áudios e vídeos das sessões. Para a coleta de dados quantitativos 

foram utilizados o ISSL e o WHOQOL-Bref (para avaliação da qualidade de vida), ambos 

aplicados pela psicóloga colaboradora da pesquisa, antes e após os atendimentos de 

Musicoterapia. Foi estabelecido um grupo fechado de nove acadêmicos, que participaram de 

dez sessões de Musicoterapia, com duração de sessenta a noventa minutos, sendo utilizadas as 

experiências musicais descritas por Bruscia (2000). No processo musicoterapêutico foi 

possível trabalhar estratégias de enfrentamento ao estresse, tais como: fortalecimento da auto-

estima, diminuição da ansiedade, organização do tempo, definição de metas de vida e melhora 

nas relações intra e interpessoais. Para as sessões de Musicoterapia utilizou-se músicas 

relacionadas à identidade sonoro-musical dos participantes. Realizou-se a análise 

musicoterapêutica das sessões e conduziu-se a discussão, tendo em vista a abordagem 

fenomenológica e relacionando o processo terapêutico desenvolvido, as falas apreendidas das 

entrevistas e os resultados quantitativos obtidos. Os resultados evidenciam que a 

Musicoterapia pode contribuir para a promoção da saúde, controle do estresse e para a 

melhoria da qualidade de vida dos acadêmicos. Conclui-se que a inserção do musicoterapeuta 

em programas multiprofissionais voltados para o atendimento de acadêmicos pode colaborar 

para a construção de uma universidade mais saudável. 

 

Palavras-Chave: Musicoterapia; Estresse; Qualidade de Vida. 
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ABSTRACT 

 

Stress is a part of people’s daily lives and is influenced by many factors. Entering academic 

life can increase stress levels and generate physical and/or psychological symptoms that affect 

students’ quality of life and health. The aim of this research, which used qualitative and 

quantitative methodology, was to investigate the effect of music therapy in stress management 

for a group of undergraduate and graduate students and investigate the effect of music therapy 

on the quality of life of these subjects. We included undergraduate and graduate students at 

UFG, aged 18 years and older, who showed some level of stress on Lipp’s Stress Symptoms 

Inventory - LSSI (Lipp, 1996),. The subjects were referred to the research program through 

UFG’s Saudavelmente Program linked to the Social Service Division of PROCOM – the 

Office of the Dean of Academic Affairs, after approval by the university’s Ethics Committee. 

Qualitative data were collected using socio-demographic questionnaires, music therapy forms, 

semi-structured interviews, reports and audios and videos of the sessions.  LSSI and 

WHOQOL-Bref (for assessment of quality of life), were used for collecting quantitative data.  

Both were administered by a psychologist involved in the research before and after the music 

therapy sessions.  We established a closed group of nine students who participated in ten 

music therapy sessions lasting from sixty to ninety minutes and used the musical experiences 

described by Bruscia (2000). In the music therapy process, it was possible to work on 

strategies for coping with stress such as increasing self-esteem, decreasing anxiety, time 

management, life goal setting and improving intra-and interpersonal relationships. For music 

therapy sessions, songs related to the participants’ sound and musical identity were used. 

Music therapy analysis of the sessions was carried out leading to a discussion from the 

phenomenological point of view of the therapeutic process which went on, excerpts from 

interviews and the quantitative results. The results show that music therapy can contribute to 

health promotion, stress management and to an improvement in students’ the quality of life. 

In conclusion, the participation of a music therapist in multidisciplinary programs for students 

can help build a healthier university. 

 

 

Keywords: Music Therapy, Stress, Quality of Life. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (WHO,1986) define saúde não apenas como a 

ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Com o 

desenvolvimento deste conceito de saúde, que passa de um modelo biomédico para o modelo 

bio-psico-social, a Musicoterapia vem ocupando lugar dentro da área da saúde, enquanto um 

processo interpessoal, que utiliza a música e todas as suas facetas para ajudar o 

cliente/paciente a melhorar, recuperar ou manter a saúde (BRUSCIA, 2000). Esse conceito de 

saúde, além de mostrar a multidimensionalidade, abrange não somente uma atuação curativa, 

mas também uma atuação preventiva e promotora.  

A atuação, que tem em vista a promoção da saúde, é um campo incipiente para o 

musicoterapeuta, pois ainda existem fatores que dificultam o acesso a seus conhecimentos e 

serviços (entre eles mitos e preconceitos). Even Ruud, em 1990, já citava o fato de a 

Musicoterapia ter um de seus conceitos sob uma visão médica, enxergando o ser humano 

como um organismo, a doença ou incapacidade como um resultado de entidades separadas e 

que estão localizadas no corpo do paciente. Por outro lado, a música se encontrava sob uma 

visão idealística acerca do seu “poder curativo”. Segundo o autor, “um dos primeiros 

conceitos que encontramos na história da musicoterapia é a crença da música como um 

reforçador usual da mente, uma crença no poder profilático usual da música” (p.16). 

Na atualidade são encontradas boas perspectivas e meios para que a atuação 

promotora da saúde se concretize. Conta-se hoje com uma mudança de paradigma da ciência, 

que traz um novo olhar holístico e humanista relacionado ao “ser”, com a ampliação da 

consciência sobre a necessidade da busca por melhor qualidade de vida, e com o fácil acesso à 

informação. Com relação aos meios, há um constante desenvolvimento teórico e técnico da 

musicoterapia baseado na concepção humanista que viabiliza tal atuação.  

A necessidade de atuar como agente promotor da saúde, por sua vez, deve-se a 

diversos fatores, entre eles: o ritmo de vida atual, as cobranças sociais e as autocobranças, os 

múltiplos papéis desempenhados por homens e mulheres, o estresse, a alta prevalência de 

depressão, bem como outros transtornos mentais e problemas psicológicos. 

O estresse, processo geral pelo qual o indivíduo percebe e responde a eventos 

ameaçadores ou desafiadores, está inserido no cotidiano das pessoas e pode vir de várias 
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direções, incluindo da escola, da família e dos amigos, de interações com estranhos e do 

trabalho. O estresse persistente ou crônico influencia a vulnerabilidade da pessoa a doenças, o 

que afeta também a qualidade de vida (STRAUB, 2005).  

No homem moderno, a reação fisiológica do estresse apresenta poucas diferenças 

com relação às respostas dos animais. A grande variante encontra-se, não na reação ao objeto 

estressor, mas no tempo, na duração do evento. Na época de nossos ancestrais, os estressores 

crônicos eram mais raros e conhecidos, como o frio, o calor, as chuvas e as secas. Atualmente, 

o homem tem mudado o ambiente para que ele se adapte às nossas necessidades: vivemos em 

grandes sociedades, inventamos os meios de transporte, criamos as cidades, junto a elas se 

agravaram os problemas sociais, desenvolvemos o dinheiro e, desde então, vivemos em 

função dele, e tudo que a ele afeta também nos atinge. O mercado, a especialização, o 

trabalho assalariado, o desemprego, a busca desenfreada pela produção são fatores estressores 

que também não estavam presentes entre nossos ancestrais e, portanto, nossas antigas formas 

de organização fisiológica não poderiam estar preparadas para tal demanda (SARDÁ, LEGAL 

& JABLONSKI, 2004). 

Quando se pensa no profissional, existem vários fatores que podem ser causadores 

de estresse, dentre eles: o ambiente de trabalho, a carga horária excessiva, a sobrecarga de 

papéis, exaustão, progresso inadequado na carreira, falta de controle sobre o trabalho, 

possibilidade de assédio sexual, que acabam por afetar os relacionamentos interpessoais, o 

rendimento no próprio ambiente de trabalho e, consequentemente, sua vida pessoal 

(STRAUB, 2005; LIPP, 1996).  

Estendendo-se este pensamento aos alunos de graduação e pós-graduação, podem-

se observar quase todos esses fatores causadores de estresse. Isto porque o aluno de graduação 

e o de pós-graduação já são, muitas vezes, profissionais inseridos no mercado de trabalho. 

Dessa forma, além das preocupações com o próprio trabalho, os graduandos e pós-graduandos 

têm uma preocupação constante com o tempo, as tarefas exigidas e as expectativas em relação 

ao futuro. Além disso, vários alunos de graduação e pós-graduação deslocaram-se de suas 

casas e suas respectivas cidades natais para estudarem, ficando longe de suas famílias e 

amigos, enfrentando uma nova cidade, novos costumes, fatores estes que necessitam de 

adaptação. “Frequentemente percebemos uma situação como estressante, não porque põe em 

perigo nossa sobrevivência, mas porque é desconhecida e um tanto desafiadora” (MCEWEN 

& LASLEY, 2003, p.84).  
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A resposta fisiológica do estresse está correlacionada a uma série de 

enfermidades. Dentre elas destacam-se, pela ordem de evidências: doenças de trato 

respiratório; doenças de trato gastrointestinal; doenças cardíacas; doenças dermatológicas; 

câncer e doenças renais (ROCHA, 2002 apud SARDÁ, LEGAL & JABLONSKI, 2004, p.31). 

Cabe ressaltar a importância do desenvolvimento de estratégias de enfrentamento 

ao estresse visando sua diminuição e/ou sua prevenção, o que poderá atuar direta ou 

indiretamente na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida. O ideal é que toda 

estratégia educativa atue com condutas preventivas e com condutas promotoras, que estão 

extremamente associadas. As preventivas visam defender-se de doenças ou de suas seqüelas e 

as promotoras visam a ampliação do nível de bem-estar e de autorealização (MC.DILL-

SEXTON, 1979; FRIEDMAN & DI.MATTEO, 1989; FLÓREZl, 1994; GUIBERT, 1997 

apud MELÉNDEZ & GRAU ABALO, 2005).  

Perante essa necessidade, constata-se que a música pode envolver e afetar várias 

facetas do ser humano e, devido à grande diversidade de suas aplicações clínicas, a 

musicoterapia pode ser utilizada para se obter um grande espectro de mudanças terapêuticas 

(BRUSCIA, 2000). Através do ouvir e fazer música, por meio de técnicas musicoterápicas, os 

aspectos emocionais e psicológicos podem ser trabalhados facilitando a expressão emocional.  

A música, que faz parte do cotidiano do homem, pode, por sua vez, agradar ou 

desagradar, fazer sorrir ou chorar, agrupar ou desagrupar pessoas, relaxar ou estressar, marcar 

um período histórico, uma data especial, bem como gerar outras reações em quem a escuta. 

Isto acontece, uma vez que a música é entendida como uma forma de expressão e de 

comunicação. Diante disso, observa-se que uma única música pode ter significados distintos e 

provocar reações diversas para os diferentes indivíduos que a ouvem. Dessa forma, cada 

pessoa pode utilizá-la de maneira particular e especial, do jeito que lhe convier, assim como 

pode encarar a vida e as situações estressantes de maneira única e singular (SILVA, 2005).  

Sabe-se que a Musicoterapia tem como eixo norteador a música, que por sua vez, 

é considerada um canal de comunicação e expressão de sentimentos, idéias e/ou conflitos. 

Para Silva (2005), o indivíduo, frente a uma situação estressante, poderá utilizar qualquer tipo 

de recurso de enfrentamento que estiver ao seu alcance, entre eles a música. A música em 

musicoterapia, mesmo sendo uma linguagem não-verbal, poderá ser um veículo de 

comunicação, ajudando o sujeito a expressar seus sentimentos e/ou conteúdos emergenciais, 

através dos atendimentos musicoterápicos. Neste sentido, diante de tantas particularidades, 
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acredita-se que a Musicoterapia pode atuar de maneira única e singular, respeitando a 

individualidade do ser humano e que se encontra muitas vezes num contexto estressante 

(ibidem). 

Tendo vivenciado o estresse acadêmico e suas principais características, a autora 

desta pesquisa foi impulsionada a desenvolver o presente estudo, acreditando no potencial da 

musicoterapia em contribuir para a qualidade de vida e promoção da saúde.  

A partir da contextualização apresentada, define-se como principal objetivo: 

 investigar “se” e “como” a Musicoterapia pode auxiliar na promoção da 

saúde, em específico no controle do estresse e na qualidade de vida 

relacionada à saúde de graduandos e pós-graduandos de uma universidade 

pública federal. 

Definiu-se como objetivos específicos:  

 desenvolver um estudo bibliográfico nas áreas de Musicoterapia, 

Psicologia e Música;  

 verificar o efeito da Musicoterapia no controle do estresse de graduandos e 

pós-graduandos de uma universidade pública federal;  

 averiguar o efeito da Musicoterapia na qualidade de vida de graduandos e 

pós-graduandos de uma universidade pública federal; 

 evidenciar as experiências musicais utilizadas em um processo 

musicoterapêutico grupal; 

 relacionar dados da análise musicoterapêutica do processo grupal com os 

resultados quantitativos obtidos; 

 verificar a relação entre os índices do questionário de qualidade de vida 

(WHOQOL-Bref
1
) e do Inventário de Sintomas de Stress (ISSL

2
) antes e 

após a intervenção da Musicoterapia. 

                                                           
1
 WHOQOL-Bref (Anexo I) - The World Health Organization Quality of Life - Bref. - questionário elaborado 

pelo grupo WHOQOL, da Organização Mundial de Saúde, que visa verificar como a pessoa se sente acerca de 

sua qualidade de vida, saúde e outras áreas da sua vida (Fleck et al., 2008); 
2
 ISSL (Anexo II) - Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (LIPP, 2000). 
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Para fundamentar e contextualizar o presente trabalho foram realizadas leituras 

sobre promoção da saúde, qualidade de vida, estresse, Musicoterapia, Psicologia da Saúde e 

metodologias de pesquisa, buscando uma abordagem teórica que desse suporte à 

individualidade do ser humano, valorizando sua subjetividade.  

Sendo assim, primeiramente, na fundamentação teórica, aborda-se o conceito de 

promoção da saúde e o que é necessário para se ter uma conduta promotora da saúde.  

Posteriormente, apresenta-se um breve panorama sobre o conceito de qualidade de 

vida e sua importância. Além disso, esclarece-se a respeito dos questionários de qualidade de 

vida, dando maior enfoque ao questionário de qualidade de vida utilizado nesta pesquisa a fim 

de conhecer seus métodos e objetivos.   

Em seguida, discute-se o termo estresse, a fim de contextualizar e conceituar o 

termo. Observa-se que o estresse é uma reação do organismo diante de uma situação 

alarmante e tem quatro fases: alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão, cada uma com 

sua particularidade deve ser tratada com seriedade.  

Na próxima subseção, abordam-se o indivíduo estressado e o contexto estressor, 

focando-se para o graduando e o pós-graduando que, geralmente, estão diante de situações 

estressoras, como o ingresso na universidade assim como o ingresso na pós-graduação, as 

cobranças, o tempo, e todos os problemas e/ou preocupações relacionados à realidade de 

graduandos e pós-graduandos. Isto possibilitou notar como este indivíduo pode enfrentar tal 

experiência. Aborda-se também algumas estratégias de enfrentamento ao estresse, onde é 

reforçada a necessidade de respeitar as angústias e ansiedades do indivíduo, que está diante de 

situações estressoras.  

Na última subseção da fundamentação teórica, enfoca-se a Musicoterapia na 

saúde, uma vez que através de pesquisas, ela é discutida como elemento terapêutico que pode 

ajudar o indivíduo a enfrentar melhor o contexto no qual está inserido. A Musicoterapia tem 

contribuído para a promoção da saúde e o controle do estresse em diferentes contextos 

(BRADT & DILEO, 2009; SILVA, 2005; ZANINI, 2009). 

Diante do estudo teórico realizado, partiu-se para a pesquisa de campo, a fim de 

levantar dados empíricos, para a posterior análise e conclusão do trabalho. Dessa forma, o 

terceiro capítulo traz a descrição dos materiais e métodos utilizados, do seu campo de atuação, 
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dos critérios éticos empregados, dos sujeitos e dos instrumentos e procedimentos de coleta e 

análise dos dados. 

O quarto capítulo focaliza a pesquisa de campo realizada, musicoterapia na 

promoção da saúde e controle do estresse acadêmico, apresentando a caracterização da 

população, os dados quantitativos e qualitativos obtidos, as descrições das sessões de 

musicoterapia, as análises musicoterapêuticas, as entrevistas finais e a discussão dos dados. 

Por fim, apresenta-se as considerações finais sobre a pesquisa e seu desenvolvimento.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Para elaborar a fundamentação teórica da presente pesquisa foi realizada uma 

revisão teórica  englobando conceitos nas áreas de  Musicoterapia,  Psicologia da Saúde, 

Fenomenologia, Promoção da Saúde e Qualidade de vida.  

Neste capítulo serão contextualizados e conceituados termos relevantes para a 

presente pesquisa, tais como: a promoção da saúde; a qualidade de vida; o estresse; o estresse 

acadêmico e o “ser” graduando e pós-graduando; e, a musicoterapia, visando adotar uma 

abordagem científica capaz de fundamentar e teorizar as reflexões que emergirem no decorrer 

do estudo.  

 

2.1 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Quando o termo “promoção” da saúde é utilizado, ele pode, muitas vezes, ser 

confundido e/ou utilizado no sentido de prevenção. Entretanto, segundo Meléndez e Grau 

Abalo (2005), o termo prevenção se refere à enfermidade, enquanto promoção se refere à 

saúde. No entanto, ações promotoras podem ser também preventivas.  

Buss (2007, p.9) destaca que, hoje em dia, o termo promoção está diretamente 

associado à: “qualidade de vida, saúde, solidariedade, eqüidade, democracia, cidadania, 

desenvolvimento, participação e parceria, entre outros”.  

É importante ressaltar que, nas palavras de Seligman (2004, p. 42), “(...) a 

principal lição que o século XX nos deixou em matéria de estratégia de saúde pública” foi a 

seguinte: “(...) a cura é incerta, mas a prevenção é maciçamente eficaz – basta ver como 

ensinar às parteiras a lavar as mãos acabou com a febre puerperal, e como a vacinação acabou 

com a poliomielite” (Ibid, p. 42). 

Um dos primeiros autores a referir ao termo promoção da saúde foi Sigerist 

(1946, apud BUSS 2007), situando-a, juntamente com a prevenção das doenças, a 

recuperação dos enfermos e a reabilitação, entre tarefas essenciais da medicina. Segundo o 

auto citado, “a saúde se promove proporcionando condições de vida decentes, boas condições 

de trabalho, educação, cultura física e formas de lazer e descanso, para o que pediu o esforço 

coordenado de políticos, setores sindicais e empresariais, educadores e médicos” (Ibid, p. 6).  
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A Carta de Ottawa (WHO, 1986), publicada na Primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde no ano de 1986, é considerada o documento fundador 

da promoção da saúde.  Nesta carta, a promoção da saúde é definida como:  

um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade 

de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Para 

atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e 

grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o meio ambiente. [...] Assim, a promoção da saúde não é 

responsabilidade exclusiva do setor da saúde (Opas, 1986, p.1 apud HELENO et al, 

2007).  

  

Para uma atuação na promoção da saúde, Buss (2007) afirma que se faz necessária 

uma combinação de estratégias, que envolvem o Estado, a comunidade, os indivíduos, o 

sistema de saúde e as parcerias intersetoriais, numa responsabilização múltipla, seja pelos 

problemas, seja pelas soluções propostas para os mesmos. 

As ações de Promoção da Saúde que têm sido desenvolvidas no Brasil são muito 

diversificadas. Tais ações podem estar dirigidas a indivíduos, grupos de população específicos 

ou a toda população. Podem abranger um único problema de saúde, sensível às ações de 

promoção, ou propor o enfrentamento dos “determinantes sociais da saúde” como um todo 

(BUSS & CARVALHO, 2009).  

Referente aos seus campos de ação, as ações de Promoção da Saúde podem 

mobilizar um único campo proposto na Carta de Ottawa ou incluir vários deles 

concomitantemente. Podem identificar-se apenas com ações educativas ou com ações mais 

abrangentes de saúde, qualidade de vida e desenvolvimento, sendo implementadas no âmbito 

de políticas públicas universais do sistema de saúde e ou por organizações privadas, 

exclusivamente para seus membros (op.cit).   

Os mesmos autores esclarecem que as estratégias das escolas promotoras da 

saúde, por exemplo, estão em expansão no país, através da multiplicação de projetos e 

programas orientados para o fomento de práticas saudáveis entre professores e alunos da rede 

escolar. Tais programas envolvem parcerias entre diversas áreas do Ministério da Saúde com 

o Ministério da Educação, universidades, estados e municípios. Neste sentido, promover a 

saúde e o bem estar é mais do que prevenir doenças ou prolongar a vida. A busca pela saúde, 

segundo Becker (2003), é um exercício pleno de cidadania.  
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Meléndez e Grau Abalo (2005, p.105) afirmam que “para alguns autores, o 

conteúdo da promoção está centrado nos estilos de vida, conceituados como padrões 

multidimensionais de ações iniciadas pelos sujeitos por si mesmos e de percepções que 

servem para manter ou melhorar o nível de bem-estar, auto-atualização e plena aparência do 

indivíduo”. 

Chiesa (2005), seguindo o pensamento de Tones (1994), diz que a atuação na 

perspectiva da promoção da saúde, deve se ajustar e priorizar a diminuição das equidades e 

fortalecimento da população. Esta ação compreende quatro dimensões: ampliar as 

oportunidades de escolha, alertar sobre suas possíveis conseqüências, desenvolver trabalhos 

educativos que incorporem a reflexão sobre a realidade vivida, estimulando a discussão sobre 

quais seriam as mudanças possíveis e, finalmente, instrumentalizar com habilidades 

necessárias para a realização das mudanças necessárias.  

Enquanto promoção e prevenção da saúde, Godoy (1999), citado por Melendez & 

Abalo ( 2005, p. 86) sugere à Psicologia da Saúde “o controle de variáveis de risco (estresse, 

ansiedade, hostilidade, depressão, inibição, apatia)” e, especificamente com relação à 

promoção, ele sugere a “potencialização de recursos protetores ou de resistência, em especial, 

atitudes, motivações e estados emocionais positivos (amor, afeto, amizade, alegria, otimismo, 

implicação e compromisso, nas coisas e na vida, etc.)”.  

Seguindo este pensamento, a Psicologia Positiva traz como um dos pontos fortes, 

o estudo das emoções positivas e de seus benefícios, assim como das forças pessoais e 

virtudes que promovem emoções positivas. Seligman (2004) afirma que as emoções positivas 

fazem com que as negativas desapareçam e que as forças pessoais previnam a infelicidade e 

as desordens psicológicas, além de estarem relacionadas à longevidade e à capacidade física. 

Yunes (2003) acrescenta que o estudo das potencialidades e qualidades do ser humano exige o 

mesmo esforço e seriedade envolvidos no estudo de distúrbios e desordens humanas.  

Fredrickson, citado por Seligman (2004) afirma que as emoções positivas 

“fortalecem nossos recursos intelectuais, físicos e sociais, criando reservas de que podemos 

lançar mão quando uma oportunidade ou uma ameaça se apresentam [...]. Ao contrário das 

restrições da emoção negativa, nossa disposição mental é expansiva, tolerante e criativa. 

Ficamos abertos a novas idéias e experiências.” (p. 51).  
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Uma das forças pessoais destacadas por Seligman (2004) é o otimismo. Segundo 

ele, “os otimistas tendem a considerar seus problemas passageiros, controláveis e específicos 

de uma determinada situação. Os pessimistas, ao contrário, acreditam que seus problemas vão 

durar para sempre, vão afetar tudo que fazem e são incontroláveis” (p. 24). 

A Psicologia Positiva definiu seis virtudes e a partir destas virtudes categorizou 

vinte e quatro forças pessoais. A primeira virtude é a do saber e conhecimento, onde estão as 

seguintes forças pessoais: curiosidade, gosto pela aprendizagem, critério, habilidade, 

inteligência social e perspectiva. A segunda é a da coragem, onde estão as seguintes forças: 

bravura, perseverança e integridade. A terceira virtude é a da humanidade e do amor, onde 

estão as forças: bondade e amor. A quarta é a da justiça, que engloba as seguintes forças: 

cidadania, imparcialidade e liderança. A quinta virtude é a da moderação e inclui: 

autocontrole, prudência e humildade. A última virtude, que é a transcendência, inclui: 

apreciação da beleza, gratidão, otimismo, espiritualidade, perdão, bom humor e entusiasmo. 

Seligman (2004) afirma que tais forças, com tempo, esforço e determinação, 

podem ser adquiridas por praticamente qualquer pessoa e que a construção das mesmas é um 

processo de descoberta e autoria ao mesmo tempo.   

Dessa forma, acredita-se que a visão da psicologia positiva venha a contribuir para 

a promoção da saúde que, aliada a abordagem fenomenológica existencial, proporcionará o 

olhar para as possibilidades e habilidades do “ser”, objetivando valorizar os potenciais 

existentes em cada indivíduo.   

 

2.2 QUALIDADE DE VIDA 

 

Na área da saúde, o conceito de Qualidade de Vida - QV é relativamente recente e 

decorre, em parte, dos novos paradigmas que têm influenciado as políticas e as práticas do 

setor nas últimas décadas. Tais paradigmas enxergam os determinantes e condicionantes do 

processo saúde-doença como multifatoriais e complexos. Dessa forma, saúde e doença 

configuram processos compreendidos como um continuum, relacionados aos aspectos 

econômicos, socioculturais, à experiência pessoal e estilos de vida. Juntamente com essa 

mudança de paradigma, a melhoria da QV passou a ser um dos resultados esperados, tanto das 
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práticas assistenciais quanto das políticas públicas para o setor nos campos da promoção da 

saúde e da prevenção de doenças (Schuttinga, 1995 apud ZEIDL & ZANNON, 2004). 

A partir do conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde - OMS, que 

engloba o bem-estar biopsicossocial, destaca-se o interesse por compreender o que é bem-

estar e, consequentemente, o interesse em conceituar e medir a qualidade de vida. Segundo 

Nogueira (2002, apud SOUZA, 2007, p.140), o termo qualidade de vida tem origem “na 

preocupação com a deterioração das condições de vida impostas pelo desenvolvimento 

econômico predador do meio ambiente e, portanto, envolve particularidades econômicas, 

sociais, ambientais, políticas e obviamente questões relacionadas à saúde das populações”.  

Sobre o bem-estar subjetivo, Diener (1984, apud FLECK et al., 2008) diz que é 

uma medida que combina a presença de emoções positivas e a ausência de emoções negativas 

com um senso geral de satisfação com a vida. De acordo com Fleck et al (Op. Cit.) o conceito 

de bem-estar e o conceito de qualidade de vida estão muito próximos. Porém, o autor afirma 

que esse conceito precisa ser analisado como um termo mais restrito, e que, embora seja um 

aspecto importante da qualidade de vida, não deve ser o único a ser considerado. “O desafio 

tem sido o de especificar os vários aspectos da qualidade de vida relacionados ou não à saúde 

que também deveriam ser incluídos, de forma que a ‘qualidade de vida’ não seja 

simplesmente sinônimo de ‘bem-estar’” (p.49).  

Souza (2007, p. 139) define qualidade de vida como sendo “a medida do grau de 

satisfação das pessoas com os aspectos físicos, emocionais, bem-estar social, estilo de vida, 

moradia e situação econômica”. A autora acrescenta que a qualidade de vida “envolve 

sistemas de valores, expectativas e perspectivas pessoais que variam de acordo com a cultura 

e o grupo e podem ser definidos como a sensação de bem-estar” (ibidem). 

A Organização Mundial da Saúde possui um grupo de estudiosos sobre qualidade 

de vida, o World Health Organization Quality of Life - WHOQOL. Esta pesquisa adotará o 

posicionamento deste grupo (1995, apud FLECK et al., 2008), o qual considera que o 

conceito de qualidade de vida engloba: saúde física, estado psicológico, nível de 

independência, relações sociais, crenças pessoais e relação com aspectos significativos do 

meio ambiente. 

O WHOQOL define qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que vive e em relação 
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a suas expectativas, seus padrões e suas preocupações” (The WHOQOL Group, 1995, citado 

por Fleck et al., 2008, p. 25).  

No âmbito da saúde coletiva e das políticas públicas é possível identificar um 

interesse crescente pela avaliação da QV. As informações sobre QV têm sido incluídas tanto 

como indicadores para avaliação da eficácia, eficiência e impacto de determinados 

tratamentos para grupos de portadores de agravos diversos, quanto na comparação entre 

procedimentos para o controle de problemas de saúde (KAPLAN, 1995). 

Morris et al  (1998), citado por Zeidl & Zannon (2004), explana que nas práticas 

assistenciais cotidianas dos serviços de saúde, há referências à QV como um indicador nos 

julgamentos clínicos de doenças específicas. Trata-se da avaliação do impacto físico e 

psicossocial que as enfermidades, disfunções ou incapacidades podem acarretar para as 

pessoas acometidas, permitindo melhor conhecimento do paciente e de sua adaptação à 

condição. “Nesses casos, a compreensão sobre a QV do paciente incorpora-se ao trabalho do 

dia-a-dia dos serviços, influenciando decisões e condutas terapêuticas das equipes de saúde” 

(p.581). 

Existem três aspectos fundamentais sobre o constructo qualidade de vida 

implícitos no conceito do Grupo WHOQOL: a subjetividade, a multidimensionalidade e a 

presença de dimensões positivas e negativas. O primeiro, quer dizer que a realidade objetiva 

só conta na medida em que é percebida pelo indivíduo. O segundo mostra que a qualidade de 

vida é composta por várias dimensões e o terceiro expõe que para a qualidade de vida ser 

positiva alguns elementos devem estar presentes (por ex. mobilidade) e outros ausentes (por 

ex. a dor) (FLECK et al., 1999, apud FLECK et al., 2008).  

Tal grupo elaborou instrumentos de medidas de qualidade de vida com a 

finalidade de investigar medidas de saúde de modo mais amplo, e que não se restringisse a 

medidas de sintomatologia, impacto da doença ou status funcional (op.cit).  

O WHOQOL-100 foi o primeiro instrumento de avaliação a ser desenvolvido e é 

um questionário genérico, que se caracteriza por ser multidimensional e conter aspectos 

positivos e negativos, e utilizar uma metodologia transcultural, o que certifica sua aplicação 

em diferentes contextos sociais e culturais. O WHOQOL-Bref trata-se de uma versão 

abreviada do primeiro. Enquanto o primeiro possui 100 (cem) questões, este apresenta 26 

(vinte e seis) questões. Ambos podem ser aplicados a uma larga variedade de populações. O 
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WHOQOL-HIV desenvolveu-se em função das características peculiares das pessoas que 

vivem com HIV/AIDS e da relevância epidemiológica da AIDS. Da mesma forma, o 

WHOQOL-OLD foi construído com o objetivo de oferecer um conjunto de itens adicionais 

para a avaliação da qualidade de vida em idosos. Por último, o WHOQOL-SRPB foi 

desenvolvido para avaliar a espiritualidade, a religiosidade e crenças pessoais (FLECK, 

2008).  

Souza (2007) aponta para as diversas possibilidades de uso dos instrumentos de 

medida de QV na prática clínica dos profissionais da saúde, em diferentes campos de atuação, 

como:  

 Priorizar soluções: a investigação de QV tem a capacidade de informar a 

área ou as áreas de maior dificuldade, sendo útil quando se está diante de 

situações com múltiplos problemas. 

 Facilitar a comunicação: os instrumentos de QV permitem ao respondente 

comunicar seus problemas de forma mais clara, aproximando-o da equipe 

de cuidadores, na medida em que proporciona aos profissionais, por 

exemplo, que não tem domínio da investigação de aspectos psicológicos e 

sociais, a visão de sua importância. 

 Estudar o processo de adaptação às enfermidades crônicas: por meio da 

avaliação da QV, é possível identificar que fatores incidem negativamente 

na evolução das doenças e seus respectivos tratamentos e, assim, promover 

intervenções psicossociais que resultem maior bem-estar.  

 Planejamento de ações de prevenção de doenças e promoção da saúde: as 

relações entre saúde e QV correlacionam os aspectos objetivos das ações 

de saúde, tais como recursos disponíveis, satisfação com serviço, bens 

materiais, com os aspectos subjetivos relacionados às representações, 

permitindo, assim, um melhor e mais efetivo planejamento de ações 

voltadas para a promoção da saúde.  

 Tomada de decisão: a tomada de decisão no setor da saúde deve levar em 

conta a percepção daqueles que utilizam os serviços e submetem-se aos 

tratamentos e procedimentos propostos, avaliando o impacto que esse uso 

tem na qualidade de vida dos doentes.  
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Considera-se que o conceito de saúde da OMS, abordado anteriormente, 

vinculado ao conceito de qualidade de vida, esclarece a importância de se investigar e 

considerar a percepção do indivíduo em relação à sua própria vida em todas suas dimensões, 

além de suas expectativas para o futuro. Estes conceitos vêm contribuir para o 

desenvolvimento de novos procedimentos que terão o cuidado em manter e/ou proporcionar 

uma boa qualidade de vida ao indivíduo.  

 

2.3 ESTRESSE: UM PROBLEMA DA ATUALIDADE 

 

2.3.1  Conceitos e Sintomas    

O termo estresse vem sendo utilizado desde o século XVII e sua aplicação 

específica a uma condição fisiológica teve início em fins do século XIX, com Claude Bernard. 

Mas foi no início do século XX que o termo estresse se tornou um conceito heurístico 

(SARDÁ JR.; LEGAL; JABLONSKI JR., 2004). 

De acordo com Lipp (2004) e Straub (2005), o estresse trata-se de um estado de 

tensão que está relacionado a uma ruptura no equilíbrio interno do organismo e, até certo 

nível, é uma condição necessária e saudável que possibilita a realização de atividades do 

cotidiano por parte de qualquer ser humano.  

Os autores Gazzaniga e Heatherton (2005 apud MALAGRIS et al, 2009) referem-

se ao estresse como um padrão de respostas comportamentais e fisiológicas que ocorre diante 

de situações que excedem a capacidade de resposta e adaptação do organismo. De acordo com 

Malagris et al (2009) os autores Selye (1965), Lipp & Malagris (1995; 2001), Lipp (1996) e 

Straub (2005) consideram que todos os estímulos que causam a quebra do equilíbrio das 

funções do corpo podem ser considerados estressores. 

Entretanto, o estresse tem seu lado benéfico, indispensável à sobrevivência e 

adaptação do ser humano. Bragg, Cacciola e Mclellan (1988, apud SILVA, 2005) explicam 

que o estresse também pode ser positivo, recebendo o nome de eustress. O eustress é um tipo 

de estresse positivo que estimula a ação, tornando o indivíduo mais produtivo, levando-o a 

lutar por seus objetivos e a ultrapassar as barreiras encontradas. Já o estresse negativo é 

chamado de distress onde há uma condição patológica, podendo ir de estados ligeiramente 

desagradáveis ao extremamente perigoso.  
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Greenberg (2002) relata que Cannon foi o primeiro a identificar esta reação de 

estresse como resposta de luta ou fuga. Dentro deste contexto, os agentes estressores podem 

ser considerados bons – como passar no vestibular – e, que mesmo sendo bom, o organismo 

deve passar por uma adaptação (eustress). Ainda, os agentes estressores podem ser 

considerados ruins – por exemplo, a morte de alguém querido ou uma doença inesperada – às 

quais o organismo também deve adaptar-se (distress).  Ambas as situações causam reações 

fisiológicas. Na literatura estudada, constata-se que a diferenciação terminológica entre 

eustresse e distress não é usual, apenas é enfatizado o estresse como positivo e negativo. 

Greenberg (Op. Cit.) e Lipp (2003; 2004) afirmam que o primeiro a postular o 

desenvolvimento do estresse foi Selye em 1956. Selye dividiu a reação do estresse em três 

fases: Alerta, Resistência e Exaustão. Lipp, no entanto, ao desenvolver o ISSL (Inventário de 

Sintomas de Stress para Adultos) em 2000, identifica uma 4.ª fase, que recebe o nome de 

Quase-exaustão, estabelecendo deste modo quatro fases do estresse: Alerta, Resistência, 

Quase-exaustão e Exaustão. Diante disso, o modelo quadrifásico de Lipp, em extensão do 

modelo trifásico de Selye, postula que o estresse se desenvolve da seguinte maneira: 

Fase de alerta: ocorre uma mobilização hormonal, ou seja, a pessoa necessita 

produzir mais força e energia visando fortalecer o organismo, a fim de capacitá-lo para a ação 

necessária no momento. O corpo apresenta mudanças características da primeira exposição ao 

estressor. As mudanças hormonais contribuem para que haja aumento de motivação, 

entusiasmo ou energia, o que não poderá ser em demasia. Este esforço é despendido ao 

enfrentamento da situação desafiadora e não à manutenção da homeostase.  

Fase de resistência: diante da quebra da homeostase o organismo tende a se 

adaptar, buscando o reequilíbrio, ou seja, a resistência ocorre quando a exposição ao estressor 

for compatível com a adaptação. Assim, ele aprende a resistir à tensão na qual se encontra, 

tendo uma utilização grande de energia, o que pode gerar sensação de desgaste generalizado 

sem causa aparente e dificuldades com a memória.  

Fase de quase-exaustão: o organismo já não consegue resistir às tensões e 

restabelecer a homeostase anterior, começando a ceder. Há momentos de oscilação, ora sente 

bem-estar e tranqüilidade e ora sente desconforto, cansaço e ansiedade. Nesta fase, as doenças 

podem começar a surgir.  
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Fase de exaustão: ocorre uma quebra total da resistência, a energia para adaptação 

eventualmente esgota-se e alguns sintomas são parecidos com os do primeiro estágio (alerta), 

entretanto, com freqüência e magnitude muito maior. Pode ocorrer exaustão psicológica, 

como a depressão, e exaustão física, podendo chegar à morte como resultado final.  

Com o desenvolvimento de pesquisas sobre estresse, novos conceitos foram 

surgindo e o estresse é compreendido como um processo e não como uma reação única, uma 

vez que diante de uma fonte de estresse, uma série de reações e processos bioquímicos se 

instalam. Nesse sentido, o estresse é definido como: uma reação do organismo, com 

componentes físicos e/ou psicológicos, causada pelas alterações psicofisiológicas que 

ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situação que, de um modo ou de outro, a 

irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a faça imensamente feliz (LIPP, 1996).  

Lipp (2003) relata que o estresse prolongado pode afetar, diretamente, o sistema 

imunológico e com isto, reduzir a resistência da pessoa e torná-la vulnerável ao 

desenvolvimento de infecções e doenças contagiosas. Sabe-se que diante da queda do sistema 

imunológico, doenças que estavam latentes podem ser desencadeadas.  

Entre os sinais e sintomas que ocorrem com maior freqüência, os sintomas físicos 

são os mais relatados: aumento da sudorese, tensão muscular, taquicardia, hipertensão, 

hiperatividade, náuseas, mãos e pés frios. Em termos psicológicos, vários sintomas podem 

ocorrer tais como: ansiedade, tensão, angústia, insônia, alienação, dificuldades interpessoais, 

dúvidas quanto a si própria, preocupação excessiva, inabilidade de concentrar-se em outros 

assuntos que não o relacionado ao estressor, dificuldade de relaxar, ira e hipersensibilidade 

emotiva (LIPP, 1996).  

Caso não haja uma resolutividade à situação estressora ou se nada é feito para 

aliviar a tensão, o organismo estará cada vez mais exaurido e sem energia. Na área física, 

muitos tipos de doenças podem ocorrer, dependendo da herança genética. Afecções 

cardiovasculares, funções imunológicas comprometidas, além de problemas como ansiedade, 

depressão e crises de pânico são comprometimentos que podem ter origem em situações de 

estresse contínuo ou não resolvido (LIPP, 1996). 

Thompson (1981) e Taylor (1983) citados por Silva (2005) falam sobre a 

importância de explorar os significados dos eventos e situações estressantes para que a pessoa 

consiga lidar com eles.  Neste sentido, sempre que possível é necessário manter o nível de 
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estresse baixo, buscando melhorar a qualidade de vida, adaptando-se ao novo e criando 

mecanismos de enfrentamento saudáveis ao organismo diante de fatores estressores. Além 

disso, caso seja necessário, a procura por profissionais capacitados a lidar com o estresse é de 

extrema relevância. 

 

 

2.3.2  O Estresse em Estudantes da Educação Superior e da Pós-Graduação  

 

Como abordado anteriormente, os impactos do estresse podem ser verificados na 

qualidade de vida das pessoas.  Quando se pensa na qualidade de vida dos estudantes de 

graduação e/ou pós-graduação, questiona-se como os estudantes têm percebido sua qualidade 

de vida e lidado com os fatores estressores que os envolvem em seu dia-a-dia, já que a 

universidade pode proporcionar um contexto de mudanças, cobranças e, assim, se tornar 

altamente estressante. A universidade exige tempo, dedicação e concentração constantes. O 

estresse prolongado, por sua vez, pode afetar o desempenho nos estudos, as relações 

interpessoais, a auto-estima e a vida como um todo. 

Porém, a fim de que seja compreendido o estresse, é necessário atentar-se aos 

eventos estressores que deflagram as reações adaptativas. Margis, Picon, Cosner e Silveira 

(2003), citados por Santos & Alves Jr. (2007), destacaram que os estressores podem ser 

delineados em três categorias: os macro-estressores, micro-estressores e os estados de tensão 

crônica. Macro-estressores são eventos específicos que ocorrem ao longo do curso da vida, 

podendo originar efeitos fisiológicos e psicológicos sob a forma de sintomas e desadaptação, 

por exemplo: casamentos, divórcios, etc. Os micro-estressores referem-se às situações 

cotidianas que geram estresse a partir do acúmulo de diversos eventos de menor porte, como 

engarrafamentos, discussões conjugais, entre outros. Os estados de tensão crônica são as 

experiências agressoras vividas através dos anos e que podem causar patologias graves ao 

longo da vida como a violência infantil. 

Os macro-estressores são os eventos estudados com maior frequência, pois 

constituem um acontecimento passível de delimitação, em que pode ser analisado o 

funcionamento das pessoas em relação ao estresse vivenciado. Quanto aos micro-estressores, 

torna-se difícil mensurar os seus efeitos de uma forma objetiva, já que depende do prisma 
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único revelado pela pessoa. Contudo, seus efeitos podem ser observados através do constante 

incremento de novos estressores que, em algum momento, podem saturar a capacidade reativa 

do sujeito (SAVÓIA, 1999). 

O ingresso na faculdade tem sido um dos fatores geradores do estresse em 

estudantes, principalmente por muitas vezes acarretar mudança de cidade, e com ela a 

distância da família e de amigos. Um estudo realizado por Gama et al (2010),  na UNICAMP, 

com 300 calouros de diferentes cursos procurou detectar o nível de estresse que este estudante 

pode apresentar, uma vez que grande parte dos alunos desta instituição não é da cidade de 

Campinas. A pesquisa demonstrou que a mudança de cidade é drástica para muitos deles, 

principalmente para aqueles provenientes de outros estados, e cujo contato em geral com a 

família passa a se resumir a feriados prolongados e férias. Isto foi confirmado com o grande 

número de estudantes vindos de outras cidades apresentando altos níveis de estresse. 

Segundo Luz et al (2009), são inúmeras as fontes de estresse que o estudante pode 

encontrar no ambiente universitário, entre as quais estão: a ansiedade das avaliações/exames, 

baixa auto-estima, a ansiedade social e problemas sócio-econômicos, dificuldades com a 

gestão do tempo, dificuldades financeiras, alterações nos hábitos alimentares e de sono, novas 

responsabilidades e aumento da carga de trabalho, conhecer novas pessoas, tomar decisões 

sobre a carreira, medo de falhar e pressão por parte dos pais.  

Em cursos da área da saúde, como a medicina e a enfermagem, a convivência 

diária com a dor, o sofrimento, a doença e a morte de pessoas são pontos que favorecem o 

desequilíbrio emocional. Todos esses fatores podem ser entendidos como estressores, 

desencadeando o estresse e fazendo com que o sujeito não consiga se adaptar a novas 

situações.  

Uma pesquisa objetivou conhecer situações geradoras de estresse vivenciadas 

pelos alunos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) no âmbito acadêmico. Através deste estudo, puderam-se verificar situações 

estressoras, sintomas do estresse e desempenho das atividades acadêmicas. Constatou-se que 

as situações de estresse estão presentes durante o transcorrer do curso, com relevâncias em 

determinados momentos, como o ingresso na universidade, o cursar da disciplina 

Farmacologia para Enfermagem e o cumprimento de carga horária semanal irregular em 

períodos específicos do curso (MONTEIRO; FREITAS & RIBEIRO, 2007).  
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Os autores acima citados verificaram que os sintomas apresentados pelos alunos 

foram de aspectos fisiológicos e emocionais. Devido à complexidade do curso de enfermagem 

e o lidar com os limites humanos, o estudante desse curso freqüentemente desenvolve 

sentimentos de incapacidade frente às atividades exigidas durante sua formação profissional. 

Isto faz com que o mesmo possa desenvolver problemas advindos do estresse como baixa 

capacidade de concentração e memorização, favorecendo a diminuição do rendimento 

acadêmico e da qualidade da assistência de enfermagem durante os estágios. 

A referida pesquisa da UFPI demonstrou que o estudante de enfermagem, como 

aquele que irá prestar cuidado, também necessita “se cuidar" e manter sua saúde física e 

mental em níveis adequados. Por fim, revelou-se que as situações de estresse repercutem de 

forma negativa no desempenho das atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos.  

Assim, MONTEIRO; FREITAS & RIBEIRO (2007) concluíram  que. o ambiente 

acadêmico, que tem como principal objetivo contribuir na edificação do conhecimento e ser a 

base para as experiências de formação profissional torna-se desencadeador de distúrbios 

patológicos quando ocorre uma exacerbação da problemática do estresse nos estudantes. 

Outra pesquisa realizada por Luz et al (2009) teve como objetivo caracterizar os 

níveis de estresse dos estudantes do Ensino Superior, levando em conta as variáveis sócio-

demográficas e analisar a associação existente entre estresse nesses mesmos estudantes e a sua 

percepção de rendimento acadêmico. A amostra foi constituída por 660 alunos da 

Universidade de Aveiro, em Portugal, sendo 55.5% do sexo masculino e 44.5% do sexo 

feminino, que responderam à versão reduzida do Inventário de Stress em Estudantes 

Universitários. Os resultados indicam que, quando comparados os gêneros, são as mulheres 

que apresentam maiores níveis de estresse.  

Verificou-se também que os alunos mais jovens (18 a 20 anos) têm maiores níveis 

de estresse do que os alunos mais velhos (21 a 48 anos); de igual modo, os alunos do 1º ano 

demonstraram níveis mais elevados do que os alunos de anos seguintes. Considerando todas 

as mudanças inerentes à entrada na universidade e toda a adaptação que ela exige, não é 

surpreendente que o jovem adulto, principalmente no primeiro ano, se sinta ansioso e 

estressado (Cooke et al., 2006 apud LUZ et al, 2009) 

Estes dados salientam a importância do desenvolvimento de iniciativas de 

identificação e gestão do estresse no ensino superior que fomentem o uso de estratégias 
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adequadas de coping
3
, de forma a promover não apenas o bem-estar e melhora da qualidade 

de vida dos alunos, mas também o seu rendimento acadêmico (LUZ et al, Op. Cit.). 

Um estudo realizado com alunos de um curso de Suporte Avançado de Vida em 

Cardiologia (SAVC) teve como objetivo mostrar a influência do estresse no ensino de 

emergências médicas e verificar essa influência no aprendizado e na eficiência do treinamento 

de cuidados de emergência. O estudo aponta que o estresse induzido propositalmente pelo 

professor influi significativamente de forma negativa no desempenho acadêmico, pois os 

participantes com maiores graus de estresse apresentaram notas inferiores. Uma conclusão 

importante desse estudo foi que existe a necessidade de incluir nos cursos de tratamentos de 

urgência como o SAVC, um treinamento de habilidades para a administração do estresse, já 

que o estresse é um componente presente em situações reais e o profissional deveria ser 

capacitado para lidar com ele para otimizar seu desempenho e a segurança no atendimento aos 

pacientes (LIMA Jr. et al., 2002).  

Além dos estudantes da graduação, pesquisas mostram que os alunos de pós-

graduação também enfrentam estresse. Segundo Santos & Alves Jr. (2007) considerando-se a 

entrada na pós-graduação como uma situação particular que irá gerar a necessidade de 

diversos tipos de adaptação, concebe-se o mestrado como um possível evento macro-estressor 

na vida do mestrando. Além disso, no cotidiano do mestrado também são configuradas 

demandas micro-estressoras que tendem a se acumular durante o período em que o estudante 

está envolvido com múltiplas atividades, dentro e fora da pós-graduação. 

Em um estudo realizado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) Campos Botucatu e na Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias da UNESP, Campos Jaboticabal, foram entrevistados 66 pós-

graduandos. Na classificação do estresse com base no número de sintomas, observou-se uma 

porcentagem mais elevada de doutorandos (17% versus 3% de mestrandos) com o maior 

número de sintomas (16 a 19), possivelmente compatível com um grau de estresse de 

acentuado a severo (DUQUE, BRONDANI & LUNA, 2005). 

Os autores afirmam que esse achado poderia estar relacionado à maior 

responsabilidade que recai sobre o aluno de doutorado, representado pelo extenso número de 

                                                           

3
 Coping: definido como todos os esforços de controle, sem considerar as conseqüências, ou seja, é uma resposta 

comportamental ou cognitiva ao estresse, com a finalidade de reduzir as suas qualidades aversivas. (SAVOIA, 

1999). 
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tarefas, ansiedade em corresponder às expectativas que se criam em torno dele e a outros 

fatores inerentes à idade, como a incerteza de entrar no mercado laboral e obrigações 

familiares. As situações mais comumente referidas como estressantes pelos pós-graduandos 

foram a elaboração a realização do projeto experimental e/ou a obtenção de bolsa ou 

financiamento para o estudo. Entretanto, cursar disciplinas, a qualificação e a defesa, a falta 

de ética ou incompetência de colegas, docentes e funcionários, o cumprimento de prazos, a 

burocracia, o orientador e a sobrecarga de atividades, também foram mencionados.  

O ponto crucial para muitos pós-graduandos parece ser a parte experimental. 

Talvez isso se deva, em parte, à avalanche de incertezas que o desenvolvimento de um 

trabalho experimental envolve, como a elaboração, realização e financiamento do projeto. 

Esses fatores e, ainda, a necessidade de cumprir prazos definidos e de ser aprovado na 

dissertação de mestrado ou defesa de doutorado levam a uma grande sobrecarga emocional. A 

pressão dos superiores foi também descrita como sendo uma importante fonte de estresse 

(DUQUE, BRONDANI & LUNA, Op.Cit.). 

 Os mesmos autores apontam que Voltarelli (2002) ressaltou que a produtividade 

acadêmica vem sendo um fator estressor para os pesquisadores nacionais. O autor apontou 

que a necessidade de dedicação exclusiva, sem um apoio financeiro significativo, a ênfase na 

publicação internacional e a concorrência desleal pela falta de estabilidade profissional do 

pesquisador podem levar a um estado de esgotamento mental, prejudicial à saúde do 

indivíduo. O estresse se insere neste panorama como um aspecto relevante na carreira 

acadêmica, tornando-se um fator que suscita atenção, embora não existam muitos estudos 

sobre a percepção dos pós-graduandos – os novos pesquisadores – em relação à pós-

graduação. 

Portanto, vê-se que os estudantes de graduação e de pós-graduação estão 

suscetíveis a diversos fatores estressores decorrentes do meio acadêmico, o que acarreta o 

desenvolvimento do estresse que, por sua vez, compromete não apenas o rendimento nos 

estudos, mas também a saúde e a qualidade de vida de modo geral. De acordo com Sadir, 

Bignotto & Lipp (2010) os efeitos do estresse excessivo e contínuo, não se limitam ao 

comprometimento da saúde. Na medida em que o estresse pode, além de ter um efeito 

desencadeador do desenvolvimento de inúmeras doenças, ele propicia um prejuízo na 

qualidade de vida e na produtividade do ser humano, o que gera um grande interesse pelas 

causas e pelos métodos de redução do estresse. 
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 Assim, percebe-se a importância da construção de estratégias de enfrentamento 

aos fatores estressores e de medidas que possibilitam a diminuição dos sintomas do estresse. 

 

2.3.3  Estratégias de Enfrentamento ao Stress   

 

Visto as características que envolvem o estresse e a experiência com uma situação 

estressora, as formas pelas quais os indivíduos reagem ao estresse é outro ponto importante de 

ser enfatizado, já que o evento estressor por si só não tem a capacidade de determinar o nível 

de estresse do sujeito. De acordo com Lazarus (1999), o nível de estresse depende da 

avaliação e interpretação subjetiva que é dada ao estressor. 

O enfrentamento, que é uma resposta ao estresse, corresponde aos esforços 

cognitivos e comportamentais orientados para lidar com demandas externas ou internas que 

estejam excedendo ou sobrecarregando os recursos do sujeito. Entendidas como processo, as 

estratégias de enfrentamento podem ser aprendidas, usadas e descartadas, de acordo com a 

possibilidade de identificação e reforço num dado momento (LAZARUS & FOLKMAN, 

1984). 

O desenvolvimento de estratégias de enfrentamento aos agentes estressores 

engloba uma importante área da promoção da saúde, pois trata de um processo de aquisição 

de conhecimento e práticas que fortalecem a autonomia dos sujeitos e de grupos sociais no 

controle das condições prejudiciais à saúde. 

Diferentes estudos procuram compreender os sistemas de adaptação do ser 

humano, ou seja, a capacidade do indivíduo de enfrentar e superar um agente estressor. Um 

destes sistemas, a resiliência, tem sido foco de estudos de diferentes áreas do conhecimento, 

como a Física, Ecologia e a Engenharia, tratando-se da resistência de materiais. Nos últimos 

trinta anos, o termo tem sido alvo de estudos também da Psicologia (YUNES, 2003).   

Segundo Yunes (2003), na Psicologia, o conceito de resiliência tem sua origem 

nos termos invencibilidade e invulnerabilidade às adversidades. A resiliência seria a 

capacidade do indivíduo de apresentar saúde emocional e alta competência durante e após 

períodos de adversidades e estresse psicológico. Porém, a autora explica que a ligação entre 

resiliência e invulnerabilidade sugere que o indivíduo seria imune a qualquer tipo de 

desordem, independentemente das circunstâncias, ou seja, resistência absoluta ao estresse.  
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Seguindo o discurso de Rutter (1985,1993), um dos pioneiros no estudo da 

resiliência no campo da Psicologia, Yunes (2003) ressalta que pesquisas mais recentes têm 

indicado que a resiliência ou resistência ao estresse é relativa e que suas bases são tanto 

constitucionais como ambientais, e que o grau de resistência não tem uma quantidade fixa, e 

sim, varia de acordo com as circunstâncias.  

De acordo com Martineau (1999), citado por Yunes (2003), os principais traços 

vistos como características fixas da resiliência, que formam um consenso na opinião de 

diversos autores são: sociabilidade, criatividade na resolução de problemas e um senso de 

autonomia e de proposta. 

Segundo Infante (2005) a definição de resiliência que melhor representa a mais 

recente geração de pesquisadores é a adotada por Luthar et al (2000), que a definem como 

“um processo dinâmico que tem como resultado a adaptação positiva em contextos de grande 

adversidade”. Essa definição, como outras características dessa geração, distingue três 

componentes essenciais que devem estar presentes no conceito de resiliência: 

1. a noção de adversidade, trauma, risco ou ameaça ao desenvolvimento humano; 

2. a adaptação positiva ou superação da adversidade; 

3. o processo que considera a dinâmica entre mecanismos emocionais, cognitivos 

e socioculturais que influem no desenvolvimento humano. 

A autora afirma que, ao definir cada um desses componentes do conceito, é 

possível criar um modelo para pesquisas e elaboração de programas de promoção de 

resiliência. Seguindo este raciocínio de Infante (2005), a noção de processo permite entender 

a adaptação resiliente em função da interação dinâmica entre múltiplos fatores de risco e de 

resiliência, os quais podem ser familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afetivos, 

biográficos, socioeconômicos, sociais e/ou culturais. Além disso, a noção de processo 

descarta definitivamente a concepção de resiliência como um atributo apenas pessoal e 

incorpora a idéia de que a adaptação positiva não é uma tarefa apenas do sujeito, mas que 

família, escola, comunidade e sociedade devem proporcionar recursos para que o indivíduo 

possa se desenvolver mais plenamente. 

Martins & Jesus (2007) apontam para o trabalho teórico e investigativo na área da 

resiliência de Rutter (1987) e Mastem (1994). Este trabalho considera quatro estratégias de 

promoção do desenvolvimento da resiliência individual. A primeira, consiste em reduzir a 



35 

 

 

 

vulnerabilidade e o risco. A segunda estratégia básica consiste em reduzir a exposição a 

estressores e à adversidade. Nesta, aconselham a utilização de estratégias que possam reduzir 

a tensão e a ansiedade. A terceira está relacionada com o aumento e disponibilidade dos 

recursos. Tais recursos incluem pessoas, materiais existentes no envolvimento e recursos 

pessoais do próprio. Porém, não é a disponibilidade dos recursos, mas sim a sua 

acessibilidade que está em causa, incluindo diversas barreiras como as psicológicas. A quarta 

e última estratégia consiste na mobilização dos recursos protetores.  

No contexto da Saúde Coletiva, a resiliência caracteriza-se pela capacidade do ser 

humano responder às demandas da vida cotidiana de forma positiva, apesar das adversidades 

que enfrenta ao longo de seu ciclo vital de desenvolvimento, resultando na combinação entre 

os atributos do indivíduo e de seu ambiente familiar, social e cultural. Trata-se de um conceito 

que comporta um potencial valioso em termos de prevenção e promoção da saúde das 

populações (NORONHA et al, 2009). 

Existe a necessidade de investir no desenvolvimento de pesquisas voltadas para a 

construção de tecnologias/recursos que possam fortalecer a autonomia e a resiliência dos 

sujeitos na perspectiva da Promoção da Saúde (CHIESA, 2005).  

As pesquisas em resiliência mudaram a forma como se percebe o ser humano: de 

um modelo de risco, baseado nas necessidades e na doença, se passou a um modelo de 

prevenção e promoção, baseado nas potencialidades e recursos que o ser humano tem em si 

mesmo e ao seu redor. Na área das metas de intervenção, a resiliência inclui a promoção de 

adaptação positiva, ao mesmo tempo que previne problemas específicos ou sintomas. Neste 

sentido, as estratégias buscam promover vantagens e aspectos positivos da ecologia do 

indivíduo, além de reduzir o risco ou as fontes de estresse; procuram promover processos de 

desenvolvimento humano, além do tratamento da doença (INFANTE, 2005). 

É importante entender a resiliência como um processo de superação da adversidade, 

como responsabilidade social e política, já que pode ser promovida com a 

participação de pais, pesquisadores, pessoas que trabalham na área, implementando 

programas psicossociais e serviços sociais, os políticos e a comunidade. Dessa 

forma, a resiliência permite nova epistemologia do desenvolvimento humano, pois 

enfatiza seu potencial, é específica de cada cultura e faz um chamado à 

responsabilidade coletiva. Um enfoque em resiliência permite a promoção da 

qualidade de vida seja um trabalho coletivo e multidisciplinar (INFANTE, 2005, 

p.36). 
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Neste sentido, as estratégias de enfrentamento ao estresse correspondem a um dos 

mecanismos de desenvolvimento da resiliência, na medida em que buscam a redução da 

vulnerabilidade e da exposição ao estressor, visam o aumento de recursos e mobilizam 

processos interiores.  

Santos & Alves (Op.Cit.) enumeram diversos pesquisadores que explanam que o 

objetivo das estratégias de enfrentamento é a redução, eliminação ou manejo do estresse 

mediante a avaliação que o indivíduo faz de um dado evento em sua vida.  

Straub (2005) aponta que algumas estratégias que visam apenas a moderação ou 

minimização dos efeitos de estressores, proporcionando alívio rápido, porém temporário, e 

tendem ser mal adaptativas a longo prazo. Tais estratégias não confrontam o estressor 

diretamente, podendo gerar desequilíbrios psicológicos e fisiológicos.  

Em concordância com este pensamento, Lazarus & Folkman (1984) explanam que 

se o enfrentamento for adequado, o estresse poderá ser reduzido e adequado ao momento; do 

contrário, pode chegar a intensificar o nível de estresse em vista da interpretação da situação. 

Assim, tomando como problema a diversidade das respostas ao estresse, estes autores 

sugerem que o processo de enfrentamento pode ser compreendido a partir de aspectos mais 

globais, procurando assim estabelecer modelos teóricos que possam indicar a forma pela qual 

o indivíduo está respondendo à demanda estressora.  

As estratégias de estresse apresentam duas classificações: o foco no problema e o 

foco na emoção. O primeiro, busca modificar a relação da pessoa com o meio externo, 

enfatizando a demanda causadora do estresse. O segundo focaliza a resposta emocional ao 

estressor, visando adequar à reação emocional. Quando o estressor mostra-se como passível 

de mudança ou superação, geralmente o foco no problema é mais utilizado. Entretanto, 

quando a situação já foi avaliada e, mesmo assim, são consideradas poucas possibilidades de 

mudança, o foco na emoção é mais provável de ser mobilizado (Antoniazzi et al., 1998; 

Savóia, 1999 apud SANTOS & ALVES, Op. Cit.; LAZARUS & FOLKMAN, 1984). 

Existem três tipos de enfrentamento focalizado na emoção: a fuga-evitação, que é 

quando o individuo se afasta física ou psicologicamente do estressor; o distanciamento, que é 

quando a pessoa afasta-se psicologicamente do estressor, e a reavaliação positiva, que requer 

a reinterpretação da situação estressora, ou transforma o negativo em positivo (LAZARUS & 

FOLKMAN, 1984).  
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No enfrentamento focado no problema, o sujeito passa a lidar diretamente com o 

estressor, seja reduzindo as demandas ou aumentando a capacidade para lidar com o estressor. 

Dessa forma, há o esforço para atuar na situação que deu origem ao estresse, na tentativa de 

mudá-lo. Este tipo de estratégia tem como função alterar o problema existente na relação 

estabelecida entre a pessoa e o ambiente que está causando o estresse (LAZARUS & 

FOLKMAN, op.cit).   

O enfrentamento focalizado no problema pode se dirigir à fonte estressora 

externa, utilizando-se de negociação para resolver um conflito, ou se conduzir ao indivíduo 

internamente, como por exemplo, a reestruturação cognitiva, onde há a redefinição do 

elemento estressor (Ibidem).  

Straub (2005) assinala que os enfrentamentos focalizados no problema podem ser 

divididos em: pró-ativos e combativos. No pró-ativo, também denominado preventivo, a 

pessoa busca prever ou detectar estressores potenciais e agir. Eles podem ser: resolução de 

problemas; desenvolvimento de uma rede de apoio social; melhoramento de recursos 

financeiros ou fortalecimento da auto-estima. No combativo, há tentativa do indivíduo em 

reagir ou escapar de um estressor que não pode ser evitado.  

Faz-se importante ressaltar que as estratégias de enfrentamento podem mudar 

conforme o momento, o tempo, de acordo com as reações do sujeito perante à situação 

estressante.  Para Lazarus (1999) o impacto que um dado evento tem diante da capacidade de 

reação do indivíduo será determinado pela interpretação que o sujeito faz da situação. Nesse 

sentido, o enfoque do enfrentamento ao estresse será voltado para a interpretação que é feita 

da situação, revelando por qual (is) perspectiva(s) as pessoas estão dimensionando a 

experiência estressante que vivenciam.   

De acordo com Sardá, Legal & Jablonski (2004), uma vez que os eventos 

estressores foram diagnosticados, assim como as respostas ou estratégias do sujeito diante 

desses fatores, faz-se abertura às possibilidades de intervenção. Reduzir a resposta de estresse 

por meio do relaxamento corresponde a um enfrentamento focado na emoção, pois seu 

objetivo é estimular certo padrão de resposta que é oposto ao ativado por situações 

estressantes. O autor cita também a dessensibilização sistemática (DS), “uma intervenção 

terapêutica desenvolvida por Wolpe, em 1958, orientada pelo princípio de que qualquer 

resposta que seja compatível com a ansiedade pode ser utilizada para inibi-la” (Op. Cit, 

p.125).  
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O primeiro passo desta intervenção está o treinamento no emprego de uma escala 

de unidades subjetivas de ansiedade, uma forma de tentar avaliar a resposta de ansiedade e 

estresse. Nela, a pessoa deve imaginar uma situação máxima de ansiedade e uma experiência 

tranquila e agradável para constituir os pólos extremos da escala, para a construção de uma 

hierarquia da ansiedade. Em seguida há o treinamento em relaxamento muscular e a 

combinação do treino em relaxamento com a exposição à hierarquia.  A apresentação dos 

estímulos estressores pode ser feita de fato ou de forma imaginária, optando-se na maior parte 

das vezes pela exposição imaginária. Trabalhar a exposição ao estímulo estressor e gerador de 

ansiedade é importante, pois o comportamento de evitação mantém indefinidamente a 

ansiedade diante desses estímulos (SARDÁ, LEGAL & JABLONSKI, 2004). 

Para a estratégia de enfrentamento que visa o treinamento em solução de 

problemas e tem sua base na terapêutica comportamental. Para os autores, “a solução eficaz 

de um problema é definida como uma resposta de enfrentamento que visa mudar a natureza da 

situação problemática, incluindo as próprias reações emocionais negativas, ao mesmo tempo 

em que maximizam as competências benéficas de tal comportamento” (p.129). Esta estratégia 

de enfrentamento requer passos como: orientação para o problema; definição e formulação do 

problema; levantamento de alternativas; tomada de decisões; prática da solução e verificação.  

Ao falar sobre a expectativa de uma vida sem estresse e das possíveis 

intervenções para sua diminuição, Sardá, Legal & Jablonski (2004, p.109) compreendem que:  

 

tal perspectiva intervencionista, no entanto, pode nos levar a uma expectativa 

equivocada de que uma vida completamente livre dos efeitos do estresse possa ser 

possível. É, portanto, necessário que inicialmente se encare os procedimentos de 

intervenção e seus efeitos sobre a saúde em uma perspectiva adequada e realista – o 

que não implica necessariamente em conformismo, uma vez que dispomos de 

formas diferentes de intervir efetivamente nesse problema.   

 

 Voltando-se para o objeto de estudo desta pesquisa, vê-se a importância de 

estabelecer estratégias de enfrentamento específicas para o contexto acadêmico, tendo em 

vista não somente a diminuição do índice de estresse, mas também os reflexos das 

intervenções na qualidade de vida.   

Um estudo qualitativo sobre a qualidade de vida de estudantes de Medicina, na 

Universidade Federal de Santa Catarina, focalizou o tema "Estratégias de enfrentamento do 

estresse". Foram coletados depoimentos de 25 alunos com objetivo de investigar quais 
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estratégias de enfrentamento ao estresse são utilizadas pelos alunos (ZONTA, ROBLES & 

GROSSEMAN, 2006). 

Os autores afirmam que, entre os que desenvolveram estratégias de enfrentamento 

ao estresse, as mais apontadas incluíam valorização dos relacionamentos interpessoais com 

família, amigos, namorados e/ou novos círculos de amizade no meio extra-universitário, 

valorização de fenômenos do cotidiano, busca de equilíbrio entre estudo e lazer, procurando 

separar a dimensão do estudo das outras dimensões da vida, organização do tempo, cuidados 

com a saúde, alimentação e o sono, prática de atividade física, religiosidade, além de trabalhar 

a própria personalidade para lidar com situações adversas. Enquanto certos estudantes 

mencionaram que conseguem lidar naturalmente com as situações de estresse presentes no 

processo de ser estudante de Medicina, alguns tiveram que procurar assistência profissional de 

um psicólogo, ao passo que outros não estão conseguindo lidar com o estresse a que estão 

submetidos, o que influencia sua saúde. 

De acordo com este estudo, algumas estratégias apontadas pelos entrevistados 

também foram encontradas por outros estudiosos, como Lee e Graham
 

(2001). Eles 

observaram que entre as estratégias de redução do estresse mais frequentemente 

desenvolvidas por estudantes de Medicina estão: compartilhar experiências relacionadas ao 

estresse com outras pessoas, manter boas relações interpessoais (família, amigos, 

namorado/a), tirar “folgas” da Medicina (descansar por alguns momentos em casa), praticar 

atividade física e ter religiosidade. Além disto, alguns estudantes utilizavam técnicas de 

relaxamento, meditavam e/ou frequentavam concertos musicais (ZONTA, ROBLES & 

GROSSEMAN, Op. Cit.). 

De acordo com Duque, Brondani e Luna (2005) em sua pesquisa realizada com 66 

pós-graduandos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP) Campos Botucatu e da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da 

UNESP, Campos Jaboticabal, citada anteriormente, o mecanismo mais utilizado pelos pós-

graduandos para aliviar o estresse foi a prática de atividades de lazer. De acordo com a 

classificação descrita por Bachion et al (1998), essa resposta se enquadra na classe de 

estratégias de fuga, um meio de alívio de estresse por meio de mecanismos que possam 

auxiliar a esquecer os fatores de estresse. 
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Em segundo lugar foram encontradas outras formas de enfrentamento ligadas à 

prática esportiva, que são classificadas como confronto indireto, pois são empregadas para 

aliviar o grau de tensão e não evitá-lo (BACHION et al, Op.Cit.). 

Dentro dos mecanismos de coping usados pelos pós-graduandos não foi 

observado nenhum relacionado ao confronto direto (buscar informações, falar sobre o assunto, 

negociar alternativas), o que chama a atenção considerando o alto grau de instrução dos 

indivíduos envolvidos no estudo (DUQUE, BRONDANI & LUNA, 2005). 

 

2.4   MUSICOTERAPIA E SAÚDE: UM ELO ESSENCIAL 

 

2.4.1  Uma Breve Contextualização da Musicoterapia na Área da Saúde 

 

A Comissão de Prática Clínica da Federação Mundial de Musicoterapia (RUUD 

apud BRUSCIA 2000, p. 286) define a Musicoterapia como:  

a utilização da música e/ou dos elementos musicais (som, ritmo, melodia e 

harmonia) pelo musicoterapeuta e pelo cliente ou grupo, em um processo 

estruturado para facilitar e promover a comunicação, o relacionamento, a 

aprendizagem, a mobilização, a expressão e a organização (física, emocional, 

mental, social e cognitiva) para desenvolver potenciais e desenvolver ou recuperar 

funções do indivíduo de forma que ele possa alcançar melhor integração intra e 

interpessoal e, consequentemente,  uma melhor qualidade de vida. 

 

  O processo da Musicoterapia é sistemático, pois tem um propósito e é baseado 

em conhecimentos organizados. Quando a música é utilizada sem um terapeuta, o processo 

não é qualificado como terapia e quando o terapeuta ajuda o cliente sem utilizar a música não 

se trata de Musicoterapia. Segundo Bruscia (2000), o que torna as intervenções da 

Musicoterapia singulares é que elas envolvem tanto a música quanto o terapeuta agindo, 

ambos, como parceiros em seu processo.  

Autores como Ferreira (1999, apud Silva 2005) e Chagas (2004), ao abordarem a 

musicoterapia, apontam que ela, enquanto prática terapêutica expressiva, através do musical e 

do não verbal, possibilita ao indivíduo a expressão de seus conflitos emocionais de forma não 

invasiva, permitindo que o paciente entre em contato com seus conteúdos internos de maneira 
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menos sofrida, integrando através da música os seus aspectos físicos, emocionais e 

psicológicos.  

Munro e Mount (1978), citados por Bruscia (2000, p.280), corroboram com este 

mesmo pensamento, argumentando que a musicoterapia é: “... a utilização controlada da 

música, de seus elementos e de sua capacidade de influenciar os seres humanos para auxiliar a 

integração fisiológica, psicológica e emocional do indivíduo durante o tratamento de uma 

doença ou deficiência”. 

Dividindo-se a palavra ‘musicoterapia’, têm-se duas palavras: música e terapia. 

Sobre terapia, Bruscia (2000) diz que “sua definição é um esforço de promover a saúde” e, 

portanto, o tipo específico de ajuda que o terapeuta profissional oferece ao cliente está 

intimamente e principalmente relacionado à saúde. Neste sentido, os serviços de um 

profissional musicoterapeuta são definidos e delimitados por aqueles aspectos da saúde do 

cliente/paciente que podem ser trabalhados através da música.  

Dessa forma, sobre a musicoterapia na promoção da saúde, o autor afirma que:  

o trabalho primeiro do musicoterapeuta é dar ao cliente experiências musicais 

objetivando promover a saúde. Todo trabalho que se relaciona com a saúde mas não 

se relaciona com a música ou que se relaciona com a música, mas não com a saúde, 

está fora das fronteiras da musicoterapia (Ibid, p.57). 

 

Neste sentido, é importante ressaltar como a musicoterapia aborda a saúde, de 

forma a esclarecer e compreender as muitas variações de suas perspectivas clínicas. Bruscia 

(2000) chega a três conclusões a que se refere ‘fundamentais’ sobre a saúde: 

a primeira é que ela é holística, indo além do corpo para incluir a mente e o espírito, 

e indo além do indivíduo, indo além do corpo para incluir a sociedade, a cultura e o 

meio ambiente em que vive. A segunda é que a saúde existe ao longo de um 

continuum multidimensional, em mudança constante, indo do insalubre até a saúde; 

ela não é um ideal um estado dicotômico de homeostase que diferencia o bem-estar 

da doença. [...] A terceira é que a saúde não é algo que possuímos, é um processo 

ativo e a forma efetiva em que nos encontramos no processo (p.90). 

 

Neste sentido, Bruscia (Op.Cit) define saúde de forma abrangente dizendo que 

“saúde é o processo que visa a atingir o potencial máximo de integridade individual e 

ecológica do sujeito” (p.91).  Ele explica que enquanto processo saúde não é um estado 

presente ou passado do ser, “é um emergir ativo e intencional no futuro, um esforço contínuo 

para nos tornarmos quem podemos vir a ser” (ibidem). O potencial máximo de 

desenvolvimento do ser humano engloba três níveis, sendo eles o universal, o coletivo e o 



42 

 

 

 

individual. Saúde, então não é a severidade do problema, mas sim a forma como a pessoa 

utiliza seus potencias de desenvolvimento no momento em que se depara com o problema. A 

integridade é o impulso fundamental para todo crescimento desenvolvimentista e evolutivo, e 

pode ser vista como individual, compreendendo as diferentes partes e o todo que compõem a 

pessoa, e ecológica, concebendo-a composta de uma sociedade, cultura e meio ambiente.  

A música, por sua vez, em Musicoterapia é abordada de forma diferente dos 

demais profissionais da música. Nela, a música é mais do que as próprias peças ou sons, pois 

cada experiência musical envolve uma pessoa, um processo específico e um produto musical 

de algum tipo, em que, neste último, não são exigidos valores estéticos. As preferências, as 

habilidades e as aquisições musicais do cliente são sempre aceitas sem julgamento, sendo o 

cliente a principal prioridade da terapia e não a música (ibidem).  

Para Barcellos (2004, p.83), a música em Musicoterapia é “um objeto 

intermediário através do qual se pretende o desenvolvimento do outro”. Em consonância com 

esta idéia, Bruscia (2000) já afirmava que, em um contexto clínico, a música deve ser 

escolhida ou criada primeiramente por sua relevância clínica, por sua utilidade e por seu apelo 

para o cliente e, posteriormente, consideram-se valores artísticos tradicionais. Isso não 

significa que a qualidade da música experienciada na terapia não seja importante. 

Quando o processo envolve escutar música, é fundamental considerar se a música 

possui as qualidades estéticas necessárias para motivar o cliente a se engajar no processo 

terapêutico assim como as qualidades físicas e psicológicas necessárias para induzir mudanças 

positivas. Para Bruscia (2000), um cliente é definido, aqui, como a pessoa que necessita ou 

procura a ajuda de outra pessoa em função de uma ameaça potencial, imaginária ou real à 

saúde, seja de natureza física, emocional, mental, comportamental, social ou espiritual.  

Visto que a Musicoterapia é empregada em diferentes situações clínicas, são 

vários os tipos de processo utilizados, que irão depender de como será aplicado, o tipo de 

clientela, a natureza do problema a ser trabalhado e da orientação teórica do terapeuta. 

Segundo Bruscia (2000), as metas da musicoterapia são traçadas de acordo com os dados do 

cliente, seus familiares (quando necessário) e de outros membros da equipe terapêutica e 

médica.  

O estudo de Zanini (2009) avaliou a influência da musicoterapia no tratamento de 

pacientes diagnosticados com hipertensão arterial com relação à sua qualidade de vida e ao 
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controle da pressão arterial. De acordo com a autora, dentre as atividades, além das 

experiências musicais descritas por Bruscia, foram desenvolvidos, durante as sessões, 

exercícios de respiração e de relaxamento, além de exercícios para o desenvolvimento da 

consciência corporal, como importantes componentes para o bem estar físico e mental do ser 

humano. A voz foi utilizada como principal recurso terapêutico por ser um importante 

elemento da comunicação e reflexo do estado físico, psíquico e emocional do indivíduo.  

Os resultados deste estudo indicaram que a musicoterapia teve um efeito benéfico 

na qualidade de vida e no controle da pressão arterial de indivíduos em estágio 1 de 

hipertensão arterial e mostraram que essa abordagem terapêutica pode ser sugerida como 

tratamento não-medicamentoso complementar a essa clientela (Zanini, Op.Cit). 

Uma recente revisão feita por Bradt
4
 (s/d) citada por Millan (2011) inclui 30 

estudos contendo 1891 adultos e crianças com câncer. Em 17 estudos, os pacientes ouviram 

musicas pré-gravadas. Os participantes destas pesquisas fizeram parte de várias sessões 

incluindo a música e, em alguns casos, incluíram o canto, tocar o piano ou a criação de ritmos 

criativos ao lado de um terapeuta. Todos os estudos tiveram um grupo controle que receberam 

o tratamento padrão para o câncer. 

os dois tipos de sessões, tanto as envolvendo musicoterapeutas quanto apenas 

músicas pré-gravadas, reduziram a ansiedade dos pacientes e contribuíram para a 

qualidade de vida de forma mais eficiente quando comparado aos tratamentos 

padrões. Em alguns estudos a música também contribuiu para a diminuição da dor, 

no humor, pressão arterial, frequência cardíaca, e respiração. 
5
  

 

Robert Zatorre (s/d), neurocientista cognitivo da Universidade de McGill, em 

Montreal, que estuda os efeitos da música no cérebro, diz que as qualidades musicais como o 

tempo e o volume, provavelmente também afetam o humor e os níveis de estresse de 

pacientes (MILLAN, 2011). 

Pimentel (2003) fala sobre a contribuição para a melhoria da vida individual e 

coletiva, e ação em benefício da própria sociedade através das possibilidades abertas pela 

musicoterapia. A autora buscou fundamentar a utilização da Musicoterapia no campo da 

promoção da saúde através de um levantamento bibliográfico utilizando conceitos apontados 

por Bruscia, Pellizzari, Ruud, Chagas, Tarride, e documentos oficias tais como, as 

                                                           
4
Fonte:http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/08/09/music.soothes.anxiety.cancer/index.html 

5
 Tradução da autora. 
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declarações, provindas das conferências sobre saúde publicadas pela Organização Mundial de 

Saúde - OMS.  

A prática Musicoterapia se aplica claramente na promoção de saúde, uma vez que 

o profissional qualificado obtém recursos e meios para mobilizar as pessoas, levá-las a 

refletir, incentivá-las e encorajá-las a tomar decisões, aumentar a auto-estima, estimular e 

incentivar novas habilidades, desenvolver capacidades, facilitar a relação social, expressar 

sentimentos, conhecer e aumentar os limites individuais, propiciar nova forma de ver a vida, 

encorajá-lo a mudanças, oferecer opções e apoio emocional no enfrentamento dos seus 

problemas e conflitos (PIMENTEL, op.cit.).  

Portanto, constata-se que a musicoterapia tem abordado, de diferentes maneiras, a 

promoção da saúde através da atuação em áreas da saúde. 

 

2.4.2  Musicoterapia como Estratégia de Enfrentamento ao Estresse 

 

A música, como principal elemento utilizado em musicoterapia, vem sendo alvo 

de vários estudos, a fim de conhecer os possíveis efeitos que ela pode provocar no indivíduo. 

Sabe-se atualmente, que ao receber ou ouvir algum estímulo musical, o ser humano pode 

sofrer alterações bio-psíquicas, remetendo-o a lembranças do passado, projetá-lo para o 

futuro, como também, trazê-lo para o presente, e ainda responder ao estímulo sonoro-musical 

com movimentações corporais inesperadas, como um balançar da cabeça, ou mesmo, 

alteração na respiração e batimento cardíaco (SILVA, 2005). 

Em se tratando da musicoterapia como estratégia de enfrentamento ao estresse, ou 

a situações que provocam estresse, algumas pesquisas (BRABO,1996; BECKER & 

BARRETO, 2005; SILVA 2005 e 2008) foram realizadas em diferentes contextos, não apenas 

focando estudantes ou o meio acadêmico. Através destes estudos pode-se começar a 

compreender o processo musicoterápico como uma estratégia importante na redução dos 

sintomas do estresse em diferentes contextos, bem como na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. 

No estudo “Musicoterapia aplicada no tratamento e prevenção do estresse”, Brabo 

(1996), musicoterapeuta brasileiro, procurou desenvolver uma técnica que alia a 
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musicoterapia e a eletro-estimulação para obter resultados rápidos e concretos no tratamento e 

prevenção do estresse. Segundo este autor, a eletro-estimulação nervosa transcutânea é um 

método eficaz para se conseguir um relaxamento fisiológico, racional e não invasivo, de áreas 

específicas da musculatura. A eletro-estimulação estimula o organismo a liberar endorfinas 

(hipófase) e encefalinas (hipotálamo), bem como facilita a eliminação das toxinas musculares, 

nutrindo melhor as células, estimulando a circulação sanguínea. 

No estudo citado acima, a musicoterapia teve como objetivos a sensibilização do 

indivíduo frente ao som enquanto fenômeno vibratório, utilizando frequências baixas, o 

treinamento auditivo, enfocando os elementos do som, e reforçando a importância do 

relaxamento. Como resultado, obteve-se um aumento da resistência física, das defesas 

imunológicas, bem estar físico e mental, vitalidade sexual, memória, capacidade de 

concentração, criatividade, confiança, otimismo, poder de decisão (BRABO, 1996).  

No artigo intitulado “A importância da Musicoterapia na redução do stress 

escolar” os autores Becker e Barreto (2005) procuraram avaliar o rendimento e melhoria no 

processo de aprendizagem e da redução do nível de estresse dos alunos participantes de 

sessões de Musicoterapia, onde havia a participação no relaxamento em grupo, através da 

Musicoterapia passiva. Através desta prática salutar, os alunos puderam observar com quais 

músicas sentiam uma melhoria do estado físico e mental, podendo assim, utilizá-las também 

no seu dia-a-dia como medida profilática.  

Segundo estes autores, considerando que num trabalho para redução de danos, isto 

é, redução do distresse da vida diária nos componentes do grupo com o qual foi realizado este 

trabalho, a música foi utilizada como um meio e não como um fim em si mesmo. Neste 

sentido, a música foi um meio facilitador no processo que conduz a auto-compreensão, o 

desenvolvimento da capacidade à vontade de utilizar o potencial individual para ser e estar 

melhor em domínios tais como: a independência, a liberdade de mudança, a adaptabilidade, o 

equilíbrio, a integração e o melhor rendimento em sala de aula.  

Outra pesquisa, realizada por Silva (2005, 2008), em Goiânia no Hospital Araújo 

Jorge, no Serviço de Oncologia Pediátrica e na Unidade de Transplante de Medula Óssea, 

como continuidade do acompanhamento aos pacientes então atendidos no Serviço de 

Pediatria, procurou compreender “se” e “como” os atendimentos musicoterápicos poderiam 

auxiliar na prevenção e/ou diminuição do estresse psicofisiológico em pacientes adolescentes 

portadores de câncer, durante a hospitalização. 
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Nesta pesquisa, a autora fala especificamente das estratégias de enfrentamento ao 

estresse através da re-criação musical e composição musical auxiliando no apoio social, na 

expressão de sentimentos e na re-significação do contexto hospitalar. A autora relata que, ora 

os pacientes escolhiam canções que vinham em suas mentes, ora escolhiam canções contidas 

na pasta em que levava para todos os atendimentos contendo já letras de algumas canções. 

Dessa forma, independente da escolha, os conteúdos das canções foram explorados e 

discutidos com o (s) paciente (s), quando estes permitiam a discussão e/ou o desvendar do 

sentido e da significação de determinada canção para ele (s). As composições, geralmente, 

surgiam no momento, no aqui-e-agora, não havendo regras. As composições foram gravadas 

em fita K-7, hora no momento da sessão, sendo ouvida e em seguida entregue ao paciente, 

hora após-atendimento, sendo entregues no dia consecutivo ao atendimento. 

Assim, a pesquisa mostrou que através do canto, do tocar, do compor e do ouvir 

música (s), os pacientes puderam expressar sentimentos que muitas vezes tornar-se-iam 

difíceis de serem anunciados pelo verbal. “Os pacientes utilizaram a música como canal de 

comunicação e expressão de conteúdos internos e/ou emergenciais de maneira, talvez, menos 

invasiva, auxiliando de forma efetiva no enfrentamento do estresse e/ou das situações 

emergenciais/alarmantes” (SILVA, 2005, p.74). 

A pesquisa constatou que a musicoterapia proporcionou aos pacientes momentos 

de relaxamento e desligamento dos sofrimentos, ou seja, os pacientes através da música, do 

canto ou da audição puderam entrar em contato com seus pensamentos, acessando suas 

lembranças, fantasias, focando sentimentos de vida, amor, companheirismo, amizade e de 

esperança. Observou-se também, que a musicoterapia pôde contribuir nas possíveis quebras 

do estresse psicofisiológico já instalado, ajudando o paciente a enfrentar de maneira efetiva os 

transtornos causados pelo desconforto da hospitalização, dos procedimentos invasivos 

realizados, bem como na angústia causada pelo desejo de cura e/ou alta hospitalar, e ainda na 

conscientização da ansiedade presente durante o período de internação (SILVA, Op. Cit.). 

Segundo Sadir, Bignotto & Lipp (2010), a implantação de programas que 

promovam condições para a promoção da saúde física e emocional das pessoas, mostra-se 

benéfica e necessária, principalmente com relação ao estresse, tendo em vista todas as suas 

possíveis consequências ao ser humano. 

Constatou-se que há vários estudos que demonstram as contribuições  da 

Musicoterapia nos aspectos do controle do estresse em diferentes contextos. Porém, ainda há 
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necessidade de mais estudos e não foi encontrado nenhum estudo que aplicasse a 

Musicoterapia no controle do estresse acadêmico do graduando ou pós-graduandos.   

Dessa forma, há vários estudos que apontam que a Musicoterapia tem contribuído 

nos aspectos do controle do estresse em diferentes contextos. Porém, ainda há necessidade de 

mais estudos e não foi encontrado nenhum estudo que aplicasse a Musicoterapia no controle 

do estresse acadêmico do graduando ou pós-graduando.   
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 QUANTO AO TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM A SER UTILIZADA 

 

Optou-se por utilizar nesta pesquisa o método misto, que inclui instrumentos 

qualitativos e quantitativos. No decorrer dos séculos a pesquisa quantitativa apresentou certa 

relevância em relação à qualitativa dentro do meio científico. A visão cartesiana, neste 

sentido, contribuiu e dominou durante algum tempo o pensamento de estudiosos. A pesquisa 

só era válida após dados quantificados, ou seja, tudo deveria ser quantitativamente analisado 

e/ou mesmo separado em partes, de forma desintegrada. O sujeito era visto em partes e não 

como um todo. 

Acredita-se que o método misto se enquadra melhor na pesquisa-intervenção que, 

segundo Chizzotti (1991), assume uma intervenção no nível da terapia. O método misto tem 

como objetivo reunir dados quantitativos e qualitativos em um único estudo (CRESWELL, 

2007). Dito de outra forma, métodos mistos referem-se a um único estudo que utiliza 

estratégias múltiplas ou mistas para responder às questões de pesquisa e/ou testar hipóteses. 

Tais estratégias são implementadas concomitantemente ou sequencialmente (DRIESSNACK, 

SOUSA & MENDES, 2007). 

O uso do método misto nesta pesquisa tem como objetivo a complementaridade 

que, segundo Driessnack, Sousa e Mendes (2007) não foca apenas na sobreposição ou na 

convergência dos dados, mas também nas diferentes facetas do ser humano, fornecendo uma 

gama maior de insight e perspectiva. Neste sentido, os dados quantitativos vêm complementar 

os dados qualitativos, possibilitando um olhar mais amplo para o fenômeno, além do 

cruzamento dos dados e possível análise de aspectos comuns entre eles.  

Dessa forma, o presente estudo traz como pilar a visão existencialista, baseada na 

Abordagem Fenomenológico-Existencial e na Psicologia Positiva. Ambas focam os aspectos 

positivos do ser humano e vêem o homem como responsável por si mesmo.  

Observa-se que o “ser” estudante de graduação e pós-graduação, foco deste 

estudo, pode desenvolver o estresse, diante do contexto da universidade.  
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Esta pesquisa procura, então, investigar se e como a musicoterapia pode contribuir 

para que o indivíduo possa expressar estes sentimentos e enfrentar o estresse, proporcionando-

lhe um recurso de fortalecimento, durante o período da graduação e pós-graduação.  

 

3.2 CAMPO DE ATUAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente investigação foi desenvolvida na Universidade Federal de Goiás 

(UFG), através do Programa Saudavelmente vinculado à Coordenação de Serviço Social da 

Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária (PROCOM). Esta universidade está 

situada na região centro-oeste do país, na cidade de Goiânia. 

A Universidade Federal de Goiás
6
 foi criada no dia 14 de dezembro de 1960, com 

a reunião de cinco escolas superiores que existiam em Goiânia: a Faculdade de Direito, a 

Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia, o Conservatório de Música e a 

Faculdade de Medicina. A partir desta data, o estado de Goiás passou a formar seus próprios 

quadros profissionais e a não depender de mão-de-obra qualificada vinda de outras regiões do 

país. Para os jovens goianos isso significou oportunidade de formação profissional e 

intelectual em uma instituição pública, gratuita e de qualidade. A criação da Universidade 

Federal de Goiás tornou-se, assim, um marco na história do Estado.  

Para a formação de seu projeto pedagógico, a UFG realizou a “Semana de 

Planejamento”, que reuniu expositores e personalidades importantes da área cultural e 

pedagógica do país, como os sociólogos Darcy Ribeiro e Ernesto de Oliveira Júnior. Decidiu-

se que a UFG deveria superar o modelo clássico de ensino que vigorava no Brasil, para se 

aproximar mais da realidade contemporânea mundial. 

Nesta visão, “a instituição deveria ser um centro de transformação pedagógica, 

cultural, social e política, inspirada na cultura e sem concepção ideológica pré-concebida” 

(s.p.), segundo palavras do então reitor Colemar Natal e Silva. A materialização dessa idéia 

deu-se através da intensificação da vida cultural da universidade e de uma maior integração 

entre estudantes, professores e a comunidade. 

                                                           
6
 Fonte:site www.ufg.br  

http://www.ufg.br/
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A Universidade Federal de Goiás apresenta, desde então, a missão “gerar, 

sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, formando profissionais e indivíduos 

capazes de promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade” (s.p.). 

Atualmente a UFG conta com cinco câmpus e extensões, sendo elas: o Câmpus 

Colemar Natal e Silva (Câmpus I) e Câmpus Samambaia (Câmpus II), situados na cidade de 

Goiânia, e Câmpus Catalão, Câmpus Jataí e Câmpus Cidade de Goiás, situados nas 

respectivas cidades.  

Na UFG, existem cinco Pró-Reitorias, cujas atribuições básicas são de ordem 

administrativa, cabendo a elas assessorar a Reitoria no estabelecimento da política de atuação 

nas atividades correspondentes à sua área específica. Assim, as Pró-Reitorias são responsáveis 

por formular diagnósticos dos problemas da Instituição em sua área, elaborar políticas de 

atuação e coordenar as atividades dos órgãos responsáveis por sua execução, além de 

assessorar os órgãos colegiados nos processos de deliberação sobre as matérias relacionadas 

aos seus campos de atuação. As Pró-Reitorias têm a responsabilidade de supervisionar, 

coordenar e dirigir as ações administrativas dos órgãos da Reitoria a elas vinculadas, nas suas 

respectivas áreas de atuação. Neste estudo, será destacada somente a Pró-reitoria de assuntos 

da comunidade universitária, já que a pesquisa foi desenvolvida neste local. 

A PROCOM - Pró-Reitoria de assuntos da comunidade universitária, é o órgão 

responsável pela gestão da política social na UFG. Desenvolve programas e serviços voltados 

à assistência estudantil e aos servidores técnico-administrativos, docentes e seus dependentes, 

através de uma equipe qualificada de profissionais. O objetivo da PROCOM é proporcionar a 

participação mais efetiva dos estudantes na vida acadêmica e contribuir para o melhor 

desempenho dos servidores na instituição. 

Dentre os diversos programas oferecidos pela PROCOM, o Programa 

Saudavelmente tem por objetivo trabalhar a prevenção e recuperação da saúde mental e da 

dependência química dos trabalhadores e estudantes da UFG e orientá-los sobre a relação 

entre saúde mental e desempenho ocupacional ou acadêmico.  

A atuação da equipe fundamenta-se na concepção defendida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) que abrange os seguintes aspectos: capacidade do indivíduo de 

elevar o sentimento de auto-estima e de propiciar a incorporação de valores construtivos; 

capacidade de resistir a frustrações e pressões sociais advindas das situações e vivências 
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provocadas pelo meio; a possibilidade do crescimento do indivíduo em competência pessoal e 

social; a possibilidade de desenvolvimento do campo sócio-afetivo, promovendo um estilo 

saudável de vida, capacidade de reflexão do indivíduo, estimulação e reestruturação de seus 

valores. 

Dessa forma, para enfrentar as situações de estresse, ansiedade, inaptação ao 

trabalho, doenças mentais e/ou dependência química, a PROCOM conta com uma equipe 

interdisciplinar, composta por profissionais de Serviço Social, Medicina Psiquiátrica,  

Enfermagem,  Psicologia e Artes Plásticas.  

Em função do programa Saudavelmente conceber uma equipe multiprofissional 

que disponibiliza diversas terapias, foi possível acolher a proposta da presente pesquisa.  

 

3.3 CRITÉRIOS ÉTICOS 

 

Em atendimento à Resolução 196/96 CNS (BRASIL, 1996), o projeto foi enviado 

à Comissão de Pesquisa da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e, após sua apreciação 

(Anexo I), foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, recebendo parecer 

favorável pelo número 030/2011. 

 

3.4 DEFINIÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

Para a realização da pesquisa, foi constituída uma amostra de conveniência que, 

de acordo com Polit, Benck & Hungler (2004), é um tipo de amostragem que acarreta o uso 

das pessoas mais convenientemente disponíveis como participantes do estudo, que atendem os 

critérios de inclusão e são de fácil acesso ao pesquisador.  

Como critérios de inclusão estabeleceram-se: os graduandos e pós-graduandos da 

UFG, residentes em Goiânia, com idade acima de 18 anos, que se interessaram, procuraram o 

Programa Saudavelmente e expressaram sua aceitação em participar da pesquisa através do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II) e que, após a aplicação do ISSL 

(Lipp, 1996), apresentaram algum nível ou sintoma de estresse.  
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Para constituir a amostra da pesquisa, após aprovação do comitê de ética, foi 

realizada primeiramente uma divulgação do projeto de pesquisa no site da UFG e no site da 

PROCOM. Além disso, cartazes foram distribuídos nas unidades acadêmicas.  

Em seguida, os sujeitos interessados foram encaminhados para a pesquisa através 

do Programa Saudavelmente da UFG, vinculado à Coordenação de Serviço Social da 

PROCOM, por um de seus membros, a psicóloga colaboradora da pesquisa. 

Após a divulgação da pesquisa, dezesseis estudantes procuraram o Programa 

Saudavelmente e, entre eles, após terem conhecimento da periodicidade e horário dos 

atendimentos de Musicoterapia da pesquisa, nove aceitaram participar, principalmente em 

função de horários já definidos na universidade.  

Os nove participantes foram informados sobre os procedimentos da pesquisa e 

que as sessões poderiam ser gravadas em áudio ou ser filmadas e/ou fotografadas, deixando 

evidente a livre participação na pesquisa e a liberdade de sair do estudo em qualquer momento 

do processo. Em caso afirmativo, foi aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

que foi devidamente lido e explicado em linguagem acessível. Ao final, foi assinado pelo 

participante da pesquisa e pela pesquisadora responsável, em duas vias de igual teor, sendo 

que uma via ficou de posse do participante e a outra com a pesquisadora responsável. 

 

3.5 RECURSOS MATERIAIS 

 

O presente estudo foi realizado utilizando a infra-estrutura (espaço físico, 

equipamentos e apoio técnico) do Programa Saudavelmente. Tal infra-estrutura conta com 

uma sala de atendimentos específica para grupos, onde foram feitos os atendimentos de 

Musicoterapia. Esta sala possui metragem de 4,5 de largura por 5 de comprimento, 

comportando até 15 pessoas. Dispõe de ar-condicionado, isolamento acústico, aparelho de 

som, carpete, almofadas e colchonetes. A sala também dispõe de dez instrumentos musicais 

de diferentes tamanhos e classificação, que são: pandeiro, ganzá, atabaque, metalofone, 

bongô, chocalho, violão, flauta, prato e meia-lua.  Tratam-se de instrumentos musicais leves, 

de fácil manejo e execução.  

Outros recursos materiais utilizados para a coleta de dados, tais como CDs, 

aparelho de som, folhas de papel A4, lápis de cor, giz de cera foram providenciados pela 
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pesquisadora/musicoterapeuta responsável.  Para posterior transcrição e registro dos dados em 

relatórios foram utilizados gravador digital e uma filmadora. 

  

3.6 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Foram necessárias a aprovação do Comitê de Ética da UFG, bem como a 

autorização da Instituição Saudavelmente, para a realização da pesquisa de campo (Anexo 

III). Ao se iniciar a pesquisa e antecedendo o início dos atendimentos musicoterapêuticos, 

foram aplicados aos sujeitos participantes da pesquisa, a Ficha Musicoterápica (Anexo IV), o 

questionário sócio demográfico (Anexo V), o questionário ISSL (Anexo VI), a fim de 

averiguar o nível de estresse que o graduando e/ou pós-graduando poderia estar apresentando, 

e o questionário WHOQOL-Bref (Anexo VII) objetivando averiguar o nível de qualidade de 

vida dos sujeitos. O questionário ISSL foi aplicado
7
 pela psicóloga

8
 do Programa 

Saudavelmente, colaboradora desta pesquisa. A aplicação dos testes ocorreu na sala de 

atendimentos do Programa, obedecendo aos pré-requisitos necessários para suas aplicações.   

O instrumento de aferição de qualidade de vida, WHOQOL-Bref, é um 

instrumento de curta extensão, quando comparado ao WHOQOL-100, e aplicável a uma larga 

variedade de populações (FLECK, 2008). “Este instrumento é útil em estudos que se 

proponham a medir o impacto de determinadas intervenções na qualidade de vida de uma 

população de interesse” (p.81).  

A análise confirmatória, segundo Fleck (2008), utilizada no WHOQOL-Bref, é o 

modelo estatístico pelo qual se pode testar em que extensão os dados coletados obedecem a 

um modelo hipotético teórico. A estrutura hipotética apresentada para o WHOQOL-Bref 

compreende quatro domínios: físico; psicológico; relações sociais; e meio ambiente.  

a natureza multidimensional do construto foi validada, de modo empírico, a partir da 

emergência de quatro grandes dimensões ou fatores: (a) física – percepção do 

indivíduo sobre sua condição física; (b) psicológica – percepção do indivíduo sobre 

sua condição afetiva cognitiva; (c) do relacionamento social – percepção do 

indivíduo sobre os relacionamentos sociais e os papéis sociais adotados na vida; (d) 

do ambiente - percepção do indivíduo sobre aspectos diversos relacionados ao 

ambiente onde vive. Além dessas dimensões, obteve-se uma avaliação da QV 

percebida de modo global, mensurada por quatro itens específicos que foram 

computados em um único escore. As quatro dimensões – subdivididas em 24 facetas 

                                                           
7
 O questionário ISSL pode ser aplicado e analisado somente por um psicólogo.  

8
  Viviane Ferro da Silva Sousa – especialista em Psicologia da Saúde. 
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– mais os itens referentes à QV geral constituem o Instrumento de Avaliação da 

Qualidade de Vida da OMS (WHOQOL GROUP, 1998 apud SEIDL & ZANNON, 

2004, p. 584).  

Ao final da pesquisa, os questionários ISSL E WHOQOL-Bref foram novamente 

aplicados, juntamente com a entrevista semi-estruturada (Anexo VIII) com os sujeitos 

participantes da pesquisa, buscando-se verificar as possíveis mudanças ocorridas nos seus 

aspectos físicos e/ou fisiológicos e psico-emocionais, após os atendimentos 

musicoterapêuticos.  

Os relatórios elaborados, pós-atendimento, também serviram como instrumentos 

para a coleta de dados, uma vez que acontecimentos importantes foram anotados e analisados, 

sendo essenciais ao desenvolvimento e análise da pesquisa. 

 

3.7  ATENDIMENTOS MUSICOTERÁPICOS 

 

As sessões de Musicoterapia aconteceram em encontros semanais e grupais e 

foram realizadas na sala de atendimentos para grupos do Programa Saudavelmente da UFG - 

Campos I, localizado no Setor Universitário, onde foi adquirido o devido Termo de Anuência 

(Anexo III).  

Os estudantes participantes foram atendidos em grupo fechado, no decorrer de dez 

semanas, em sessões com duração entre 60 e 90 minutos cada uma.   

As experiências musicais utilizadas nos encontros foram: Re-criação, Audição, 

Improvisação e Composição Musicais. Segundo Bruscia (2000), estes quatro tipos específicos 

de experiência musical servem como método principal da Musicoterapia e podem ser 

apresentadas com ênfase em diversas modalidades sensoriais, com ou sem discurso verbal, e 

em várias combinações com outras artes.  

A utilização da improvisação musical é importante, pois nela o paciente faz 

música tocando um instrumento ou cantando, criando uma melodia, um ritmo, uma canção, 

podendo utilizar qualquer meio musical dentro de sua capacidade, como por exemplo, voz, 

sons corporais, percussão, instrumentos de corda, sopro, entre outros. Ela pode ser usada tanto 

em um paciente individualmente, quanto em grupo. O terapeuta ajuda dando informações ou 

dando uma estrutura musical em que a improvisação se baseará.  
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Além disso, a improvisação musical tem como principais objetivos estabelecer um 

canal de comunicação não-verbal e uma ponte para a comunicação verbal, dar sentido à auto-

expressão e à formação de identidade, explorar os vários aspectos do eu na relação com os 

outros, desenvolver a capacidade de intimidade interpessoal, desenvolver habilidades grupais, 

desenvolver a criatividade, a liberdade de expressão, a espontaneidade e a capacidade lúdica, 

estimular e desenvolver os sentidos, desenvolver habilidades perceptivas e cognitivas 

(BRUSCIA, 2000).  

A experiência de audição corresponde ao momento em que o cliente ouve música, 

seja ela ao vivo ou gravações de improvisações ou de músicas de diversos estilos, trazidas 

pelos clientes ou pelo terapeuta. “A experiência de ouvir pode enfocar os aspectos físicos, 

emocionais, intelectuais, estéticos, ou espirituais da música e as respostas do cliente são 

moduladas de acordo com o objetivo terapêutico da experiência” (BRUSCIA, 2000, p.129). 

Neste tipo de experiência musical, os principais objetivos são o de promover a receptividade, 

evocar respostas corporais específicas, estimular ou relaxar, evocar estados e experiências 

afetivas, explorar idéias, pensamentos, fantasias e a imaginação. 

Na experiência re-criativa, o cliente faz música através do manuseio de 

instrumentos ou do canto, utilizando uma música ou modelo musical já existente. Essas 

atividades têm como objetivos estabelecer um caminho para o cliente re-criar, reproduzir, 

transformar, interpretar. Alem disso, são importantes para promover a identificação, 

interatividade e empatia com os outros, e desenvolve habilidades de interpretação e 

comunicação de idéias e de sentimentos. 

As experiências de composição, por sua vez, são atividades em que o terapeuta 

ajuda o cliente a escrever canções, ou qualquer outro tipo de produto musical, que podem ser 

gravadas em vídeo ou em áudio, dependendo do objetivo. Nessas experiências são 

desenvolvidas habilidades de planejamento e organização, solução de problemas de forma 

criativa, integração de partes em um todo, promoção da auto-responsabilidade e a exploração 

de temas terapêuticos através das letras das canções. São exemplos de experiência de 

composição: paródias de canções, escrita de canções, composição instrumental e colagens 

musicais. 

No presente estudo, as experiências musicoterápicas tiveram como principais 

objetivos:  



56 

 

 

 

 Autoconhecimento; 

 Desenvolver habilidades de interpretação e comunicação de idéias e de 

sentimentos; 

 Melhorar as habilidades interativas e de grupo. 

 Desenvolver habilidade de planejamento e organização. 

 Desenvolver habilidades para solucionar problemas de forma criativa.  

 Promover a auto-responsabilidade. 

 Desenvolver a habilidade de documentar e comunicar experiências internas. 

 Promover a exploração de temas terapêuticos através das letras das canções.   

A escolha do repertório musical, utilizado nos atendimentos, esteve vinculada à 

identidade sonora
9
 dos participantes do grupo, que foi analisada e considerada previamente 

com os dados obtidos através da Ficha Musicoterápica, devidamente preenchida pelos sujeitos 

da pesquisa.  

Os objetivos das sessões foram previamente estabelecidos pela pesquisadora de 

acordo com o estudo teórico realizado, isto é, baseou-se na Psicologia Positiva, na 

Fenomenologia Existencial, nas estratégias de enfrentamento ao estresse e na qualidade de 

vida. Houve também um levantamento da demanda do grupo na primeira sessão que 

possibilitou a escolha dos temas que foram trabalhados durante o processo musicoterapêutico. 

 

3.8  ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS 

 

A análise dos dados qualitativos foi feita a partir dos relatórios dos atendimentos, 

dos estudos dos questionários, dos depoimentos dos participantes e das observações feitas a 

partir dos vídeos e gravações em áudio das sessões de musicoterapia.  

A análise dos dados qualitativos teve respaldo teórico na fenomenologia 

existencial. Segundo Erthal (1989), a psicoterapia na abordagem fenomenológico-existencial 

                                                           
9
 Identidade Sonora – Noção da existência de um som, ou um conjunto de sons, ou fenômenos sonoros internos 

que nos caracteriza e individualiza. Resume nossos arquétipos sonoros, nossas vivências sonoras gestacionais 

intra-uterinas e nossas vivências sonoras de nascimento e infantis até os dias atuais (BENENZON, 1985). 
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estimula o autoconhecimento como instrumento de crescimento individual, objetivando a 

ampliação da consciência e do potencial de escolha, ajudando o indivíduo a aceitar os riscos 

de suas escolhas, assumindo sua responsabilidade e aceitando sua liberdade. 

Freire & Cavazotti (2007, p.43) apontam para as possibilidades de aplicação do 

enfoque fenomenológico à pesquisa na área da música: 

ao tratar o fenômeno como o que é dado à experiência, ele favorece a consideração 

da música como fenômeno vivo, “soante”, no âmbito da pesquisa. [...] Possibilita 

colocar o foco da pesquisa na subjetividade do sujeito, e a valorizar o receptor (seja 

ele o ouvinte, o intérprete ou o compositor).  

 

O grupo, nas sessões de musicoterapia, foi analisado em seu todo, sem deixar de 

considerar as características de cada participante. Para Forghieri (2001), a personalidade, sob 

o enfoque fenomenológico-existencial, é compreendida:  

(...) como o conjunto de características do existir humano, consideradas e descritas 

de acordo com o modo como são percebidas e compreendidas, pela pessoa, no 

decorrer da vivência cotidiana imediata e tendo como fundamento os seus aspectos 

fenomenológicos primordiais (p. 26).  

 

Segundo Santana (2008), na abordagem fenomenológico-existencial, o ser 

humano se apresenta dentro de uma totalidade integrada, em relação com o espaço, com o 

mundo, com o tempo, com o outro e consigo mesmo, como exposto a seguir. 

Eu com o Espaço: 

Segundo Augras (1986), Forguieri (2001) e Santana (op.cit), a relação do ser 

humano com o espaço é expressa através da corporeidade. De acordo com Forguieri (op. 

cit), a relação do ser humano com o espaço é caracterizada pela “expansividade”, não se 

limitando ao “estar aqui”, num lugar concretamente determinado, pois inclui o “ter estado” 

e o “pode vir a estar acolá”, que ultrapassam os limites do corpo e do ambiente 

circundante.  

Augras (1986) acrescenta que o corpo desempenha a função de ser limite e 

elemento de comunicação entre o indivíduo e o meio, ou seja, entre o mundo interior e o 

mundo exterior. É a consciência de ser um corpo que permite a diferenciação entre o eu e o 

não-eu, sendo, ao mesmo tempo, garantia da identidade e manifestação da individualidade.  

Eu com o Mundo: 



58 

 

 

 

Augras (1986) afirma que “Ser no mundo significa existir para si e para o mundo, 

não apenas o mundo da natureza [...] mas também, é claro, o mundo social em que o ser com 

os outros assegura a realidade no modo da coexistência” (p. 21). 

Precisamos do “mundo” para saber onde estamos e quem somos, pois a identidade 

de cada “ser” está implicada nos acontecimentos vivenciados no mundo. A experiência 

cotidiana imediata é o cenário dentro do qual ocorre nossa vida (FORGHIERI, 2001). É a 

partir e dentro da vivência diária que desenvolvemos todas as nossas atividades e que 

determinamos nossos objetivos e ideais (SANTANA, 2008). 

Entretanto, Forghieri (op.cit) ressalta que, ao mesmo tempo em que o ser 

humano busca uma adaptação ao mundo, também tenta exercer uma ação sobre ele. Assim, 

homem e mundo estão em uma constante e dialética relação. 

Eu com o Tempo: 

Conforme Heidegger (s.d.), citado por Augras (1986) e Santana (2008), a 

temporalidade é um componente do ser, funcionando como horizonte para a compreensão 

deste.  

Augras (op. cit) acrescenta que o tempo surge não como dimensão do mundo, 

mas como orientação significativa do ser. Longe de ser exterior ao homem, o tempo é 

extensão e criação da realidade humana. É, paradoxalmente, condição de sua existência e 

garantia da sua impermanência.  

O homem experiencia o tempo como uma totalidade que abarca o passado, o 

presente e o futuro, com velocidade e intensidade que se alteram de acordo com a maneira 

de vivenciar as situações. Os instantes vivenciados com sintonia e alegria passam 

rapidamente, enquanto que os momentos de tédio, contrariedade e preocupação demoram a 

passar. (FORGHIERI, 2001). 

O passado não é imutável, pois o que existe não é o passado em si, mas a 

significação que o sujeito dá a ele, sendo esta significação passível a alterações.  Além 

disso, Augras (1986, p. 31) aponta que “não é o passado que determina o futuro. Ao 

contrário, é o sentido da trajetória do ser que modifica a significação do passado e do 

presente”. 
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Segundo Forghieri (2001), a racionalidade possibilitou ao homem estabelecer 

as dimensões do tempo, refletindo e planejando sua existência. Mas o tempo, 

independentemente da vontade humana, continua a correr inexoravelmente.  Dessa forma, 

existir é “(...) prosseguir em direção ao futuro, cuja abertura de possibilidades não se limita 

a uma projeção do passado; tal prosseguimento requer, também, correr o risco de se soltar 

na fluidez e impresivisibilidade do futuro; e este soltar-se só pode ser encontrado na 

vivência imediata, pré-reflexiva” (p. 44).  

Eu com o Outro: 

Segundo Forghieri (2001), existir é fundamentalmente ser-com o outro, e ambos 

se influenciam mutuamente, e é nessa relação que sabemos quem somos e que desenvolvemos 

potencialidades como o amor, a liberdade e a responsabilidade. Augras (1986) aponta que a 

coexistência é o fundamento para a compreensão de si e do outro e que “o mundo humano é 

essencialmente mundo da coexistência [...] e o crescimento individual depende, em todos os 

aspectos, do encontro com os demais” (p.55). 

Segundo Petrelli (1999) e Santana (2008), uma relação saudável com o outro só é 

possível, por meio da tolerância, do respeito, da estima e da solidariedade. A tolerância 

significa aceitar as diferenças. Deve-se ser tolerante com o outro, mas consigo mesmo e com 

as circunstâncias. Ampliando a noção de tolerância, tem-se o conceito de respeito como a 

atitude de não invasão do espaço do outro. A estima é valorizar, contemplar, encantar-se, 

onde para estimar o outro, é preciso se estimar antes.  

A solidariedade, por sua vez, caracteriza-se como uma “[...] atitude responsável de 

quem está em um mesmo barco com os outros, atravessando um mar em tempestade [...] uma 

atitude de quem apóia e investe na realização das finalidades e dos valores de alguém ou de 

algum sistema” (Petrelli, op. cit, p. 80). 

Eu Comigo: 

O eu comigo, segundo Forghieri (2001, p. 32), “consiste na relação que o 

indivíduo estabelece consigo, [...] na consciência de si e no autoconhecimento. Mas o si 

mesmo não consiste num ensimesmamento, pois o homem é um ser-no-mundo, ou seja, 

sempre é uma pessoa com características próprias, em relação a algo ou a alguém”. A 

autora acrescenta que: o que a pessoa “é” abrange tanto quem ela “já foi”, como ela “está 

sendo” e quem ela “pretende ser”. 
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A capacidade do ser humano de refletir e avaliar os recursos e possibilidades que 

possui para enfrentar não apenas a situação imediata, mas para ir muito além dela, e se 

reconhecer como sujeito responsável por suas decisões e seus atos constitui a base da 

liberdade humana (FORGHIERI, 2001).  

A autoconsciência confere identidade ao indivíduo e, por meio dela, ele aumenta 

sua liberdade de escolha. Através do autoconhecimento, o sujeito se percebe finito, porém 

dispondo de inesgotáveis possibilidades. O autoconhecimento não tem fim, pois o ser humano 

nunca está pronto, acabado; está em constante mudança, já que é existindo que se conhece 

(ERTHAL, 1986). 

O autoconhecimento possibilita a auto-estima que, “[...] é uma atitude afetiva em 

relação ao self ”(ERTHAL, op. cit, p. 64). Um conceito positivo de si fundamenta um 

funcionamento eficaz, enquanto que um conceito negativo gera experiências catastróficas. 

Este autor acrescenta que a imagem que o indivíduo constrói de si determina os 

comportamentos que desenvolve, ou seja, o projeto original do indivíduo influencia os demais 

projetos, sendo fundamental que ele apreenda essa imagem para que possa assumi-la de forma 

responsável. 

Os dados qualitativos, sob o olhar da fenomenologia, serão analisados tendo em 

vista as dimensões aqui abordadas em relação a todo conteúdo emergente do processo 

musicoterapêutico.  

 

3.9  ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS     

 

Os dados quantitativos tiveram como objetivo complementar a análise dos dados 

qualitativos. A análise dos dados quantitativos deu-se através da comparação entre os dados 

coletados através dos questionários ISSL e WHOQOL-Bref, aplicados antes e após os 

atendimentos musicoterapêuticos. Os dados quantitativos foram comparados por meio do 

teste paramétrico ANOVA, seguido pelo teste de Tukey. Os resultados foram considerados 

significativos quando o valor de p < 0,05. 
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4 MUSICOTERAPIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E CONTROLE DO ESTRESSE 

ACADÊMICO 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral averiguar a aplicabilidade da 

Musicoterapia na promoção da saúde, em específico no controle do estresse e na qualidade de 

vida relacionada à saúde de graduandos e pós-graduandos da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). 

Este capítulo apresentará os resultados, análises e discussão dos dados obtidos 

através dos questionários aplicados e dos relatórios de atendimentos, confrontando-os com a 

revisão de literatura. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO E DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS 

 

A partir da divulgação da realização da pesquisa em cartazes e no site da UFG, 

dezesseis (16) estudantes procuraram o programa saudavelmente, e participaram de uma 

reunião informativa.  

Em função dos horários e dias disponíveis para os atendimentos, aceitaram 

participar da pesquisa, o total de nove participantes, sendo três homens e seis mulheres; sete 

graduandos e dois pós-graduandos (Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1 - Gênero dos Participantes 
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Figura 2 - Escolaridade dos Participantes 

 

A figura 3 apresenta os dados coletados através do questionário sócio 

demográfico (Anexo V), dos nove participantes iniciais. Estes dados possibilitam a percepção 

do nível de graduação de cada um e de suas respectivas áreas. Utilizou-se siglas para os 

participantes da pesquisa a fim de resguardar a identidade. 

Participantes Idade Gênero Naturalidade Profissão/ Curso/ Ano 

E-1 29 

F

f 

 

Planaltina-DF 

Graduação em Museologia/ 2 ano 

E-2 23 

F

F 

 

Goiânia-GO 

Graduação em Biblioteconomia/ 4 ano 

E-3 31 

G

F 

 

Maringá-PR 

Pós-graduação em Biologia/1ano 

E-4 28 

M

M 

 

Itaguatins-TO 

Graduação em História/4 ano 

E-5 20 

F

F 

 

Brasília-DF 

Graduação em Ciências Sociais/3 ano 

E-6 26 

M

M 

 

Alto Araguaia-MG 

Graduação em Enfermagem/1 ano 

E-7 24 

 

F 

 

Goiânia-GO 

Graduação em Biblioteconomia/3 ano 

E-8 30 

F

F 

 

Goiânia-GO 

Bióloga/Pós-graduação em Ciências Sociais 
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E-9 51 

 

M 

 

Goiânia-GO 

 

Graduação em Filosofia/1 ano 

Figura 3 - Caracterização dos Participantes da Pesquisa (abril/2011) 

 

A figura 4 aponta os dados musicais obtidos através das fichas musicoterápicas 

dos nove participantes do grupo. Estes dados possibilitam a percepção do perfil musical dos 

sujeitos da pesquisa, pois se referem à frequência com que ouvem música, à participação em 

atividades musicais, ao gosto musical, dentre outros.  

 

Pergunta Resposta % 

 

Costuma ouvir música? Sim  100 

Com que freqüência?  Muita 66.6 

Pouca  33.3 

Como costuma ouvir música?  Rádio  77.7 

CD 66.6 

Ao vivo  33.3 

TV 22.2 

Computador  22.2 

Você ouve música:  Fazendo outras atividades 88.8 

Acompanhando cantando 55.5 

Apenas ouvindo 33.3 

Acompanhando com o corpo 22.2 

Acompanhando com instrumento musical 11.1 

Já obteve aprendizado musical?  Não  66.6 

Sim  33.3 

Costuma participar de festas?  Sim  77.7 

Não  22.2 

Já assistiu apresentações musicais? Sim  100 
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Que tipo de música você gosta de 

ouvir?  

Cantada  88.8 

Instrumental  66.6 

Que tipo de música você prefere?  MPB 100 

Religiosa  55.5 

Sertaneja  33.3 

Outras  33.3 

Folclórica  22.2 

Estrangeira  22.2 

Erudita  22.2 

Ao ouvir música, você presta mais 

atenção:  

Na letra  66.6 

Na música 55.5 

Figura 4 - Dados da Ficha Musicoterápica (Anexo IV) 

 

4.2 RESULTADOS 

 

Para apresentação dos resultados, em função da freqüência nos atendimentos de 

Musicoterapia, foram considerados seis participantes do grupo inicial que continha nove, 

sendo dois homens e quatro mulheres respectivamente. 

A figura 5 demonstra a freqüência de cada participante nos atendimentos 

musicoterápicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Gráfico referente ao número de sessões por estudantes / * indica os estudantes 

que desistiram no decorrer da pesquisa 
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Com relação aos participantes não considerados nas análises, a desistência de uma 

pós-graduanda justificou-se pelo choque de horário com seu novo emprego e ela participou de 

apenas quatro sessões. Uma graduanda pareceu ter resistência a processos terapêuticos e 

participou somente de três sessões. Um dos graduandos participou de nove sessões, faltando 

apenas a última sessão, quando foram aplicados novamente os instrumentos de coleta de 

dados quantitativos e a entrevista semi-estruturada. O motivo foi um problema ortopédico em 

uma das mãos, o que o levou a se submeter a uma cirurgia. 

 

4.2.1 Dados Quantitativos   

 

Dados do WHOQOL-Bref 

O WHOQOL-Bref é o questionário elaborado pelo grupo WHOQOL, da 

Organização Mundial de Saúde, que visa verificar como a pessoa se sente acerca de sua 

qualidade de vida, saúde e outras áreas da sua vida (Fleck et al., 2008). Ele é composto por 26 

(vinte e seis) questões dispostas em forma de escala Likert de cinco pontos. 

Destaca-se que este teste tem como parâmetro: escores de 0 a 5, indicam 

porcentagens de 0 a 100. Sendo assim, 0% indica péssima QV (qualidade de vida); 25% 

indica QV ruim; 50% indica QV mediana; 75% indica boa QV e 100% indica ótima QV. 

Observa-se na Figura 6 que, inicialmente, o grupo apresentou qualidade de vida 

mediana, que predominou sobre todos os domínios de QV, sendo importante ressaltar a QV 

ruim de 16,67% do grupo, nos domínios psicológico, social e ambiental.  



66 

 

 

 

 

Figura 6 - Gráfico relativo à avaliação das dimensões da Qualidade de vida do grupo antes dos 

atendimentos musicoterápicos 

. 

Na Figura 7 observa-se que, ao final do processo, predominou-se a qualidade de 

vida mediana, porém houve tendência à melhora, na medida que as dimensões de QV não 

apresentaram escore ruim e apresentaram crescimento do escore boa. 

 

 

Figura 7 - Gráfico relativo à avaliação das dimensões da Qualidade de vida do grupo após os 

atendimentos musicoterápicos. 

Na Figura 8, são apresentadas as dimensões da QV do grupo que apresentaram 

diferenças estatísticas significantes.  
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Figura 8 - Gráfico relativo à avaliação comparativa das dimensões de Qualidade do grupo no início e ao 

final do processo musicoterapêutico. 

* Valor de p <0,05 

A Figura 9 demonstra como estava a QV geral do grupo antes de se iniciarem os 

atendimentos e a Figura 10 compara a QV geral do grupo antes e após os atendimentos 

musicoterápicos. Nota-se que houve tendência à melhora da qualidade de vida, onde 16,67% 

apresentou QV boa.  O restante do grupo manteve QV mediana, não apresentando piora. 

 

 

Figura 9 - Gráfico relativo à Qualidade de Vida Geral do grupo no inicio da pesquisa. 
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Figura 10 - Gráfico referente à comparação das avaliações da Qualidade de Vida Geral do grupo antes e 

após o processo musicoterapêutico. 

 

Dados do Questionário ISSL 

 

Os dados do ISSL – Inventário de Sintomas de Stress de Lipp demonstram o nível 

de estresse dos participantes envolvidos neste estudo, antes de se iniciarem os atendimentos 

musicoterápicos e ao final do processo.  

A figura 11 demonstra que os sintomas gerais do estresse, que incluem tanto os 

psicológicos quanto os físicos, estavam  bem acentuados na maioria dos participantes.  

 

Figura 11 - Gráfico referente aos sintomas totais do estresse por participante antes e depois do processo 

musicoterapêutico 
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A Figura 12 demonstra que, quando comparados os sintomas psicológicos, físicos 

e gerais do grupo, no início e ao final do processo musicoterapêutico, houve significância 

estatística na diminuição dos sintomas físicos e totais.   

 

Figura 12 - Gráfico referente à visão geral dos sintomas psicológicos, físicos e totais de estresse, do grupo, 

antes e depois do processo musicoterapêutico 

 

* Valor de p <0,05 

Através da Figura 13, em que se faz a comparação das fases do estresse no inicio e 

ao final do processo musicoterápico, nota-se que a quantidade de participantes sem estresse 

aumentou ao final, havendo apenas um que se classificou na fase de exaustão. Ressalta-se que 

a fase alerta corresponde à primeira fase do estresse, a fase de resistência, à segunda fase do 

estresse, e a fase de exaustão, denomina a terceira fase do estresse.  

 

Figura 13 - Gráfico referente à visão geral das fases de estresse antes e depois do processo 

musicoterapêutico dos participantes. 

Observa-se também na Figura 13 que, no início, não havia nenhum participante na 

Fase de Exaustão (Q3), somente a participante E-8 apresentava alguns sintomas desta fase. 
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Inicialmente, E-8 apresentava 50% de sintomas na fase de resistência e 33% de sintomas na 

fase de exaustão, sendo classificada então na Fase de Resistência. 

 Depois da sua participação nos encontros, ao final do processo 

musicoterapêutico, os sintomas na Fase de Resistência, que eram de 50%, desapareceram. Os 

sintomas da Fase de Exaustão, que eram de 33%, abaixaram para 7%.  

A classificação da participante E-8 na Fase de Exaustão deu-se devido ao fato da 

classificação necessária para esta fase ser de 6% de sintomas. Assim, o resultado mostra a 

tendência de E-8 para a melhora.  

 

4.2.2 Dados Qualitativos  

 

4.2.2.1  Uma Inserção no Universo do Grupo: A Escuta das Demandas 

 

As sessões de musicoterapia foram construídas a partir do estudo teórico 

realizado, que englobou a Psicologia Positiva, a Fenomenologia Existencial, as estratégias de 

enfrentamento ao estresse e aspectos referentes à qualidade de vida. Além disso, houve o 

levantamento da demanda do grupo, realizada na primeira sessão, que possibilitou a inserção 

da musicoterapeuta/pesquisadora, no contexto e realidade circundantes dos participantes. 

 Seguem abaixo, as queixas relatadas pelos participantes do grupo, que 

possibilitaram o levantamento da demanda. Os itens grifados correspondem a aspectos 

trazidos pelo grupo que tem sido frequentemente encontrados na literatura da área, como 

aspectos geradores de estresse. São eles: 

 Dificuldade de aprendizagem no curso;  

 Dificuldade de memória;  

 Problemas familiares;  

 Decepção com o chefe por ter sido intolerante;  

 Ansiedade por causa do TCC; 

 Dificuldade em falar em público; 
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 Insatisfação com o curso;  

 Dificuldade nos relacionamentos interpessoais (namoro e amizades);  

 Auto-cobrança;  

 Morte recente na família; 

 Falta tempo para a família, e para si; 

 Dificuldade de aprendizagem. 

 

Por meio destes relatos dos participantes, foi possível situar as principais queixas 

do grupo, sintetizando-as em tópicos, além de relacioná-las com o estudo bibliográfico. 

Assim, foi possível estabelecer “temas terapêuticos”, que deveriam ser trabalhados durante o 

processo musicoterapêutico com prioridade.  Tais temas são descritos a seguir:  

1. Ansiedade 

2. Sonorização de fatores estressores e não estressores 

3. Autoconhecimento 

4. Fortalecimento da auto-estima através do reconhecimento das qualidades 

5. Eu comigo  

6. Eu com o outro  

7. Eu e o tempo  

As variações dos métodos musicoterápicos (Bruscia, 2000) empregadas nas 

sessões foram baseadas nos temas terapêuticos acima citados. 

4.2.2.2 Descrição das Sessões 

 

A seguir serão objetivamente descritas todas as sessões realizadas no presente 

estudo, contendo como dados: o numero de participantes, os objetivos propostos, as 

atividades de aquecimento, desenvolvimento e fechamento, tendo as experiências musicais 

como principais elementos. As análises musicoterapêuticas das sessões, contendo as músicas 

utilizadas, as canções, as falas dos participantes e as observações da musicoterapeuta, serão 

feitas posteriormente, no sub-item seguinte.  
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Sessão I  

Número de participantes: oito 

Objetivos: Buscar a integração e interação do grupo; estabelecer o contrato 

terapêutico e investigar as demandas do grupo.  

Aquecimento: Buscando a integração e a interação do grupo, foi pedido para que, 

em roda, cada pessoa falasse seu nome e todos repetissem com a mesma entonação. Em 

seguida, foi pedido para que cada pessoa falasse seu nome se lembrando de como alguém a 

chama, e todos repetem da mesma forma. O próximo passo foi cantar o nome e foi dada a 

opção de fazer um gesto ou não. O restante do grupo deveria repetir o nome e o gesto quando 

houvesse. Para finalizar, cada um cantou seu nome, todos juntos e ao mesmo tempo, 

reforçando a formação do grupo, a junção das vozes. 

Desenvolvimento: Para estabelecer o contrato terapêutico, os seguintes temas, 

previamente estabelecidos de acordo com a revisão de literatura, foram escritos em pedaços 

de papéis separados e foram sorteados entre os participantes do grupo: o sigilo, o 

compromisso (frequência), a pontualidade (horário), a atenção, o respeito, a tolerância, a 

empatia e a compreensão. À medida em que cada um abria seu papel e lia o que estava escrito 

pedia-se que a pessoa falasse o que ela compreendia do tema, abrindo-se para uma breve 

discussão. Depois, foi reforçado pela musicoterapeuta o significado de cada um e a 

importância da manutenção desses aspectos durante todos os atendimentos 

musicoterapêuticos.   

O levantamento da demanda do grupo foi realizado em seguida, onde foram feitas 

as seguintes perguntas:  

 Vocês querem saber mais alguma coisa dos colegas? 

 Porque está participando do grupo?  

 O que mais tem causado estresse no seu cotidiano? 

 O que te motivou a procurar o grupo? 

Processamento: Para finalizar a sessão, foi feito um relaxamento utilizando a 

audição musical, onde se trabalhou a respiração e cada um fez uma auto-massagem. Ao final, 

os participantes deviam dizer uma palavra que sintetizasse o que ficou deste primeiro 

encontro. 
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Sessão II 

Número de participantes: nove  

Objetivos: De acordo com a demanda levantada na sessão anterior, em que a 

ansiedade apareceu como fator estressor comum a todos os participantes, objetivou-se 

trabalhar a ansiedade. 

Aquecimento: Foi feita uma técnica de sensibilização e integração 

(ANDREOLA,2005). Nesta técnica, cada um disse seu nome e uma qualidade sua. O colega 

ao lado deveria repetir o nome do colega, dizer o seu, e sua qualidade em seguida, e assim 

sucessivamente. Em seguida, foi feito um breve resgate do que foi trabalhado na sessão 

passada.  

Desenvolvimento: utilizou-se a improvisação musical referencial. Foi proposto 

que cada um escolhesse um instrumento e o utilizasse para sonorizar algo ou uma situação 

que causa a eles ansiedade. Posteriormente, foi pedido para que eles buscassem alguém para 

dialogar sonoramente. Isto seria compartilhar com o outro e proporcionar a busca da solução 

para a ansiedade.  

Processamento: breve discussão sobre a experiência e, para finalizar, foi pedido 

para que cada um resumisse em uma palavra o que foi vivenciado na sessão.  

 

Sessão III 

Número de participantes: oito 

Objetivo: Fortalecer o grupo e diminuir a ansiedade.  

Aquecimento: Foi feito um relaxamento corporal e trabalhou-se a respiração com 

a audição de uma música. Em seguida, em círculo e sentados, a musicoterapeuta pediu para 

que cada um falasse seu nome e uma qualidade sua. A pessoa que estivesse ao lado deveria 

repetir o nome e a qualidade do outro e em seguida falar seu nome e sua qualidade e assim, 

sucessivamente.  

Desenvolvimento: A musicoterapeuta utilizou a re-criação musical, trabalhando 

com canções. Foi entregue um papel A-4 para cada um, lápis coloridos, e pedido para que 
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pensassem em uma música que remetesse a boas lembranças e escrevessem um trecho dela no 

papel. Após as músicas terem sido escolhidas e escritas, cada um falou sobre sua música e 

cantou um trecho. Deixou-se livre para os participantes o uso dos instrumentos musicais de 

percussão no momento que cantaram suas músicas. 

Processamento: Foi reforçada pela musicoterapeuta a importância de lembrar e 

reconhecer os momentos de alegria vividos e de buscar coisas no dia-a-dia que proporcionem 

o contato com a alegria e outros bons sentimentos, como a música. Para finalizar, foi sugerido 

que escolhessem uma das canções para todos cantarem juntos. 

 

Sessão IV  

Número de participantes: oito 

Objetivo: estimular o autoconhecimento. 

Aquecimento: auto-massagem e em seguida cada pessoa falou seu nome e algo 

do que mais gosta de fazer. Foi entregue uma folha de papel e pedido para que fizessem uma 

lista com as coisas que eles gostam de fazer. Em seguida foi pedido para que, no verso da 

mesma folha, fizessem uma lista das coisas que eles não gostam de fazer. 

Desenvolvimento: O grupo foi dividido em dois subgrupos e a experiência 

musical utilizada foi a improvisação musical referencial. No primeiro momento, cada grupo 

deveria escolher algo que não gosta de fazer e, em seguida, expressar através de um som, 

podendo utilizar os instrumentos musicais ou o som corporal ou o som da voz. Ao se 

decidirem, foi dado o tempo de cinco minutos para eles improvisarem. Ao fim dos cinco 

minutos, foram dados alguns segundos para perceberem qual a sensação depois da 

improvisação. 

No segundo momento, cada grupo deveria escolher algo do que gosta de fazer e 

expressar através de um som. Para isso também foram dados cinco minutos, isto é, o mesmo 

tempo da improvisação anterior, para fazerem a improvisação. Ao final dos cinco minutos, 

alguns segundos foram dados para que cada um pudesse reconhecer suas sensações após a 

improvisação.  
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Processamento: Discussão sobre a experiência vivenciada e foi sugerido para 

cada um procurasse fazer algo que gosta durante a semana e no próximo encontro contar o 

que fez.  

 

Sessão V 

Número de participantes: sete 

Objetivo: Estimular o autoconhecimento e o fortalecimento da auto-estima.  

Aquecimento: Foi feito um relaxamento corporal e uma improvisação vocal.  

Desenvolvimento: Foi utilizada a re-criação musical utilizando canções e a 

composição musical, utilizando a variação paródias de canções. Dessa forma, foi solicitado 

que cada um pensasse em uma música que falasse sobre si mesmo. Em seguida, cada um 

cantou sua música. Foi pedido para que fizessem uma paródia, colocando seus nomes e suas 

qualidades. As paródias foram apresentadas para o grupo através do canto e do uso dos 

instrumentos musicais de percussão.  

Processamento: Houve uma breve discussão sobre a experiência. Ao final, 

perguntou-se a todos o que eles haviam feito durante a semana, da lista do que gostam de 

fazer. 

 

Sessão VI 

Número de participantes: três 

Objetivo: Trabalhar os aspectos: eu comigo e eu com o outro.  

Aquecimento: Relaxamento corporal e trabalho com a respiração com a audição 

de uma música.  

Desenvolvimento: Foi utilizada a improvisação/jogo musical. Para isso, o grupo 

foi dividido em dois. Para que um integrante não ficasse sozinho e para formar duas duplas 

para a improvisação, a musicoterapeuta fez par com um dos integrantes. A primeira dupla 

deveria andar pela sala com os olhos fechados e seguir o som feito pela outra dupla que iria 

guiá-los. O som foi feito por dois instrumentos diferentes. A dupla que ia seguir deveria 
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escolher um desses sons e segui-lo. Depois, as duplas trocaram de função, a que seguiu virou 

a condutora do som e vice-versa.  

Processamento: Discutiu-se sobre a experiência.  

 

Sessão VII 

Número de participantes: seis 

Objetivos: Reforçar a valorização do eu e o aumento da auto-estima. 

Aquecimento: foi feito um relaxamento corporal com a audição de uma música.  

Desenvolvimento: Realizou-se a audição musical das músicas que eles trouxeram 

nas sessões anteriores.  

Processamento: Breve discussão sobre a experiência. Foi pedido que cada um 

escrevesse em um pedaço de papel uma qualidade de cada integrante do grupo. Os papéis 

foram recolhidos e colocados em envelopes que continham o nome dos participantes. Eles 

foram avisados que os envelopes com as qualidades de cada um seriam abertos na última 

sessão. Para finalizar, foi sugerido que escolhessem uma música de todas as que ouviram, 

para escutar novamente.  

 

Sessão VIII 

Número de participantes: cinco  

Objetivo: Trabalhar a questão da organização do tempo e a consciência de cada 

participante acerca de sua relação com o tempo.  

Aquecimento: Inicialmente foi feito um relaxamento corporal. Em seguida, 

cantando, a musicoterapeuta perguntou para cada um: (nome do participante), o que é o 

estresse pra você?  

Desenvolvimento: Optou-se pela improvisação musical não referencial. 

Primeiramente, foi pedido para que pensassem no estresse. Em seguida, o grupo foi dividido 

em dois, sendo uma dupla, e o outro um trio. Cada subgrupo deveria pensar em uma tarefa em 

que eles teriam pouco tempo para executá-la. O grupo deveria apresentar essa tarefa 
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sonoramente, através dos instrumentos musicais, de canções, ou de paródias, ficando à 

escolha do grupo. E somente depois da apresentação, a tarefa escolhida seria falada.  

Processamento: Após uma breve discussão sobre a experiência e o tema 

terapêutico proposto, foi sugerido que os dois grupos se unissem e compusessem uma música 

que expressasse suas percepções e seus pensamentos.   

 

Sessão IX 

Número de participantes: quatro 

Objetivo: Proporcionar aos participantes um momento para estruturação de metas 

de vida e prioridades a seguir.  

Aquecimento: Foi feito um relaxamento corporal com a audição de uma música. 

Desenvolvimento: No primeiro momento, através da audição de uma música, foi 

pedido para que caminhassem pela sala e imaginassem um caminho. Em seguida, é pedido 

para que eles imaginassem para onde esse caminho os levava. Ao terminar a audição, foram 

entregues a cada um, folhas A-4 para que desenhassem seus caminhos imaginados. 

Terminados os desenhos, cada um mostrou e falou sobre seu caminho e a sensação de estar 

nesse caminho.  

No segundo momento, foi pedido para cada um pensar no seu momento de vida 

atual e ver qual é sua principal meta e o quê cada um tem que fazer para alcançá-la, isto é, 

quais são os passos necessários. Eles escreveram suas metas e seus passos em outra folha de 

papel. O próximo passo foi fazer uma paródia com a música: Asa Branca (Humberto Teixeira) 

que falasse da meta e dos passos para alcançar a meta. A musicoterapeuta deu um exemplo 

parodiando – exemplificando e cantando: O quê que você vai fazer pra chegar na sua meta? 

(utilizando o refrão da musica Asa Branca). Os participantes ficaram livres para utilizar os 

instrumentos musicais. 

Processamento: Comentários sobre as paródias. Foram ressaltados pela 

musicoterapeuta os aspectos pelos quais os participantes já estavam fazendo para alcançar 

suas metas, buscando a tomada da consciência e a valorização das atitudes. Ao final, os 

participantes foram avisados do “Amigo secreto musical”, que seria revelado na próxima e 

última sessão. Para isso, eles deveriam pensar em uma música para presentear o colega. 
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Sessão X
10

 

Número de participantes: sete  

Objetivos: Aplicar os questionários (LIPP e WHOQOL-Bref); preparar o grupo 

para o final do processo; e aplicar a entrevista semi-estruturada. 

Aquecimento: relaxamento corporal com a audição de uma música.  

Desenvolvimento: Foi revelado o amigo secreto musical. Em seguida foram 

entregues os envelopes com as qualidades correspondentes a cada participante do grupo (a 

construção dos envelopes e a atribuição das qualidades foram solicitadas pela musicoterapeuta 

na sétima sessão).  No final dessa sessão, cada participante leu suas qualidades. 

Processamento: Para o fechamento da sessão, a musicoterapeuta sugeriu que eles 

compusessem uma música ou escolhessem uma música que representasse o processo pelo 

qual eles passaram. Ao final, foi aplicada a entrevista semi-estruturada (Anexo VIII). 

 

4.2.2.3 Análises das Sessões de Musicoterapia 

 

Após a descrição sucinta das sessões musicoterapêuticas realizadas, faz-se 

necessário acrescentar observações e comentários a respeito do processo (métodos 

musicoterápicos utilizados e postura terapêutica) e das ações desenvolvidas com o grupo, bem 

como citar as músicas que marcaram a trajetória dos participantes. Tem-se a intenção de 

destacar todos os aspectos que foram considerados imprescindíveis para a compreensão do 

processo musicoterapêutico vivenciado, tendo-se como embasamento o referencial teórico 

apresentado inicialmente.  

As experiências de Re-criação Musical foram utilizadas com maior freqüência 

durante a pesquisa. Sabe-se que neste tipo de experiência o indivíduo pode aprender, executar, 

reproduzir qualquer tipo de música vocal e/ou instrumental apresentada como modelo. De 

acordo com a clientela atendida, nota-se que a experiência de re-criação teve como um de 

                                                           
10

 Antes de se iniciar a última sessão, foi realizada a segunda aplicação dos testes ISSL e WHOQOL-bref 

(Anexos VI e VII) e da entrevista semi-estruturada (Anexo VIII). 
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seus objetivos desenvolver habilidade de comunicação de idéias e de sentimentos (Bruscia, 

2000). 

Observa-se que a Re-criação vocal, como uma variação da experiência re-criativa, 

predominou durante os atendimentos, envolvendo assim os participantes com o cantar, 

reproduzindo vocalmente materiais estruturados ou canções pré-compostas, entoando canções 

ou lendo as músicas. 

 De acordo com Milleco Filho, Milleco e Brandão (2001), o canto é um recurso 

capaz de abrigar diversas funções na musicoterapia como o canto falho, o canto como prazer, 

o canto como expressão de vivências inconscientes, o canto comunicativo, o canto como 

resgate, o canto como desejante e o canto corporal.  Chagas (1990) aponta que o ato de cantar 

possibilita a mobilização emocional, podendo exercer a função de clarificar e integrar as 

ideias e os sentimentos.  

A improvisação instrumental referencial, uma variação da experiência de 

improvisação, foi utilizada na segunda e quarta sessões. Nesta experiência, na qual o cliente 

improvisa com instrumentos musicais para retratar sonoramente algo não musical (por 

exemplo, um sentimento, uma idéia, um assunto, etc.), buscou-se estabelecer um canal de 

comunicação não-verbal e uma ponte para a comunicação verbal, além de desenvolver 

habilidades grupais, desenvolver a criatividade, a liberdade de expressão, a espontaneidade e a 

capacidade lúdica.  

A experiência de composição foi utilizada na oitava sessão através das variações: 

paródias de canções, onde o cliente substitui palavras, frases, ou a letra inteira de uma canção 

existente; e escrever canções, onde há a composição de uma canção original. (Bruscia, 

Op.Cit)  

Como experiências receptivas, nas quais o sujeito ouve música, igualmente 

descritas por Bruscia, foram usadas as variações: Lembranças (Musicais) com Canções, em 

que o terapeuta de forma conscientemente induzida, pergunta ao cliente que canção ou música 

vem à sua mente com referência a uma questão ou evento em particular do processo 

terapêutico em andamento; Comunicação musical com Canções, em que o terapeuta pede ao 

cliente para escolher ou trazer uma canção gravada que expresse ou revele algo sobre o cliente 

que seja relevante para a terapia, ou o terapeuta seleciona uma gravação que comunique algo 

relevante para o cliente (os dois tipos foram empregados durante os atendimentos); e o 
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Relaxamento Musical, na qual a escuta musical objetiva reduzir o estresse e a tensão, reduzir 

a ansiedade ou aumentar o condicionamento contra a ansiedade. 

A experiência Relaxamento Musical foi empregada em todas as sessões durante 

os momentos de aquecimento, descritos no sub-ítem anterior, visando o relaxamento e a 

diminuição dos sintomas físicos do estresse. Para isso, as músicas usadas nesta experiência 

caracterizam-se pelo ritmo e melodia constantes e ausência de letra. Nos momentos de 

aquecimento, até a terceira sessão, também foram utilizadas diferentes técnicas de 

apresentação visando cada vez mais a integração do grupo e a vinculação com a 

musicoterapeuta. 

Seguindo os relatos dos participantes na primeira sessão, descritos anteriormente, 

vários fatores causadores de estresse nos estudantes, vistos anteriormente através da revisão 

bibliográfica, puderam ser identificados, como a insatisfação com o curso, a ansiedade, 

distanciamento da família, dificuldade de aprendizagem, a falta de tempo. A dificuldade de 

falar em público apareceu como uma relevante queixa, na medida em que o estudante, durante 

o curso de graduação, tem que desenvolver essa habilidade devido às apresentações de 

trabalhos em sala de aula.  

As atividades de relaxamento corporal e respiração estiveram presentes em todas 

as sessões. O relaxamento tem sido utilizado como técnica para a diminuição dos aspectos 

emocionais do estresse. Segundo Sardá, Legal & Jablonski (2004), estas técnicas visam 

estimular certo padrão de respostas oposto ao padrão ativado por situações estressantes. Para 

estes autores, “o objetivo é reduzir a resposta de estresse por meio da indução da resposta de 

relaxamento. [...] A resposta de relaxação não é propriamente uma resposta passiva, mas sim 

ativa (produz conservação de energia)” (p.116). 

Na musicoterapia, o método da audição musical pode ser empregado com o 

objetivo de diminuir a tensão corporal. Segundo Bruscia (2000), a experiência receptiva traz 

como um de seus principais objetivos o estímulo ou o relaxamento.    

A segunda sessão objetivou a diminuição da ansiedade. A experiência de 

improvisão musical dirigida permitiu aos participantes expressar sonoramente, por meio dos 

instrumentos musicais, um aspecto que traz ansiedade. Em seguida eles compartilharam este 

aspecto entre si, sonoramente, a fim de minimizar a ansiedade. As palavras que serviram para 

expressar o sentimento em relação à vivência experenciada foram: alívio, re-encontro, 
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liberdade, bagunça boa, ansiedade, lembranças, novas perspectivas, alegria, alegria e re-

encontro, paz (grifo da autora). Todas estas palavras revelaram-se significativas para o grupo 

e mostraram que houve percepções em comum entre os participantes.  

Na terceira sessão, foi possível dar início ao tema “auto-estima”, trazendo à 

consciência dos participantes uma de suas qualidades. Isto pôde ser observado através das 

qualidades que cada um ressaltou de si mesmo, que foram: E-4 – amigo, E-9 – compreensivo, 

E-1 – sincera, E-7 – determinada, E-6 – feliz, E-2 – meiga, E-5 – divertida. 

Procurou-se trabalhar a ansiedade dos participantes através da recordação de 

canções que lembravam momentos bons e traziam alegria a eles. De acordo com Forguieri 

(2001), a simples lembrança de realizações e alegrias do passado pode iluminar e ampliar a 

vivência opressora de uma situação de contrariedade. As canções trazidas e cantadas pelo 

grupo foram:  

E-1 escolheu três músicas. A primeira foi “Canções do vento sul” (Paula 

Fernandes). A segunda, que relata ser a música que ela mais gosta de cantar foi “Quando a 

chuva passar”, de Ivete Sangalo. A terceira foi “Tocando em frente” de Almir Sater e Renato 

Teixeira. Através da canção “Quando a chuva passar”, esta participante revela a esperança do 

momento da dificuldade e do sofrimento passar.  

E-4 escolheu a música do Falamansa, chamada “Oh chuva”. Cantou o refrão: “Oh 

chuva! Eu peço que caia devagar. Só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar”. 

E-5 escolheu a música: “A Casa no campo” de Elis Regina, e verbalizou “é 

exatamente o que eu quero, uma casa no campo”. Parte que cantou: “Eu quero uma casa no 

campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais, e tenha somente a certeza 

dos amigos do peito e nada mais”. A participante mostra seu desejo de tranqüilidade, perto 

das pessoas que gosta.  

E-6 cantou a música “No dia em que eu saí de casa” da dupla Zezé de Camargo e 

Luciano, e disse que essa música remete a sua história de vida e a de sua família. Parte que 

cantou: “No dia em que eu saí de casa minha mãe me disse, filho vem cá. Passou a mão em 

meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for eu sigo com meu 

pensamento sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumine os 

passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe 

que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o 
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destino quis me contrariar. E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando a me 

abençoar”.  

Viu-se, anteriormente, que a distância da família e a mudança de cidade é um 

grande fator estressor da vida acadêmica. Ao contar a história do filho que sai de casa, esta 

canção remete à distância da família, à escolha de sair do lar e ir à busca de novos caminhos, à 

saudade dos pais. Da mesma forma, este participante veio morar em Goiânia para fazer o 

curso de graduação na UFG. Cantar a canção proporcionou a expressão dos seus sentimentos 

e a re-significação desta escolha: estar longe de casa, porém tendo a oportunidade da 

graduação.  

E-9 escolheu uma música de Roberto Carlos, “A montanha”. E disse:  

“É uma música que me traz felicidade, mas tem tanto tempo que não a ouço, eu 

não me lembro da letra dela direito. Ouvir essa música me traz felicidade, afinal de contas eu 

só tive obrigação, eu não tive direitos. Ela é uma música que ela sustenta a gente em 

relação à expectativa, ao objetivo de vida, ela dá um amparo, eu me sentia amparado (Grifo 

da autora). Parte que cantou: “uma lua no alto eu vou ouvir, uma voz que me chama eu vou 

ouvir, a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar [...]”.   

As canções escolhidas mostram no conteúdo de suas letras aspectos comuns entre 

os participantes do grupo: o desejo das dificuldades terminarem, o desejo de chegar e estar no 

lugar desejado, o desejo de estar perto de pessoas queridas como amigos e familiares. Através 

do canto destas canções, o grupo entrou em contato com a alegria, a esperança, e reconheceu 

meios de proporcionar a si mesmo momentos alegres para amenizar a ansiedade. De acordo 

com Millecco Filho, Brandão e Millecco (2001), o sujeito, ao cantar, cria ordenações no 

espaço/tempo, projeta-se combinando notas, expressa o que sente e compartilha vivencias e 

sonhos. Através do canto, resgata-se a unidade e a intensidade do viver.  Além disso, estes 

autores apontam para o canto como prazer, e explicam que o prazer é um elemento comum ao 

chiste, elemento que se faz presente no riso e no ato de cantar quando há intensidade 

emocional. 

A canção final escolhida pelo grupo para cantar foi a “Tocando em frente” do 

Almir Sater. Trecho da música que foi mais cantado: 
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 Na estrutura melódica e harmônica desta canção, observa-se a simplicidade e a 

pouca variabilidade de intervalos, além de pouca intensidade e um andamento lento. Tais 

características proporcionaram um momento de relaxamento, de estabilidade e facilidade na 

expressão das idéias e dos sentimentos. 

Sobre a capacidade de o musicoterapeuta perceber os elementos musicais contidos 

na produção/reprodução musical do paciente, Barcellos (2004) afirma que:  

 

significa não só perceber esses elementos mas ter condições de articular os mesmos 

à história do paciente, ao seu momento de vida ou, ainda, à situação na qual estes 

elementos estão sendo produzidos, com o objetivo de apreender possíveis 

significados/sentidos/conteúdos veiculados através da produção (p.83).  

 

A música, no contexto clínico musicoterapêutico, segundo a autora citada acima, 

insere-se como um objeto intermediário, através do qual se pretende o desenvolvimento do 

outro.  

Ao conduzir as sessões, procurou-se ter uma escuta atenta por parte da 

musicoterapeuta, tanto dos aspectos musicais quanto dos aspectos corporais e verbais dos 

sujeitos da pesquisa, concordando com a postura da autora, quando ressalta que “todos os 

movimentos do paciente dentro da sala devem ser objeto de ‘escuta’ por parte do 

musicoterapeuta” (BARCELLOS, 2004, p.82). 

Na condução do grupo, a musicoterapeuta propôs jogos e atividades, ouviu 

opiniões, acatou diferentes pontos de vista, e, da mesma forma, compartilhou idéias e opiniões 

tendo como embasamento de sua postura a fenomenologia existencialista. A confiança e o 

respeito formaram os pilares da relação entre a musicoterapeuta e o grupo. 

Na quarta sessão os participantes puderam entrar em contato com situações e 

atividades que eles não gostam de vivenciar e também com aquelas que gostam de realizar. O 

grupo foi dividido em dois, e cada subgrupo escolheu primeiramente algo que não gosta de 

fazer para sonorizar em uma improvisação. Em seguida sonorizaram algo que gostam de 

fazer. Foi dado o tempo de cinco minutos para cada improvisação, sendo que o tempo para a 

“É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder 

sorrir, e é preciso a chuva para florir [...] Cada um de nós 

compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser 

capaz, de ser feliz”. 
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improvisação musical foi controlado pela musicoterapeuta.  Ao final das duas improvisações 

eles puderam falar dos sentimentos e sensações que tiveram.  

O primeiro subgrupo escolheu, como algo que não gosta de fazer, “ir a um 

velório”, e o segundo, escolheu “lavar a louça”. Os sentimentos que apareceram da 

improvisação musical do que não gostam de fazer do primeiro subgrupo foram: tensão, 

cansaço, tristeza. Os sentimentos do segundo subgrupo foram: agonia, sensação que não ia 

terminar nunca, cansaço (Grifo da autora). Em ambos os subgrupos houve sentimentos em 

comum.  

Como algo que gostam de fazer, o primeiro subgrupo escolheu “ouvir música” e 

cada um improvisou o som que queria. O segundo escolheu: “dançar”. Os participantes 

tocaram a música Asa Branca (Humberto Teixeira) . Os sentimentos que apareceram após esta 

improvisação musical foram: tranqüilidade, leveza, harmonia, satisfação (Grifo da autora).  

Ter o mesmo tempo (cinco minutos) para cada experiência de improvisação 

musical foi importante para que percebessem que o tempo para fazer algo que não gostam 

parece ser maior do que o contrário, ou seja, cinco minutos sobre o agente estressor é um 

tempo interminável. Forguieri (2001, p.43) assinala que:  

costumamos experenciar o nosso existir como um fluxo contínuo, decorrendo de 

uma “velocidade” e “intensidade” que se alternam de acordo com a nossa maneira 

de vivenciar as situações, que é sempre acompanhada de algum sentimento de 

agrado ou desagrado. Os instantes vivenciados com sintonia e contentamento 

decorrem rapidamente, enquanto os momentos de preocupação, contrariedade, ou 

tédio decorrem devagar. Tais alterações acontecem apenas em nosso temporalizar, 

não interferindo no tempo marcado pelo relógio, pois neste os instantes mantém, 

sempre, a mesma duração. 

 

Falou-se também na sensação de fazer algo que gosta depois de fazer o que não 

gosta. A maioria do grupo disse que a sensação foi de: tranqüilidade, alegria, alívio e 

descontração (Grifo da autora).   

Dessa forma, o grupo pôde perceber que sempre haverão aspectos ou situações 

dos quais não gostam, como lavar as louças, e, também, situações que não estão sob controle 

ou opção de escolha, como a morte e a ida a um velório. Tais situações podem ser geradoras 

de estresse físico e emocional. Porém, buscar algo que gostam de fazer, proporcionando a eles 

mesmos momentos de prazer, alegria e descontração, é uma escolha que cada um pode fazer 

por si mesmo, além de ser um recurso de enfrentamento e alívio do estresse.  
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Este momento foi importante para o reconhecimento das coisas boas que já 

fizeram, que fazem ou podem fazer, entrando em contato com o sentimento de gratidão, ao 

invés de se lembrarem apenas dos fatos ruins que passaram ou têm passado. Dentre as seis 

virtudes definidas pela Psicologia Positiva (SELIGMAN, 2004), está a transcedência, que 

abrange as seguintes forças pessoais: apreciação da beleza, gratidão, otimismo, 

espiritualidade, perdão, bom humor e entusiasmo. 

Em relação à auto-estima dos participantes, foi possível observar um aumento da 

mesma na medida em que foram se descobrindo capazes de fazer algo que nunca tinham feito, 

em suas falas, em suas posturas corporais e também na altura do tom da voz (principal meio 

de comunicação). Um momento marcante foi quando E-6, durante o aquecimento da quinta 

sessão, olhou para a câmara (filmadora) de forma descontraída e acenou um gesto de forma 

espontânea, demonstrando confiança e segurança. Lembrando que E-6 foi o participante que 

trouxe a dificuldade de falar em público, nota-se que sua atitude demonstrou uma mudança de 

enfrentamento. 

O fortalecimento da auto-estima é essencial para proporcionar o individuo 

mecanismos de defesa e adaptação. Segundo Santana (2008), a baixa-estima, a auto-cobrança 

e o perfeccionismo são pontos de acesso para a insatisfação e para o estresse. Se o indivíduo 

não está bem com ele mesmo, se não se valoriza e cobra muito de si mesmo, a cobrança e a 

pressão do dia-a-dia ganham uma força esmagadora.  

A experiência musical utilizada na quinta sessão possibilitou a cada participante 

um momento de autoconhecimento, pois tiveram que se lembrar de uma música que fala algo 

de “si”. As músicas lembradas foram muito significativas para o grupo. Dentre elas, uma 

chamou a atenção: “Eu não vou me adaptar”, do Titãs, trazida por E-5. A parte que a 

participante cantou foi:  

“Não vou me adaptar.  Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, 

Não encho mais a casa de alegria, 

Os anos se passaram enquanto eu dormia,  

e quem eu queria bem me esquecia.  

Será que eu te falei o que ninguém ouvia? 

 Será que eu escutei o que ninguém dizia? Não vou me adaptar”. 
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 Em seguida, a estudante disse: “a música que eu escolhi, “não vou me adaptar”, 

é justamente a sensação que eu tenho. O tempo vai passando, é muita responsabilidade e 

parece que eu não vou dar conta. Aí da vontade de desistir, voltar pra casa. Mas aí penso: 

Não! Tenho que continuar”.   

A canção foi um importante meio de expressão dos sentimentos da participante 

em relação ao momento atual de sua vida.  Além disso, sua letra remete ao fator que 

desencadeia o estresse: um esforço que o organismo faz para se adaptar à uma situação 

inesperada. Millecco Filho, Brandão e Millecco (2001) definem diferentes funções que o 

canto desempenha no processo musicoterapêutico. Uma delas corresponde ao canto 

comunicativo. Nele a pessoa, ao lembrar determinada canção, pode perceber imediatamente o 

sentido desse canto no momento que é entoado. Quando isso ocorre o cantar é intencional e 

clarificador de desejos e sentimentos. 

Depois, foram feitas paródias com as canções. Assim, puderam por na letra suas 

características próprias. Algumas paródias destacaram-se pela facilidade que os participantes  

tiveram ao expor os sentimentos frente às situações que viviam.  

A primeira, feita com a música “Antes que seja tarde” (John, Fernanda Takai e 

Tarcísio Moura), mostra os sentimentos da participante perante a si naquele momento e 

perante o grupo:  

“Hoje eu vim aqui, cantar uma canção, 

 encontrar com os amigos e abrir o coração.  

Mas sem parar pra pensar, comecei a rir e a relaxar. 

 Nunca sei o que se passa com meus amigos que aqui estão,  

mas é sempre bom ouví-los com uma boa canção. 

 E na verdade eu acredito na voz do coração, 

 reunindo com os amigos, com muita diversão”.  

 

Outra paródia, feita com a música de Gonzaguinha “O que é, o que é”, expõe os 

sentimentos e anseios de outra participante em relação ao seu presente e ao seu futuro:  

“Viver e não ter a vergonha de ser estudante.  

Estudar, estudar e estudar, é a beleza de ser um eterno aprendiz. 

 Ah meu Deus eu sei, que um dia eu vou ter que trabalhar eu vou, 
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 mas isso não impede que eu reflita,  

 como é difícil a vida de um estudante. 

 Mas a bolsa, ela um dia vai acabar meu irmão, 

 e aí não vai ter como escapulir não 

 e vou ter q arrumar um empregão”.  

 

Estas paródias proporcionaram um momento de grande descontração no grupo, 

onde todos deram muitas gargalhadas. Fazer as paródias foi um meio de reconhecer 

habilidades, praticarem a criatividade, e re-significar o agente estressor. No momento em que 

a participante mostra o bom humor ao falar sobre a situação fonte do seu estresse e ansiedade, 

ela mostra que deu outro significado, outra interpretação ao agente estressor.  

Lazarus (1999) aponta que o enfoque do enfrentamento ao estresse pode ser 

voltado para a interpretação que é feita da situação, revelando por quais perspectivas o 

indivíduo está dimensionando a experiência extressora vivenciada. 

Na sexta sessão, foi feito um jogo musical onde um foi o condutor através do som 

do seu instrumento musical, e o outro, foi o seguidor do som que escolheu, de olhos fechados. 

Depois, houve a troca de papéis, quando quem conduziu se tornou seguidor e vice-versa. No 

momento do jogo, quem conduziu pôde tocar diferentes instrumentos, não havendo a 

necessidade de tocar apenas um. Os instrumentos utilizados foram: violão, meia-lua, 

triângulo, bongô, flauta, guizo e ganzá. O jogo musical teve o objetivo de trabalhar o “lidar 

com o inesperado” e a dimensão eu-com-o- outro, que compreende a tolerância, o respeito, a 

estima e a solidariedade como peças-chave para relacionamentos interpessoais saudáveis 

(PETRELLI, 1999). 

Por estarem de olhos fechados, os participantes puderam perceber as sensações do 

corpo de forma mais nítida, pois os sentidos ficaram mais aguçados, e os sentimentos diante 

de uma situação inesperada. Puderam falar sobre como é lidar com o inesperado. Sobre esta 

experiência os participantes disseram que foi: desconfortante (E-8 e E-5); inesperado, vc 

nunca sabia onde vc ia chegar (grifo da autora); a sensibilidade fica mais aguçada (E-8); foi 

interessante sentir a audição e o tato mais aguçados (E-5); sensação do desconhecido (E-6).  

Dois dos três participantes presentes preferiram comandar do que ser guiados, e 

expressaram insegurança ao serem guiados pela sala de olhos vendados. O fato de a maioria 

preferir comandar pode ser explicado pelo ato de comandar dar a sensação de “controle”. 
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Porém, os participantes puderam ver que, mesmo tendo o “suposto controle”, algo inesperado 

pode acontecer, como foi o caso de E-5. No momento que E-5 foi condutora, nenhum dos 

participantes escolheu seu som, fazendo com que ela não tivesse quem comandar. Sobre isso 

ela disse: “fiquei sozinha”; “a gente sempre espera ser reconhecido” (grifo da autora). 

Outra participante falou sobre o outro participante “ter atrapalhado” ela chegar onde queria 

demonstrando irritação: “Percebi num momento que ela estava seguindo o mesmo som que 

eu, e fiquei muito irritada, ela estava competindo comigo pelo mesmo som” (E-8).  

Neste momento da sessão foi possível trabalhar aspectos da relação eu-com-o-

outro por meio da tolerância e respeito. Santana (2008) ressalta alguns aspectos relacionados 

à comunicação e relacionamento interpessoal que podem ser trabalhados na dimensão eu-

com-o-outro, como: se comunicar de maneira eficaz, aprender a pedir, aprender a dizer não, 

deixar de deduzir precipitadamente nas relações, deixar de jogar o que é responsabilidade sua 

no outro e deixar de pegar responsabilidades que não são suas, deixar de tentar controlar o que 

não depende dele. A musicoterapeuta enfatizou que não se tem controle sob o outro, pois o 

outro é um ser com características próprias, livre para escolher o que quer. Tem-se o controle 

somente sobre si mesmo. 

A musicoterapeuta falou também da importância de cada um valorizar suas 

atitudes, mesmo que o resultado não tenha saído como o esperado, procurando valorizar o que 

foi positivo, e não o negativo, por exemplo, no caso do jogo: “me desequilibrei” (porém 

seguiu em frente); “ninguém me seguiu” (mas fiz o que estava ao meu alcance).  

A experiência também remeteu aos participantes lembranças da infância que, 

segundo eles, foi tanto por causa dos sons dos instrumentos escolhidos (pandeiro, atabaque, 

flauta, violão e meia lua), quanto por causa da similaridade do jogo com brincadeiras infantis 

como “a cobra-cega”.  

De acordo com Forguieri (2001), faz parte do ser humano trazer o passado, por 

meio de lembranças, assim como o futuro, para o instante atual de sua existência.  Isto implica 

na autotranscedência, que contribui para a consciência de si e para o autoconhecimento. Neste 

sentido, a pessoa que é abrange tanto quem ela já foi no passado, como quem é e está sendo 

no presente,  e quem pretende ser no futuro.   

Na sétima sessão, através da audição musical das músicas que cada participante 

havia trazido nas sessões anteriores, o grupo lembrou-se de situações passadas nas sessões de 
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musicoterapia, trouxe lembranças de vivências particulares e de familiares. A experiência de 

ouvir música foi essencial neste momento do processo musicoterapêutico, já que a música traz 

em si aspectos culturais e remete à sentimentos de nacionalidade (o país, e a região que 

nascemos) e familiaridade (família e pessoas que convivemos).  

Um momento marcante foi quando a participante E-3 compartilhou e se 

emocionou ao afirmar: “As músicas religiosas me lembraram a minha infância, quando eu ia 

pra igreja com minha mãe e com meu pai. Foi uma emoção diferente, eu me vi lá, quando eu 

tocava piano e, eu não lembrava mais desse tempo. Isso me trouxe pra perto dos meus pais, 

deu saudade”.  

A fala desta pós-graduanda vai ao encontro do estudo feito por Gama et al (2010) 

citado anteriormente, que assinala que a mudança de cidade e a distância da família são 

grandes fontes de estresse para o estudante de graduação e pós-graduação. Foi importante pra 

cada participante do grupo compartilhar seus anseios e dificuldades, percebendo que a maior 

parte deles eram comuns entre eles.  

A música muitas vezes faz com que a gente reviva momentos de nossa vida, 

momentos que nos marcaram.  Sentir e tomar consciência que estes momentos fazem parte do 

que somos é uma forma de autoconhecimento. A musicoterapeuta reforçou para o grupo que 

lembrar o passado é indispensável para compreender quem somos hoje, pois nos ajuda a 

vislumbrar o que podemos ser.  

Sobre a consciência de si e o autoconhecimento, Forguieri (2001, p.32) nos diz 

que ambos implicam a autotranscendência, que é a capacidade do ser humano de ultrapassar o 

momento concretamente presente, o aqui e agora, o espaço e o tempo objetivos. Dessa forma, 

a pessoa traz o passado e o futuro para o instante atual de sua existência e se reconhece como 

sujeito responsável por suas decisões e seus atos. É essa capacidade que, segundo a autora, 

constitui a base da liberdade humana, pois permite ao ser humano tanto voltar-se ao passado 

como, ao mesmo tempo, lançar-se no futuro para refletir e avaliar seus próprios recursos e as 

possibilidades para enfrentar, não apenas a situação imediata, mas para ir muito além dela.  

Na oitava sessão o grupo, que foi dividido em dois, entrou em contato com fatores 

estressores por eles apontados através da improvisação musical referencial (Bruscia, 2000). 

Esta experiência, na qual o indivíduo improvisa com instrumentos musicais para retratar 

sonoramente algo não-musical, tem como objetivos estabelecer um canal de comunicação 
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não-verbal e uma ponte para a comunicação verbal, desenvolver a criatividade, a liberdade de 

expressão, a espontaneidade, os sentidos, e habilidade perceptivas (Op. Cit).  

O subgrupo A (composto por E-4 e E-5) iniciou percutiu os instrumentos bongô e 

atabaque com ritmo igual e intensidade forte e foi diminuindo o ritmo e a intensidade, fazendo 

com que o som ficasse decrescente. Ao terminar, eles disseram que o som descreveu a 

situação de fazer uma avaliação, uma prova. Sobre esta situação, E-4 disse: “é tenso e o 

coração dispara”. E-4, sobre o som que fizeram, disse: “esse som ele é horrível, é de um 

momento que a gente está muito tenso”. 

O subgrupo B (composto por E-1, E-2 e E-9) utilizou os instrumentos musicais: 

metalofone, meia-lua e pratos. O som foi iniciado por E-1, que usou o metalofone de forma 

ascendente e lenta. Quando o metalofone parou, E-2 toca a meia-lua com forte intensidade, e 

em seguida E-9 faz o mesmo com os pratos. Depois de uns instantes, E-1 volta a produzir o 

mesmo som do início, e todos param juntos. Explicando o som do seu subgrupo (B), E-1, 

disse: “o metalofone representou o tempo, seria o professor falando que a gente tinha que 

executar aquela tarefa e que a gente não tem muito tempo. Daí a necessidade do barulho, 

porque tem muito pouco tempo, então é uma tensão dentro da gente, é um barulho, é aquela 

coisa, e aí quando a gente tem que terminar, é o barulho, com o tempo falando que está 

acabando”.  

No momento em que a musicoterapeuta perguntou qual foi a percepção do 

subgrupo B para a produção do subgrupo A, que foi o primeiro, E-1 afirmou: “soou como 

uma pressão, é como se fosse um relógio na cabeça o tempo todo, dizendo vamos, vamos, 

vamos!  Acabou, não tem mais tempo”.  

Destaca-se que os dois subgrupos trouxeram situações estressantes semelhantes: a 

avaliação e o trabalho acadêmico. Na primeira, você tem um prazo para executá-la. No 

segundo, você tem um prazo a cumprir. Assim a musicoterapeuta perguntou ao grupo: o que 

poderia amenizar essa situação [avaliação e provas]. Este questionamento foi o meio 

escolhido pela musicoterapeuta para propiciar ao grupo a reflexão e compreensão acerca de 

sua realidade, visando a abertura para a liberdade de escolha e responsabilidade. 

De acordo com Forghieri (2001), a realidade para o ser humano tem origem na 

compreensão que ele tem das situações que vivencia, implicando as três dimensões temporais 

do existir: comom ele tem sido (passado, como está sendo (presente) e como poderá vir a ser 
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(futuro). Quanto maior for a abertura do indivíduo à percepção e compreensão de sua vivência 

no mundo, de acordo com a realidade, maior será a liberdade de escolher. Escolher exige 

responsabilidade para assumir o risco da imprevisibilidade das conseqüências de nossa 

decisão. 

Os participantes mostraram, por meio de suas falas, que compreenderam a 

realidade e tomaram consciência de seus atos, da dificuldade de se organizarem e de 

estabelecer prioridades sobre o é mais urgente em seu dia-a-dia: 

 E-1 disse: “não é questão de tempo; mesmo que o professor dê mais tempo, a 

gente se atrasa; acho que o que falta é organização”;  

E-2 completou: “uma disciplina”;  

E-9 complementou: “um planejamento”, e em seguida o restante do grupo 

concordou.  

E-4 disse: “eu estou vivendo isso que ela falou, eu tenho que entregar um projeto, 

e desde antes de ontem estou enrolando...”; 

 E-9: “porque a gente dispersa demais”.  

E-4 concordou: “eu não sento e escrevo”.  

E-1 disse: “estudar pra prova não é assim – estudar pro dia da prova – você tem 

que sair daquela disciplina já tentando estudar pra chegar no dia da prova e ficar mais 

fácil”.  

E-2: “tem que ser contínuo o estudo”. (Grifos da autora) 

Então, a musicoterapeuta reforçou que eles são responsáveis pelos seus atos, e 

cabe a eles escolherem ter atitudes favoráveis a eles mesmos, como por exemplo, não deixar 

para estudar para a prova na última hora. Esta seria uma atitude de “prevenção do estresse” no 

período das avaliações.  

Uma das falas chamou mais a atenção: E-1: “eu sou muito racional. Eu era muito 

sentimental, eu utilizava muito do meu temperamento do sanguíneo e do melancólico, então 

eu utilizava os artifícios que tinha, mas eu adquiri em mim uma chamada pressão que faz 

com que eu fosse perfeccionista e racional. Ou, pra quebrar uma pessoa perfeccionista e 

racional não é fácil não”.  
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Nesta fala de E-1, é possível observar os rótulos que ela coloca em relação ao seu 

temperamento e sua auto-cobrança. Após esta fala, a musicoterapeuta perguntou ao grupo 

todo: o que o perfeccionismo faz com a pessoa? O questionamento da musicoterapeuta visou 

o fortalecimento da auto-estima e diminuição do perfeccionismo e consequentemente da auto-

cobrança. A resposta do grupo foi: “a pessoa se cobra demais” (E-2). Dessa forma, fez-se 

necessário, no momento, explicar que é preciso ter a consciência de que você faz o seu 

melhor, que estamos num processo de aprendizado, e que somente o tempo e a experiência vai 

nos possibilitar fazer certas coisas cada vez melhores.  

A tolerância consigo mesmo e a necessidade de reflexão sobre formas de 

organização do tempo foram outros aspectos ressaltados pela musicoterapeuta. Assim, foram 

sugeridas algumas estratégias para priorizar tarefas, inclusive aprender a dizer não a 

determinadas solicitações. Algumas falas dos participantes foram: “eu sofro muito pra dizer 

não” (E-4); “é muito difícil” (E-9).  

Devido a dificuldade de “dizer não” ter aparecido na fala dos participantes, foi 

feita uma intervenção pela musicoterapeuta, pedindo que cada um pensasse em uma situação 

na qual quisesse dizer não. Frente ao sentimento trazido, pediu-se que expressassem o “não” 

musicalmente, através da improvisação musical dirigida.  

Neste momento, a improvisação musical dirigida foi indispensável para que 

conseguissem sonorizar o “não”. Isto porque nesta experiência musicoterápica os 

instrumentos musicais percussivos e o ritmo marcado sustentaram a voz e impulsionaram a 

velocidade e intensidade forte do som produzido pelo grupo. 

Algumas falas dos participantes em relação ao sentimento de falar “não” 

mostraram que os participantes do grupo perceberam a importância do falar “não” e puderam 

entrar em contato com os sentimentos decorrentes do falar “não” como o sentimento de 

liberdade:  

E-2: é bom “falar não”, porque geralmente lá fora a gente não pode falar não. 

Aqui a gente pode falar não pra mãe, pra chefe. Não para os trabalhos.  

E-5: foi bom, foi como se a gente fizesse um compromisso com a gente mesmo, 

não quero mais isso, não faço mais aquilo. (Grifo Nosso) 

E-4: o não é muito forte, e pra quem não está acostumado a dizer não, soa como 

algo negativo. 
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Neste momento trabalhou-se também a questão eu-comigo e eu-com-o-espaço 

(AUGRAS, 1986), pois o “não” delimita o seu espaço como pessoa, o que você aceita e o que 

você não aceita. Isto possibilitou aos participantes terem maior consciência de si mesmos e de 

seus desejos, aumentando o autoconhecimento: 

E-9: foi essa sensação que eu tive: de execução do não, de determinação e 

também a sensação de planejar no sentido de executar esses desejos, esses anseios...”  

E-4: eu mentalizei muito forte o que eu preciso falar não, agora é por em prática.  

E-1: o não muitas vezes é motivo de crescimento pessoal.  

E-9: me senti livre das coisas que eu quero dizer não; livre daquilo que me 

aprisiona.  

Vê-se que o “falar não” deu a eles a sensação de liberdade, objetivo trabalhado 

nesta atividade. 

Com a fala de E-5: “não estamos preparados para receber um não”, a 

musicoterapeuta falou novamente sobre a relação eu-com-o-outro, as expectativas que 

colocamos no outro, o que pode gerar frustração e estresse, e que temos controle somente de 

nós mesmos.  

A musicoterapeuta, tendo sempre o cuidado de trazer as questões discutidas para a 

realidade acadêmica deles, perguntou qual o “não” que poderiam dar em uma situação de 

prova. E-5 responde: “não vou deixar pra depois”, e o restante do grupo concorda. Esta fala 

deixa claro que foi possível proporcionar ao grupo uma estratégia de enfrentamento a uma 

situação estressora que depende da escolha de suas próprias ações.  

A importância deste tipo de enfrentamento do agente estressor está no fato de que 

ele depende da ação do indivíduo, de sua escolha, e não do outro ou de outra situação. Neste 

sentido, a pessoa passa a se responsabilizar de forma consciente por seus atos e suas escolhas, 

o que traz uma atitude preventiva e promotora de saúde. Segundo Melendez & Grau Abalo 

(2005), ações promotoras podem ser também preventivas, na medida que a promoção está 

ligada à potencialização de recursos protetores, dentre eles atitudes, motivações. Chiesa 

(2005), seguindo o pensamento de Tones (1994), diz que a atuação na perspectiva da 

promoção da saúde compreende quatro dimensões: ampliar as oportunidades de escolha, 

alertar sobre suas possíveis conseqüências, desenvolver trabalhos educativos que incorporem 
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a reflexão sobre a realidade vivida, estimulando a discussão sobre quais seriam as mudanças 

possíveis e, finalmente, instrumentalizar com habilidades necessárias para a realização das 

mudanças necessárias.  

Sobre a escolha, Forguieri (2001), nos diz que o ser humano vivencia o 

sentimento de ser livre no momento anterior à tomada da decisão, que é quando se abrem as 

múltiplas possibilidades do ser existir. Mas, não se pode escolher e concretizar 

simultaneamente, todas as potencialidades. Cada escolha efetuada implica na renúncia de um 

número enorme de possibilidades. Ao assumir a decisão de uma escolha, o indivíduo passa 

para as limitações e as exigências da realidade e, então, parte para a ação. “Ao escolher, 

planejar e agir, vou conhecendo o mundo e a mim mesma, sendo correndo o risco de por à 

prova os meus projetos” (p.49). 

Para elaborar todo o conteúdo discutido, dando fechamento ao tema da sessão, foi 

proposta a criação de uma composição musical, cuja letra e melodia são descritas a seguir: 
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Figura 14 - Canção do Grupo de Musicoterapia 

Ao analisar a letra da composição, notam-se alguns aspectos trabalhados nesta 

sessão e durante todo processo, descritos abaixo:   

 “Eu não vou mais enrolar” e “Não vou mais nocegar
11

”: ressaltou a 

consciência da liberdade de escolha e a decisão tomada;  

 “Vou cumprir os prazos” e “me organizar”: mostrou a reafirmação das 

ações necessárias para o cumprimento das escolhas, dentre elas a 

administração do tempo e o estabelecimento de metas de vida; 

 “Vou amar mais a vida”: significou que, deste momento em diante, eles 

serão mais positivos, tendo um olhar de gratidão para a vida; 

                                                           
11

 Nocegar, segundo os participantes, é um termo usado pelos estudantes que significa boicotar, não prestar 

atenção. 
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 “Por isso é necessário, falar não”: demonstrou o aumento da 

autoconfiança; 

 “Eu vou cumprir essa missão e assim ser feliz, feliz!”: clarificou suas 

expectativas para o futuro e o aumento da esperança. 

A linha melódica da composição realizada remete-se a canção “Marinheiro Só” 

(Domínio Público). Ao analisar o conteúdo da letra original, apresentada a seguir, nota-se 

semelhança no uso da palavra “não”. Os instrumentos utilizados, que foram: o pandeiro, o 

triângulo, a meia-lua e o guiso, também se assemelham aos instrumentos da canção original. 

A canção “Marinheiro Só”, apresentada abaixo, traz em sua estrutura aspectos culturais, 

relatando sobre a solidão de alguém que se encontra distante da sua terra natal. 

Marinheiro Só 

Domínio Público 

Eu não sou daqui, Marinheiro só! 

Eu não tenho amor, Marinheiro só! 

Eu sou da Bahia, Marinheiro só! 

De são salvador, Marinheiro só! 

Lá vem, lá vem, Marinheiro só! 

Como ele vem faceiro, Marinheiro só! 

Todo de branco Marinheiro só! 

Com o seu bonezinho Marinheiro só! 

Ô, marinheiro marinheiro! Marinheiro só! 

Ô, quem te ensinou a nadar? Marinheiro só! 

Ou foi o tombo do navio. Marinheiro só! 

Ou foi o balanço do mar. Marinheiro só! 

Milleco Filho, Milleco e Brandão (2001) expõem que as canções podem nos 

remeter ao futuro, a algo que se deseja e se espera viver. Dessa forma, o conteúdo da canção 

informa sobre os desejos de transformar o presente em algo mais prazeroso. Estes desejos 

podem apontar para as possibilidades concretas de transformação do futuro.  

O conteúdo da letra da composição mostra diversos aspectos trabalhados na 

sessão (dimensões do eu), assim como as estratégias de enfrentamento ao estresse trabalhadas 

no decorrer de todo o processo terapêutico vivenciado. 

Voltando-se para a análise musical, nota-se que as palavras "não" aparecem nas 

tônicas, enfatizando a expressão emocional do participante, visto que esta situação, de  não ser 

da cidade e não ter um amor naquele momento ("Eu não sou daqui ... Eu não tenho amor") são 

importantes para o "seu viver", na dimensão do eu, citada anteriormente.  
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Na nona sessão, a partir de uma audição musical conduzida pela musicoterapeuta, 

objetivando a visualização de um caminho a seguir, os participantes puderam vislumbrar suas 

principais metas de vida naquele momento e estabelecer as prioridades para alcançarem tais 

metas. As metas e prioridades definidas e escritas por eles após a experiência musical foram:  

 Meta (E-5): “Ficar bem comigo mesmo e viver de forma mais saudável. 

Saber esperar. Prioridades: O que vou fazer é ficar mais tempo com 

minha família, e fazer uma coisa de cada vez, sem esquecer de ter 

compromisso com minhas atividades. Só assim saberei esperar, porque as 

coisas acontecem no tempo delas. Não deixar pra depois.”  

 Meta (E-9): “Conclusão do curso acadêmico e estudar e concluir e depois 

lecionar. Prioridades: contato com professores e monitores; leituras de 

textos clássicos; organizar tempo de estudo diário; buscar ajuda pessoal; 

procurar descanso; identificar horário para estudo.” 

 Meta (E-8): “Atingir um equilíbrio em minha vida, cumprindo meus 

compromissos de trabalho e estudo de forma eficiente, mas sem deixar 

minha família e amigos e eu mesma (minha vida pessoal) de lado. 

Prioridades: me organizar (definir prioridades, segui-las e reavaliá-las 

constantemente); ser mais rápida ao responder emails; manter o foco no 

que estiver fazendo; não me dispersar; relaxar quando for a hora pra 

isso; quando estiver com a família me entregar a esse momento; separar 

um dia da semana e fazer algo com minha mãe; falar não; não me cobrar 

tanto; buscar ajuda; definir meus limites; valorizar os passos realizados; 

ter a consciência de que estou passando por uma fase.” 

 Meta (E-6): “ser mais decidido e confiante em mim, nos meus sonhos 

(realização profissional e pessoal); ajudar pessoas. Prioridades: confiar 

no meu coração; ser mais decidido; ter pulso firme e estar convicto que 

com sonhos não se brinca, é preciso realizá-los.” 

Outro aspecto vivenciado durante esta pesquisa foi a relação de respeito entre os 

participantes e a auto-valorização. Isto ficou claro na última sessão, em que cada um 

presenteou o colega com uma música, e também nas qualidades que descreveram acerca 
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deles. Apresenta-se as músicas presenteadas a seguir.  A última, “Super Fantástico”, gravada 

pela Turma do Balão Mágico, foi cantada por todos.  

Amigos Pela Fé 

Anjos de Resgate 

Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? 

E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? 

Sou eu, quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. 

Foi Deus, quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter 

Amigos, pra sempre! Bons Amigos que nasceram pela fé! 

Amigos, pra sempre! Para sempre amigos sim, se Deus quiser! 

Quem é que vai me acolher, na minha indecisão 

Se eu me perder pelo caminho quem me dará a mão? 

Foi Deus, quem consagrou você e eu para sermos bons amigos, num só coração. 

Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. 

Peço a Deus que te guarde (que te guarde, abençoe e mostre a sua face)  

E te dê a sua Paz. 

 

Paciência 

Lenine 

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de 

alma, 

A vida não para... 

Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso faço hora, vou na valsa, 
A vida é tão rara... 

Enquanto todo mundo espera a cura do mal,e  a loucura finge que isso tudo é normal. 

Eu finjo ter paciência... 

O mundo vai girando cada vez mais veloz 

A gente espera do mundo e o mundo espera de nós 

Um pouco mais de paciência... 

Será que é tempo que lhe falta para perceber? 

Será que temos esse tempo para perder? 

E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara... 

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 

Até quando o corpo pede um pouco mais de alma 

Eu sei, a vida não para, a vida não para não... 

 

 

Não é Proibido 

Marisa Monte 

Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, sundae de chocolate.  

Paçoca, mariola, quindim, frumelo, doce de abóbora com coco, bala juquinha, algodão doce e 

manjar.  

Venha pra cá, venha comigo! A hora é pra já, não é proibido. 

Vou te contar: tá divertido pode chegar!  

http://letras.terra.com.br/anjos-de-resgate-musicas/
http://letras.terra.com.br/lenine/
http://letras.terra.com.br/marisa-monte/


99 

 

 

 

Vai ser nesse fim de semana. Manda um e-mail para a Joana vir! Woo... 

Não precisa bancar o bacana. Fala para o Peixoto chegar aí!  

Traz todo mundo, 'tá liberado, é só chegar. 

Traz toda a gente, 'tá convidado, é pra dançar, 

Toda tristeza deixa lá fora; chega pra cá! 

Aquarela 

Toquinho 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. 

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. 

E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva. 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, 

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. 

Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul. 

Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. 

Pinto um barco a vela brando navegando, é tanto céu e mar, num beijo azul... 

Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. 

Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo e se a gente quiser, ele vai pousar. 

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. 

De uma América a outra eu consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. 

Um menino caminha e caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está... 

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 

Não tem tempo, nem piedade nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida e rir ou chorar... 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim, descolorirá... 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Que descolorirá! 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Que descolorirá! 

Giro um simples compasso num círculo eu faço o mundo. Que descolorirá! 

Super Fantástico 

A Turma do Balão Mágico 

Super fantástico amigo! Que bom estar contigo no nosso balão! 

Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção! 

Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão! 

Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração! 

Sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão! 

Super fantástico! No Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido! 

Sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão! 

Superfantásticamente! As músicas são asas da imaginação! 

É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção! 

http://letras.terra.com.br/toquinho/
http://letras.terra.com.br/a-turma-do-balao-magico/
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Vamos fazer a cidade virar felicidade com nossa canção! 

Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão! 

 

O Que É, O Que É? 

Gonzaguinha 

Eu fico com a pureza da resposta das crianças! 

É a vida, é bonita e é bonita. 

Viver! E não ter a vergonha de ser feliz 

Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser um eterno aprendiz. 

Ah meu Deus! Eu sei, eu sei 

Que a vida devia ser bem melhor e será 

Mas isso não impede que eu repita 

É bonita, é bonita e é bonita. 

E a vida! E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. 

Ela é a batida de um coração. 

Ela é uma doce ilusão. 

E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? 

Ela é alegria ou lamento? 

O que é? O que é? Meu irmão! 

Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo 

É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. 

Há quem fale que é um divino mistério profundo 

É o sopro do criador numa atitude repleta de amor. 

Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. 

Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. 

E o verbo é sofrer... 

Eu só sei que confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. 

Somos nós que fazemos a vida. Como der, ou puder, ou quiser... 

Sempre desejada! Por mais que esteja errada 

Ninguém quer a morte. Só saúde e sorte! 

E a pergunta roda. E a cabeça agita. 

Eu fico com a pureza da resposta das crianças 

É a vida, é bonita e é bonita! 

 

Estas músicas trazem no conteúdo de suas letras aspectos comuns como: amizade, 

confiança, esperança, fé, vida, o cantar, futuro, tempo, a estrada, o caminho, paz, calma, 

mundo. Todos estes aspectos estiveram presentes nas sessões de musicoterapia, através das 

relações interpessoais entre os participantes, das canções trazidas por eles, dos temas 

terapêuticos, das experiências musicais vivenciadas, no decorrer de todo o processo 

musicoterapêutico. O aparecimento destes aspectos nas canções expressa a forma que cada 

um significou o processo. Sobre a música que trouxe (Aquarela), E-8 disse: “acho que ela 

tem tudo a ver com o que a gente vivenciou aqui no grupo”. 

http://letras.terra.com.br/gonzaguinha/
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Ao final do amigo secreto musical, foi pedido para que o grupo escolhesse uma 

música que simbolizasse o que eles vivenciaram nos encontros da Musicoterapia. O grupo 

escolheu a música “O que é, o que é?”, de Gonzaguinha. Todos cantaram, tocando os 

instrumentos de percussão. As palavras ditas para resumir o que estavam levando do processo 

foram: saudade; leveza; descoberta e satisfação. 

 

4.2.2.4 Entrevistas Semi-Estruturadas (Anexo VIII) 

 

Nesta subseção apresenta-se cada item abordado nas questões da entrevista semi-

estruturada e as respectivas respostas de cada participante que esteve presente na última 

sessão e que foram incluídos em todos os resultados quantitativos e qualitativos apresentados 

anteriormente. A entrevista semi-estruturada foi aplicada com o objetivo de averiguar a 

percepção do participante em relação ao seu estado psicoemocional, à participação no grupo 

de Musicoterapia e à contribuição da Musicoterapia na qualidade de vida. 

 

Quanto à participação no grupo de Musicoterapia no Programa Saudavelmente:  

E-1: “Participar deste programa até o fim foi importante para mim. Eu precisava 

ouvir mais os outros e perceber que cada um possui um dom especial”.  

E-2: “Gostei muito da experiência de participar do grupo de musicoterapia”.  

E-4: “Foi de fundamental importância, pois quando estive com estresse o grupo 

me ajudou muito, proporcionando várias dinâmicas onde pude controlar minha ansiedade e 

consequentemente meu estresse.   

E-5: “Foi uma experiência maravilhosa e muito proveitosa”.  

E-6: “Foi muito importante para que eu pudesse interagir com pessoas, 

diminuindo a carga do estresse, e por seguinte me reconhecendo como pessoa – auto-

análise”.  

E-8: “Para mim, essa experiência foi bastante interessante e proveitosa. Me fez 

refletir diversos aspectos de minha vida atual e me estimulou a prestar mais atenção nas 

músicas, e quem sabe um dia, aprender a tocar flauta”.  
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Quanto aos aspectos importantes que levarão consigo de todo o processo 

musicoterápico:  

E-1: “Os aspectos que eu levarei será a música em tudo o que eu for fazer. Ter 

mais zelo com os meus. Sorrir mais”.  

E-2: “Aprendi a refletir sobre as questões do cotidiano e a manter a calma diante 

das dificuldades”.  

E-4: “Nossa, vou levar vários fatores, dentre esses alegria do grupo e 

principalmente das dinâmicas realizadas”. 

E-5: “A utilidade da música na nossa vida. Foi interessante perceber o quanto a 

música mexe com nossas emoções”.  

E-6: “O de aprender a lidar com o inesperado, mantendo a calma e 

tranqüilidade, processo feito em grupo, conjunto”. 

E-8: “Algumas das sessões foram bem marcantes e relaxantes, sendo que os 

aspectos mais relevantes para mim foram: o aprendizado de estar consciente do inesperado 

em nossas vidas, a constante busca pelo equilíbrio interior, ser tolerante e respeitar o 

próximo. Um outro aspecto importante foi valorizar as minhas conquistas e progressos, por 

menores que eles sejam, ou pareçam ser”.   

 

Quanto às competências interpessoais e o estado emocional após a finalização dos 

atendimentos:  

E-1: “Mais calma e confiante. Menos agressiva. Gostaria que tivesse mais”. 

E-2: “Mais leve e tranqüila após o processo musicoterápico”.  

E-4: “com certeza, posso dizer que hoje já estou sarado do meu estresse. Devo 

muito essa melhora ao grupo terapêutico (musicoterapia)”.  

E-5: “Me sinto mais tranqüila, segura. A musicoterapia contribuiu para que eu 

me sentisse melhor”. 

E-6: “Uma melhora ainda nunca atingida por mim (pessoa); foi algo inesperado, 

fruto do trabalho em grupo”.  
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E-8: “Acredito que o meu estado emocional esteja melhor hoje em relação ao 

início das sessões, mas observo que este processo é contínuo e gradual, portanto mesmo com 

o fim da musicoterapia, preciso continuar buscando ajuda para me equilibrar totalmente”.  

 

Quanto à contribuição da Musicoterapia para a qualidade de vida:  

E-1: “Sim. A música mexe com a sensibilidade do ser humano. Para a minha vida 

concretizar minha vocação perante os meus medos. E pretendo continuar com tratamentos 

assim”. 

E-2: “Sim, contribuiu muito”. 

E-4: “Sim. Me possibilitou uma auto-estima, tendo efeito na minha vida pessoal e 

interpessoal”. 

E-5: “A influência da Musicoterapia refletiu nas minhas atividades cotidianas. 

Passei a ter um maior controle sobre o meu emocional, o que foi de suma importância. Pois 

antes da terapia me abalava facilmente”.    

E-6: “E muito”. 

E-8: “Sim, acredito que sim. Mesmo com uma rotina tão louca de viagens, 

consegui ter a sorte de vir na maior parte das sessões, o que me deixou bem feliz. E já faz um 

tempo que tenho “sofrido” antecipadamente pelo fim das sessões... Apesar de vários 

sintomas de estresse ainda persistirem, eu hoje tenho mais consciência dessa realidade e de 

como enfrentá-la”.  

 

4.2.3  Discussão dos Dados 

 

Através do levantamento bibliográfico feito anteriormente, procurou-se 

compreender o desenvolvimento do estresse, seus sintomas, as consequências do estresse 

prolongado e o estresse no meio acadêmico, detectado em estudantes de graduação e pós-

graduação.   
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No que se refere à compreensão teórica do estresse, dada a multidimensionalidade 

do fenômeno, o pesquisador ou clínico, é quase que forçado pelo objeto de estudo a olhá-lo de 

uma forma mais integradora, considerando suas várias dimensões (SARDÁ Jr. et al 2004, 

p.54). Assim, buscou-se compreender tanto os aspectos físicos, como apreender a 

subjetividade advinda do processo musicoterapêutico desenvolvido e o sentido das falas dos 

participantes.  

O grupo caracterizou-se pela heterogeneidade em alguns aspectos.  Nota-se, 

através das Figuras 1 e 2 que 67% do grupo foi composto por mulheres e 78% eram 

graduandos. A pesquisa de Luz et al (2009) verificou que, quando comparados os gêneros, as 

mulheres apresentam maiores níveis de estresse. O fato dos pós-graduandos corresponderem a 

minoria do grupo (22%) foi ao encontro do que demonstra o estudo de Duque, Brondani e 

Luna (2005), citado anteriormente, no qual verificou que os pós-graduandos utilizam-se de 

estratégias indiretas de enfrentamento ao estresse, empregadas apenas para aliviar o grau de 

tensão e não evitá-lo. Estes mesmos autores chamam atenção para esta atitude tomada por 

pós-graduandos ao considerar o alto grau de instrução destes sujeitos.  

A Figura 3 mostra que, dos nove participantes, cinco não nasceram na cidade de 

Goiânia, correspondendo a 55% do grupo. Esta figura também clarifica que as idades dos 

participantes variaram entre: 20 e 51 anos e, do total de seis acadêmicos avaliados antes e 

após as sessões de Musicoterapia, quatro estavam cursando o terceiro e o quarto anos. 

A avaliação do nível do estresse (ISSL), feita antes de se iniciarem as sessões de 

musicoterapia, mostraram que parte dos participantes, quatro (4) dos nove (9) iniciais, 

estavam na fase de resistência, fase do estresse em que, segundo Lipp (2003; 2004), o 

organismo tende a se adaptar, buscando o equilíbrio, o que pode gerar sensação de desgaste 

generalizado e dificuldades com a memória. Dois participantes estavam na fase de quase-

exaustão, um (1) na fase de alerta.  Em outros dois foi possível identificar alguns sintomas 

físicos da fase de alerta e de resistência, e sintomas psicológicos da fase de exaustão, apesar 

de não terem sido classificados como em situação de estresse. A entrada destes participantes 

focou a prevenção do desenvolvimento do estresse. A figura abaixo demonstra que, do total 

do grupo, 67% estava na fase de resistência, e 33% sem estresse.  
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Figura 15 - Gráfico referente às fases do estresse no início da pesquisa. 

 

Visto que o nível de estresse do sujeito varia de acordo com a avaliação e 

interpretação subjetiva que é dada ao estressor (LAZARUS, 1999 apud SANTOS & ALVES, 

2007), procurou-se tomar conhecimento sobre as estratégias de enfrentamento ao estresse, que 

buscam a redução, eliminação ou manejo do estresse (SANTOS & ALVES, 2007). 

No ambiente acadêmico os fatores estressores não são passíveis de mudança, ou 

seja, sempre existirão as avaliações, novas situações e desafios a serem enfrentados. Em 

função disso, utilizou-se, no decorrer do processo musicoterapêutico vivenciado, tanto 

estratégias de enfrentamento com foco na emoção, visando adequar a resposta emocional ao 

fator estressor, quanto estratégias com foco no problema (SANTOS & ALVES, Op. Cit., 

LAZARUS E FOLKMAN, 1984), objetivando aumentar a capacidade para lidar com o 

estressor.  

Com a intervenção da musicoterapeuta pesquisadora e seguindo fundamentos do 

paradigma fenomenológico, procurou-se revelar novas perspectivas de interpretação e 

significação às experiências vividas como estressantes, abrir novas possibilidades de 

percepção e compreensão do “mundo” em todos seus aspectos (circundante, humano e 

próprio), e, propiciar o autoconhecimento e fortalecimento do “ser”.  

Forguieri (2001, p. 34) assinala que para a compreensão da existência do ser 

humano, é preciso levar em conta os três aspectos simultâneos do ‘mundo’: “o circundante, 

que requer adaptação e ajustamento; o humano, que se concretiza na relação e nas influências 

recíprocas entre as pessoas; e o próprio, que se caracteriza pelo pensamento e transcendência 

da situação imediata”.  
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Durante o processo musicoterapêutico, os participantes desenvolveram o 

autoconhecimento e o enfrentamento ao estresse de forma gradativa. Houve ampliação da 

autoexpressão e, consequentemente, maior liberdade para os participantes verbalizarem suas 

dificuldades pessoais e angústias relacionadas à vida acadêmica.  

Os principais fatores estressores do ambiente acadêmico, segundo Gama et al 

(2010), Luz et al (2009), Monteiro, Freitas & Ribeiro (2007), Cooke et al (2006), Lima Jr. et 

al (2002), Santos e Alves Jr. (2007) e Duque, Brondani & Luna (2005), estiveram presentes 

desde o início dos atendimentos, fato que pode ser observado na primeira sessão onde foi feito 

o levantamento das principais queixas dos participantes, que foram: dificuldade de 

aprendizagem no curso; dificuldade de memória; problemas familiares; ansiedade por causa 

do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC); dificuldade em falar em público; insatisfação com 

o curso; dificuldade nos relacionamentos interpessoais (namoro e amizades); auto-cobrança. 

A distância da família devido à mudança de cidade, apontada por Gama et al 

(2010) como fator estressor em graduandos, foi um aspecto trazido pelo grupo em três sessões 

(terceira, quinta e sétima). 

Ouvir o grupo no seu “aqui e agora” foi essencial na condução e na compreensão 

de todo o decorrer do processo, na determinação dos temas terapêuticos a serem trabalhados 

nas sessões e no estabelecimento das estratégias mais adequadas de enfrentamento ao estresse. 

Os temas terapêuticos das sessões visaram uma atuação nas dimensões: eu comigo, eu com o 

outro e eu com o tempo (FORGUIERI, 2001).  

A dimensão eu com o tempo foi trabalhada em três sentidos descritos por Santana 

(2008), sendo eles: a diminuição da ansiedade, como a pessoa vê o seu passado e o seu futuro, 

e a organização do tempo.  

A diminuição da ansiedade foi trabalhada no aquecimento das sessões, por meio 

do Relaxamento Musical (BRUSCIA, 2000), acompanhado de atividades de: relaxamento 

corporal, respiração e automassagem. As técnicas de relaxamento são consideradas 

fundamentais para a diminuição do estresse (SARDÁ, LEGAL & JABLONSKI, 2004). Na 

musicoterapia, o método da audição musical pode ser empregado com o objetivo de diminuir 

a tensão corporal (BRUSCIA, Op. Cit). 

A segunda, quarta, sexta e oitava sessões caracterizaram-se por trazer o 

enfrentamento da situação estressante e/ou geradora de ansiedade através da exposição 
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imaginária de tal situação. De acordo com Sardá Jr, Legal e Jablonski (2004), trabalhar a 

exposição ao estímulo estressor e gerador de ansiedade é importante, pois o comportamento 

de evitação mantém indefinidamente a ansiedade diante desses estímulos. 

Este sentido também foi trabalhado na terceira sessão, por meio da lembrança de 

momentos alegres, por meio de canções. De acordo com Forguieri (2001), a simples 

lembrança de realizações e alegrias do passado pode iluminar e ampliar a vivência opressora 

de uma situação de contrariedade. O amor, as alegrias e as satisfações “elevam” o indivíduo 

no seu existir, levando-o a ver com mais clareza e amplitude, tanto em relação ao significado 

de suas realizações, como ao de suas possibilidades. Millecco Filho, Brandão e Millecco 

(2001), ressaltam sobre a função que o canto tem de resgatar momentos do passado canto 

como resgate, ocorre quando, entre as milhares de canções arquivadas na memória do 

indivíduo, lembra-se apenas de uma em determinado tempo/espaço. Tal canção lembrada 

remete a situações vividas, possibilitando o resgate de um momento passado. 

Nota-se que, através das canções, os participantes trouxeram aspectos em comum 

como: esperança das dificuldades passarem (Quando a chuva passar; Ô chuva), desejo de um 

futuro melhor (Tocando em frente), sentimentos de amparo e aconchego (A montanha; A casa 

no campo). Todos estes aspectos podem ser vislumbrados na última frase do refrão da canção 

escolhida pelo grupo para cantar: “cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si 

carrega o dom de ser capaz, de ser feliz” (Tocando em frente - Almir Satter). 

Como a pessoa vê o seu passado e o seu futuro, um outro sentido da dimensão eu 

com o tempo, foi trabalhado através do ensino da gratidão e do otimismo, desenvolvendo duas 

das forças pessoais destacadas pela Psicologia Positiva (SELIGMAN, 2004). Na sétima 

sessão, a experiência da audição musical de todas as canções trazidas por cada participante 

nas sessões anteriores, trouxe lembranças das experiências compartilhadas no grupo e também 

lembranças do passado. Lembrar o passado foi indispensável para que compreendessem quem 

são hoje e quem podem se tornar amanhã.  

A música em si, ao ser ouvida, tocada, composta, tem a capacidade de significar e 

re-significar durante o tempo. Neste sentido, a canção, ouvida ontem pelo sujeito que teve um 

significado especifico, pode ter outro significado ou ser re-significada no aqui-agora.  Freire 

& Cavazotti (2007) ressaltam que os significados oriundos da experiência musical podem ser 

o resultado da interação do “horizonte de expectativa” do ouvinte com o “horizonte de 

expectativa” do compositor.  O horizonte de expectativa diz respeito a que toda experiência é 
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impregnada dos elementos de sua cultura e dos elementos da experiência individual, portanto, 

toda percepção fenomênica também o é. Dessa forma, cada vez que se escuta uma mesma 

música e a cada vez que se interpreta uma música, a recepção se dá de diferente maneira, 

posto que a experiência já não é mais a mesma (Op. Cit., p.43). Durante o processo 

musicoterapêutico vivenciado, algumas canções surgiram mais de uma vez e observou-se que 

a cada momento houve novas atribuições de sentidos e significados para os participantes. 

Outra estratégia de enfrentamento, a criação de expectativas para o futuro e o 

aumento da autoconfiança, deu-se pela especificação da principal meta de vida naquele 

momento, e na determinação das prioridades para alcançá-las. Concorda-se com Forguieri 

(2001, p.50), quando afirma que “os projetos, as conjecturas e até mesmo as ilusões e os 

sonhos fazem parte de nossa vida, estimulando-nos a seguir em frente e, de certo modo, 

fortalecendo-nos para enfrentar a “dureza” dos infortúnios e as limitações da realidade”.  

Dentro da dimensão eu comigo, foi trabalhado o autoconhecimento. Santana 

(2008) ressalta que não é possível a pessoa se gostar, se valorizar, se tolerar e se respeitar se 

ela não conhecer a si mesma. Da mesma forma, não é possível desenvolver nenhuma força 

pessoal sem o autoconhecimento. 

O trabalho de autoconhecimento deu-se por meio das experiências musicais 

denominadas lembranças com canções (BRUSCIA, 2000) e visou o fortalecimento da auto-

estima, a autovalorização, o respeito a si mesmo, a tolerância. O desenvolvimento e 

fortalecimento destas forças pessoais foram primordiais para a diminuição da baixa-estima, da 

autocobrança e do perfeccionismo, que são sentimentos que favorecem o incremento do 

estresse e foram trazidos pelo grupo em diversos momentos do processo terapêutico. Na 

terceira sessão cada participante ressaltou uma de suas qualidades (E-4 – amigo, E-9 – 

compreensivo, E-1 – sincera, E-7 – determinada, E-6 – feliz, E-2 – meiga, E-5 – divertida), 

trazendo à tona um pouco de si e se mostrando para o outro, o que trouxe auto-valorização.  

Na quarta sessão os participantes puderam vislumbrar situações e atividades que 

não gostam e que gostam de fazer. Após a sonorização de um aspecto que não gostam de 

fazer por meio da improvisação musical, os sentimentos foram: tensão, cansaço, tristeza, 

agonia, sensação que não ia terminar nunca.  Em sintonia com o que gostam de fazer, os 

sentimentos foram: tranqüilidade, leveza, harmonia, satisfação. O grupo percebeu que fazer 

algo que gosta após uma “obrigação” (como lavar a louça) ou após uma situação que não 

gosta (ir a um velório) traz sentimentos descritos por eles como: tranquilidade, alegria, alívio 
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e descontração. Houve a conscientização de que sempre haverá situações das quais eles não 

gostam de participar ou de fazer, e que estes momentos podem ser fontes de estresse.  

Proporcionar a eles mesmos momentos de tranqüilidade, alegria, alívio e descontração, 

fazendo algo que gostam e que dê prazer sempre que possível, é uma estratégia de 

enfrentamento ao estresse que depende da escolha de cada um. Lembrar das coisas boas que 

fazem ou que podem fazer trouxe o sentimento de gratidão, desviando-se o foco das 

experiências ruins.  

Nas canções lembradas e trazidas por eles na quinta sessão, que deveriam remeter 

a alguma característica própria, foi possível observar a auto-percepção de cada integrante em 

relação a si mesmo. A construção de paródias das canções foi um momento onde puderam 

expressar seus anseios, vivências do passado e desejos vislumbrados como expectativas do 

futuro, favorecendo o autoconhecimento, a criatividade, o bom humor e a abertura para novas 

possibilidades.  Zanini (2007) aponta que a união dos três tempos, passado, presente e futuro, 

pode ser propiciada e facilitada pela música, levando a visão do ser que é, em sua essência.  

Na sexta sessão, por meio do jogo musical, deu-se início ao trabalho da dimensão 

eu com o outro. Esta dimensão visou melhorar a qualidade da comunicação e das relações 

interpessoais, abrangendo aspectos como: deixar de deduzir precipitadamente nas relações, 

deixar de jogar o que é sua responsabilidade no outro e deixar de pegar responsabilidades que 

não são suas, deixar de tentar controlar o que não depende dele e aprender a dizer não.  

Durante o jogo musical os participantes entraram em contato com o inesperado ao 

ficarem de olhos vendados por alguns instantes. A relação com o “outro” deu-se onde ora um 

era o condutor, ora o seguidor do outro. Houve preferência em comandar por terem 

aparentemente mais controle da situação. Porém, a experiência do jogo mostrou ao grupo que, 

mesmo tendo “suposto controle”, algo pode não sair como esperado. Notou-se o conflito na 

relação com o outro na fala de E-8: “Percebi num momento que ela estava seguindo o mesmo 

som que eu e fiquei muito irritada, ela estava competindo comigo pelo mesmo som”. Assim, 

cada participante passou a ter nova percepção em relação ao outro e ao grupo: não se tem 

controle sobre o outro, que é um ser com características próprias e livre para escolher o que 

quer; e, tem-se controle somente sobre si mesmo. Também foi percebida a importância da 

autovalorização: valorização do que foi positivo e não do negativo na experiência.  

As experiências com as linguagens artísticas e com a musicoterapia, diretamente 

ligadas com a percepção, comunicação das sensações, das emoções e das reflexões, permitem 
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ao ser humano se perceber melhor e com isto perceber melhor o outro (OLIVEIRA & 

CHAGAS, 2008). Assim, as experiências musicais vivenciadas no processo 

musicoterapêutico possibilitaram a abertura para novas possibilidades do pensar e agir.  

Isto pode ser observado também na oitava sessão, na qual os participantes, por 

meio da experiência musical de improvisação e utilizando os instrumentos musicais de 

percussão, expressaram sonoramente uma experiência estressante: o momento da avaliação 

acadêmica (provas e trabalhos finais). Apareceram sentimentos de auto-cobrança (ligada à 

dimensão eu comigo), dificuldade em administrar o tempo (ligada à dimensão eu com o 

tempo) e dificuldade em “dizer não” (ligada à dimensão eu com o outro).   

A improvisação musical dirigida, feita em seguida pela musicoterapeuta, 

objetivou a comunicação e expressão do “falar não”. Isto fez com que o grupo vislumbrasse a 

liberdade da escolha. Constata-se isso nas falas dos participantes: E-2: “é bom falar não 

porque, geralmente, lá fora a gente não pode “falar não”; E-5: “foi bom, foi como se a gente 

fizesse um compromisso com a gente mesmo, não quero mais isso, não faço mais aquilo”; E-

9: “foi essa sensação que eu tive: de execução do não, de determinação e também a sensação 

de planejar no sentido de executar esses desejos, esses anseios...; E-9: “me senti livre das 

coisas que eu quero dizer não; livre daquilo que me aprisiona”.  

Tomar consciência das diversas possibilidades de escolha e, consequentemente, 

da responsabilidade da escolha, fez com que os participantes vislumbrassem as ações 

necessárias para a realização da mesma e se tornassem mais autoconfiantes. O grupo 

demonstrou isso quanto ao “não” que poderiam dar às provas e avaliações, daquele momento 

em diante: “não vou deixar pra depois”. Estes aspectos proporcionaram estratégias de 

enfrentamento a uma situação estressora que depende da escolha de suas próprias ações.  

De acordo com Forguieri (2001), a abertura do indivíduo para as suas 

possibilidades e seus projetos faz parte integrante do seu existir, propiciando-o vivenciar a 

liberdade tanto para mantê-lo na mesma direção, como para mudá-lo.  Mas, é necessário que o 

indivíduo aja no sentido de concretizá-los.  

A administração do tempo foi o terceiro sentido da dimensão eu com o tempo 

trabalhado com o grupo, sendo uma importante estratégia de enfrentamento ao estresse. 

Discutiu-se sobre meios eficazes de administração do tempo com o estabelecimento de 

prioridades. A musicoterapeuta teve sempre o cuidado de trazer as questões discutidas para a 
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realidade acadêmica do grupo, procurando trazer o grupo para o seu aqui-e-agora, sua 

realidade.  

A composição feita pelo grupo, ao final da sessão, para expressar o que levariam 

das experiências vivenciadas, deixou claro a mudança de pensamento e atitude do grupo de 

forma criativa.  

“Eu não vou mais enrolar, enrolar.  

Vou cumprir os prazos.  

E me organizar, e me organizar.  

Não vou mais nocegar, nocegar.  

Vou amar mais a vida.  

Por isso é necessário, falar não.  

Eu vou cumprir essa missão e assim ser feliz, feliz!” 

 

A composição musical, em uma sequência lógica de passado, presente e futuro, de 

mudanças de pensamentos negativos para positivos, denota uma construção positiva (SILVA, 

2008). A letra desta composição (paródia de canção) reflete, em sua essência, a identificação 

de todos os aspectos desenvolvidos nas sessões musicoterápicas, assim como as estratégias de 

enfrentamento ao estresse trabalhadas e adquiridas. A Figura 15 clarifica tais aspectos. 

 

 

Conteúdo da Composição 

 

Aspecto(s) Trabalhado(s) 

 no Processo 

Musicoterapêutico 

 

 

Estratégia(s) de 

Enfrentamento ao 

Estresse Trabalhada(s) 

 

Eu não vou mais enrolar 

Diminuição da ansiedade/ 

Resignificação do fator 

estressor 

Liberdade de escolha/ 

Responsabilidade 

 

Vou cumprir os prazos Administração do tempo Definição de prioridades 

 

E me organizar Autoconhecimento/ 

Organização da vida  

Definição de metas de vida 

Não vou mais nocegar Fortalecimento da 

 auto-estima  

Reconhecimento de 

Potencialidades 

Vou amar mais a vida Valorização do “eu” 

 e da vida  

Ser positivo/ Exercer a 

gratidão 

Por isso é necessário, falar 

“não” 

Eu-comigo / Eu-com-outro 

 

Autoconfiança/ Tolerância 

Eu vou cumprir essa 

missão e assim ser feliz 

Expectativas para o futuro 

 

Compromisso e esperança 

Figura 16 - Tabela representativa dos aspectos trabalhados na Musicoterapia e dos processos de 

enfrentamento abordados no conteúdo da composição do grupo. 
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A subjetividade de cada participante foi considerada e valorizada, inclusive a da 

musicoterapeuta, que levou em conta suas experiências e percepções individuais para fazer as 

intervenções terapêuticas.  

As forças pessoais descritas pela Psicologia Positiva (MELENDEZ & ABALO, 

2005; SELIGMAN, 2004), como: a apreciação da beleza, gratidão, otimismo, espiritualidade, 

perdão, bom humor e entusiasmo fizeram-se presentes nas canções trazidas, nas risadas, na 

escuta e compreensão do outro,e  na compreensão de si mesmo.  

O canto da paródia de E-8, na quinta sessão, foi um momento notável de re-

significação do fator estressor, de respeito a si mesmo, de criatividade e humor: “Viver e não 

ter a vergonha de ser estudante. [...] Mas a bolsa, ela um dia vai acabar meu irmão, e aí não 

vai ter como escapulir não e vou ter q arrumar um empregão”.  

As intervenções e atitudes no setting causaram um movimento de troca de 

experiências junto aos participantes, favorecendo uma dinâmica circular de ações e interações. 

Este movimento caracterizou o desenvolvimento de todo o processo musicoterapêutico.  

Vindo ao encontro de todos os aspectos qualitativos abordados acima, ao final do 

processo, a avaliação feita para medir o nível do estresse dos participantes mostrou que houve 

diminuição da maior parte dos sintomas.   

Quando comparados os sintomas totais do estresse por integrante do grupo, nota-

se que houve tendência à diminuição de todos os sintomas (ver Figura 11). Em relação aos 

sintomas do estresse físicos e totais do grupo (ver Figura 12), houve diferença significativa 

quando comparados no inicio e no final do processo. A respeito das fases do estresse antes e 

após os atendimentos, nota-se que a quantidade de participantes sem estresse aumentou de 

dois (2) para cinco (5), englobando a maioria do grupo composta por seis (6) integrantes 

finais (ver figura 13). Mesmo no caso da única integrante que, ao final, se classificou na fase 

de exaustão houve diminuição dos sintomas, mostrando tendência à melhora. Da mesma 

maneira, a diminuição do estresse, por meio da Musicoterapia pode ser verificada nos estudos 

de Brabo (1996), Becker e Barreto (2005), Silva (2005), Bradt & Dileo (2009) e Milan 

(2011). A figura 16 clarifica que ao final do processo 83% do grupo estava sem estresse. 
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                       Figura 17 - Gráfico referente ao estresse do grupo ao final do processo. 

 

Com relação à qualidade de vida, SOUZA (2007) a descreve como a medida do 

grau de satisfação das pessoas com os aspectos físicos, emocionais, bem-estar social, estilo de 

vida, moradia e situação econômica. Antes do processo musicoterápico, todos os participantes 

apresentaram qualidade de vida geral mediana e 16,67% apresentou uma qualidade de vida 

ruim nas dimensões psicológica, social e ambiental (ver Figura 6).  

Ao final, houve melhora na qualidade de vida dos participantes, assim como 

assinalam os estudos de Zanini (2009) e Bradt & Dileo (2009). Nota-se tal melhora, 

principalmente nos aspectos das dimensões física, ambiental e geral do grupo, que 

apresentaram diferenças estatísticas significativas (ver Figura 8). Ao comparar as dimensões 

de QV do grupo no início da pesquisa (Figura 6) e no final, após o processo 

musicoterapêutico (Figura 7), nota-se que houve tendência à melhora. Inicialmente, sobre os 

aspectos psicológico, social e ambiental, 16,67% do grupo apresentava QV ruim. Ao final, o 

grupo não apresentou QV ruim em nenhuma dimensão. Nos aspectos físico e social 33,33% 

do grupo apresentou boa QV. No aspecto psicológico 66,67% do grupo apresentou QV boa. 

No aspecto ambiental, 83,33% do grupo apresentou QV mediana e 16,67 manteve QV boa. 

Em relação à QV geral, 16,67% do grupo apresentou boa QV e o restante manteve-se com 

qualidade de vida mediana (ver Figura 10). Todos estes dados quantitativos vem 

complementar os dados qualitativos, evidenciando a confluência dos resultados obtidos pela 

ação da Musicoterapia. 

A investigação da QV do grupo, no início da pesquisa, fez-se essencial ao 

contribuir para a detecção das áreas de maior dificuldade (dimensões psicológica, social e 

ambiental), para o planejamento das estratégias de enfrentamento ao estresse e da intervenção 

musicoterápica. Ao final, a aplicação do questionário proporcionou a avaliação da percepção 
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do grupo e o impacto que a Musicoterapia gerou na QV. Sadir, Bignotto & Lipp (2010) 

ressaltam sobre a importância de se avaliar tanto o estresse e a qualidade de vida quanto as 

variáveis que interferem nesses aspectos, para se implementar programas que promovam 

condições para a promoção da saúde física e emocional das pessoas. 

Em consonância ao resultado final do WHOQOL-Bref, os aspectos trabalhados 

durante o processo musicoterápico e suas relações com a QV ficaram evidenciados na própria 

fala dos participantes ao responderem a entrevista semi-estruturada no final do processo, 

como demonstra a Figura17, abaixo. 

 

Aspectos 

significativos do 

processo 

(Categorias) 

 

Falas dos participantes  

    

Participação no grupo de musicoterapia 

 
 

Satisfação em 

participar 

 

 

E-1: “Participar deste programa até o fim foi importante para mim...”; 

E-2: “Gostei muito da experiência de participar do grupo de musicoterapia”;  

E-5: “Foi uma experiência maravilhosa e muito proveitosa”  

E-4: “Foi de fundamental importância 

E-8: “[...] bastante interessante e proveitosa.  

 

 

Diminuição da 

ansiedade 

 

E-4: “pude controlar minha ansiedade e consequentemente meu estresse”;  

 

 

Desenvolvimento das 

relações intra e 

interpessoais 

 

E-6: “Foi muito importante para que eu pudesse interagir com pessoas, diminuindo a 

carga do estresse, e por seguinte me reconhecendo como pessoa [...]”;  

E-8: “Me fez refletir diversos aspectos de minha vida atual”. 

 

 

Contato com a 

música 

 

E-1: “[...] a música em tudo o que eu for fazer”;  

E-5: “[...] foi interessante perceber o quanto a música mexe com nossas emoções” 

E-8: “me estimulou a prestar mais atenção nas músicas, e quem sabe um dia, aprender 

a tocar flauta” 

. 

 

Alegria  

 

E-1: Ter mais zelo com os meus. Sorrir mais”; 

E-4: “Vários fatores, dentre esses alegria do grupo[...]”. 

 

 

Reflexão, 

autocontrole, 

consciência do 

inesperado, tolerância 

e respeito 

 

E-2: “Aprendi a refletir sobre as questões do cotidiano e a manter a calma diante das 

dificuldades”;  

E-6: “O de aprender a lidar com o inesperado, mantendo a calma e tranqüilidade, 

processo feito em grupo, conjunto”;  

E-8: “[...] estar consciente do inesperado em nossas vidas, a constante busca pelo 

equilíbrio interior, ser tolerante e respeitar o próximo.  
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Valorização das 

conquistas 

 

E-8: “Um outro aspecto importante foi valorizar as minhas conquistas e progressos, 

por menores que eles sejam, ou pareçam ser”. 

 

 

A percepção dos participantes quanto às suas competências interpessoais e 

 o estado emocional após a finalização dos atendimentos 

 

Tranqüilidade, 

confiança, 

 segurança e  

bem-estar 

 

E-1: “Mais calma e confiante. Menos agressiva”;  

E-2: “Mais leve e tranqüila”;  

E-4: “com certeza, posso dizer que hoje já estou sarado do meu estresse. Devo muito 

essa melhora ao grupo terapêutico (musicoterapia);  

E-6 - “Uma melhora ainda nunca atingida por mim (pessoa); foi algo inesperado, fruto 

do trabalho em grupo”. 

E-5: “Me sinto mais tranqüila, segura [...] A musicoterapia contribuiu para que eu me 

sentisse melhor”;  

E-8: “Acredito que o meu estado emocional esteja melhor hoje em relação ao início das 

sessões”. 

 

 

Desejo de continuar  

 

E-1 – “Gostaria que tivesse mais”.   

E-8: “[...] observo que este processo é contínuo e gradual, portanto mesmo com o fim 

da musicoterapia, preciso continuar buscando ajuda para me equilibrar totalmente”.  

 

 

Contribuição da Musicoterapia para a qualidade de vida 

 

 

Dimensão Geral 

 

 

E-1: “Sim. [...] para a minha vida, concretizar minha vocação perante meus medos”. 

E-2: “Sim, contribuiu muito”;  

E-6: “E muito”; 

 

 

Dimensão Física/ 

Ambiental 

 

 

E-8: “Sim,[...]. Apesar de vários sintomas de estresse ainda persistirem
12

, eu hoje tenho 

mais consciência dessa realidade e de como enfrentá-la” 

 

 

Dimensões 

Psicológica/Social 

 

E-4: “Sim. Me possibilitou uma auto-estima, tendo efeito na minha vida pessoal e 

interpessoal”;  

E-5: “A influência da Musicoterapia refletiu nas minhas atividades cotidianas. Passei a 

ter um maior controle sobre o meu emocional,[...]”;  

 

Figura 18 - Tabela representativa dos aspectos trabalhados durante o processo musicoterápico e suas 

relações com a qualidade de vida dos participantes (Categorias Apreendidas) 

De acordo com Forguieri (2001), indivíduos saudáveis são aqueles que 

reconhecem e aceitam a insegurança, limitações e paradoxos de sua existência e têm coragem 

de assumi-los, envolvendo-se nas situações e enfrentando os riscos para tentar resolve-los. 

                                                           

12
 É significante ressaltar que E-8 é a participante que manteve 7% de sintomas na fase de exaustão, ao final do 

processo. Sua fala mostra sua consciência em relação à sua melhora. 
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Isso faz com que gradativamente eles se abram para as suas diversas possibilidades de existir, 

desenvolvam suas potencialidades e consigam ampliar a compreensão de si e do mundo. 

“É provável que uma perspectiva mental realmente saudável seja um dos fatores 

mais importantes, e talvez o mais importante de todos, para alcançar a resiliência e a 

capacidade de enfrentamento” (Mc.EWEN & LASLEY, 2003, p.232).  

O “entrar em contato” com os agentes estressores fez parte do processo 

musicoterapêutico, a fim de proporcionar aos participantes da pesquisa a descoberta e a 

consciência de seus próprios mecanismos de enfrentamento ao estresse, favorecendo o 

desenvolvimento da resiliência individual. No campo das metas de intervenção, as estratégias 

de resiliência buscam promover vantagens e aspectos positivos da ecologia do indivíduo, além 

de reduzir o risco ou as fontes de estresse, procurando promover processos de 

desenvolvimento humano, além do tratamento da doença (INFANTE, 2005).  

Observou-se que as quatro estratégias de desenvolvimento da resiliência, citadas 

por Martins & Jesus (2007), concretizaram-se com a proposta da pesquisa. A musicoterapia 

contribuiu para a redução da vulnerabilidade e do risco (o estresse), a redução da exposição a 

estressores e à adversidade (estratégias de diminuição da tensão e ansiedade), o aumento e 

disponibilidade dos recursos (acesso à musicoterapia por meio do Programa Saudavelmente) 

e, por último, a mobilização dos recursos protetores (desenvolvimento do autoconhecimento, 

das forças pessoais e fortalecimento da auto-estima). 

É importante ressaltar que a resiliência traz um conceito constitucional em termos 

de prevenção e promoção da saúde das populações (NORONHA et al, 2009). Estes aspectos, 

prevenção e promoção, tidos como pontos determinantes desta pesquisa, foram evidenciados, 

pois a Musicoterapia contribuiu para a diminuição/controle do estresse e melhora da QV. Ao 

oferecer espaço para a expressão dos conflitos e para a elaboração das dificuldades 

enfrentadas, tanto no meio acadêmico quanto nos aspectos de suas vidas em geral, a atuação 

da musicoterapeuta facilitou o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse e 

proporcionou o alcance dos objetivos iniciais.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo “Musicoterapia na promoção da Saúde: um cuidado para a 

qualidade de vida e controle do estresse acadêmico” teve como objetivo identificar como a 

musicoterapia poderia auxiliar no controle do estresse e na qualidade de vida de graduandos e 

pós-graduandos de uma universidade pública federal e assim, contribuir para a promoção da 

saúde. Para fazer as considerações passo a me colocar em primeira pessoa, visto que todo o 

processo ora apresentado será abordado: aparecimento do tema, a escolha da abordagem 

teórica, as impressões finais e as repercussões em minha prática clínica. 

A vontade de voltar o estudo para o estresse e o meio acadêmico, tendo um olhar 

voltado para os graduandos e pós-graduandos, veio primeiramente da necessidade da autora 

em responder questões acerca da musicoterapia, tendo em vista seu potencial terapêutico e 

seus possíveis benefícios, visando contribuir para o conhecimento na área. Pesquisas neste 

sentido clarificam que a Musicoterapia tem importante papel na área da saúde, pois, por meio 

da visão holística, permite uma nova compreensão do homem – corpo, mente e espírito – 

definindo saúde como sendo um processo contínuo de construção de meios e recursos de 

combate e resistência às constantes situações ameaçadoras (BRUSCIA, 2000).  

Em segundo lugar, a escolha do tema surgiu do interesse da autora como 

musicoterapeuta em atuar na promoção da saúde, que se associa diretamente à qualidade de 

vida, à saúde e à cidadania, concordando com Chagas (2002), quando afirma que a 

Musicoterapia está intrinsecamente ligada a todas as questões que discorrem a respeito da 

saúde, e apta a contribuir em beneficio de todo cidadão. 

Outro aspecto a colocar vem das próprias experiências de vida da pesquisadora, 

que passou pela maioria das situações estressantes pontuadas nesta pesquisa: a distância da 

família e de amigos, as dúvidas acerca da vocação e da escolha do curso, a dificuldade em 

administrar o tempo e a ansiedade. Tais experiências levaram-na à procura de formas de 

fortalecer sua auto-estima, desenvolver e reconhecer suas potencialidades através do 

autoconhecimento e do pensar fenomenológico, vivenciados em processo de terapia pessoal. 

A Fenomenologia, fundamentação teórica em que esta pesquisa foi baseada, faz-

se presente na vida, nas ações, nos pensamentos e no ser no mundo da pesquisadora/autora, 
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por acreditar que o olhar fenomenológico proporciona a percepção do “ser” e dos fenômenos 

em toda sua integralidade. Este olhar foi decisivo para a escolha dos temas terapêuticos a 

serem trabalhados no desenrolar de todo processo musicoterapêutico realizado com os 

participantes desta pesquisa.  

Em busca de compreender o fenômeno em todas suas facetas e, também, a 

significação que o fenômeno tem para os que o vivenciam, utilizou-se a junção do método 

qualitativo e do quantitativo. Neste sentido, a análise quantitativa visou complementar a 

análise qualitativa, por meio de novas informações, do cruzamento dos dados, e possibilitando 

uma possível análise dos seus aspectos consonantes. 

A investigação sobre o estresse, suas causas e seus sintomas forneceu subsídio 

para o conhecimento dos mecanismos, fisiológicos e psicológicos, de defesa e adaptação do 

ser humano, visto que o estresse se refere a um padrão de respostas comportamentais e físicas 

diante de situações que excedem a capacidade de adaptação do organismo (MALAGRIS et al, 

2009). Seguidamente procurou-se investigar sobre as principais causas do estresse em 

estudantes de graduação e pós-graduação, buscando compreender o contexto vivenciado por 

eles. Houve a necessidade de averiguar os tipos de estratégias de enfrentamento ao estresse, 

quais delas têm sido adotadas pelos estudantes no meio acadêmico e qual o acesso dos 

estudantes a programas de promoção da saúde. 

O próximo passo foi estabelecer o campo de ação para a pesquisa. A Universidade 

Federal de Goiás tem em uma de suas cinco pró-reitorias, a PROCOM – Pró Reitoria de 

assuntos da comunidade universitária, responsável pela gestão da política social na UFG, 

desenvolvendo programas e serviços voltados à assistência estudantil e aos servidores da 

instituição. Dentre os programas oferecidos pela PROCOM, o Programa Saudavelmente conta 

com uma equipe interdisciplinar e objetiva trabalhar a prevenção e recuperação da saúde 

mental de estudantes e trabalhadores da UFG, orientando-os sobre a relação entre saúde-

mental e desempenho acadêmico e ocupacional.  

Percebeu-se no Programa Saudavelmente, que se fundamenta na concepção de 

saúde defendida pela Organização Mundial da Saúde – OMS, a oportunidade de propor a 

inserção da musicoterapia, por meio de atendimentos grupais, objetivando a prevenção e ou 

diminuição do estresse acadêmico em graduandos e pós-graduandos e, consequentemente, 

contribuindo para a melhora da qualidade de vida e promoção da saúde.  
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Ao iniciar os atendimentos musicoterapêuticos houve o cuidado de se fazer, 

primeiramente, a escuta das demandas dos participantes da pesquisa, a fim de entender as 

dificuldades e necessidades de cada indivíduo. O enfoque no enfrentamento ao estresse foi 

voltado para as interpretações dadas às situações estressoras, revelando por quais perspectivas 

os acadêmicos estavam dimensionando as experiências estressantes vivenciadas. 

Dessa forma, por meio das experiências musicais musicoterápicas, foram 

trabalhados os aspectos do ser-no-mundo, focando as dimensões: eu-com-o-tempo, eu-comigo 

e eu-com-o-outro.  Por meio das experiências musicais, os participantes entraram em contato 

com algumas situações estressantes que geram ansiedade  e puderam resignificá-las, na 

medida em que foram se conhecendo mais, fortalecendo a auto-estima, reconhecendo suas 

potencialidades e suas possibilidades de escolha e foram assumindo a responsabilidade por 

suas escolhas e por seus atos.  

A música, por possibilitar o sentir, o recordar, o expressar, o criar e o auto-realizar 

teve um papel fundamental para a experiência da transcendência - a união do passado, 

presente e futuro. Através das canções trazidas pelos próprios participantes, as experiências 

do passado foram relembradas. Isto possibilitou a cada participante vislumbrar que o passado 

faz parte de quem ele é, porém não determina quem ele está sendo, e pode vir a ser. Houve 

então a abertura para as possibilidades diversas do futuro, e são as expectativas do futuro que 

fazem com que ele seja hoje, no aqui-e-agora.  

O trabalho com canções no decorrer do processo musicoterapêutico possibilitou 

ao grupo um meio criativo de comunicação e expressão, contribuindo para o 

autoconhecimento, o fortalecimento da auto-estima e o desenvolvimento de forças pessoais 

definidas pela Psicologia Positiva, como a tolerância, o respeito a si mesmo e ao outro, a 

gratidão, o autocontrole, o otimismo, o bom humor, a autoconfiança, a esperança.  

A importância de proporcionar ao indivíduo tais recursos está no fato desta ação 

promover a resiliência. Neste sentido, este estudo considera que a saúde não compreende 

apenas a ausência da doença, mas também a construção de recursos próprios, na qual o 

indivíduo desenvolve meios de se proteger, combater e enfrentar as ameaças de saúde.  

Os resultados desta pesquisa apontam que a Musicoterapia contribui para o 

controle do estresse acadêmico, para o aumento da qualidade de vida e para a promoção da 

saúde. Verificou-se a diminuição dos níveis de estresse do grupo através do ISSL e também 



120 

 

 

 

pelas falas e atitudes dos participantes durante o processo. Isto leva a crer que a musicoterapia 

é um meio eficaz de proporcionar estratégias de enfrentamento ao estresse e desenvolver 

recursos protetores.  

Em relação à qualidade de vida (QV), nota-se que, atualmente, as pessoas estão 

cada vez mais preocupadas com a sobrevivência e em acompanhar a velocidade com que os 

acontecimentos ocorrem. Este movimento implica muitas vezes no pouco contato com 

familiares e amigos, em restritos momentos prazerosos e no pouco contato com seus afetos e 

suas emoções, o que acarreta baixa qualidade de vida. Ao final do processo musicoterápico, 

constatou-se a tendência à melhora em todos seus domínios da QV.  

A respeito da promoção da saúde, o presente estudo demonstrou que a inserção do 

musicoterapeuta em programas multiprofissionais voltados para o atendimento de acadêmicos 

colabora para a construção de uma universidade mais saudável. 

Esta pesquisa foi um passo para que a caminhada da musicoterapia na promoção 

da saúde continue e venha, cada vez mais, colaborar para a extensão deste ideal que requer 

das pessoas, da sociedade e das políticas sociais, mudanças no pensar, mudanças no agir, 

mudanças de paradigmas.  

Espera-se que este estudo venha auxiliar na elaboração de novas pesquisas na área 

da Musicoterapia, tendo em vista a riqueza das possibilidades de relacionar as experiências 

musicoterapêuticas aos mecanismos de enfrentamento ao estresse.  

Da mesma maneira, ajude na inclusão do profissional musicoterapeuta nas 

políticas públicas do Brasil proporcionando a atuação da Musicoterapia a favor da saúde e 

educação.   

Foi possível apreender e valorizar a subjetividade dos participantes e algumas 

falas foram marcantes para o reconhecimento dos resultados atingidos, como por exemplo a 

frase de um deles: “o grupo me ajudou muito, proporcionando várias dinâmicas onde pude 

controlar minha ansiedade e consequentemente meu estresse”. 

Para finalizar, apresenta-se parte da última canção trazida pelo grupo, na qual se 

traduz o desejo de um viver que, apesar de dificuldades, pode ter alegrias e despertar a 

vontade de crescer. Acredita-se que todos estes aspectos tornaram-se importantes para a 

capacidade de resiliência e para o estabelecimento de estratégias para enfrentar as situações 

estressantes da vida e ser no mundo, um ser em plenitude.  
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E a vida! E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. 

Ela é a batida de um coração. 

Ela é uma doce ilusão. 

E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? 

Ela é alegria ou lamento? 

O que é? O que é? Meu irmão! 

(O QUE É, O QUE É? Gonzaguinha) 
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ANEXO I: FOLHA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
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ANEXO II: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Universidade Federal de Goiás 

Escola de Música e Artes Cênicas 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. Meu 

nome é Graziela França Aves Panacioni, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é a 

Musicoterapia. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável.  

Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o(s) pesquisador(es) 

responsável(is): Graziela França Aves Panacioni e Claudia Regina de Oliveira Zanini, nos telefones: 

(62) 91468038 e (62) 99013860.  

Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos 

telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  

 

Título da pesquisa: Musicoterapia na promoção da saúde: um cuidado para a qualidade de vida e 

controle do estresse.  

Pesquisador responsável: Graziela França Alves Panacioni 

Pesquisador Orientador: Claudia Regina de Oliveira Zanini 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar o efeito da Musicoterapia no controle do estresse 

de graduandos e pós-graduandos da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG), e também verificar o 

efeito da Musicoterapia na qualidade de vida desses sujeitos. Trata-se de uma pesquisa quanti e 

qualitativa, em que será realizado um estudo teórico integrando conteúdos das áreas da Musicoterapia, 

Psicologia e Música. Serão realizados os seguintes métodos de coleta de dados: a) Avaliação do 

Inventário de Sintomas de Stress (ISSL
13

) e do WHOQOL-Bref
14

 pela psicóloga colaboradora da 

                                                           
13

 ISSL - Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (LIPP, 2000).  
14

 WHOQOL-Bref - The World Health Organization Quality of Life - Bref. - questionário elaborado pelo grupo 

WHOQOL, da Organização Mundial de Saúde, que visa verificar como a pessoa se sente acerca de sua qualidade 

de vida, saúde e outras áreas da sua vida (Fleck et al., 2008) 
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pesquisa, aplicados antes de se iniciarem os atendimentos musicoterapêuticos e ao final da pesquisa 

(ou seja, quando os atendimentos grupais de musicoterapia já tiverem sido realizados); b) 

Questionários sócios demográficos com os participantes da pesquisa; c) Ficha Musicoterápica com os 

participantes da pesquisa; d) Depoimentos dos sujeitos participantes da pesquisa, por escrito e ao final 

do processo musicoterapêutico; e) Atendimentos grupais de musicoterapia; f) Observações, gravações 

em áudio e/ou vídeo; g) Relatórios de sessões; h) Depoimentos individuais dos participantes da 

pesquisa ao final de cada sessão. Quanto aos atendimentos de Musicoterapia, serão formados de um a 

dois grupos fechados, em que os sujeitos da pesquisa participarão efetivamente dos atendimentos. 

Cada grupo deverá ter até 12 participantes; Os atendimentos musicoterapêuticos serão realizados no 

espaço físico do Programa Saudavelmente da Universidade Federal de Goiás - UFG e terão como 

máximo 12 encontros (aproximadamente 3 meses) e mínimo 8 encontros, com duração entre 60 a 90 

minutos cada um.  

Através do manejo apropriado dos recursos sonoros-musicais, os possíveis riscos que 

esta pesquisa pode oferecer serão adequadamente solucionados, contando também, se 

necessário, com o auxílio da psicologia.Serão utilizados técnicas e recursos da Musicoterapia, tais 

como: Improvisação Musical com referencial; Audição Musical; Re-Criação Musical e Composição 

Musical. Estas técnicas poderão aparecer isoladamente ou de forma combinadas. A escolha do 

repertório musical, a ser utilizado nos atendimentos estará vinculada à identidade sonora dos pacientes 

participantes do grupo.  

Quanto aos recursos materiais, será utilizada a infra-estrutura do Programa Saudavelmente – 

UFG (espaço físico, equipamentos e apoio técnico). Todo material necessário será providenciado pela 

pesquisadora/musicoterapeuta responsável. Os encontros poderão ser filmados e/ou gravados em áudio 

como forma de documentar os fenômenos musicais, facilitando, assim, a análise musicoterápica 

posterior. Ao término da pesquisa essas gravações ficarão arquivadas no NEPAM – Núcleo de 

Estudos, Pesquisas e Atendimentos em Musicoterapia da UFG/ CNPq. Ressalta-se que os registros 

ficarão de posse da pesquisadora pelo período de 5 (cinco) anos, sendo, ao final deste período, 

incineradas.  

O início da pesquisa está previsto para o mês de março de 2011, após sua aprovação pelo 

Comitê de Ética do HC/UFG e seu término previsto para junho de 2011. Não haverá nenhum tipo de 

pagamento ou gratificação financeira pela sua participação na pesquisa. O participante terá garantia de 

sigilo que assegure a privacidade quanto à sua identidade e aos dados confidenciais envolvidos na 

pesquisa. O participante terá também garantia à liberdade de se recusar a participar e/ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalidade alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. 
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Serão assinadas duas vias de igual teor deste termo de consentimento livre e esclarecido, 

sendo que uma ficará sob posse da pesquisadora responsável e a outra sob posse do respectivo 

participante. 

   ______________________________                        _______________________________ 

      Claudia Regina de Oliveira Zanini                            Graziela França Alves Panacioni 

         (Pesquisadora Orientadora)                                         (Pesquisadora Responsável) 

 

Consentimento da participação da pessoa como sujeito 

Eu, ________________________________________________, RG_____________, CPF________________, n 

do prontuário_________________, n de matrícula_____________, abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo “Musicoterapia na promoção da saúde: um cuidado para a qualidade de vida e controle do estresse”, 

como sujeito, nos dias____________________________. Fui devidamente informado e esclarecido pelo (a) 

pesquisador (a) responsável: Graziela França Alves Panacioni, sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento /assistência/ tratamento.  

  

Goiânia, ___de _____________de 2011. 

 

Nome do sujeito:  ________________________________________ 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito 

em participar. 

 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: ___________________________  Assinatura: ________________________________ 

 

Nome: _________________________    Assinatura: ________________________________ 
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ANEXO III: TERMO DE ANUÊNCIA 
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TERMO DE ANUÊNCIA 

 

 

 

 

O Programa Saudavelmente da Universidade Federal de Goiás concorda com a execução do projeto de 

pesquisa intitulado “Musicoterapia na promoção da saúde: um cuidado para a qualidade de vida e controle do 

estresse”, que será realizado no centro de atendimento do Programa Saudavelmente, sob a responsabilidade da 

musicoterapeuta Graziela França Alves Panacioni e orientação e supervisão clínica da Drª Profª Claudia Regina 

de Oliveira Zanini e assume o compromisso de apoiar e disponibilizar a infra-estrutura necessária para o 

desenvolvimento da referida pesquisa nesta Instituição. 

 

 

 

Goiânia, ____ de ______________ de 2010. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO IV: FICHA MUSICOTERÁPICA 
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FICHA  MUSICOTERÁPICA 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome ______________________________________________________ 

Data de Nascimento_____/____/_____ 

Profissão____________________________________________________ 

 

 

DADOS MUSICAIS 

 

 

1 - Costuma ouvir música?    (     ) SIM          (      ) NÃO 

 

2 - Com que freqüência?  (     ) Muita         (     ) Pouca 

 

3 - Como costuma ouvir música? 

 

(    ) Rádio    (    ) Gravador    (     ) TV      (    ) CD       (    ) LP        (    ) ao vivo 

 

4 - Você ouve música:  

 

(    ) Fazendo outras atividades 

 

(    ) Com atenção total 

(    ) Apenas ouvindo 

 

(    ) Acompanhando com o corpo 

 

(    ) Acompanhando cantando 

 

(    ) Assobiando 
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(    ) Acompanhando com o instrumento 

 

5 - Já obteve algum aprendizado musical?  (    ) SIM        (    ) NÃO 

6 - Em caso afirmativo, qual foi?............................................................................... 

7 - Costuma participar de festas?  (    ) SIM          (    ) NÃO 

 

8 - Já assistiu apresentações musicais?  (    ) SIM         (    ) NÃO 

 

9 - Que tipo de música você gosta de ouvir? 

(    ) cantada (vocal)      (    ) instrumental 

 

10 - Que tipo de música você prefere ? 

  

(    ) Erudita                      (    ) Estrangeira                  (    ) MPB            (    )  Outras 

    

(    ) Religiosa                   (    ) Folclórica                    (    ) Sertaneja 

 

11 - Você presta mais atenção? 

 

(    ) na letra             (    ) na música 

 

12 - Quais os cantores que você prefere? ............................................................... 

 

................................................................................................................................ 

 

13 - Quais os cantores que você não gosta? ............................................................ 

 

................................................................................................................................. 

 

14 - Quais os instrumentos musicais que lhe agradam? .......................................... 

 

................................................................................................................................. 
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15 - Quais os instrumentos musicais que lhe desagradam? .................................... 

 

................................................................................................................................. 

 

16 - Quais os ruídos ou sons que lhe agradam? ...................................................... 

 

................................................................................................................................. 

 

17 - Quais as canções infantis que você mais gosta? 

 

.................................................................................................................................. 

 

18 - Cite suas músicas prediletas.............................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

19 - Você gostaria de participar de um grupo de musicoterapia? 

 

.................................................................................................................................. 

 

20 -  O que você acha  da influência da música na vida do indivíduo? 

 

................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 

 

Data do preenchimento da ficha:   ........../......../............. 
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ANEXO V: QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 
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QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

Nome Completo:________________________________________________________ 

Sexo:_________________ 

Data de Nascimento:____/____/______ 

Naturalidade:___________________   Estado:______________________________ 

Cidade em que reside: _________________   Estado: __________________ 

Estado Civil: __________________________________________________ 

Filhos:________________________________________________________________ 

Escolaridade:___________________________________________________________ 

Profissão:______________________________________________________________ 

Local de trabalho:_______________________________________________________ 

Se graduando, qual curso?____________________ Qual ano?_________________ 
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ANEXO VI: INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE STRESS PARA ADULTOS DE LIPP - 

ISSL 
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ANEXO VII: QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA WHOQOL-BREF 
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ANEXO VIII: ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA A SER APLICADA NO FINAL 

DA PESQUISA AOS PARTICIPANTES:  

 

Nome:________________________________________________________________ 

 

1) Como foi para você participar de um grupo de musicoterapia no Programa Saudavelmente? 

 

2) Quais aspectos mais importantes você levará consigo de todo o processo musicoterápico 

vivenciado?  

 

4) Como você avalia suas competências interpessoais e seu estado emocional hoje, após a 

finalização do processo musicoterápico? 

 

5) Você acredita  que a musicoterapia contribuiu para a sua qualidade de vida? 

 


