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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, intitulada “Musicoterapia com adolescentes portadores 

de câncer: um caminho para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse”,

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Música, da EMAC/UFG. Apresenta, como 
referenciais teóricos, o pensamento sistêmico e a teoria da Complexidade. O adolescente, ao 
receber um diagnóstico de câncer, passa a vivenciar um processo de adaptação a diversas 
situações estressoras, dentre elas, a própria doença, a dor, a hospitalização, o tratamento, os 
procedimentos invasivos, a separação de seus familiares e amigos, o medo da morte etc. Essas 
múltiplas situações requerem do paciente um investimento no sentido de mobilizar um 
conjunto de estratégias de enfrentamento ao estresse, que são esforços cognitivos e 
comportamentais utilizados pelo indivíduo na interação dele com o ambiente, visando atender 
às demandas internas e externas, na tentativa de manter o equilíbrio emocional, a auto-estima 
e as relações interpessoais. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo geral 
identificar como as experiências musicais em Musicoterapia podem auxiliar o paciente 
adolescente portador de câncer a desenvolver estratégias de enfrentamento ao estresse, 
durante a hospitalização. A coleta de dados foi realizada na Onco-Pediatria do Hospital 
Araújo Jorge, constituindo-se de cinco etapas: 1) triagem contínua de pacientes adolescentes 
internados na Onco-pediatria; 2) apresentação e assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido; 3) entrevista semi-estruturada realizada com os pacientes adolescentes que se 
adequaram aos critérios de inclusão da pesquisa; 4) atendimentos musicoterápicos; 5) 
entrevista semi-estruturada realizada com a equipe de enfermagem. A pesquisa de campo teve 
duração de três meses, com um total de 16 sessões grupais. Fizeram parte do estudo 28 
pacientes com faixa etária variando entre 12 e 19 anos e 4 membros da equipe de 
enfermagem. Foi possível, ao final da pesquisa, constatar os efeitos benéficos da 
Musicoterapia no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse durante a 
hospitalização de adolescentes portadores de câncer.  

  
Palavras-chave: Musicoterapia Hospitalar; Estratégias de enfretamento ao estresse; 
adolescente; câncer. 



ABSTRACT 

It is a qualitative research, entitled "Music Therapy with adolescents cancer bearers: a road 
for the development of coping", developed in the Program of Masters degree in Music, of 
EMAC/UFG. It presents, as theoretic reference, the systemic thought and the theory of the 
Complexity. The adolescent, when receives a cancer diagnosis, starts to live an adaptation 
process to several stress’ situations, among them, the own disease, the pain, the 
hospitalization, the treatment, the  invasive procedures, their relatives' separation and friends, 
the fear of the death etc. Those multiple situations request of the patient an investment in the 
sense of mobilizing a group of coping, which are cognitive and behaviors efforts used by the 
individual in his/her interaction with the environment, seeking to assist to the internal and 
external demands, in the attempt of maintaining the emotional balance, the self-esteem and his 
or her own relationships. In this sense, the present study had as objective identifies how the 
musical experiences in Music Therapy can aid the adolescent cancer patient bearer to develop 
coping, during the hospitalization. The collection of data was accomplished in the Onco-
pediatrics of the Hospital Araújo Jorge, being constituted of five stages: 1) adolescent 
patients' continuous selection interned in the Onco-pediatrics; 2) presentation and signature of 
the Term of Free and Illustrious Consent; 3) semi-structured interview accomplished with the 
adolescent patients that were adapted to the criteria of inclusion of the research; 4) music 
therapy sessions; 5) semi-structured interview accomplished with the nursing team. The field 
research lasted three months, with a total of 16 group sessions. 28 patients were part of the 
study in which the group age varied between 12 and 19 years and 4 members of the nursing 
team. It was possible, at the end of the research, to verify the beneficial effects of Music 
Therapy in the development of coping during the adolescents' cancer bearers’ hospitalization.      
      
Keywords: Hospital Music Therapy; Coping; adolescent; cancer.     
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1. INTRODUÇÃO 
 

O ser humano, ao vivenciar um processo de adoecimento, poderá perceber a 

realidade de forma diferente e singular. Diversas emoções, sensações, sentimentos, dores e 

incertezas passam a integrar a sua existência, bem como novas relações e inter-relações.  

O câncer, foco deste estudo, é uma doença que gera dúvidas e inseguranças. 

Segundo o INCA – Instituto Nacional do Câncer (BRASIL, 2005), o câncer é um crescimento 

desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos.  As células tendem a se 

dividir rapidamente e a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de 

tumores ou neoplasias malignas, podendo causar metástases, espalhando-se para outras 

regiões do corpo. Esta doença pode ter causas externas ou internas ao organismo. As externas 

estão relacionadas ao meio ambiente, aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente social 

e cultural. Já as internas, na maioria das vezes, estão geneticamente pré-determinadas e 

ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas.  Ambas as causas 

estão inter-relacionadas.  

Esse tipo de enfermidade, muitas vezes, exige do indivíduo sacrifícios para 

adequar-se ao tratamento, que tanto pode ser em seu próprio domicílio quanto em hospitais, 

caracterizando diferentes tipos de intervenções, algumas menos e outras mais invasivas. O 

paciente passa a enfrentar situações até então inesperadas em sua rotina de vida. Fatores e 

inter-relações que congregam o ato de viver essa nova realidade exige, geralmente, adaptação 

e momentos de reflexão. Entretanto, cada organismo reage de maneira singular frente a tais 

situações, ora adaptando ou sendo acometido de estresse. 

No tocante ao estresse, Lipp (1996) defende que é uma reação do organismo, 

tanto física como psicológica, que ocorre quando a pessoa se confronta com uma situação que 

irrite, amedronte, excite, confunda ou que, simplesmente, a deixa feliz. Não há como negar, 

portanto, que o paciente internado para o tratamento de câncer, encontra-se frente a uma 

situação estressora e sujeito a experimentar altos níveis de estresse. Seja essa situação de 

medo pelo desconhecido, ou de prazer e felicidade, por encontrar alternativas de tratamento e 

de “cura”. Lazarus e Folkman (apud Carvalho, 1999) confirmam que, quando o ser humano é 

acometido por alguma doença, ele terá que lidar com procedimentos estressantes (que poderão 

ou não causar incerteza, confusão), tais como: dor, inabilidade física e quaisquer tipos de 

intervenções terapêuticas impostas pela equipe profissional, conforme a necessidade do caso. 
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Chiattone (1988) corrobora que vários fatores inerentes à hospitalização, bem 

como conseqüências nocivas dessa medida, contribuem para o aparecimento de agruras 

existenciais e problemas emocionais graves. As alterações físicas e psicológicas vivenciadas 

pelo paciente portador de câncer, em um hospital, irão intervir na sua rotina, bem-estar, 

recuperação e sistema imunológico. Sendo que, esse momento de doença, de incerteza e de 

confusão, conforme Rúdio (1999), dependerá da gravidade e do significado que o paciente 

presta à sua enfermidade. 

A partir da leitura e avaliação das possíveis situações estressoras, o indivíduo 

poderá criar diversos mecanismos para enfrentar a hospitalização, a doença e o tratamento. Os 

múltiplos fatores que permeiam a hospitalização requerem que o paciente mobilize um 

conjunto de estratégias de enfrentamento ao estresse. Lazarus e Folkman (apud Carvalho, 

1999) afirmam que estas estratégias são esforços cognitivos e comportamentais utilizados 

pelo indivíduo na interação dele com o ambiente. São recursos de enfrentamento utilizados 

para lidar com as demandas internas e externas, a fim de manter o equilíbrio emocional, a 

auto-estima e seu relacionamento com familiares, amigos e, em alguns casos, com a equipe 

médica e terapêutica. O indivíduo doente poderá usar estratégias ativas ou passivas de 

enfrentamento ao estresse. Segundo Zakir (2003, p. 85), o coping, traduzido em português 

como ‘enfrentamento’, “...consiste de uma interação entre o organismo e o ambiente, na qual 

se lança mão de um conjunto de estratégias destinadas a promover a adaptação às 

circunstâncias estressantes”. As pessoas ao enfrentar situações estressoras tendem a ajustar 

suas vidas diante do impacto ocorrido.  

O indivíduo frente a uma situação estressante, em decorrência de uma doença 

grave e hospitalização, sofrerá, por sua vez, um impacto em sua vida como um todo. Suas 

relações e inter-relações serão modificadas e não poderá ser tratado apenas no aspecto físico, 

da doença em si.  Há que se considerar a necessidade de um tratamento integrado que 

privilegie tanto aspectos físicos quanto psico-emocionais, sociais e culturais. Para que isso 

ocorra, é fundamental a atuação de uma equipe multi ou interdisciplinar, formada por 

médicos, enfermeiros, psicólogos, musicoterapeutas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionais, entre outros, os quais atuam em prol de um objetivo comum, o cuidar 

do ser humano adoecido. 

Acolher e tratar esse ser humano em sua integralidade é, ultimamente, uma das 

atitudes mais valorizadas pelo Programa de Humanização da Assistência Hospitalar, proposto 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). O governo exige, cada vez mais, que clínicas e 

hospitais assistam a esta proposta, já que este processo de humanização propõe resgatar o 
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enfoque do paciente enquanto pessoa, não reduzindo a sua assistência aos aspectos técnicos 

(CUNHA, 2002). Segundo a autora, isso reflete em um tratamento integral e personalizado, 

que leva em conta também o psicológico do paciente, acolhendo-o em um ambiente adequado 

que estimule seu bem estar e recuperação. O programa de humanização propõe o respeito à 

individualidade de todos os envolvidos (equipes, pacientes e familiares).  

Nesse sentido, a Musicoterapia Hospitalar a cada doa vem ganhando espaços, 

fundamentando-se em estudos desenvolvidos que enfatizam a importância de se conhecer e 

compreender mais o processo dinâmico que vivencia o ser humano hospitalizado durante o 

tratamento de uma doença. Ao pesquisar o tema “Musicoterapia Hospitalar”, constatou-se 

uma escassez de bibliografia, nacional e estrangeira, em relação à construção de uma 

abordagem sobre o tema específico, até mesmo a inexistência de algum “Manual” e/ou artigo 

que pudesse especificar diretrizes e/ou conceitos de Musicoterapia Hospitalar.  

Entretanto, constata-se que diversos estudiosos musicoterapeutas estão 

desenvolvendo pesquisas no âmbito hospitalar, entre eles: Chagas (2004), Delabary (2006), 

Ferreira (1999), Ferreira (2002), Gallicchio (2001), Petersen (2005), Silva (2005) e Souza 

(2004), em nível nacional; e Bogopolsky (2007); Cassileth, Vickers & Magill (2003); Dijkstra 

& Hakvoort (2004); Gaertner & Seidel (2003); Lindenfelser (2005); McKinney (2005); 

McKinney, et al (1997); Odell-Miller (2005), em nível internacional.  

As pesquisas dos autores acima citados são realizadas, em sua maioria, em 

hospitais (psiquiátricos, de urgência, de doenças crônicas, doenças tropicais, centros de 

recuperação, maternidade, entre outros), tanto em ambulatórios, quanto em enfermarias, 

centros cirúrgicos, leitos, em setores de Transplante de Medula Óssea, em Unidades de 

Terapia Intensiva; em clínicas, centros de reabilitação, hospícios, asilos etc. Apesar de os 

autores não especificarem o que é a Musicoterapia Hospitalar, em si, alguns perfis e 

benefícios comuns são notados.  

Esses estudos pontuam que a musicoterapia proporciona uma diminuição do medo 

e da ansiedade, melhora o humor, apóia as relações interpessoais, aumenta a qualidade de 

vida, diminui os pensamentos intrusos e os enganos relativos à doença, trabalhando temas 

como vida, morte, doença, recuperação, tratamento, perdas, entre outros. Ainda, os pacientes 

apresentam expressão e imunidade crescentes e dor decrescente (CHAGAS, 2004; 

DELABARY, 2006; FERREIRA, 1999; FERREIRA, 2002; BOGOPOLSKY, 2007; 

CASSILETH, VICKERS & MAGILL, 2003; DIJKSTRA & HAKVOORT, 2004; 

GAERTNER & SEIDEL, 2003; McKINNEY et al, 1997). 
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Os autores confirmam os benefícios da musicoterapia, mas, sobretudo, ressaltam a 

carência de instrumentos que possam medir algumas alterações psico-emocionais, bem como 

os níveis de estresse, cortisol, melatonina e humor. Ainda, relatam a escassez de dados e testes 

validados que comprovem a eficácia da musicoterapia na área da saúde. Dessa forma, os 

autores reconhecem e solicitam a ampliação de pesquisas na área, as quais ainda são 

realizadas de forma bem restrita (BOGOPOLSKY, 2007; CASSILETH, VICKERS & 

MAGILL, 2003; DIJKSTRA & HAKVOORT, 2004; GAERTNER & SEIDEL, 2003; 

McKINNEY et al, 1997; SILVA, 2005). 

Diante da literatura escassa sobre o tema em questão e de meus anseios enquanto 

pesquisadora e musicoterapeuta, surgiu o desejo de realizar a presente pesquisa. A aspiração 

pelos estudos em Musicoterapia Hospitalar e Estresse originou-se no período de estágio 

supervisionado, desenvolvido na Pediatria do Hospital Araújo Jorge da Associação de 

Combate ao Câncer em Goiás/ACCG, no último ano do Curso de Graduação em 

Musicoterapia da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Este 

estudo fez com que surgissem questões que necessitavam de aprofundamento. Do trabalho 

monográfico, “Musicoterapia na prevenção e/ou diminuição do estresse psicofisiológico 

durante a hospitalização: um estudo com pacientes entre 10 e 21 anos”, gerou o objetivo 

geral desta pesquisa: identificar como a Musicoterapia pode auxiliar o paciente adolescente 

portador de câncer a desenvolver estratégias de enfrentamento ao estresse, durante a 

hospitalização.   

Visando responder ao principal objetivo desta pesquisa, foi realizado um estudo 

bibliográfico nas áreas de Música, Musicoterapia Hospitalar, Oncologia, Psicologia, 

Sociologia e Filosofia. Através de leituras sistemáticas, construiu-se o corpo teórico do 

presente trabalho, que será descrito no decorrer do mesmo. 

No referencial teórico, Capítulo 2, o leitor poderá acompanhar o percurso da 

música como agenciadora de saúde, delineando marcas de subjetividades e territórios 

existenciais. Também poderá conhecer alguns aspectos culturais e clínicos que percorrem a 

prática clínica e musical do musicoterapeuta, e ainda vislumbrar a concretização de uma 

proposta de humanização na saúde, estabelecendo relações com a teoria da Complexidade, de 

Edgar Morin e o Pensamento Sistêmico. Tanto a Política Nacional de Humanização, quanto a 

teoria da Complexidade e o Pensamento Sistêmico visam a dimensão humana e subjetiva do 

ser e há uma valorização do homem em todos os seus aspectos. Nesse sentido, alguns 

hospitais têm aderido à proposta de humanização atendendo pacientes, acompanhantes e a 

própria equipe de trabalho, considerando-se esta perspectiva. Para tanto, muito há que se fazer 
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e estruturar, buscando, cada vez mais, o desenvolvimento de trabalhos em equipes multi, inter 

ou transdisciplinares, concretizando-se idéias e ideais em ações. Dentro dessa perspectiva, e 

como integrante dessas equipes, aparece a figura do musicoterapeuta que se insere no 

contexto hospitalar oferecendo contribuições ao processo de humanização na saúde. 

Ainda no capítulo 2, após discussões sobre o processo de humanização na saúde, 

discorre-se sobre algumas especificidades da hospitalização do adolescente portador de 

câncer, o qual vivencia um estresse iminente. Conceitos sobre adolescência, estresse e 

estratégias de enfrentamento ao estresse são apresentados, a fim de situar o leitor sobre 

concepções e alternativas que circundam a clientela estudada. Dessa forma, no referencial 

teórico o leitor poderá conhecer os caminhos trilhados pela música, pela hospitalização e pelo 

adolescente em estresse iminente. 

Já no Capítulo 3, é apresentada a trajetória metodológica do presente trabalho.  

Com a pesquisa de campo, buscou-se respostas que não seriam encontradas em livros ou em 

qualquer outro tipo de bibliografia. Por esta e outras razões, optou-se pelo método qualitativo, 

uma vez que este possibilita conhecer os sentidos e os significados dados pela clientela em 

questão. Isso possibilitou à pesquisadora / musicoterapeuta conhecer algumas características 

dos pacientes adolescentes portadores de câncer em relação às suas dificuldades e suas 

diversas reações diante delas. Além disso, investigou-se quais experiências 

musicais/musicoterápicas apareceriam de forma recorrente como auxílio aos adolescentes no 

desenvolvimento de algumas estratégias de enfrentamento ao estresse. Os dados coletados 

foram analisados numa perspectiva qualitativa, buscando-se criar categorias. 

No Capítulo 4, os resultados e discussão são apresentados. O capítulo foi dividido 

em quatro seções, assim distribuídas: 1) caracterização dos participantes da pesquisa; 2) 

apresentação e discussão dos resultados obtidos nas entrevistas semi-estruturadas realizadas 

com os pacientes adolescentes; 3) sessões musicoterápicas: apresentação e discussão sobre as 

estratégias de enfrentamento ao estresse desenvolvidas pelos pacientes adolescentes no 

decorrer dos atendimentos musicoterápicos; em seguida, são estabelecidas correlações entre 

as experiências musicais musicoterápicas e algumas estratégias de enfrentamento ao estresse; 

4) apresentação e discussão dos dados obtidos nas entrevistas semi-estruturadas realizadas 

com a equipe de enfermagem. São relatadas as diversas percepções da equipe de enfermagem, 

suas críticas e sugestões sobre a Musicoterapia naquele contexto hospitalar, considerando-se 

os objetivos propostos nesta pesquisa.  
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As considerações finais congregam reflexões sobre a fundamentação teórica e as 

estratégias de enfrentamento ao estresse emergidas e vivenciadas no setting musicoterápico, 

com suas nuances e particularidades. 

Espera-se, com este trabalho, valorizar cada vez mais a dimensão humana e 

subjetiva do ser, que deve estar presente em todo ato de assistência à saúde. E, ainda, ampliar 

o acervo de pesquisas sobre a temática ‘Musicoterapia, Câncer e Estresse’, com vistas à 

sedimentação de um corpo teórico da Musicoterapia voltado à prática da Musicoterapia 

Hospitalar. Também, pretende-se gerar bibliografia e conhecimento na área específica, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento de novas pesquisas em Musicoterapia e em áreas 

correlatas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 MÚSICA AGENCIANDO SAÚDE 

2.1.1 Música e Saúde 

 

Desde o surgimento do mundo, o som e o ritmo são elementos naturais do 

Universo – os ventos, os trovões, os relâmpagos, os animais, a alternância das estações, a 

sucessão dos dias e noites, os ciclos lunares – que delimitam o tempo e o espaço vivenciados 

pelo homem. Soam e dão ritmo ao planeta, inerentemente, compondo variadas cadências 

‘musicais’. 

Entretanto, a partir do momento em que os sons e/ou ruídos foram organizados, 

estruturados pelo homem no tempo e no espaço, deu-se origem ao que é chamado de música1, 

ou até mesmo, a uma “paisagem sonora” 2 (SCHAFER, 1991). 

A partir dessas organizações sonoras, constata-se que a música, no decorrer da 

história, faz-se presente em diversos momentos da vida do homem. De modo geral, ela é 

usada em rituais, cultos religiosos, cerimônias, casamentos, guerras, escolas, clínicas, salas de 

concertos, rua, em casa, no carro, entre outros locais que possa haver algum tipo de 

manifestação humana.  Além disso, a música pode criar e re-criar situações de vida, 

desempenhando diversas funções sociais, de acordo com o contexto vivenciado (RIBAS, 

1957; FREIRE, 1992). O seu “uso”, segundo Merriam (apud FREIRE, ibid), é relativo à 

situação na qual a música é empregada na ação humana e  sua “função” é referente às razões 

do “uso” ou emprego da música, bem como aos propósitos mais amplos a que esse emprego 

serve. 

Surge, assim, a “função social da música” que está relacionada ao que a música 

faz à sociedade humana a partir dos diversos “usos”. Merriam (apud FREIRE, 1992) 

estabelece 10 (dez) categorias referentes à função social da música: 1) Função de expressão 

emocional: música como canal de expressão de idéias e emoções não reveladas no discurso 

comum; 2) Função de prazer estético: uma estética tanto do ponto de vista do criador quanto 

                                                 
1 Merriam (apud FREIRE, 1992, p. 20) considera a música “como comportamento humano e parte funcional da 
cultura humana, sendo parte integrante de sua totalidade e refletindo a organização da sociedade em que se 
insere” (em itálico como no original). 
2 Shafer (1991) explora em seu livro “O ouvido pensante” não só o universo da música, mas o universo sonoro 
em geral. Desafia o leitor para um novo ‘olhar’ sobre o mundo, para as mínimas e inesperadas sonoridades 
como: ruídos das metrópoles, silêncios dos ermos escondidos, som da neve, das folhas, dos sinos, da natureza. 
Transformando simples ‘elementos’ em diversas paisagens sonoras, incentivando os alunos a fazerem sua 
própria música, com suas próprias inclinações. 
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do contemplador; 3) Função de divertimento: diversão em todas as sociedades; 4) Função de 

comunicação: a música comunica algo, mesmo sem saber ao certo quanto ao quê, como e para 

quem. “O fato de que a música é compartilhada como uma atividade humana por todos os 

povos pode significar que ela comunica uma determinada compreensão simplesmente por sua 

existência” 3 (Merriam, apud FREIRE, 1992, p. 21); 5) Função de representação simbólica: 

funciona em todas as sociedades como uma representação simbólica de outras coisas, idéias e 

comportamentos; 6) Função de reação física: é fato que a música promova ou provoque 

alguma reação física; 7) Função de impor conformidade a normas sociais: considerando os 

textos das canções como um suporte para uma linguagem permissiva; 8) Função de validação 

das instituições sociais e dos rituais religiosos: questiona-se até que ponto há esta validação. 

Existe, por exemplo, uma referência em relação à preservação da ordem e coordenação de 

símbolos cerimoniais através da canção, entre outros; 9) Função de contribuição para a 

continuidade e estabilidade da cultura: como decorrência ou somatória das outras funções, tais 

como, a música como veículo de história, mito e lenda, apontando uma continuidade da 

cultura; a música como educação (estabilidade da cultura); 10) Função de contribuição para a 

integridade da sociedade: a música como provedora do ponto de união, cooperação e 

coordenação de um grupo sócio-cultural ou dos membros de uma sociedade que está 

congregando. 

No entanto, são usos e funções que podem ser condensadas ou expandidas de 

acordo com a cultura vivenciada pelo indivíduo. Por possuírem intensidades diferentes e 

momentos históricos distintos nas várias sociedades, a categorização é passível de limitações 

e sujeita a possíveis distorções da realidade e, por sua vez, pode não dar conta da totalidade do 

objeto de estudo (Merriam, apud FREIRE, 1992).   

Outras funções sociais da música são encontradas na literatura. Hipócrates, 

considerado o pai da medicina, acreditava que a música, por ser ordem e harmonia do som, 

desempenhava uma função catártica das emoções, restabelecendo o equilíbrio perdido (apud 

RIBAS, 1957; COSTA, 1989). Benenzon (1985) cita a música com a função de aliviar as 

dores dos enfermos. Segundo o autor, os músicos eram chamados com freqüência nos 

hospitais para desempenharem tal função.  

A música, ao desempenhar diversas funções, ora estava à mercê da ciência, ora da 

religião, oscilando entre supremacia e decadência entre os povos e culturas. Apesar das 

oscilações sofridas no decorrer dos tempos, quanto ao seu uso terapêutico, a música sempre 

                                                 
3 Em itálico como no original. 
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desempenhou algum tipo de papel importante na sociedade, seja ele educacional, cultural e/ou 

social. A partir da Primeira Guerra Mundial, os aspectos terapêuticos associados aos aspectos 

culturais e clínicos da música começaram a receber especial atenção. Em hospitais dos 

Estados Unidos, os músicos foram convidados a prestarem uma ‘ajuda musical’ aos 

neuróticos de guerra e aos soldados com membros amputados, a fim de auxiliá-los na 

recuperação. Concomitantemente, na Argentina, houve uma epidemia de poliomielite e apesar 

das pessoas serem consideradas clinicamente curadas, muitas delas apresentavam quadros 

depressivos, os quais, através dos recursos tradicionais, os resultados eram insatisfatórios. 

Para atender a essa clientela, iniciaram-se cursos visando a formação de musicoterapeutas. 

Diante disso, a música passou a ser estudada com maior afinco no processo de ‘cura’ 

(COSTA, 1989).  

Com base nesse breve histórico, pode-se constatar que a relação entre música e 

saúde não é recente. Certamente,  a Musicoterapia foi se constituindo ao longo dos tempos, 

tornando-se um campo de estudo e ciência, sobretudo, no século XX. 

Assim, na atualidade, a Musicoterapia é definida como sendo  

 

a utilização controlada 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 ou recuperar funções do indivíduo de 
forma que ele possa alcançar melhor integração intra e interpessoal e, 
conseqüentemente, uma melhor qualidade de vida (World Federation of Music 
Therapy apud BRUSCIA, 2000, p. 286). 

 

Pode-se perceber, com base nesta definição, que a música é pensada e utilizada de 

forma ampla e ao mesmo tempo resguardando algumas especificidades. O uso controlado da 

música e/ou seus elementos com diversos fins terapêuticos ficou destinado a um profissional 

qualificado – o musicoterapeuta. Este, por sua vez, utiliza a música adequadamente com um 

cliente ou com o grupo, considerando os aspectos existentes na relação paciente – música – 

terapeuta. 

Diante dessas considerações, a música e seus elementos tornaram-se o principal 

instrumento do musicoterapeuta nas relações de ajuda, já que os objetivos traçados por este 

profissional só serão alcançados por meio da utilização controlada dos elementos musicais 

envolvidos. Sendo assim, no decorrer da história e construção de um corpo teórico da 

musicoterapia, vários questionamentos foram levantados pelos próprios musicoterapeutas: 

sendo ela o eixo norteador, haveria uma música adequada a ser utilizada no setting 
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musicoterápico? Ela é uma experiência personalizada ou universal? A cultura do paciente 

e/ou do terapeuta influenciaria a leitura e a análise musicoterápicas? Outro profissional daria 

conta de responder a estas questões?  

Na tentativa de clarear estes questionamentos e estar atento ao uso adequado da 

música como terapia, os aspectos culturais e clínicos da música em musicoterapia serão 

abordados, em um primeiro momento e, em seguida, algumas reflexões sobre o 

musicoterapeuta como ser ‘musical-clínico’ serão apresentadas, já que são fatores que 

contribuem e interferem na atuação clínica e na leitura musicoterápica do musicoterapeuta. 

 

 

2.1.1.1 Aspectos culturais e clínicos da música em Musicoterapia  

 

O musicoterapeuta, ao utilizar sua principal ferramenta no setting musicoterápico, 

a música, deverá estar atento não só às estruturas harmônica, melódica, rítmica, como também 

a outros aspectos. Especialmente, aos elementos que circundam a relação existente entre a 

história de vida do paciente e a música utilizada.  

Segundo Barcellos e Santos (1996), tanto a cultura do ouvinte quanto a do 

compositor devem ser consideradas em um setting musicoterápico. A obra do compositor está 

vinculada ao seu ambiente sócio-cultural e há uma representatividade de hábitos, relações e 

valores não só sociais, mas também coletivos. Para os autores, uma análise da obra, a priori , 

poderia contemplar as questões da estrutura musical (de que época é a obra, quais suas 

características formais e qual o instrumental empregado). Há, nesse primeiro momento, a 

possibilidade de se identificar “alguns padrões comunicacionais consagrados histórica e 

socialmente pelo uso, que estruturam o (s) gosto (s) de determinados grupos sociais” (p. 15), 

bem como funções sociais presentes na obra. Entretanto, somente a análise da estrutura 

musical não basta para uma leitura musicoterápica. 

Os autores salientam que 

 

a influência da cultura, do social se faz sentir, não só no compositor mas também na 
forma de cada ouvinte, ou mesmo executante, decodificar ou atribuir sentidos à 
música [...] Não se pode deixar de considerar o contexto social em que se 
desenvolvem as vivências humanas e nem pretender caracterizá-las como únicas e 
puramente individuais (p. 14, 15). 

 

Nota-se que os autores respeitam significativamente o contexto sócio-cultural 

tanto do compositor quanto do ouvinte ou executante, para que não hajam interpretações de 
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sentidos e significados únicos baseadas somente no elemento música. Reforçam, também, o 

contexto social em que se desenvolvem as vivências humanas, para que haja um melhor 

entendimento e análise do caso clínico do paciente. 

A própria música, segundo Barcellos (1999), devido à sua natureza polissêmica, 

permite ao ouvinte significados e sentidos diversos que variam de acordo com a escuta. Uma 

escuta que pode ser relaxante para um e totalmente tensa para outro, uma vez que as várias 

formas de escuta advêm de uma ordem pessoal, cultural ou universal. Este caráter polissêmico 

é atribuído à música devido aos diversos elementos que a constituem, entre tecido, rede de 

sons, ritmos, cores e formas, indicando a possibilidade de atribuição de diversos sentidos a 

uma mesma produção musical (BARCELLOS & SANTOS, 1996). 

Além disso, os autores acima citados entendem que a relação do ouvinte com a 

música parte da própria experiência de vida, particular e única do indivíduo, bem como de sua 

inserção cultural, social e histórica. A cultura que o compositor, intérprete e/ou ouvinte estão 

inseridos recebe, assim, especial atenção em uma análise musicoterápica. Para os autores, 

 

a cultura condiciona as relações de cada indivíduo com a natureza e com os outros 
homens, não se podendo, a rigor, falar, por exemplo, de uma apreensão da música 
puramente pessoal, mas sempre de uma imbricação entre o biográfico e o social. O 
indivíduo escuta com o ouvido de sua cultura, de sua época (p. 16). 

 

Nesse sentido, o indivíduo, ao ouvir a mesma música em diferentes momentos de 

sua vida, poderá dar-lhe sentidos e significados distintos, bem como ter reações, sensações e 

reflexões diferentes. Essas diversas formas de escuta variam de acordo com o estado 

emocional do paciente, ou seja, do que ele está vivendo naquele momento de sua vida e das 

suas experiências inter-relacionais (contexto sócio-cultural), já que este é um ‘ser’ que vive 

em sociedade e em constantes transformações.  

Santos (2002) defende que analisar a arte somente a partir do seu contexto social 

leva a uma compreensão limitada, tanto quanto a sua análise como entidade isolada. “Para 

buscar apreendê-la na sua totalidade é preciso articular dialeticamente texto e contexto, a obra 

e os elementos sócio-históricos em que se insere” (p. 56). Thompson (1995) concorda que 

análise estrutural e dos elementos sistêmicos não poderão exaurir todo o significado que esta 

forma simbólica possui, há que se levar em consideração outros aspectos, como todo o 

contexto vivenciado pelo ouvinte / paciente e a própria música utilizada como terapia. 

Ruud (1990) argumenta que devido à natureza estética indefinida ou, “às vezes, 

simplesmente à sua presença sonora, a experiência musical pode transcender o código cultural 
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e verbalmente organizado, transformado em música” (p. 91). Isso leva o musicoterapeuta a 

refletir sobre o poder da música que, por si só, aponta em e para diversos sentidos. O 

indivíduo, ao experienciar a música, pode transcender o código cultural e ir além de estruturas 

pré-organizadas e abrir novos sentidos de ser no mundo, bem como evocar sentidos que sejam 

compatíveis com suas necessidades e ampliar suas experiências. 

O musicoterapeuta, junto ao paciente, deve transcender o espaço físico e 

organizado e considerar os aspectos clínicos, estruturais e culturais da música no setting 

musicoterápico, ampliando, muitas vezes, seu conceito musical. Nesse sentido, Bruscia (2000) 

relata que alguns musicoterapeutas consideram a música de uma maneira mais abrangente, 

sem especificidades, como, por exemplo, música como agente primário da terapia. Outros, 

porém, utilizam frases mais detalhadas: “atividades musicais”, “experiências musicais”, 

“aprendizado musical estruturado e exercícios participativos”, “elementos da música e suas 

influências”, “potenciais e propriedades singulares da música”, “aspectos curativos da 

música”, “materiais musicais” entre outros. Alguns até questionam se vibrações e sons são 

“música” e se estas fazem parte da musicoterapia. Nesse aspecto, Eagle (apud BRUSCIA, 

ibid) afirma que “a música é a organização de sons e silêncios no tempo, e que os sons são 

feitos de vibrações, como todas as outras coisas” (p. 99), ou seja, sons, silêncios e vibrações 

incorporam o universo musicoterápico. 

Dessa forma, os potenciais terapêuticos infinitos da música devem ser explorados 

ao máximo e o musicoterapeuta deve ir além das definições e fronteiras tradicionais da 

música estabelecidas por outros campos. O musicoterapeuta, assim, deve estar atento às 

preferências, às habilidades e às aquisições musicais do cliente sem julgamentos, acolhendo 

qualquer produção musical do cliente em qualquer nível que ela ocorra, sejam formas sonoras 

(sons, ruídos e outros) ou música, sem considerar o mérito estético ou artístico (BRUSCIA, 

2000). Para o autor, a música deve ser “escolhida ou criada primeiramente por sua relevância 

clínica, por sua utilidade e por seu apelo para o cliente e, posteriormente, de acordo com os 

valores artísticos tradicionais” (ibidem, p. 101). 

Isso não significa que o valor estético da música é desvalorizado ou 

desconsiderado, ao contrário, o autor acredita que, quanto mais o paciente apresenta um 

crescimento terapêutico, mais sua música estará próxima de seu máximo potencial musical, 

melhorando a qualidade e a beleza da música feita por ele. Cita, por exemplo, que o GIM 

(Guided Imaginary and Music / Imagens Guiadas e Música), método desenvolvido por Helen 

Bonny, utiliza programas musicais contendo músicas de “qualidade”.  

A música em Musicoterapia é, portanto,  
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uma instituição humana na qual os indivíduos criam significação e beleza através do 
som, utilizando as artes da composição, da improvisação, da apresentação e da 
audição. A significação e a beleza derivam-se das relações intrínsecas criadas entre 
os próprios sons e das relações extrínsecas criadas entre os sons e outras formas de 
experiência humana. Como tal, a significação e a beleza podem ser encontradas na 
música propriamente dita (isto é, no objeto ou produto), no ato de criar ou 
experimentar a música (isto é, no processo), no músico (isto é, na pessoa) e no 
universo (BRUSCIA, 2000, p. 111). 

 

A vivência musical presente no setting musicoterápico é muito mais ampla que a 

simples utilização da música em si. A terapia ultrapassa o ato de cantar, tocar ou ouvir. Em 

musicoterapia, a música é constituída no setting a partir da experiência humana e, 

essencialmente, de experiências musicais. Para Bruscia (ibid), é na experiência, no vivenciar, 

na relação cliente / música que se constrói a interação entre pessoa, processo, produto e 

contexto. O paciente experimenta, através de experiências musicais, dinâmicas interpessoais, 

sentimentos problemáticos, bem como suas resoluções e transformações. 

É na vivência musical, no intercâmbio de experiências musicais que o paciente, 

com a ajuda do terapeuta, vislumbrará um apoio à sua expressão física, mental, social, cultural 

e espiritual tornando-se co-responsável em seu próprio processo de tratamento. No setting 

musicoterápico, a música é considerada como um elemento dinâmico e efetivo. 

Conseqüentemente, em suas diversas facetas, em musicoterapia, possibilita ao 

musicoterapeuta o acolhimento da singularidade de cada paciente, trabalhando em prol da 

pluralidade e respeito pelo ser humano. 

Caberá ao musicoterapeuta utilizar a música adequada no setting, a fim de atender 

às necessidades de seus pacientes, que pertencem a contextos sócio-histórico-culturais 

diversos. Barcellos (1992) ressalta que a musicoterapia não pode tratar do ser humano sem 

antes respeitar a sua experiência cotidiana e a sua cultura. É necessário utilizar, como 

ferramenta, o mundo sonoro/musical no qual a pessoa está inserida para, posteriormente, 

contribuir gradativamente para a ampliação desse mundo.  

Dessa forma, para atender os diversos estilos musicais que caracterizam os 

indivíduos/ pacientes, o musicoterapeuta deverá ser flexível e ter uma musicalidade clínica 

que ultrapasse as músicas, cifras e partituras musicais prontas. Por meio dessa musicalidade o 

terapeuta deverá estar atento e em ressonância com o mundo sonoro-musical do paciente, 

acolhendo-o em sua integralidade. Discutir a musicalidade clínica do musicoterapeuta faz-se 

necessário, já que é um dos fatores clínicos primordiais existentes no setting musicoterápico.  
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2.1.2 Musicoterapeuta: um “ser musical-clínico” 4 

 

Alguns “saberes musicais” do musicoterapeuta são discutidos entre os 

profissionais da área que interrogam até que ponto esse profissional deve conhecer música 

e/ou ter domínio musical. O musicoterapeuta deve conhecer música popular ou erudita? Ele é 

músico ou terapeuta? Perguntas e respostas que compõem e constroem a identidade do 

musicoterapeuta. 

No tocante à formação musical do musicoterapeuta, cabe ressaltar algumas 

estruturas dos cursos de musicoterapia no Brasil. Alguns cursos de musicoterapia são 

estruturados em três áreas de conhecimento: 1) área musical – disciplinas que auxiliam o 

aluno a desenvolver habilidades musicais, de forma teórica e prática; 2) área de sensibilização 

– disciplinas que visam desenvolver a sensibilidade do aluno enquanto pessoa e futuro 

profissional, bem como uma integração essencial para o musicoterapeuta entre sua produção 

sonoro-musical e a corporal, levando-o a ter sempre consciência e reflexão a respeito de sua 

expressão e de sua participação individualmente ou em grupo; 3) área científica – disciplinas 

que oferecem conhecimentos teóricos sobre o ser humano normal e/ou portador de algum 

distúrbio, seja ele mental, psíquico e/ou social (VOLPI, 1996; ZANINI, 2005). 

O candidato interessado no curso de musicoterapia deverá estar atento ao saber 

musical, e apresentar-se desprovido de (pré) conceitos com relação aos estilos musicais, já 

que em sua formação e não obstante na sua atuação clínica terá que lidar com as mais  

diversas concepções musicais. Assim sendo, mesmo o aluno tendo domínio de um 

instrumento e/ou estilo musical exigido no ato do vestibular irá deparar-se com outros estilos 

oferecidos em sua formação acadêmica, para que sua atuação clínica seja contemplada da 

forma mais abrangente possível. 

Considera-se, então, que o musicoterapeuta, ao ter conhecimento do principal 

instrumento de trabalho – a música –, a utilizará de acordo com o ISO5 do paciente, 

respeitando sua individualidade. Os cinco tipos de ISOS – o gestáltico, o complementário, o 

grupal, o universal e o cultural –, relatados por Benenzon (1985), são elementos dinâmicos e 

possuem potencializada toda a força de percepção passada e futura. O ISO gestáltico é o 

mosaico dinâmico que caracteriza o indivíduo e permite descobrir o canal de comunicação. O 

                                                 
4 PIAZZETTA, C. M. Musicalidade Clínica em Musicoterapia: um estudo transdisciplinar sobre a 
constituição do musicoterapeuta como um ‘ser musical-clínico’ . Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-
Graduação em Música da Universidade Federal de Goiás, 2006. 
5 Segundo Benenzon (1985, p. 43) o ISO “quer dizer igual, e resume a noção da existência de um som, ou um 
conjunto de sons, ou fenômenos sonoros internos que nos caracterizam e nos individualizam”. 
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ISO complementário é referente às pequenas mudanças que ocorrem devido a circunstâncias 

ambientais específicas, que se operam a cada dia, a cada sessão musicoterápica. O ISO grupal 

está ligado ao contexto social em que o indivíduo se integra; poderá levar algum tempo para 

se estruturar e se estabelecer, dependendo do grupo trabalhado. O ISO universal é uma 

“identidade sonora que caracteriza ou identifica a todos os seres humanos, independente de 

seus contextos sociais, culturais, históricos e psicofisiológicos particulares” (p. 46), como por 

exemplo, os sons dos batimentos cardíacos, a respiração e a voz da mãe nos primeiros 

momentos de vida. Já o ISO Cultural, para Grebe (apud Benenzon, ibid), é o produto da 

configuração cultural global, da qual o indivíduo e seu grupo fazem parte; depende tanto dos 

processos dinâmicos de aprendizagem da própria cultura como da estabilidade ou mudança 

das pautas culturais. O autor relata que é a “identidade própria de uma comunidade de 

homogeneidade cultural relativa que responde a uma cultura ou subcultura musical manifesta 

e compartida” (p. 45). 

 Sendo assim, o futuro profissional necessitará de conhecimentos musicais para 

atender e compreender os diversos ISOS presentes no setting musicoterápico, bem como de 

informações nas várias áreas do conhecimento, procurando entender o cliente de maneira 

integral e única, sem jamais se contentar com os conhecimentos provindos de uma graduação 

e/ou pós-graduação. Piazzetta (2006) argumenta que 

 

saber o conteúdo das disciplinas não é o suficiente para compreender a construção 
desse ser musical-clínico, pois o produto final ultrapassa a soma das partes, uma vez 
que os aspectos subjetivos, envolvidos na constituição desse ser musical-clínico, não 
podem ser mensurados através dos conceitos pré-determinados (p. 70). 

 

Para um musicoterapeuta, um “ser musical-clínico”, não basta saber analisar, re-

produzir ou tirar música de ouvido, ou mesmo possuir um repertório abrangente. Ele deve 

adquirir, ao longo de sua formação, uma escuta clínica equilibrada com um fazer musical 

clínico e ter a capacidade de fazer uma leitura musicoterápica capaz de atender e acolher o 

paciente em sua integralidade (Piazzetta, ibid.). 

A escuta clínica, o fazer musical clínico e a leitura musicoterápica são eixos 

essenciais da prática musicoterapêutica. Barcellos e Santos (1996) chamam atenção à 

participação do musicoterapeuta no momento do fazer musical, principalmente, nas 

improvisações. Ressaltam que a improvisação se dá a partir do conhecimento e da percepção 

das necessidades do paciente, da sua história pessoal e do processo sonoro-musical que se 

desenvolve, integrando o fazer musical e a escuta clínica. Além disso, afirmam que o fazer 
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musical do musicoterapeuta estará no sentido de ora enfatizar, ora sustentar ou dar continente, 

estimular, organizar, clarificar e ainda dialogar com o paciente. Portanto, isso só será possível 

se o musicoterapeuta compreender a singularidade e suas necessidades, para que se estabeleça 

uma adequada interação. 

O musicoterapeuta, ao ter o domínio de vários estilos musicais, abarcando uma 

diversidade cultural, utilizará a música de maneira apropriada e efetiva com seus pacientes.   

Piazzetta (2006) assegura que o musicoterapeuta, além de seu arsenal teórico-prático musical 

(domínio da música), deverá ter uma musicalidade clínica presente em seus atendimentos. A 

musicalidade clínica está associada ao desenvolvimento musical, pessoal e profissional do 

musicoterapeuta, um músico que precisa aprender a usar a música e sua musicalidade em uma 

‘profissão de ajuda’. 

Aigen (apud PIAZZETTA, ibid) traz uma proposta de Musicoterapia Músico-

Centrada e discute o uso da música nas relações de ajuda, revelando alguns valores musicais 

essenciais do musicoterapeuta na construção musical, no aqui e agora. Para Aigen, o 

musicoterapeuta precisa: 

• Ter uma compreensão do silêncio: ausência de som, espaço do não fazer, da 

espera, da receptividade, da paciência e também veículo para a conexão musical, ou seja, 

espaço em que o musicoterapeuta começa a se aprofundar no processo relacional com o 

cliente. 

• Ter uma escuta centrada, intencional: que exige do musicoterapeuta escutar e 

tocar ao mesmo tempo, tendo uma escuta conectada à música externa e interna do cliente. 

• Precisa admitir o individual e o social ao mesmo tempo: respeitar 

mutuamente o grupo e o indivíduo, transcendendo as polaridades. 

• Envolve uma rendição, um entregar-se à música: é um ser com e na música, o 

músico que habita o musicoterapeuta, assim como o paciente, deixam-se envolver e levar por 

um fazer ativo, como se o músico fosse parte da música. 

• Cultivar um respeito pela música enquanto Arte (criada por um artesão): o 

músico necessita de longas horas de estudo para se aperfeiçoar e treinar. Aigen acredita que 

os artesões ao trabalharem seu potencial artístico, estão trabalhando simultaneamente eles 

mesmos, o que acaba sendo um enfoque primário de terapia. Além disso, o cliente poderá 

utilizar sua musicalidade e trabalhar no campo da criação, vencendo obstáculos e 

desenvolvendo sua capacidade motora, cognitiva, expressiva e social. 
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• Música cria conexões: “a música constrói conexões entre culturas e solidifica 

vínculos intra-culturais. Esse dado tem implicações claras na musicoterapia, pois estabelece 

relações entre musicoterapeuta e cliente, entre os clientes e suas relações fora do espaço 

terapia” (Aigen, apud PIAZZETTA, 2006, p. 73). 

Essa complexidade de interações no campo do ‘não dito’, das musicalidades em 

ação presentes no setting terapêutico precisam ser consideradas, reforçando que a relação de 

ajuda ultrapassa o campo da relação paciente – terapeuta, caminhando para níveis mais 

amplos como o cultural e o social. Isso vai ao encontro da musicoterapia, que tem por 

objetivo (também) provocar mudanças no indivíduo, de forma que ele tenha uma maior 

compreensão de si mesmo e de seu mundo, alcançando, conseqüentemente, uma adaptação 

mais adequada à sociedade (BRUSCIA, 2000). Sendo assim, o musicoterapeuta deverá ser um 

bom músico, um ser musical-clínico, ter flexibilidade, estabelecer conexões com várias 

culturas, ser conhecedor de vários estilos musicais, respeitando, em seu campo de atuação, a 

individualidade de cada paciente e/ou cliente. 

Dessa forma, para que haja uma melhor compreensão de alguns aspectos que 

percorrem a clínica musicoterápica, notadamente, no contexto hospitalar, serão apresentados, 

a seguir, estudos referentes aos territórios existenciais, agenciamentos e subjetividades do 

paciente oncológico.  

 

 

2.1.3 Música como agenciadora de Subjetividades e Territórios Existenciais 

 

Os estudos aqui apresentados, mesmo que iniciais, sobre subjetividades, territórios 

existenciais, ritornelos e música, têm se voltado para a compreensão de como a música pode 

ser um canal de expressão de subjetividades do ser/doente, assim como um instrumento 

possível “na” e “para a” constituição de um território existencial. Este item trata, portanto, de 

uma reflexão sobre alguns pensamentos de Deleuze e Guattari e, ainda, de teóricos que 

releram suas obras, estabelecendo possíveis relações entre essas leituras e a prática clínica em 

Musicoterapia Hospitalar.  

Definir subjetividade, território e ritornelo faz-se necessário a fim de nortear as 

reflexões posteriores, neste estudo. Segundo Guattari (1990, p. 56), a subjetividade “se 

instaura ao mesmo tempo no mundo do meio ambiente, dos grandes agenciamentos sociais e 

institucionais e, simetricamente, no seio das paisagens e dos fantasmas que habitam as mais 

íntimas esferas do indivíduo”. Dessa forma, a subjetividade entendida e considerada pelo 
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senso comum como algo que vem de dentro, e tão somente do interior do homem, está 

recebendo um novo enfoque, uma subjetividade instaurada tanto pelo meio externo quanto 

pelo meio interno. 

Segundo Deleuze e Guattari (1997, p. 120), o “território é de fato um ato, que 

afeta os meios e os ritmos, que os ‘territorializa’. O território é o produto de uma 

territorialização dos meios e dos ritmos [...] Ele comporta em si mesmo um meio exterior, um 

meio interior, um intermediário, um anexado”. Sobre o ritornelo, os autores relatam que, num 

sentido geral, chama-se de  

 

ritornelo todo conjunto de matérias de expressão que traça um território, e que se 
desenvolve em motivos territoriais, em paisagens territoriais (há ritornelos motores, 
gestuais, ópticos, etc.). Em um sentido restrito, fala-se de ritornelo quando o 
agenciamento é sonoro ou ‘dominado’ pelo som (ibid, p. 120). 

 

Constata-se que os conceitos de subjetividade e de território abrangem duas ou 

mais relações entre o meio externo e o interno. Já o ritornelo é um tipo de agenciamento dos 

meios que circundam o “ser”, legitimando, de certa forma, o território. Se a subjetividade e o 

território são constituídos da imbricação dos meios, e o ritornelo ‘de um conjunto de matérias 

de expressão que traça um território’, torna-se interessante contextualizar e discorrer sobre as 

relações que podem ocorrer tanto no meio interno, quanto no meio externo do paciente 

portador de câncer. 

Observa-se que o indivíduo, ao ser acometido pelo câncer, terá modificações no 

seu estado físico, emocional, mental, social, cultural e espiritual. Suas relações intra, inter e 

transpessoal ocorrerão em lugares já pré-estabelecidos e em “não lugares” até então 

desconhecidos, em busca da cura. A começar pelo próprio câncer, uma doença carregada de 

estigmas e metáforas que atormentam não só o ser acometido por ela, como qualquer ser 

humano em potencial para adquiri-la, ou seja, qualquer um. Sua causa, na maioria das vezes, 

ainda desconhecida, circunda um meio incógnito. O ser doente perpassa por um “não lugar” 

jamais vivenciado. Além disso, o próprio tumor invade esse espaço, criando novos lugares, se 

proliferando de maneira desordenada.  

Metaforicamente, Sontag (1984) discorre que o câncer é topograficamente 

definido como algo que “se espalha” e provoca alarme aos doentes sujeitos à mutilação ou 

amputação quando os tumores são “extirpados”. Há, ou não, algo no indivíduo que escapa do 

seu espaço natural. Para a autora o câncer irá desempenhar um papel de uma enfermidade 

cruel e furtiva até que sua etiologia seja esclarecida e seu tratamento eficaz. Há ainda aqueles 
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que acreditam que o câncer é uma doença relacionada à carência, à incapacidade de resolver 

assuntos da paixão, como se ela atacasse os que são sexualmente reprimidos, inibidos, não 

espontâneos e incapazes de exprimir o ódio. Nesse sentido, Reich (apud SONTAG, ibid, p. 

32) pontua que o câncer é uma “doença que se segue a uma submissão emocional, um 

encolhimento bioenergético, uma desistência da esperança”. Há certa culpa lançada no 

paciente portador de câncer ao inferir que o mesmo adquiriu esta doença por guarda rancor, 

mágoa, ressentimentos etc, ou seja, o câncer ligado aos aspectos psico-emocionais “mal-

resolvidos”. 

Além disso, o diagnóstico da doença, muitas vezes, não é dado ao paciente, mas 

sim à família, já que tem como sinônimo a palavra morte. O ser doente, de tal modo, continua 

em um campo do não saber, sem lugar e em um território ampliado, como um território 

anexado ao seu território até então estabelecido.  

Em busca de respostas Greenberg (2002), INCA (BRASIL, 2005) e Kushner 

(1981), relatam que o câncer consiste de várias doenças, ou seja, é o nome dado a um 

conjunto de mais de 100 (cem) doenças que têm em comum o crescimento desordenado, uma 

multiplicação descontrolada de células que leva a tumores e, eventualmente, a danos ao órgão. 

O INCA (op. cit.) relata que o processo de formação de câncer, na maioria das vezes, se dá 

lentamente, podendo levar anos para que uma célula cancerosa se prolifere e se torne um 

tumor visível. Pode ocorrer, também, a formação de tumores benignos, que é uma massa 

localizada de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido 

original, não constituindo, geralmente, um risco de vida ao paciente. Por outro lado, 

dividindo-se rapidamente, as células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, formando 

outros tipos de tumores, que são acúmulos de células cancerosos ou neoplasias malignas. 

Mesmo assim, diante de tantas incertezas quanto às causas, aos prognósticos e ao 

tratamento do câncer, o paciente parte para um campo desconhecido, fora, muitas vezes, de 

seu território existencial, a fim de se tratar. Na maioria das vezes, os pacientes ao procurar 

tratamento em hospitais especializados, deparam-se com pessoas desconhecidas. O tratamento 

é, comumente, prolongado, doloroso e cheio de procedimentos invasivos. O ambiente 

desterritorializa o paciente e a sua família, que se investem do desejo de uma possível “cura”. 

Ressalta-se que esta desterritorialização não ocorre somente no espaço – casa, 

hospital, ou qualquer lugar em busca de cura –, mas sim uma desterritorialização física, 

emocional, social, cultural e espiritual. Indo além desse espaço físico des-territorializado, 

Deleuze e Guattari (1997) relatam que uma função territorializada 
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adquire independência suficiente para formar ela própria um novo agenciamento, 
mais ou menos desterritorializado, em vias de desterritorialização. Não há 
necessidade de deixar efetivamente o território para entrar nesta via. Mas aquilo que 
há pouco era uma função constituída no agenciamento territorial, torna-se agora o 
elemento constituinte de um outro agenciamento, o elemento de passagem a um 
outro agenciamento [...] o território não pára de ser percorrido por movimentos de 
desterritorialização relativa, inclusive no mesmo lugar, onde se passa do intra-
agenciamento a interagenciamentos, sem que haja necessidade de deixar o território 
(p. 133; 137). 

 

Nesse sentido, todas as pessoas, em quaisquer momentos ou lugares, estão sujeitas 

a desterritorializações. Pode-se passar a outros agenciamentos constantemente mesmo estando 

fixado em um local. Assim sendo, como fica esse ser doente que muda todo um contexto de 

vida, um território familiar e acessível, indo ao encontro de outra realidade? Como poderia 

ocorrer uma reterritorialização desse ser? A música como terapia seria capaz de promover 

uma reterritorialização? 

A música em musicoterapia é carregada de elementos subjetivos. A escolha da 

música e/ou de seus elementos, em um setting musicoterápico, não é aleatória. Na maioria das 

vezes, expressa algo que vem do “eu” interior do paciente, sendo auto-projetiva.  Dessa 

forma, ela pode expressar a subjetividade do sujeito, mas também certo agenciamento 

coletivo, que deve ser considerado e analisado. Identificar a música, o contexto sócio-cultural 

do paciente, torna-se imprescindível para uma leitura musicoterápica, que pondera tanto a 

subjetividade do paciente, quanto do grupo na formação de territórios existenciais. 

Nessa perspectiva, há uma possibilidade de a música como terapia ser utilizada 

com a função de expressão de subjetividade, constituinte de territórios existenciais, no 

contexto da hospitalização. Existem, na concepção de Bruscia (2000), quatro tipos de 

experiências musicais musicoterápicas6: a Re-criação Musical, a Composição Musical, a 

Improvisação Musical e a Audição Musical, que podem ser utilizadas individualmente ou 

combinadas entre si. Entretanto, somente três dessas experiências musicais serão destacadas 

neste tópico, relacionando-as, de maneira breve, às leituras realizadas. 

Primeiramente, ressalta-se que Deleuze e Guattari (1997, p. 136) consideram 

“território” como algo que remete a um centro intenso no mais profundo de si. Esse centro 

intenso, explicam os autores, “pode estar situado fora do território, no ponto de convergência 

de territórios muito diferentes ou muito afastados”. Dessa forma, o território vai além do 

espaço físico externo e há algo que vem de dentro. Nesse caso específico, o paciente já está 

                                                 
6 As experiências musicais musicoterápicas delineadas por Bruscia (2000) serão discutidas, neste trabalho, no 
item 2.2.3 Musicoterapia Hospitalar: contribuições para o processo de humanização na saúde. 
. 
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desterritorializado de sua ambiência quando hospitalizado, perpassa por um circuito fora do 

território e, ainda, encontra-se desterritorializado quanto a si próprio, pois há, em si, algo que 

está doente, algo que veio de fora, sem permissão, um devir-doença, um devir-sintoma, um 

devir-perdas. Acredita-se que, quando o paciente é capaz de expressar alguma música e/ou 

som vindo de dentro, seja esta uma escolha consciente ou inconsciente, há um centro intenso 

mobilizado do mais profundo do ser, que o territorializa e/ou reterritorializa através de um 

devir-música, de um devir-saúde. 

Na experiência de Re-criação Musical trechos e/ou músicas prontas podem ser 

reproduzidas e desenvolver habilidades de interpretação e comunicação de idéias e de 

sentimentos (BRUSCIA, 2000). Nesse sentido, essas idéias e/ou sentimentos não são 

superficiais, mas sim algo que vem de dentro. Essa escolha, mesmo que “superficial” de um 

repertório de músicas da mídia feita pelo paciente, pode ser capaz de traduzir as mais íntimas 

esferas desse ser/doente. Por mais que seja uma música midiática, que exista algo de fora e/ou 

que ele lance mão da expressão do outro para falar de si, há um inconsciente latente que quer 

expressar, de alguma forma, um desejo, uma vontade, subjetividades. 

Cohn (1986) relata estudos realizados com a música popular norte-americana. 

Muitos dos aspectos levantados por ele podem ser transportados para a música popular 

brasileira e contextualizados neste trabalho, uma vez que, apesar de culturas diferentes, os 

processos existentes nas massas são semelhantes. Cohn (ibid) destaca o “lazer” que essa 

música pode proporcionar. Argumenta que a distração está ligada ao atual modo de produção, 

à racionalização e ao mecanizado processo de trabalho a que as massas estão, direta ou 

indiretamente, sujeitas. Há, portanto, um correlato “não-produtivo” no entretenimento, isto é, 

“um relaxamento que não envolva nenhum esforço de concentração. As pessoas querem 

divertir-se” (p. 136). Portanto, o autor considera que a música induz ao relaxamento porque é 

padronizada e pré-digerida. Destaca dois tipos de escolha do ouvinte: primeiro, que o ouvinte 

é levado a saltar o que lhe desgosta e a deter-se no que lhe agrada. “A limitação inerente a 

essa escolha e a alternativa claramente delineada que ela contém acarretam padrões de 

comportamento do tipo gosto/não gosto” (p. 125). Portanto, saltar o que lhe agrada, ou não, é 

um saltar acima da própria consciência, podendo ser um saltar como fuga, ou até mesmo, uma 

re-significação da própria realidade.  

Em uma pesquisa realizada por Silva (2005), com pacientes portadores de câncer 

entre 10 e 21 anos, submetidos ao atendimento musicoterápico grupal e/ou individual, 

constatou-se que uma das músicas mais solicitadas no contexto hospitalar estudado foi 

‘Vamos Fugir’ de Gilberto Gil, que diz: Vamos fugir deste lugar baby, vamos fugir, to 
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cansado de esperar que você me carregue.... Diante da letra e da realidade vivenciada pelos 

pacientes oncológicos hospitalizados, houve a criação de um ritornelo e a constituição de um 

território existencial, quando os pacientes expressaram cantando: Vamos fugir, deste hospital, 

baby, vamos fugir, to cansado de esperar que vocês me liberem.  

Observa-se assim, que diante de outra realidade e de uma consumação pré-

estabelecida (de uma música já existente), pré-digerida, de descentramento, de uma saída de 

ordem para a desordem, os pacientes apropriaram-se de uma música midiática para re-

significar o contexto vivenciado, em busca de uma possível re-territorialização. Guattari 

(1990) afirma que 

 

a juventude, embora esmagada nas relações econômicas dominantes que lhe 
conferem um lugar cada vez mais precário, e mentalmente manipulada pela 
produção de subjetividade coletiva da mídia, nem por isso deixa de desenvolver suas 
próprias distâncias de singularização com relação à subjetividade normalizada. A 
esse respeito, o caráter transnacional da cultura rock é absolutamente significativo: 
ela desempenha o papel de uma espécie de culto iniciático que confere uma pseudo-
identidade cultural a massas consideráveis de jovens, permitindo-lhes constituir 
um mínimo de Territórios existenciais (grifo nosso) (p. 14). 

 

Assim, a experiência de re-criação musical pode ser utilizada no setting hospitalar, 

a fim de constituir territórios existenciais do ser doente e, ainda, expressar, através de canções 

pré-compostas, subjetividades. 

Já na Composição Musical, o terapeuta juntamente com paciente podem criar 

novas canções e partir disso, comunicar experiências internas (BRUSCIA, 2000). Averigua-

se, no mesmo estudo realizado por Silva (2005), que a maioria das composições foi construída 

a partir de letras trazidas pelo próprio paciente, a melodia e a harmonia elaboradas pela 

pesquisadora / musicoterapeuta. Pergunta-se, então, se o uso desta música, como terapia, seria 

um agenciador de territórios existenciais e uma expressão da subjetividade do paciente. 

Revendo a poesia e a música das canções, acredita-se que elas são agenciadoras de territórios, 

de ritornelos, já que na composição “Desabafo”, há toda uma musicalidade, singularidade e 

subjetividade advinda da poesia que o paciente traz em seu discurso: 

 

Eu queria ter uma folga, eu queria descansar, brincar e ir pro Araguaia. Eu queria 
ver meus amigos e sair daqui, pelo menos mais uma vez durante um tempo, pra eu 
descansar, para brincar... às vezes eu choro para aliviar o cansaço de estar aqui, 
mas aí eu percebo que é melhor sorrir, porque se eu chorar vou ficar cada vez mais 
triste, com a tristeza é mais difícil, tudo fica mais difícil de lidar. E agora... minha 
mãe me consola, me dá forças pra eu agüentar e esperar até o dia deu ir embora 
daqui. Eu canto esta canção para expressar, todo amor, saudade e dor, mas eu sei 
que um dia isto vai passar e uma vida normal, vou levar (Paciente “Tony”) 
(SILVA, 2005, epígrafe). 
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Através da poesia e da própria musicalidade presente nas palavras, é possível 

perceber que a música pode abrir canais de comunicação e expressão, sendo capaz de desvelar 

a subjetividade do paciente e constituir territórios existenciais. 

Na experiência de Improvisação Musical, há um auto-expressar improvisado sem 

objetivos de gravação, perdendo-se no tempo e no espaço. Tem como um de seus objetivos 

dar sentido à auto-expressão e explorar os vários aspectos do eu na relação com os outros 

(BRUSCIA, 2000). Acredita-se que o sujeito, ao improvisar, expressa algo de si, projetando e 

revelando conteúdos. Por conseguinte, esses conteúdos fazem com que ele entre em contato 

consigo mesmo. Assim, através da improvisação, o paciente pode expressar sua subjetividade 

de uma maneira mais lúdica, sem pré-determinações e sem pré-julgamentos. Apenas 

expressar-se, ouvir-se, ver-se. 

Ressalta-se que essas experiências musicoterápicas, acima relatadas, estão 

intimamente ligadas ao ritornelo, uma vez que elas vêm marcando, agenciando territórios, 

dando função ao agenciamento e fazendo novos agenciamentos. Destaca-se, portanto, a 

classificação de ritornelos de Deleuze e Guattari (1997): 1) ritornelos territoriais, “que 

buscam, marcam e agenciam um território”; 2) ritornelos de funções territorializadas, “que 

tomam uma função especial no agenciamento” (cantiga de ninar – territorializa o sono da 

criança; a de amor – que territorializa a sensualidade e o amado; a de profissão – que 

territorializa o ofício e o trabalho, entre outras); 3) novamente, ritornelos de funções 

territorializadas, “enquanto marcam agora novos agenciamentos, passam para novos 

agenciamentos, por desterritorialização-reterritorialização; 4) “os ritornelos que colhem ou 

juntam as forças, seja no seio do território, seja para ir para fora (são ritornelos de 

afrontamento, ou de partida, que engajam às vezes um movimento de desterritorialização 

absoluta)” (p. 137-8).  

Pode-se afirmar que, no contexto hospitalar, todos esses tipos de ritornelos, acima 

apresentados, aparecem como forças potencializadoras nas experiências musicais 

musicoterápicas, sejam nas formas de re-criação, composição e/ou improvisação musical. “A 

música faz-se presente como arte, mas também como experiências de vida: hábitos, 

contrações, memórias, devires” (CRAVEIRO DE SÁ, 2003, p. 131). Assim sendo, 

“micropercepções, ações, sensações, sentimentos, emoções se entrelaçam e ressoam, 

energeticamente, uns nos outros, formando blocos de forças” (ibid). Sem dúvida, a potência 

clínica da música, com todos os seus elementos e sonoridades intrínsecos, possibilita a 
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constituição de territórios existenciais e a expressão da subjetividade do ser doente, 

auxiliando-o em sua “cura” existencial. 

Além disso, a música escolhida pelo paciente, no contexto hospitalar, possibilita 

trabalhar aspectos específicos da hospitalização e do tratamento – a distração da dor, a 

melhoria do seu estado de espírito, o restabelecimento de antigas memórias – e ainda viabiliza 

ao corpo seguir um ritmo próprio, de acordo com as suas possibilidades e limitações físicas 

(PETERSEN, 2005). 

Especificamente no Brasil, a Musicoterapia e outras áreas da saúde adentraram o 

âmbito hospitalar em virtude da Proposta de Humanização na Saúde, promulgada pelo 

Ministério da Saúde (2004). A proposta de Humanização procura estabelecer um sistema mais 

humanizado, íntegro e coerente com as necessidades do ser humano (BENEVIDES & 

PASSOS, 2005; BRASIL, 2004; CUNHA, 2002; DELABARY, 2006).  

Os profissionais de saúde, dessa forma, procuram atender o ser humano em seus 

diversos aspectos, em um processo dinâmico e de co-construção, envolvendo todos os 

usuários em busca de melhorias e superação do período (saúde-doença) vivenciado. Nesse 

sentido, o próximo capítulo trará algumas discussões acerca da Política Nacional de 

Humanização (PNH) relacionada à Teoria da Complexidade e ainda como a Musicoterapia 

Hospitalar pode contribuir no processo de humanização à saúde. 

 

 

2.2 A HOSPITALIZAÇÃO E O PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO NA  

SAÚDE  

 

Desde séculos, o processo saúde-doença é discutido. A doença recebeu diferentes 

enfoques de acordo com a época que foi adquirida ou estudada. Ramos (1994), na tentativa de 

compreender o desenvolvimento dos diversos enfoques do processo saúde-doença, realizou 

um estudo sobre os conceitos de doença delineados segundo alguns modelos.  

O autor pontua que no modelo primitivo o homem era subjugado pelo poder das 

forças da natureza e dos deuses. Posteriormente, os gregos (no modelo grego) separaram o 

espírito da matéria e desenvolveram uma abordagem científica – observação, análise, dedução 

e síntese – e a doença recebeu tratamento racional e Hipócrates foi considerado o pai da 

medicina. Depois veio o modelo cartesiano que considerava a matéria separada da atividade 

da mente. O corpo era comparado a uma máquina, que funcionaria com ou sem a psique. Uma 

acentuada busca pelo conhecimento objetivo fez-se presente. O modelo romântico amenizou a 



25 
 

objetividade promulgada pelo cartesianismo e atribuiu ao estado de saúde-doença um 

conjunto de interação de diferentes fatores: bio-psico-moral e espiritual. Em seguida, o 

modelo biomédico tratava a doença como um desvio do normal, ou seja, como uma entidade 

separada, que tinha normas fixas e padrões fisiológicos desviados. As anormalidades eram 

atribuídas a causas biológicas e não a uma interação de fatores psicológicos, biológicos, 

ambientais e pessoais. Em contrapartida, o modelo holístico retomou o modelo romântico e 

compreendeu o mundo com uma visão ecológica e abrangente, onde o universo é visto como 

um sistema vivo e interconectado. Por fim, no modelo analítico, a doença era vista como uma 

expressão da totalidade ‘homem’ e a doença remetida a uma finalidade e um significado 

(talvez, simbólico). Após a compreensão e integração do significado, uma melhora no quadro 

de saúde geral do paciente era observada (RAMOS, 1994). 

Atualmente, a visibilidade do processo saúde-doença é diferente. Portanto, este 

estudo tem a incumbência de refletir sobre algumas temáticas atuais, entre elas a 

“Complexidade” e a “Política Nacional de Humanização na Saúde”, que especificam algumas 

diretrizes sobre esta temática. Cabe ressaltar, que não é pretensão neste trabalho aprofundar 

e/ou tecer uma linha de pensamento sobre o tema e que cada povo, cultura, raça e época 

tiveram uma maneira de interpretar, enfrentar e conceber o processo saúde-doença.  

 

 

2.2.1 Complexidade e Humanização 

 
O pensamento cartesiano e mecanicista estruturou diversas concepções que 

envolvem a saúde-doença, bem como a atividade científica em suas diversas instâncias. 

Contudo, a visão determinista, por si só, não tem mais comportado os rumos da ciência, da 

pesquisa, principalmente, em se tratando de Ciências Humanas. A complexidade e o 

pensamento sistêmico estão sendo inseridos, assim, nas mais diversas discussões acadêmicas, 

apontando novos rumos do conhecimento científico em geral. Apesar da utilização do termo 

“novos rumos”, cabe lembrar que complexidade não é um área nova, mas sim o seu 

reconhecimento pela ciência que é recente (ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2002). 

Nas ciências clássicas visava-se o domínio da natureza, a quantificação dos 

fenômenos observados, a neutralidade do observador, a perspectiva mecanicista de um mundo 

que precisava ser revisto, controlado e antecipado. Além disso, a validade das pesquisas era 

constituída pela Lógica e pela Matemática, estabelecendo as regras da linguagem, 
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independentemente da experiência. Os resultados deveriam ser medidos, computados em 

números ou induzidos pelo método da indução, que seria, portanto, um meio para obter e 

confirmar hipóteses e enunciados gerais a partir da observação (ALVES-MAZZOTTI & 

GEWANDSZNAJDER, 2004; CHAGAS, 2003).  

Entretanto, quando se trata de um fenômeno no qual o próprio homem é objeto e 

sujeito de estudo e análise, não há como negar a subjetividade intrínseca existente entre o 

fenômeno e a leitura realizada pelo próprio sujeito, uma vez que ela é feita sob a ótica de um 

observador / subjetivo. Ao admitir a subjetividade, as inúmeras inter-relações que podem ser 

feitas de um fenômeno e, ainda, a gama de significações e significados de tais eventos, 

observa-se a necessidade de um pensamento complexo e sistêmico.  

Isso ocorre, principalmente, porque no campo das Ciências Humanas há um 

crescente continuum de hibridismos e de questões a serem estudadas, as quais o paradigma 

reducionista não é mais capaz de dar respostas. Segundo Morin (2001, p. 17), “o princípio do 

determinismo generalizado é um postulado hoje abandonado nas ciências naturais e seria 

surpreendente que pudesse permanecer intacto no universo particularmente complexo das 

realidades humanas”. 

Dessa forma, a ciência moderna, para Prigogine e Stengers (1997), começou por 

negar as visões antigas e a questionar as noções de causalidade, legalidade, determinismo, 

mecanicismo, racionalidade. Temas como vida, destino, liberdade e espontaneidade remetiam 

a profundidades ocultas, inacessíveis à razão, ou seja, intransitáveis pela concepção clássica, 

por uma explicação determinista.  

A ciência moderna vai além de reduções, de simplificações e de uma realidade 

objetiva. Há uma integração de saberes e de conhecimentos. Todo o conhecimento, inclusive 

o científico, de acordo com Morin (2001, p. 17), “está enraizado, inscrito ‘no’ e dependente 

de um contexto cultural, social, histórico”. Há uma inter, multi e transdisciplinaridade tanto na 

saúde, quanto na física, química, biologia e outras áreas, a fim de melhor compreender a 

probabilidade de verdades no mundo atual, sem fragmentá-lo. Assim, pensadores como Morin 

(1998, 1999, 2001, 2001a, 2001b), Prigogine (1996), Esteves de Vasconcellos (2002, 2002a), 

entre outros, trazem contribuições à ciência ao abordarem o pensamento complexo e 

sistêmico, acrescentando à visão cartesiana um novo pensar ‘no’ e ‘do’ mundo atual. 

Para Morin (1998), o pensamento científico, em todos os setores, está admitindo 

uma construção dialógica de conceitos a partir de suas bases, de ordem e de desordem, de um 

estado caótico de desequilíbrio. Relata que esta combinação é interessante, uma vez que essa 

dialógica constitui a própria complexidade, onde complexus é igual àquilo que é tecido junto. 



27 
 

“O universo de fenômenos é inseparavelmente tecido de ordem, de desordem e de 

organização” (p. 215). Nesse sentido, o autor argumenta que  

 

a complexidade da relação ordem / desordem / organização surge quando se verifica 
empiricamente que fenômenos desordenados são necessários em certas condições, 
em certos casos, para a produção de fenômenos organizados, que contribuem para o 
aumento da ordem (MORIN, 2001a, p. 91- 92). 

 

Isso leva a uma rede interconectada, dinâmica (de ordem e de desordem) e de um 

estado processual. Há uma visão de mundo remetida a um processo e não mais à ‘causa e 

efeito’. Segundo Capra (2002), o pensamento sistêmico é “pensamento de processo; a forma 

torna-se associada ao processo, a inter-relação à interação, e os opostos são unificados através 

da oscilação” (p. 261). Assim, a concepção sistêmica acolhe o mundo em termos de relações e 

de integração, onde os sistemas possuem uma natureza intrinsecamente dinâmica e imbricada.  

Por conseguinte, as relações existentes não devem ser examinadas isoladamente, e 

nem os olhares serem voltados somente para algum elemento específico. O sistema deve ser 

visto como um conjunto de elementos em interação. Por exemplo, o homem e tudo o que o 

cerca devem ser considerados dentro de um sistema inter-relacional e complexo, onde os 

aspectos físico, emocional, cultural, social e espiritual estão envolvidos. Este conjunto de 

elementos em constante interação, no qual o indivíduo se insere, deverá ser respeitado e o 

homem, diante de suas próprias realidades, construirá uma interação constante com o seu 

meio, uma multitude de processos imbricados, não existindo mais realidades objetivas 

(ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2002a). 

No tocante ao processo saúde-doença, constata-se que este esteve, até então, 

voltado predominantemente para o aspecto físico do indivíduo que está doente. O paciente era 

curado através de medicações, mutilações, cirurgias e outros procedimentos invasivos, sem 

levar em consideração outros aspectos envolvidos no ato de adoecer, entre eles os aspectos 

mentais, psico-emocionais e sócio-culturais. Entretanto, este pensamento vem mudando 

gradativamente e diante das novas discussões e visões de mundo, a pessoa doente tem 

recebido uma especial atenção. Novas políticas de saúde estão sendo edificadas, a fim de 

considerar o homem e o sistema no qual estão inseridos e dar uma qualidade de vida aos 

envolvidos no processo saúde-doença.  

A Política Nacional de Humanização (PNH), como citado anteriormente, é uma 

das políticas vigentes que vem propondo mudanças nesse sentido (BRASIL, 2004). Apesar de 

não haver alusão entre PNH e Teoria da Complexidade, possíveis relações e inter-relações 
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entre essas duas temáticas serão feitas a seguir, já que ambas se preocupam com o contexto 

vivenciado pelo ser.  

Entretanto, ressalta-se que esta preocupação não está presente em ações concretas 

em todo o Sistema Único de Saúde (SUS). Espera-se que a cada dia os profissionais de saúde 

procurem acolher o ser humano em toda a sua integralidade e tratar a pessoa doente e todos os 

envolvidos no processo saúde-doença nos aspectos físico, psico-emocional, sócio-cultural e 

espiritual.  

Essa nova perspectiva sobre o paciente tem sido instituída no sistema de saúde 

como um programa voltado à humanização, provendo mudanças no âmbito da saúde em geral, 

na tentativa de alterar a visão do profissional de saúde, como dos gestores, co-gestores e 

usuários. O Ministério da Saúde (BRASIL, 2004, 2004a), através da Política Nacional de 

Humanização (PNH), em todas as instâncias do SUS tem procurado viabilizar uma saúde 

digna para todos, pacientes (co-responsáveis), gestores e profissionais comprometidos com a 

ética da saúde e com a defesa da vida. 

Em alguns hospitais já existe uma adesão à proposta do Ministério da Saúde 

referente à humanização da assistência à saúde. Essa proposta propõe resgatar, 

principalmente, o enfoque do paciente enquanto pessoa, não reduzindo a sua assistência aos 

aspectos técnicos. Portanto, humanizar a atenção e a gestão em saúde no SUS apresenta-se 

como meio para a qualificação das práticas de saúde, tais como: acesso com acolhimento; 

atenção integral e equânime com responsabilidade e vínculo; valorização dos trabalhadores e 

usuários com avanço na democratização da gestão e no controle social participativo 

(BENEVIDES & PASSOS, 2005).  

A humanização estabelece-se como uma “construção/ativação de atitudes ético-

estético-políticas em sintonia com um projeto de co-responsabilidade e qualificação dos 

vínculos inter-profissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde” (BRASIL, 

2004a, p. 8). Observa-se que na PNH todos os envolvidos na área da saúde devem refletir 

sobre ações e conseqüências de atitudes tomadas, formando uma rede imbricada de co-

responsabilidades. É nesse sentido que se propõe discutir a PNH à luz da complexidade, já 

que ambas apresentam, em seus referenciais teóricos, várias características similares.  

A Teoria da Complexidade, de forma concomitante à PNH, visa uma mudança de 

pensamento, onde todos são responsáveis e co-autores do mundo no qual vivemos. Não há 

uma visão unilateral e/ou reducionista das ações, mas sim uma rede imbricada, onde todos os 

fatos, acontecimentos e episódios estão interligados. 
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O Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), ao propor a PNH, definiu seus princípios 

norteadores: 

 
1) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e 
gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de 
compromissos/responsabilização. 2) Estímulo a processos comprometidos com a 
produção de saúde e com a produção de sujeitos. 3) Fortalecimento de trabalho em 
equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade. 4) 
Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em 
conformidade com as diretrizes do SUS. 5) Utilização da informação, da 
comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de 
autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos (ibid, p. 9-10). 

 
 

Esta proposta segue uma visão mais ampla de co-responsabilidades e de uma rede 

interconectada, na qual todas as partes têm autonomia, mas também interdependência entre 

elas e com o todo. A partir do momento que se compreende que todas as instâncias do SUS 

estão interconectadas e são co-gestoras, há uma busca pela contextualização e globalização de 

toda e qualquer informação. Para Morin (1999), “não podemos compreender alguma coisa de 

forma autônoma, senão compreendendo aquilo de que ele é dependente” (p. 25). Ou seja, se 

uma rede de saúde não compreender a interdependência existente entre as partes e o todo que 

envolvem a pessoa doente, como a qualidade do atendimento / tratamento às pessoas 

envolvidas na saúde, com certeza, voltará ao princípio determinista, o que poderá levar ao 

caos todo o sistema de saúde, gerando pessoas cada vez mais doentes. Isso pode ser um dos 

motivos pelos quais a PNH ainda não seja uma realidade em todos os hospitais do Brasil, já 

que a responsabilidade é destinada, geralmente, aos usuários. Entretanto, sabe-se que para 

resolver todos os problemas que envolvem o sistema de saúde brasileiro, não é tão fácil 

assim! 

Por sua vez, a PNH não poupou esforços para que o HumanizaSUS fosse 

difundido em todo o Brasil. Dessa forma, “Cartilhas da PNH” foram distribuídas com o 

objetivo de conscientizar, multiplicar e disseminar algumas tecnologias de atenção e de gestão 

das práticas no campo da saúde. Dentre as várias cartilhas produzidas, há: ‘Acolhimento com 

classificação de risco’; ‘Clínica Ampliada’; ‘Equipe de referência e apoio matricial’; ‘Gestão 

e formação no processo de trabalho’; ‘Gestão participativa / Co-gestão’; ‘Prontuário 

disciplinar e projeto terapêutico’; ‘Visita aberta e direito à acompanhante’; ‘Grupo de trabalho 

e humanização’ (BRASIL, 2004a). Todas essas cartilhas têm o objetivo de melhor integrar e 

aumentar a co-responsabilidade dos envolvidos com a saúde no SUS. 

Observa-se o cuidado não só com o paciente, mas também com o cuidador, com 

os gestores e co-gestores que atuam na saúde. Atitudes que podem ser apoiadas em um pensar 
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sistêmico que, segundo Esteves de Vasconcellos (2002a), significa perceber a própria 

participação nas situações que incomodam, iniciando, talvez, um processo de mudança (do 

interior para o exterior), remetendo à responsabilidade da própria participação nesse mundo 

de tornar-se.  

A Política Nacional de Humanização (PNH) convida todos a participarem desse 

processo de mudança, assim como a complexidade e o pensamento sistêmico. Segundo a 

autora acima citada, pensar complexamente é mudar crenças básicas, é acreditar que ao invés 

de ter como objeto de estudo o elemento, ou o indivíduo bem delimitado, ter-se-á sempre o 

objeto em contexto. Ou seja, haverá sempre uma avaliação do todo e do contexto vivenciado, 

onde todos são co-autores e co-responsáveis. Assim sendo, o contexto não significa apenas 

ambiente, mas se refere às relações entre todos os elementos envolvidos. Contextualizar é, 

portanto, 

 

reintegrar o objeto no contexto, ou seja, é vê-lo existindo no sistema. E ampliando 
ainda mais o foco, colocando o foco nas interligações, veremos esse sistema 
interagindo com outros sistemas, veremos uma rede de padrões interconectados, 
veremos conexões ecossistêmicas, veremos redes de redes ou sistemas de sistemas 
[em itálico como no original] (ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2002, p. 112). 

 

Este integrar de ações e de co-responsabilidades, levando em conta o contexto 

vivenciado pelo ser doente, já está acontecendo na prática em alguns hospitais. Constata-se, 

contudo, que essa mudança de pensamento e ações na rede de saúde, por meio da implantação 

da PNH, vem ocorrendo de forma gradual. Além disso, ressalta-se que a correlação entre PNH 

e Complexidade / Pensamento sistêmico foi feita pela pesquisadora desde trabalho. Buscando 

refletir e atrelar congruências encontradas, em uma possível re-leitura sobre a PNH. 

Sendo assim, a hospitalização de pacientes crônicos será abordada no próximo 

item, a fim de elucidar o contexto vivenciado pelo paciente crônico em um hospital, bem 

como a mudança de concepções e comportamentos em um sistema mais humanizado.  

 

 

2.2.2 A Hospitalização de pacientes crônicos: uma necessidade de 

Humanização  

 

Desde 2000, o Ministério da Saúde tem procurado envolver o maior número de 

hospitais com o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) 
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(BRASIL, 2000), na tentativa de tornar o atendimento humanizado, concretizar ações que 

ampliem a co-responsabilidade e o respeito subjetivo e ético entre usuários e profissionais. 

Sendo assim, alguns hospitais têm aderido a essa proposta em busca dessa 

humanização, implantando um programa de assistência hospitalar, com equipe inter e 

multidisciplinar comprometida com a qualidade e a eficácia da atenção dispensada a todos os 

envolvidos no processo saúde-doença. Ainda, alguns convênios com universidades e com 

outras instituições têm sido feitos, para que em esforço conjunto da comunidade científico-

acadêmica, de gestores e de profissionais da saúde, possam oferecer um atendimento mais 

humanizado a seus usuários, pacientes e acompanhantes.  

Segundo o Comitê Técnico de Humanização da Assistência Hospitalar (BRASIL, 

2000, 2000a) é necessário considerar a singularidade do usuário e do profissional, bem como 

acolher o desconhecido e o imprevisível, aceitando os limites de cada situação. O Comitê 

Técnico (ibid) afirma que não há como elaborar uma receita de humanização para todos os 

hospitais, mas sim, iniciar um processo de conscientização e transformação no campo das 

relações humanas.  

A qualidade do atendimento, do contato pessoal entre profissional e usuário, é 

responsável por uma infinidade de mal-entendidos e dificuldades no tratamento dos pacientes. 

Ainda, o Brasil vivencia um Sistema Único de Saúde (SUS) caótico que atropela a 

comunicação entre profissionais e usuários, dificultando a efetivação de um atendimento 

humanizado. Muitas vezes, os profissionais, devido ao fator tempo e a outras condições de 

trabalho, não apresentam uma escuta atenta às necessidades dos usuários, quanto às suas 

queixas, dúvidas, desejos e angústias (BRASIL, 2000). 

Na tentativa de minimizar estes desconfortos muito há o que ser feito e iniciativas 

deverão ser tomadas ao se tratar de humanização no SUS. Nessa vertente, alguns 

esclarecimentos estão sendo feitos pelo Comitê Técnico de Humanização da Assistência 

Hospitalar (BRASIL, 2000, 2000a). Este afirma que é necessário oferecer ao usuário um 

tratamento digno, solidário e acolhedor. Ao profissional da saúde, a oportunidade de resgatar 

o verdadeiro sentido de sua prática, sentido e valor de se trabalhar numa organização de 

saúde, oferecendo-lhe condições e melhorias de trabalho para que possa exercer sua profissão 

com dignidade e eficiência. É indispensável aprimorar o relacionamento entre o profissional 

de saúde e o usuário, independente da dimensão subjetiva intrínseca a qualquer contato 

humano. Essas ações deverão estar presentes em toda prestação de serviço em saúde.  

Dessa forma, o Comitê Técnico (ibid) assegura que não há humanização sem 

cuidar da realização pessoal e profissional dos que a fazem. Para tanto, dois eixos 
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interdependentes devem fazer parte desta prática: a humanização do atendimento ao público 

(cuidar do usuário) e a humanização das condições de trabalho do profissional de saúde 

(cuidar de quem cuida). Há aqui um olhar atento ao usuário e aos profissionais de saúde, 

levando em conta, também, o contexto e a situação vivenciados pelos gestores, profissionais e 

usuários. 

Ao constatar a necessidade de atenção e cuidado a todos os envolvidos no 

processo saúde-doença, Delabary (2006) reforça que o objetivo do Programa de Humanização 

Hospitalar é propiciar ao paciente e seus familiares uma qualidade no atendimento e um maior 

estímulo para a busca da saúde, além de fortalecer a equipe de cuidadores com a merecida 

atenção. Há que se encontrar formas e abordagens interdisciplinares no âmbito clínico, a fim 

de amenizar estados depressivos, medo da morte, ansiedade e o sofrer existencial, tanto do 

paciente quanto do familiar ou mesmo da equipe de profissionais (SAGATIO, 2004). 

Nesse sentido, direcionar esta discussão, especificamente, para a hospitalização de 

pacientes crônicos portadores de câncer, faz-se necessário, por ser foco deste estudo. Além 

disso, apesar de todos os setores necessitarem de humanização na saúde, constata-se que este 

processo é distinto em cada contexto analisado e vivenciado. Ou seja, um hospital de doenças 

crônicas necessita de períodos longos de internação, o que na maioria das vezes, não é exigido 

em um hospital de urgências, um é mais imediato que o outro, podendo exigir e criar vínculos 

e diversas maneiras de atendimento. 

Seitz (2005) relata que o processo de hospitalização 

 

é agressivo e doloroso, além de inevitável e inadiável. Os pacientes, de um modo 
geral, são surpreendidos pela doença e pela hospitalização, tendo que deixar seus 
compromissos para serem resolvidos, sua família sem assistência e, além disso, tem 
de ‘mudar-se’ para um ambiente estranho e impessoal, levando como bagagem a 
dor, o medo e a incerteza (p. 74). 

 

Vêm à tona, sentimentos que causam mal-estar e sofrimento não só ao paciente, 

mas também à família e à equipe de profissionais que necessitam de acolhimento e de atenção 

neste momento ímpar. Dessa forma, trabalhos realizados por equipes multi ou 

interdisciplinares são oferecidos e realizados com o objetivo de amenizar o sofrimento dos 

envolvidos no processo de hospitalização; conscientizar sobre essa nova realidade e dar 

suporte ao paciente, visando estabelecer os cuidados necessários ao seu restabelecimento. 

O medo da morte e da dor é uma das principais causas do sofrimento humano, 

atingindo o estado físico e psicossocial do indivíduo, comprometendo sua qualidade de vida. 

No adolescente com câncer, a dor pode ser causada pela própria doença, pelo tratamento e 
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procedimentos invasivos, potencializada pelo medo, ansiedade e incerteza. Menossi (2004), 

em uma pesquisa qualitativa, descreveu a vivência de 16 profissionais de saúde do setor de 

onco-hematologia pediátrica, visando relatar as vivências destes profissionais no cuidado à 

saúde e ao adolescente com câncer em situações de dor. Constatou que os profissionais 

reconhecem a importância da avaliação da dor, mas que sua operacionalização é percebida 

como um desafio, existindo limitações no uso de escalas e no manejo da dor. Estes 

profissionais manifestaram sentimentos de impotência, angústia e sofrimento com a situação 

de dor vivenciada pelo paciente. Entretanto, vislumbraram a possibilidade de composição de 

equipes fixas, integradas em um trabalho interdisciplinar com o envolvimento da família 

nesses cuidados. Reforçaram a necessidade de distinção e atendimento ao cuidado das 

múltiplas dimensões da dor em crianças e adolescentes com câncer.  

Menossi (ibid) pontua uma preocupação com o processo de humanização na 

assistência à saúde e ressalta a necessidade de articulação de todos os profissionais envolvidos 

no atendimento às situações de dor da criança e do adolescente com câncer, hospitalizado, por 

meio de um projeto comum, construído conjuntamente. 

Além da dor, o adolescente hospitalizado percorre outros problemas ou situações 

estressantes. Em uma pesquisa realizada por Armond (1996) com adolescentes hospitalizados, 

buscou-se compreender o que significa estar hospitalizado para o adolescente. A autora 

constatou que, para os adolescentes dessa pesquisa, estar hospitalizado é: habitar o mundo 

hospitalar, estar longe do grupo de amigos, vivenciar sentimentos de dor, angústia e tristeza, 

além da separação familiar.  

Além disso, o adolescente hospitalizado com câncer passa por mudanças em nível 

interno e subjetivo (RIBEIRO, 2002; RIBEIRO & RODRIGUES, 2005). Segundo os autores 

várias mudanças no âmbito pessoal, familiar e social são alteradas. No tocante à família, os 

pacientes apóiam-se na mesma, a fim de superar esta fase da vida com a esperança de retornar 

ao convívio familiar. Eles ressentem pela perda da liberdade e se percebem como diferentes 

dos grupos aos quais faziam parte, principalmente, por sentirem-se e verem-se com uma 

aparência feia. Ao seguir o tratamento, a angústia e o sofrimento de permanecer hospitalizado, 

preso, diante do diagnóstico e da morte iminente está presente.  

Ribeiro & Rodrigues (ibid) ressaltam a importância dos cuidadores oferecer o 

suporte necessário aos adolescentes e estimulá-los a viverem com qualidade e verbalizarem 

seus medos, sentimentos, angústias, frustrações e sonhos. Para os autores, cabe à equipe, 

estimular a fé, a esperança nas vivências diárias, não importando com possíveis prognósticos 
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ruins e sombrios, mas sim com a possibilidade de um cuidado humanizado que englobe o ser 

humano em sua complexidade – corpo, alma e espírito. 

Nessa perspectiva, espera-se que o paciente hospitalizado em um ambiente 

humanizado possa ter um melhor enfrentamento diante da situação vivenciada, já que ao ser 

acolhido por uma equipe multidisciplinar, ele terá a oportunidade ser assistido em toda a sua 

integralidade.  

O musicoterapeuta, como membro de uma equipe de profissionais da saúde, pode 

contribuir para este processo de humanização na saúde, já que a música, em Musicoterapia, 

insere-se, nesse contexto, como elemento propulsor de transformações. Ela é considerada um 

vetor importante na vida biológica, psicológica, cultural e espiritual do homem, além de ser 

um forte elemento aglutinador, que possibilita ao indivíduo vivenciar diferentes formas de 

interação e comunicação, redimensionando emoções, sentimentos e expectativas relacionados 

à vida pessoal e profissional. Portanto, segundo Craveiro de Sá (2004) ela pode contribuir, de 

forma sistêmica, para a concretização da PNH nos hospitais.  

 

 
2.2.3 Musicoterapia Hospitalar: contribuições ao processo de humanização 

na saúde 

 

A Musicoterapia, enquanto prática terapêutica expressiva que se dá através do 

musical e do não verbal, possibilita ao ser humano a expressão de seus conflitos emocionais 

de forma não invasiva e permite que o paciente possa fazer contato com seus conteúdos 

internos, de maneira menos sofrida, integrando, através da música, aspectos físicos, 

emocionais e psicológicos (FERREIRA, 1999; CHAGAS, 2004). 

Ao estudar “Musicoterapia Hospitalar”, poucas pesquisas e definições sobre o 

tema foram encontradas. Buscou-se em Munro e Mount (apud BRUSCIA, 2000) um conceito 

de Musicoterapia que abrangesse alguns aspectos da Musicoterapia Hospitalar e fosse ao 

encontro da proposta de Humanização na Assistência à Saúde. Os autores assim a definem: 

  
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 (p. 280).  

 

Observa-se a importância da integração entre os diversos aspectos do ser humano 

durante o tratamento de uma doença ou deficiência, abrangendo a integralidade do ser através 

do uso controlado da música e de seus elementos. Bruscia (2000) delineia em seu livro 
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“Definindo Musicoterapia” a música na área médica, com todas as suas aplicações em 

musicoterapia. O autor pontua que, nesta área, ela é utilizada para enfocar os distúrbios 

biomédicos, os fatores psicológicos e sócio-culturais que podem influenciar a enfermidade e o 

bem-estar, promovendo mudança no estado bio-psico-sócio-cultural e espiritual do paciente. 

A música na área médica tem como foco primário ajudar o cliente a melhorar, recuperar ou 

manter a saúde física.  

A música e seus elementos são utilizados, assim, para facilitar a expressão de 

conteúdos internos e/ou necessidades significativas, reestruturar e/ou promover o equilíbrio 

interno com o meio externo, bem como reduzir o desconforto e a ansiedade, contribuindo para 

um melhor enfrentamento da realidade vivida (BRUSCIA, ibid).  

Para o autor, acima citado, há diferentes tipos de utilização da música na área 

médica: 

1) A Música na medicina é utilizada como agente primário “para facilitar 

procedimentos médicos breves e para assistir o cliente antes, durante ou depois desses 

procedimentos” (p. 203). É utilizada, por exemplo, para: reduzir a ansiedade antes e durante 

cirurgias ou outros procedimentos médicos; facilitar a anestesia e o retorno ao estado de 

vigília; propiciar diversão e distração durante procedimentos médicos; reduzir o estresse e o 

desconforto durante e imediatamente após o procedimento médico; intensificar os efeitos 

analgésicos das medicações; facilitar o relaxamento durante o trabalho de parto e o parto; 

auxiliar no monitoramento e controle das respostas fisiológicas durante procedimentos 

médicos. A relação terapêutica entre paciente e terapeuta é breve e tem importância 

secundária em relação ao procedimento médico e ao tratamento. 

2) A Música na atenção paliativa é utilizada pelo terapeuta no contexto de uma 

relação de apoio, ou seja, para dar conforto ou diversão, ajudar o manejo da dor, da ansiedade 

ou do estresse, para melhorar a qualidade de vida durante estágios terminais. Não desempenha 

funções de responsabilidades específicas de paciente e terapeuta e o “processo não é 

suficientemente longo para produzir mudanças significativas no cliente (p. 204). 

3) A Música como medicina é utilizada como agente primário na relação cliente-

terapeuta “de apoio para abordar necessidades significativas do cliente por um longo período 

de tempo” (p. 204), ou seja, ela ultrapassa as intervenções breves, de um procedimento 

simples ou uma internação. Como exemplo, ela pode ocorrer “ao longo da gravidez e do 

parto, durante uma internação prolongada, durante cuidados após a alta, na convalescença ou 

em tratamentos ambulatoriais ao longo de todo o período de uma doença que não requeira 

internação hospitalar, como parte integrante do atendimento ao queimado, entre outros” (p. 
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204 – 205). A música, aqui, tem precedência sobre a relação cliente-terapeuta. Além disso, 

tem importância considerável tanto para o cliente quanto para o processo terapêutico. O 

tratamento e a relação terapêutica têm duração maior. 

4) A Musicoterapia e medicina tem em sua concepção abordar as necessidades 

significativas do cliente durante um longo período de tempo e a música e a relação cliente-

terapeuta são essenciais e utilizadas igualmente. A música e as relações que surgem a partir 

dela são utilizadas pelo terapeuta para acolher e atingir as necessidades biomédicas e/ou 

psicossociais do cliente para superar ou lidar com seu problema de saúde de maneira a 

intensificar o tratamento ou a qualidade de vida do paciente. Tem como objetivos e métodos 

os que estão presentes na “Música na Medicina” e na “Música como Medicina” e, ainda, a 

músico-psicoterapia de apoio, a terapia com atividade musical, a recreação musical 

terapêutica. Standley (apud BRUSCIA, 2000) cita algumas aplicações desta prática: reduzir o 

estresse, a depressão, a ansiedade, a insônia devido à doença, ao tratamento ou à 

convalescença; o trauma e o medo da doença e das lesões (para o paciente, familiares e entes 

queridos); trabalhar os sentimentos vinculados a morte, a invalidez, as seqüelas etc.; resolver 

conflitos interpessoais entre o paciente e as pessoas queridas; facilitar a tomada de decisão 

acerca do tratamento; facilitar grupos de apoio de pacientes; reforçar atitudes positivas, 

saudáveis. 

5) A Musicoterapia paliativa difere da música na atenção paliativa, pois  “o 

terapeuta e o cliente trabalham juntos durante um período de tempo, utilizando as 

experiências musicais e as relações que se desenvolvem a partir delas como um meio para 

examinar e trabalhar as questões que emergem durante os estágios terminais do processo da 

morte” (p. 207). 

Constata-se que amplos objetivos terapêuticos e procedimentos são traçados de 

acordo com as diferentes formas de utilização da música, em musicoterapia. Traçando um 

paralelo com o descrito acima por Bruscia (2000), pode-se afirmar que a Musicoterapia 

Hospitalar tem como objetivo principal ajudar o paciente a atravessar a experiência de 

adoecimento, utilizando-se a música como uma expressão menos agressiva de um sofrer 

existencial. As experiências musicais dão voz à subjetividade contida no ser doente, por meio 

do ouvir, tocar e/ou cantar.  

Dessa forma, a expressão não verbal via música pode permitir um esvaziar de 

angústias, dores e sentimentos, exaurindo suas apreensões em relação à doença, à vida e à 

morte. As palavras, ao serem transformadas em música, deslocam-se para o campo do 

simbólico e do imaginário, permitindo uma demonstração peculiar do que o paciente pensa, 
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sente, teme e deseja, restituindo-lhe o direito de ser um ser ativo com suas emoções e 

sentimentos. É pela música, gestos, olhares, silêncios, expressões de alturas, timbres, durações 

e intensidades distintas que o musicoterapeuta realiza o seu trabalho, cuidando do ser doente 

em toda a sua complexidade. 

O musicoterapeuta, ao lidar com o campo do “dito” e do “não dito”, é preparado 

para ouvir, acolher e escutar clinicamente os cantos de dor, sofrimentos, perdas e morte, 

carregados de emoção e sentimentos, desvelados em uma linguagem simbólica e metafórica – 

a música. Não obstante, o musicoterapeuta hospitalar deverá estar apto, satisfatoriamente, 

para acolher a agonia do paciente e esperar o tempo necessário para que através do cantar e do 

tocar possa dissolver a dor, o sofrimento e a angústia. Em seguida, propiciar se possível, a 

verbalização da experiência musical vivenciada, já que nem sempre o experienciado 

musicalmente poderá ser desvelado em palavras. 

 O musicoterapeuta hospitalar, em sua prática clínica, poderá atender a uma vasta 

clientela: pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde, pessoal técnico-administrativo e 

outros que lidam direta ou indiretamente com o paciente. Ele poderá atuar de diversas 

maneiras junto à clientela escolhida. Algumas intervenções básicas devem ser ressaltadas: 1) 

escuta clínica atenta das necessidades emergenciais do paciente; 2) observação e atuação 

clínica perspicaz em relação à escolha musical vivenciada no setting7; 3) busca pelo sentido e 

significado da expressão sonora e musical.  

Em qualquer contexto e com qualquer clientela esse tripé estará presente no 

setting hospitalar musicoterápico, visando uma integração entre terapeuta – música – paciente. 

Essas intervenções básicas são permeadas e definidas pela musicalidade clínica do 

musicoterapeuta, pelo fazer musical e pela escuta e análise musicoterápicas. 

Ainda, a música utilizada no setting hospitalar é de suma importância e pode ser 

vivenciada de acordo com as quatro experiências musicais musicoterápicas – Re-criação 

Musical, Composição Musical, Improvisação Musical e/ou Audição Musical, que podem ser 

utilizadas isoladamente ou combinadas entre si, bem como ter variações de acordo com a 

criatividade do musicoterapeuta (Bruscia, 2000).  

Na experiência de Re-criação Musical, o cliente pode executar, reproduzir, 

transformar e interpretar qualquer parte ou o todo de um modelo musical existente. Tem como 

principais objetivos: promover a adaptação, a identificação e a empatia com os outros; 

desenvolver a memória e as habilidades de interpretação e comunicação de idéias e de 

                                                 
7 No tocante a essa escolha, ressalta-se que ela pode ser aleatória (associação livre), com referencial e/ou 
específica. 
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sentimentos; aprender a desempenhar papéis específicos nas várias situações interpessoais; 

melhorar as habilidades interativas e de grupo (BRUSCIA, ibid).  

Na Composição Musical, o terapeuta ajuda o cliente a criar canções, letras ou 

peças instrumentais, ou seja, algum tipo de produto musical, onde, geralmente, o terapeuta 

entra com o aspecto técnico e tenta adequar sua tecnicidade à capacidade musical do paciente, 

como por exemplo, o paciente faz a letra e o terapeuta a melodia e a harmonia. Tem como 

objetivos: desenvolver habilidades de planejamento e organização, bem como de 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 (op. cit.). 

Na experiência de Improvisação Musical, o paciente pode fazer música a partir do 

tocar ou do cantar, criando uma melodia, um ritmo, uma canção ou uma peça musical de 

improviso. Pode ser individualmente, em dueto, em trios ou em grupo (s), bem como utilizar 

qualquer meio musical. Tem como objetivos principais: 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 a criatividade, a liberdade de expressão, a 

espontaneidade e capacidade lúdica (op. cit.). Além disso, este tipo de experiência pode 

auxiliar o terapeuta a estabelecer um meio de comunicação com o cliente, favorecendo a 

expressão de sentimentos, muitas vezes, difíceis de serem externalizados, por meio da palavra 

falada (Bruscia, apud FERREIRA, 1999). 

Na experiência de Audição Musical ou Experiências Receptivas, o paciente ouve 

música, podendo responder a esta experiência de várias formas: silenciosa, verbalmente ou 

através de qualquer outra modalidade. Essas experiências receptivas estão relacionadas a 

qualquer tipo de música, seja ao vivo ou gravações de algum estilo musical. Tem como 

objetivos: promover a receptividade; evocar respostas corporais específicas; estimular ou 

relaxar; desenvolver habilidades áudio-motoras; evocar estados e experiências afetivas; 

explorar idéias e pensamentos; facilitar a memória, as reminiscências; evocar fantasias e a 

imaginação entre outros (op. cit.). Esta experiência aplicada a pacientes hospitalizados pode 

promover: o relaxamento, a redução do estresse, o controle da dor, a regulação de funções 

corporais (batimentos cardíacos e respiração), estimular imagens (fantasias, associações 

livres, memórias), energizar (por meio da danças, dramatizações, declamações etc.) e 

tranqüilizar (Bruscia apud FERREIRA, 1999). 
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Dessa forma, o musicoterapeuta hospitalar poderá utilizar a experiência musical 

musicoterápica mais adequada às necessidades do paciente, considerando a realidade que ele 

vivencia no âmbito hospitalar. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados ao utilizar 

alguma experiência musical musicoterápica, pensando, principalmente, no processo 

musicoterápico que o paciente estará vivenciado. Um dos aspectos a ser considerado é a 

presença ou não do paciente no dia seguinte, a fim de viabilizar e assegurar, na medida do 

possível, a continuidade da atividade anteriormente iniciada e determinada pelo 

musicoterapeuta. Além disso, as experiências musicais devem ser coerentes com a 

rotatividade e as necessidades emergenciais do paciente, no contexto hospitalar. 

Algumas observações e adequações no processo terapêutico devem ser feitas pelo 

musicoterapeuta ao se tratar de musicoterapia hospitalar. As etapas da Musicoterapia 

Hospitalar são diferenciadas das etapas da Musicoterapia Clínica especificadas por Barcellos 

(1999a). Logo abaixo, será traçado um paralelo entre as etapas da Musicoterapia Clínica e da 

Musicoterapia Hospitalar:  

1) Entrevista Inicial em Musicoterapia – é a primeira etapa do processo 

musicoterápico, comum a qualquer terapia. É onde se dá o primeiro encontro entre terapeuta e 

cliente, e tem como objetivo obter dados do paciente que não são encontrados no prontuário. 

Esta primeira fase, tanto na clínica como em hospitais, ocorre de maneira semelhante. 

Entretanto, devido à diferença de tempo que há em relação à permanência do paciente no 

hospital, ela ocorrerá de maneira breve e sucinta, como uma apresentação. Não sendo 

possível, na maioria das vezes, dedicar uma sessão para efetivar esta etapa. Barcellos (1999a) 

ainda declara que o local da entrevista deve proporcionar um ambiente em que o paciente 

sinta-se seguro para trazer seus problemas, conflitos e dificuldades, sem receios. Sabe-se que 

a maioria dos leitos, em hospitais, é dividida não só entre os pacientes, mas também com seus 

respectivos acompanhantes. Conseqüentemente, a entrevista poderá ser feita juntamente com 

outras pessoas presentes no setting hospitalar, porém a atenção e o respeito pelos conteúdos 

trazidos pelo paciente continuam íntegros. 

2) Ficha Musicoterápica: esta é uma etapa específica da Musicoterapia. É 

através dela que se pretende conhecer a bagagem sonoro-musical do paciente, ou seja, as 

representações de música em sua vida, bem como reconhecer que sentidos os sons têm para o 

paciente a ser tratado (BARCELLOS, 1999a). Na Musicoterapia Hospitalar, constata-se a não 

viabilidade de preenchimento da ficha musicoterápica, a priori , uma vez que ela investiga 

quais elementos sonoros podem ou não mobilizar o indivíduo de acordo as diversas fases de 

vida do paciente, desde a infância até o momento. Caso essas informações sejam pertinentes 
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aos objetivos traçados pelo musicoterapeuta, ela deve ser considerada como um instrumento 

efetivo. De acordo com a prática clínica vivenciada, constata-se que o paciente hospitalizado 

expressa fortemente, na maioria das vezes, conteúdos ligados ao ISO Complementário 

(BENENZON, 1985), ou seja, expressa pequenas alterações ocorridas em seu atual contexto, 

bem como aquilo que o aflige no aqui e agora. Dessa forma, a ficha musicoterápica é feita 

oralmente, buscando o emergir de sensações e sentimentos desvelados no momento, a fim de 

atender as demandas internas e/ou externas emergenciais. Cabe ressaltar que, diante de uma 

internação prolongada, o musicoterapeuta hospitalar poderá averiguar com maiores detalhes 

sobre a história de vida sonora e musical do paciente, aprofundando a terapia. 

3) Estudo biográfico: como uma complementação da Entrevista Inicial, realizado 

através do estudo do prontuário.  O musicoterapeuta buscará conhecer as etapas de 

desenvolvimento do indivíduo, as condições de adaptação bio-psico-social e a história clínica 

do sujeito (BARCELLOS, 1999a). O musicoterapeuta hospitalar poderá coletar informações 

nos prontuários dos pacientes, a fim de melhor conhecer o histórico sócio-cultural e clínico do 

paciente, o tipo de patologia, as limitações, o prognóstico, bem como quais intervenções 

clínicas e terapêuticas que estão assistindo esse paciente. Estas informações possibilitarão ao 

musicoterapeuta hospitalar estabelecer e desenvolver possíveis intervenções musicoterápicas, 

de maneira coerente ao processo saúde-doença. 

4) Testificação musical: uma etapa específica também de qualquer processo 

musicoterápico. Nesta fase, observam-se as reações que os sons, os ritmos, os diferentes 

instrumentos, os distintos tipos de estímulos provocam no paciente. Ainda, observam-se as 

possibilidades de comunicação do paciente, as dificuldades, inibições, preferências, impulsos, 

bloqueios, reações e desejos diante dos diversos parâmetros e instrumentos musicais, podendo 

para sua realização, exceder a uma sessão (BARCELLOS, 1999 a). Entretanto, na 

Musicoterapia Hospitalar, devido às breves internações, a testificação musical ocorrerá 

também de forma concisa, focando, geralmente, as preferências e/ou bloqueios apresentados 

pelos pacientes e as respostas comportamentais que os sons e as experiências musicais podem 

desencadear. 

5) Contrato terapêutico: se dá após o cumprimento das etapas anteriores 

naqueles casos em que se trata de pacientes elegíveis para a musicoterapia. Estabelece-se, 

então, os papéis de cada um, terapeuta e paciente, bem como especifica-se os compromissos 

de ambas as partes (horários, freqüência, duração das sessões, honorários, formas de 

pagamento, como será o tratamento, entre outros) (BARCELLOS, 1999a). Na Musicoterapia 

Hospitalar, o contrato terapêutico é de suma importância para se esclarecer dúvidas, tais 
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como: é necessário saber tocar e/ou cantar; deve haver um retorno ao hospital para continuar o 

processo musicoterápico; o tratamento será cobrado à parte. Além disso, há esclarecimentos 

quanto aos horários, sigilo e outras questões trazidas pelo paciente. 

6) Objetivos terapêuticos: nesta etapa, são traçados os objetivos a serem 

alcançados. É necessário que o musicoterapeuta conheça as necessidades do pacientes. E se 

estiver inserido em equipe inter ou multidisciplinar deverá estar integrado e atento aos 

objetivos comuns e específicos da área (BARCELLOS, 1999a). O musicoterapeuta hospitalar 

deverá ser cauteloso ao traçar os objetivos terapêuticos, visando sempre a integridade do 

paciente e suas necessidades emergenciais, acolhendo-o dentro de suas limitações e 

expandindo suas potencialidades. Além disso, o trabalho é realizado em equipe: médicos, 

enfermeiros, fonoaudiólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos entre outros 

profissionais da saúde, que trabalham em prol da recuperação do paciente. Cada profissional 

desenvolve seu papel, consubstanciando seu espaço que deverá ser respeitado por toda a 

equipe. 

7) Sessões de Musicoterapia: são os momentos de prática clínica da 

musicoterapia, que deverão estar voltados para os interesses e necessidades dos pacientes, 

bem como para os objetivos terapêuticos traçados (BARCELLOS, 1999a). As sessões de 

musicoterapia hospitalar poderão acontecer nas enfermarias, em salas separadas, 

ambulatórios, apartamentos etc. Serão realizadas em grupo ou individualmente. A duração das 

sessões musicoterápicas dependerá, principalmente, do estado do paciente e dos objetivos 

traçados pelo musicoterapeuta.  

8) Observações de sessões: há o registro das sessões, por meio de relatórios, das 

observações das sessões, sistematizando e documentando dados significativos do processo, 

permitindo subsídios para a elaboração de relatórios progressivos e para a supervisão 

(BARCELLOS, 1999a). Na Musicoterapia Hospitalar não é diferente. Necessário se faz 

registrar todos os atendimentos desenvolvidos pelo musicoterapeuta, bem como realizar 

breves registros das sessões musicoterápicas nos prontuários dos pacientes. Isso contribuirá 

para que outros profissionais possam ter conhecimento da evolução do paciente na 

musicoterapia, permitindo, assim, um acompanhamento do quadro do paciente, considerando-

se, notadamente, o contexto não-verbal.  

9) Relatório Progressivo: relato por escrito de um conjunto de fatos que 

ocorreram em um determinado espaço de tempo (BARCELLOS, 1999a). Na Musicoterapia 

Hospitalar, quando é possível acompanhar o paciente em mais de uma sessão, é necessário 

avaliar e repassar dados relevantes do processo musicoterápico, a fim de que haja coerência e 
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harmonia entre os membros da equipe. Além disso, este procedimento ajuda a reavaliar os 

objetivos terapêuticos anteriormente traçados. 

10) Alta:  onde considera-se que objetivos terapêuticos anteriormente traçados 

foram alcançados e o paciente está apto a sair da instituição (BARCELLOS, 1999a). 

Geralmente, na Musicoterapia Hospitalar, constata-se que a alta é dada pelo médico da equipe 

e não pelo musicoterapeuta. As altas dadas pelo musicoterapeuta hospitalar podem ocorrer 

quando o mesmo encaminha o paciente para outro profissional, seja pelo fato de ter alcançado 

seus objetivos ou quando não compete ao musicoterapeuta atender ‘aquela’ queixa emergida 

pelo paciente, liberando-o do atendimento musicoterápico.  

Nesse sentido, averigua-se que a Musicoterapia Hospitalar respeita as etapas do 

processo musicoterápico de maneira diferenciada, singular. Porém, na maioria das vezes, 

todas as etapas são percorridas de forma sucinta, visando o aqui e agora e a necessidade 

emergencial do paciente. Assim sendo, é necessária uma adequação das etapas do processo 

musicoterápico o que demanda, por conseguinte, uma flexibilidade do musicoterapeuta 

hospitalar, que terá, por sua vez, uma prática clínica também diferenciada. 

Petersen (2005) pontua que, no contexto hospitalar, a música promove uma 

integração social e respeita as diferenças culturais e raciais, havendo a possibilidade de 

pacientes, familiares e equipe participarem, em conjunto, de um atendimento 

musicoterapêutico, seja nas enfermarias, ambulatórios e/ou em outras unidades. A 

musicoterapia hospitalar pode favorecer um ambiente relaxante ao paciente, ao familiar e à 

equipe e, ao mesmo tempo, tornar-se um canal de expressão das dores e incertezas contidas. 

Além disso, questões relacionadas à espiritualidade e ao significado de vida e de morte 

poderão ser trabalhadas de forma, possivelmente, menos invasiva.  

Segundo a autora, a música é uma linguagem expressiva e pode facilitar a 

comunicação não-verbal de conteúdos internos, sem a necessidade de nomear sentimentos em 

palavras. Já que, muitas vezes, o simples ato de cantar uma canção evocada pela memória 

resulta em um contato mais profundo e mais significante do que as palavras “ditas”, uma vez 

que a música associa emoção e prazer, no campo do “não dito”, do “não traduzível”. 

A musicoterapia hospitalar, ao utilizar a música como uma ferramenta de fácil 

acesso a todos os envolvidos, pode promover, também, a integração dos membros da equipe 

saúde entre os seus membros e com o(s) paciente(s).  Os aspectos bio-psico-sócio-cultural e 

espiritual podem ser trabalhados por meio das experiências musicais, envolvendo todo o 

corpo do paciente e as inter-relações que ele estabelece com o interior e exterior.  

Ferreira (1999) pontua que o cantar musicoterápico, no setting hospitalar, 
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surge num momento de intenso envolvimento emocional, é o próprio ‘eu cantante’, 
com todas as suas satisfações, as gratificações, a afetividade, o medo, a fantasia, a 
raiva, e tantas outras emoções que fazem parte da vida (e morte) do ser humano, as 
quais vão sendo colocadas sem ‘mascaramentos’, sem ‘meias-palavras’ (p. 40-1). 

 

Dessa forma, a música, em musicoterapia, desvela conteúdos latentes, permitindo 

ao paciente conhecer suas fraquezas, angústias e ansiedades, mas, sobretudo, fortalecendo o 

seu “eu” interior, em uma relação de ajuda. A música, no tratamento do câncer, promove 

diversos benefícios: reduz a severidade dos sintomas do câncer e os efeitos prejudiciais do 

tratamento e da quimioterapia, sugere a diminuição da ansiedade e dá espaço para a expressão 

de sentimentos (Abrams, apud PETERSEN, 2005). 

Além disso, Silva (2005) relata que, em pesquisa realizada com pacientes 

adolescentes portadores de câncer, após o atendimento musicoterápico, os mesmos tiveram 

uma melhora significativa em seu estado físico e emocional. Os pacientes relataram sentir o 

corpo mais leve e relaxado de 58% para 64%; uma melhor sensação de bem estar físico após o 

atendimento, de 54% para 68%. Além disso, 84% dos pacientes sentiram-se mais tranqüilos e 

aliviados, e 66% sentiram-se emocionalmente bem, após serem atendidos em musicoterapia. 

Relataram que a musicoterapia pode promover: “Divertimento” (66,67%), “Distração” 

(44,45%), “Bem-estar” (35,56%) e “Tranqüilidade” (31,12%), estabelecendo uma melhora em 

seu quadro clínico e, conseqüentemente, uma melhor maneira de encarar os procedimentos 

invasivos e o tratamento, constituindo outras relações com seus pares. 

Nesse sentido, Bailey (apud PETERSEN, 2005) acredita na importância da 

utilização da música com os pacientes oncológicos, já que ela promove o alívio da ansiedade 

e diminui o medo das hospitalizações. O que, para o autor, facilita a expressão de emoções e 

também ajuda a resolver conflitos familiares.  

McKinney (2005) ao realizar um estudo com pacientes com câncer de mama, 

identificou uma diminuição na depressão e nos níveis de estresse, após as sessões 

musicoterápicas, utilizando-se o método GIM (Imagens Guiadas e Música). O estudo revelou 

uma diminuição dos pensamentos e comportamentos intrusivos e de evitação relacionados ao 

câncer. Além disso, o grupo de estudo apresentou uma melhor qualidade de vida e bem estar, 

bem como níveis mais altos de apoio social. 

A música no hospital estabelece certa suavidade ao penoso processo de vivenciar 

e lidar com a doença e com as perdas. Ela, de alguma maneira, humaniza as relações e oferece 

uma oportunidade para que ambos – pacientes e profissionais – percebam, acima de tudo, o 
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ser humano que há por traz da doença em si (PETERSEN, 2005). Além disso, é na equipe 

interdisciplinar que os profissionais poderão contribuir um com outro, oferecendo uma melhor 

qualidade de vida aos pacientes e um atendimento mais humanizado. 

Nessa rede imbricada de inter-relações e com o objetivo de promover uma 

interação entre pacientes, familiares e equipe de saúde, é que o musicoterapeuta hospitalar 

pode favorecer a troca de canções entre os participantes do grupo, aumentando os laços entre 

família, amigos, acompanhantes e equipe, os quais em conjunto, partilham um campo de 

“igualdade”, acessando aspectos saudáveis do paciente. O musicoterapeuta, ao atuar em 

conjunto com a equipe de enfermagem (por exemplo, durante um procedimento invasivo), 

pode favorecer a manutenção de um equilíbrio, por meio da música cantada e/ou tocada, 

aproveitando a música como meio para aliviar tensões e ansiedades não só do paciente, mas 

também as do profissional, ligadas, principalmente, ao seu ambiente de trabalho (op. cit.). 

 Há, na verdade, uma rede imbricada de processos no contexto hospitalar, um 

entrelaçamento de sentimentos, saberes e ações. Para se desenvolver a musicoterapia 

hospitalar, deve-se considerar que cada contexto hospitalar tem suas especificidades, sua 

clientela – crianças, adolescentes, adultos, idosos – e os processos de adoecimento, com suas 

implicações e inter-relações.  

    
 
 
2.3 O ADOLESCENTE E O CÂNCER – ESTRESSE IMINENTE 

 

Em nenhuma outra fase da vida é tão importante 
ser forte, belo e desejável, como na adolescência 

(Zagury, 1996) 
  

 

2.3.1 Diferentes concepções teóricas sobre o adolescente 

 

Dentre os órgãos governamentais que especificam a faixa etária da adolescência, 

destacam-se o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil (BRASIL, 2003) e a 

Organização Mundial de Saúde (2007). O primeiro considera adolescência o período de 12 a 

18 e o segundo, de 13 a 18 anos. Esse período começa com o aparecimento de características 

sexuais secundárias e termina com a cessação do crescimento somático (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, ibid). 
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 Contudo, esta delimitação tem gerado discussões entre estudiosos. Outeiral 

(1994) reflete que apesar da adolescência ser marcada, na maioria das vezes, pela puberdade8, 

há crianças que não apresentam o desenvolvimento de pêlos e/ou outras transformações em 

seu corpo, mas adotam uma postura adolescente (começam a criar um “clima” de pouca luz 

em suas festas, a dançar sensualmente etc.). Alguns estudiosos consideram a adolescência 

uma invenção cultural, uma vez que ela não é encontrada em algumas sociedades, não 

existindo, também, um consenso de que as mudanças biológicas e corporais, por si sós, seriam 

as responsáveis pela crise da adolescência (TEIXEIRA, 1998).  

No tocante a este trabalho, algumas abordagens – psicanalítica, a sócio-histórica e 

a sistêmica – serão apresentadas no sentido de delinear um caminho e refletir sobre algumas 

concepções que marcaram o estudo da adolescência. Ressalta-se, entretanto, que a abordagem 

sistêmica será enfatizada, por contemplar os objetivos do presente trabalho. 

A psicanálise, a mais antiga dessas três abordagens, traz, em si, certo 

tradicionalismo e uma percepção naturalizante e estigmatizada do ser adolescente, 

classificando este período, em nosso meio cultural, como Síndrome Normal da Adolescência 

(ABERASTURY e KNOBEL, 1981). Esta Síndrome assinala um dos grandes paradoxos 

presentes na visão psicanalítica, pois a própria titulação carrega em si palavras contraditórias 

(Síndrome9 x Normal10), ou seja, a palavra ‘normal’ contradiz todo o enlace patológico que a 

palavra síndrome induz. 

A “Síndrome Normal da Adolescência” é caracterizada por períodos de elação, 

introversão, audácia, timidez, descoordenação, urgência, desinteresse, apatia, conflitos 

afetivos, intelectualizações, postulações filosóficas, crises religiosas, que podem oscilar entre 

o ateísmo anárquico e o misticismo fervoroso; ascetismos, condutas sexuais dirigidas para o 

heteroerotismo e até a homossexualidade ocasional (ibid, 1981). Para os autores, há toda uma 

sintomatologia comum desta fase: 1) busca de si mesmo e da identidade; 2) tendência grupal; 

3) necessidade de intelectualizar e fantasiar; 4) crises religiosas; 5) deslocalização temporal; 

                                                 
8 Puberdade “é um processo biológico que inicia, em nosso meio, entre nove e quatorze anos aproximadamente e 
se caracteriza pelo surgimento de uma atividade hormonal que desencadeia os chamados ‘caracteres sexuais 
secundários’” (OUTEIRAL, 1994, p. 5). Algumas alterações podem ser observadas na adolescência: acentuado 
desenvolvimento físico com transformações internas e externas; amadurecimento sexual; modificações no nível 
social; ampliação intelectual (raciocínio hipotético-dedutivo, aquisição de conceitos abstratos); aumento do 
apetite; maior sociabilidade; acentuada insegurança; afetividade e emoções contraditórias e instáveis; busca de 
identidade, que sinalizam o fim da infância. Ainda, um rápido crescimento em altura e peso, afetando, 
principalmente, as dimensões esqueléticas e musculares, com mudanças nas proporções e forma do corpo; um 
crescimento que ocorre de maneira distinta em ambos os sexos e em diferentes idades (PAPALIA & OLDS, 
2000). 
9 ‘Síndrome’ significa um conjunto de sinais e sintomas, que definem uma doença ou uma perturbação, um 
estado mórbido. 
10 ‘Normal’ denota algo adequado, natural, habitual, ou até mesmo sadio. 
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6) evolução sexual; 7) atitude social reivindicatória; 8) contradições sucessivas em todas as 

manifestações da conduta; 9) uma separação progressiva dos pais; 10) constantes flutuações 

do humor e do estado de ânimo. 

Cardoso (2006) expõe que a adolescência, dentro de uma perspectiva 

psicanalítica, provoca certa reorganização física e psíquica por parte do sujeito, uma vez que 

ele elabora simultaneamente as diversas mudanças corporais e os excessos pulsionais. Essa 

elaboração, imposta, caracteriza uma situação de violência, pois o adolescente encontra-se 

passivo diante das transformações que não pode controlar. Essa “travessia tem, então, caráter 

traumático e violento, já que o adolescente se vê às voltas com essa exacerbação da pulsão 

que não pode ainda ser simbolizada” (ibid, p. 159). 

Além disso, o adolescente passa por um tríplice luto: luto do corpo infantil; luto 

pela identidade e pelo papel infantil; luto pelos pais da infância. No luto pelo corpo infantil, o 

adolescente vê-se obrigado a assistir passivamente várias modificações que ocorrem em sua 

própria estrutura, muitas vezes, com um sentimento de impotência em relação à realidade 

concreta; no luto pela identidade e pelo papel infantil, o adolescente permite a atuação afetiva 

sem apreensões – passional ou cheia de indiferença – não tendo nenhuma consideração 

racional pelos objetos e; no luto pelos pais da infância, a relação infantil de dependência vai 

sendo abandonada paulatinamente e com dificuldade, produzindo uma distorção da percepção 

e facilitando a resposta imediata, global e irracional.  É um período que significa uma perda 

definitiva da condição de criança, já que o adolescente tem que renunciar à sua antiga 

categoria, a fim de que não seja tratado com um matiz depreciativo, zombador ou de 

desvalorização (ROSENTHAL & KNOBEL, 1981; ABERASTURY e KNOBEL, 1981). 

A adolescência é, portanto, mais que uma etapa estabilizada; ela é processo e 

desenvolvimento, na qual o adolescente passa por desequilíbrios e instabilidades extremas. 

Constata-se assim, que desde o início do século XX, a visão psicanalítica, colocou uma marca 

indelével sobre os conceitos utilizados na psicologia. Ficou delegada à adolescência uma 

etapa cheia de “tormentos e conturbações vinculadas à emergência da sexualidade” (BOCK, 

GONÇALVES & FURTADO, 2001, p. 164). Esta marca contribuiu para uma concepção 

sobre a adolescência naturalizante e universalizada do comportamento do adolescente, 

separada de todo e qualquer contexto e história de vida, na qual o indivíduo está inserido.  

Entretanto, ao constatar as possíveis interferências do contexto sócio-histórico e 

cultural sobre o modo de pensar e agir do adolescente, outras abordagens estenderam suas 

discussões. Entre elas, a abordagem sócio-histórica, que delineou uma concepção 

considerando o contexto sócio-histórico do sujeito. Nesse sentido, Outeiral (1994) pontua que 
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ao tratar sobre a adolescência, deve-se ponderar dois pontos: 1) considerar que existem 

distintas experiências adolescentes e que, apesar de terem elementos comuns, variam de 

acordo com os aspectos psicológicos e sociais de onde vive o adolescente; 2) compreender 

que “a adolescência tem diferentes fases e que estas têm características muitos particulares” 

(p. 6). 

Para o autor, acima citado, a adolescência é basicamente fenômeno psicológico e 

social e como processo psicossocial “terá diferentes peculiaridades conforme o ambiente 

social, econômico e cultural em que o adolescente se desenvolve” (p. 5). Diante dessa maneira 

de compreendê-la há importantes elementos de reflexão, a começar pela palavra adolescência, 

que segundo o autor tem dupla origem etimológica. A primeira vem do “latim ad (a, para) 

olescer (crescer), significando a condição ou processo de crescimento, ou seja, o indivíduo 

está apto a crescer” (ibid, p. 6); a segunda também do latim adolescere, significa adoecer, 

enfermar. Ambas as origens caracterizam muito bem as peculiaridades desta etapa da vida, 

uma vez que ao discorrer sobre a adolescência deve-se pensar na aptidão para crescer (no 

sentido físico e psíquico) e para adoecer (em termos de sofrimento emocional, com as 

transformações biológicas e mentais que operam nesta faixa etária). 

A abordagem sócio-histórica entende, desse modo, que a adolescência tem 

características bastante peculiares, conforme o ambiente sócio-cultural do indivíduo, sendo 

uma criação histórica da humanidade e não como uma fase natural do desenvolvimento. A 

abordagem sócio-histórica, ao estudar a adolescência, extrapola o interesse cognitivo sobre 

uma etapa evolutiva do ser humano para, através dele, procurar entender todo um processo de 

aquisições e motivações que levam ao estabelecimento da identidade pessoal, enquanto 

processo psicossocial (OSÓRIO, 1992; OZELLA, 2003). 

Aguiar et al (apud OZELLA, ibid) relata que “o significado que a adolescência 

adquire historicamente está, sem dúvida, determinando ações pessoais, políticas, profissionais 

em relação a ela” (p. 9). Portanto, entende esse homem a partir desse ‘ser’ social que é, ou 

seja, como alguém que constrói formas para satisfazer suas necessidades junto a outros 

homens. Desse modo, o adolescente enquanto ser social constrói sua própria identidade de 

acordo com o contexto e experiência individual vivenciada. 

Constata-se que, atualmente, somente a concepção sócio-histórica não consegue 

explicar as características e/ou o universo vivenciado pelo homem. Assim, diversos outros 

aspectos são considerados pela visão sistêmica, na tentativa de compreender o ser humano 

com todas as suas especificidades. Assim, a visão sistêmica ao apreciar os processos 
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imbricados e considerar as inter-relações que o adolescente e o ser doente vivenciam no 

decorrer de sua vida, delineia os fundamentos teóricos deste trabalho.  

A concepção sistêmica considera todas as redes de inter-relações vivenciadas pelo 

indivíduo, atendendo-o e em sua totalidade, sem fragmentações ou rotulações. Assim, a 

pessoa é considerada em seu aspecto físico, mental, social, emocional, psíquico, cultural, 

espiritual, transpessoal. 

Colle (apud PEREIRA & SUDBRACK, 2005) relata que a adolescência é 

considerada pela abordagem sistêmica como um processo que ocorre em um dado momento 

determinado na existência do sistema familiar. Nessa afirmação, averigua uma possível 

desestigmatização do adolescente, observando-o, agora, a partir de um ambiente 

contextualizado.  

A entrada de um filho na adolescência, para a teoria sistêmica, representa um 

movimento de transição para toda a família, ou seja, a tão conhecida "crise da adolescência 

significa muito mais do que a vivência do indivíduo. Trata-se de uma crise que toma lugar em 

todo o sistema familiar” (TEIXEIRA, 1998, p. 114). Logo, uma crise antes solitária, torna-se 

uma ‘crise familiar’. Além disso, a crise da adolescência é percebida pela visão sistêmica 

como uma repercussão que acontece no contexto familiar como um momento para se 

reestruturar os padrões de interação e não como uma interrupção da tranqüilidade do 

desenvolvimento (ibid, 1998). 

Na visão de Cabié (1999), a adolescência não é só uma fase do desenvolvimento 

do indivíduo e não pode ser considerada fora de um contexto social. Para a autora, a 

adolescência “faz parte integrante da evolução de qualquer família e da nossa sociedade” (p. 

18). Assim, questões como: o desenvolvimento da identidade, a emergência da sexualidade e 

a separação que acontecem na adolescência, são questões que fazem parte do mesmo processo 

e estão interligadas, merecendo atenção e participação de todos. 

Segundo a autora, a busca e o desenvolvimento da identidade é essencial para a 

própria experiência do indivíduo, já que os problemas surgidos por essa busca constituem 

uma área particular do conflito. Segundo Grotevante e Cooper (apud CABIÉ, ibid.), “o 

adolescente adquire a sua maturidade no contexto de uma definição mútua e progressiva da 

relação progenitor-filho. É o processo de negociação que permite ao adolescente construir a 

sua identidade” (p. 20). A estrutura familiar, ao evoluir, permite a construção da identidade do 

adolescente, que se concretiza através da negociação gradual, do processo de confirmação e 

respeito mútuos que há nas relações progenitor-filho e entre irmãos.  
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O adolescente, ao sofrer as alterações biofísicas, provoca expectativas nos 

diferentes níveis familiar, social11 e pessoal12. Portanto, os adolescentes têm de adaptar-se às 

perturbações internas e aos estímulos externos, facilitada pela aquisição de competências 

intelectuais novas (idéias próprias, teorias sobre o mundo, capacidade analítica mais definida). 

O adolescente alarga a sua visão da realidade, diferencia-se dos outros e define a sua 

identidade, criticando, até mesmo, as qualidades e defeitos dos pais (CABIÉ, ibid). 

Para a autora, o adolescente constrói a sua identidade ensaiando novos papéis, ora 

abandonando-os, ora identificando-se com eles. Na verdade, 

 

adotam novas maneiras de vestir, novos penteados, para mostrar o seu novo 
enquadramento. Se estes novos valores são muito diferentes dos da sua família, ou 
inaceitáveis, esta pode proteger-se tornando-se rígida e imobilizando-se. Para que 
seja possível uma individuação, a família deve ser simultaneamente forte e flexível. 
Este equilíbrio evolutivo permite ao adolescente fazer a sua experiência no mundo 
exterior e voltar aos pais, sem que para isso coloque a família em perigo. É através 
deste processo que ele constrói a sua identidade (CABIÉ, 1999, p. 21 - 22). 

 

A família desempenha, assim, um papel fundamental na construção da identidade 

do adolescente, assim como na preparação de sua sexualidade, pois além de transformar o 

adolescente, modifica a maneira como ele é aceito pelos outros membros da família. Quando 

o assunto é sexualidade, há portas fechadas, não só a do adolescente como também a dos 

outros membros da família que criam fronteiras ao redor da sua intimidade. Segundo 

Combrick-Graham (apud CABIÉ, 1999), isso ocorre devido ao pudor que ainda acompanha as 

modificações físicas e aos fantasmas que se desenvolvem em nível cognitivo até a 

experimentação fora da família.  

A família tem a principal tarefa de contribuir no processo de diferenciação e de 

separação, bem como encontrar um novo tipo de relação com o filho que se tornou um adulto 

sexualmente ativo. Os pais podem aceitar, definindo limites realistas para que o adolescente 

possa exprimir-se e experimentar esse novo aspecto da sua vida. Caso a sexualidade do 

adolescente seja negada, ignorada, ou mesmo rejeitada pelos pais, “as suas possibilidades de 

desabrochar sexualmente ficam consideravelmente diminuídas” (p. 23). Assim, o 

desenvolvimento da sexualidade provoca grandes perturbações no adolescente e em todos os 

que lhe são próximos, exigindo um maior grau de adaptabilidade da estrutura familiar, no 

processo de diferenciação e de separação (op. cit.). 

                                                 
11 Em relação aos papéis sexuais e às normas de comportamento. 
12 O adolescente volta a questionar a noção que tem de si mesmo – a própria identidade. 
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Segundo a autora, a separação é uma tarefa essencial e o último passo para a 

autonomização da adolescência. Ela é fonte de estresse para o adolescente e para toda a 

família, compreendendo sempre uma parte de luto, ligada à perda de um filho. A estrutura 

familiar é alterada e o estatuto do adolescente é outro tipo de relação ou de ajuda que precisa 

ser desenvolvido. O adolescente terá que se adaptar à idéia de que não é mais criança, o todo-

poderoso, e muito menos o centro da atenção familiar. Além de ter que resolver certo número 

de problemas sem a ajuda dos pais. 

Constantes oscilações, necessárias e difíceis, entre dependência e independência 

na relação ‘adolescente – pais’ são vivenciadas. Ambos (pais-filhos), aos poucos, vão 

definindo e assegurando-se mutuamente das suas capacidades para enfrentar o mundo, com 

uma relação familiar diferenciada (CABIÉ, 1999). 

Esse processo de separação permite aos pais e ao adolescente atenuar ou romper 

os laços inter-geracionais, que se situam em três níveis: emocional, financeiro e funcional. Os 

laços emocionais são os mais fortes: os filhos, muitas vezes, elegem os pais como modelo, ora 

imitando-os, ora rejeitando-os. Os laços financeiros correspondem ao apoio que os pais dão 

aos filhos nesse domínio, que pode ter diversas combinações e/ou modelos, variando em 

função das famílias, dos seus valores e das suas possibilidades financeiras. Já os laços 

funcionais, são aqueles que representam os serviços que os pais prestam aos filhos e que lhes 

permitem “funcionar”, podendo se apresentar em diferentes graus, de acordo com a relação 

existente (Ariès, apud CABIÉ, ibid). 

Cabié (1999) ressalta que os elementos discutidos sobre a fase existencial da 

adolescência descrevem uma família ocidental “típica”, que poderá ser modificada de acordo 

com vários fatores: a constelação familiar, o sexo, os valores culturais, a etnia, a imigração, o 

nível socioeconômico da família e o local onde vive. 

Nesse sentido, observa-se que a concepção sistêmica explica o mundo em termos 

de relações e de integração, onde os sistemas possuem uma natureza intrinsecamente 

dinâmica e imbricada. Quando um sistema é dissecado em elementos isolados, física ou 

teoricamente, a concepção sistêmica é destruída (CAPRA, 2002). 

É nesse processo imbricado que todos se tornam responsáveis e co-autores da 

vida, exigindo mudanças do plano individual para o coletivo, bem como transformações. 

Estas “dependem da crescente conscientização dos homens, em relação a elas e ao novo lugar 

que cabe a cada um de nós no novo universo” (Morin, apud COELHO, 2006, p. 1). 

Assim, há que se considerar o indivíduo em toda a sua integralidade, sem dissecá-

lo, transformando, de maneira criativa, o universo no qual a pessoa está inserida. Em especial, 
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um “dado universo” – de doença, de hospitalização, de família e sociedade – que o ser 

adolescente é descoberto, como foco de estudo e pesquisa. Na tentativa de melhor 

compreender o adolescente nesse contexto, o próximo item tem como objetivo refletir sobre 

as perdas e o adoecer do adolescente com câncer. 

 

 

2.3.2 O Adolescente e o Câncer 

 

... a perda é muito mais abrangente em nossa vida. Perdemos, não só 
pela morte, mas também por abandonar e ser abandonado, por 

mudar e deixar coisas para trás e seguir nosso caminho. E nossas 
perdas incluem não apenas separações e partidas dos que amamos, 

mas também a perda consciente ou inconsciente de sonhos 
românticos, expectativas impossíveis, ilusões de liberdade e poder, 

ilusões de segurança – e a perda do nosso próprio eu jovem, eu que 
se julgava para sempre imune às rugas, invulnerável e imortal. 

(Judith Viorst, 2002) 
 

Refletir sobre o adolescente doente, portador de uma doença crônica, é discorrer 

sobre o ser humano experienciando perdas, sofrimento, morte e luto. Franco (2005), ao tratar 

sobre morte e luto, desvela em seu discurso uma concepção sistêmica da vida, já que esta 

“baseia-se na consciência do estado de inter-relação e interdependência de todos os 

fenômenos: físico, biológicos, psicológicos, sociais, culturais, espirituais” (p. 69). Além de 

Franco (2002; 2005), Bromberg (2000), Keleman (1997), Kübler-Ross (2003), Tavares 

(2001), entre outros estudiosos, também abordam o tema morte, luto, perdas e, muitas vezes, 

o contexto de dor e sofrimento vivenciado pelo ser doente. 

Santos e Sebastiani (2003) ressaltam que uma pessoa, ao ser acometida por uma 

doença crônica, deve fazer um esforço para adaptar sua vida à doença e reestruturar-se para 

viver, à medida do possível, com qualidade, apesar das limitações e perdas impostas pela 

enfermidade. Para os autores, 

 

a doença surge como um inimigo que deve ser estudado, localizado e combatido. 
Para isso, existem medicamentos e profissionais de saúde. Muitas vezes, parece que 
se esquece o significado do adoecer, cuidando apenas do órgão prejudicado, 
dividindo o indivíduo entre corpo e mente, esquecendo-se da história pregressa 
pessoal, familiar e social. Deve-se entender que (...) o ser é único, singular e que seu 
modo de existir assim como adoecer tem suas características próprias, de maneira 
original e individual (p. 151). 
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Nesse sentido, a constituição biológica, a característica genética, o ambiente e a 

dimensão psicológica que vivencia o ser humano, também irão determinar o seu 

comportamento frente a uma enfermidade (Zozaya, apud SANTOS & SEBASTIANI, ibid). 

Então, para que haja uma recuperação bio-psico-social do paciente e uma compreensão de seu 

comportamento é fundamental entender o homem integralmente, na sua realidade biológica, 

histórica e social. 

O anseio pela cura, em uma situação de doença, domina e compromete a busca da 

identidade e da autonomia.  Entretanto, ambas podem e devem ser exercitadas no próprio 

adoecer, sem reforçar o que a sociedade impõe – “o coitadinho”, “ele não pode fazer nada... 

está doentio”. Segundo Franco (2005), a perda da independência, para os pacientes, pode ter 

efeitos ainda mais negativos do que a perda da liberdade.  

 

Neste aspecto é fundamental para o pleno exercício da autonomia que o indivíduo 
seja reconhecido como tendo uma identidade própria, com características, 
sentimentos e necessidades diferentes das outras pessoas e que sendo reconhecido 
como portador de uma doença, tenha suas necessidades atendidas (ibid., p. 27). 

 

Deve-se, portanto, procurar resgatar cada vez mais a autonomia e identidade dos 

pacientes, bem como deixá-los vivenciar uma identidade, sexualidade, autonomia e linguagem 

de forma mais amadurecida. Entretanto, ele deverá amadurecer não só para a vida como 

também para a morte, uma vez que lidará diretamente com os ganhos do adolescer e as perdas 

do adoecer. 

Chiattone (2003) relata que a existência de uma doença de desenlace fatal pode 

precipitar as concepções que o indivíduo tem sobre a morte, uma vez que ele passa a vivenciar 

um luto antecipatório13, bem como a morte iminente. Segundo a autora, as concepções que o 

indivíduo tem sobre morte e doença a partir dos 10 anos ou mais, são: a morte como ameaça 

pessoal; definitiva; permanente; uma parada da vida corporal, com explicações lógicas 

(devido ao desenvolvimento cognitivo – o pensamento formal). A partir dessa compreensão, a 

hospitalização pode significar e provocar: raiva/culpa; ressentimento por ser diferente; 

interferência nas relações com o grupo; ameaça gradual e pessoal; um interesse pelo além da 

morte; reações de angústia e luto; faltas escolares; insegurança e ansiedade; aumento de 

                                                 
13 Segundo Franco (2002), o termo ‘luto antecipatório’ foi utilizado pela primeira vez por Lindemann em 1944, 
em um período de guerra. Lindemann observou que as esposas dos soldados que iam para a guerra 
experienciavam as reações de luto quando os maridos separavam fisicamente delas e diante da perspectiva deles 
morrerem no campo de batalha. Segundo a autora é necessário contextualizar o luto antecipatório de acordo com 
alguns parâmetros: o vínculo, a definição, as concepções que a família tem, dentro de uma visão sistêmica. 
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queixas físicas; diminuição de habilidades cognitivas e capacidade de concentração; 

frustração de sonhos e projetos (ibid, 2003).  

Além da hospitalização, o diagnóstico e o tratamento do câncer impõem um 

sofrimento físico e interferem significativamente nas principais tarefas da adolescência, tais 

como: no ajustamento à maturação física; na aprendizagem para manipular relações 

heterossexuais e na obtenção da independência econômica e psicológica dos pais. Geralmente, 

isso ocorre porque o tratamento do câncer é doloroso, estressante, prolongado e invasivo, 

provocando inúmeros efeitos colaterais (Weiner, apud TORRES, 1999). 

Segundo Valle (2001), a quimioterapia e a radioterapia, geralmente, provocam 

reações como: perda do cabelo, mal-estar, mucosite, calafrios, fraqueza, náuseas, fadiga, 

alterações neurológicas e gastrointestinais, vômitos, diarréia, anorexia, dentre outros, 

corroborando para que o paciente sinta-se enfraquecido diante de tantas perdas. Dessa forma, 

as alterações na pele, a perda do cabelo, o emagrecimento, os hematomas e as mutilações, 

poderão intervir nos ensaios de sexualidade, na sua capacidade de socialização, levando ao 

isolamento social, onde encontros com outros jovens poderão ficar cada vez mais escassos. 

Ainda, seus estudos e/ou trabalho, ficarão prejudicados, mesmo que temporariamente, 

adiando todo um planejamento de seu futuro educacional e/ou profissional, até mesmo a sua 

independência. 

A pessoa doente, ao ser internada em um hospital, muitas vezes perde o controle 

de sua própria vida, aceitando que seja cuidada por outros. A sua vida fica creditada a 

estranhos, nos quais tem que confiar. O doente perde a sua privacidade e liberdade, tem de 

adaptar-se rapidamente a um ambiente diferente do convívio do lar, em busca de um futuro 

imediato – um ser sadio que não vivencia uma doença. Isso lhe proporciona, no mínimo, uma 

vivência nova e estranha (OLIVIERI, 1985). 

Entretanto, esse futuro imediato pode se delongar e o paciente, portador de uma 

doença crônica, passa a perceber uma ameaça em relação ao seu futuro, ficando inseguro, 

ansioso e vulnerável à possibilidade de morte. Ao sentir o fim do futuro planejado, o paciente 

pode ter a sensação de que todos os planos programados não acontecerão jamais, já que o seu 

fim chegará antes ou a sua enfermidade o impossibilitará de vivenciar o acontecimento, antes 

previsto. Vivencia, então, um processo de finitude e de angústia relacionado à doença, de 

maneira agressiva, uma vez que se instala de maneira abrupta, não permitindo ao indivíduo 

uma adaptação gradativa à facticidade. O paciente percebe, portanto, indicações de sua 

mortalidade em cada dor, em cada mudança no corpo, em cada diminuição da sua capacidade 

(OLIVIERI, 1985; SANTOS & SEBASTIANI, 2003; VIEIRA, 2006; VIORST, 2002).  
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Olivieri (1985) ressalta que o indivíduo doente perde a liberdade, o autocontrole, a 

privacidade, o espaço e a auto-imagem, bem como a sua capacidade de escolha. Segundo 

Valle (1997), uns podem mergulhar em si mesmo, de maneira mais autêntica, dotar-se de sua 

própria consciência e valor, alcançar força e aceitar o sofrimento e o mal que o acometeu. 

Construir, assim, ativamente, seu próprio significado de ser no mundo, como autor de sua 

própria vida. Outros, porém, podem fugir da situação, entrar no desespero, perder o seu 

querer, ficar a mercê dos médicos, enfermeiros e equipe, numa inação, não sendo agentes de 

seu próprio tratamento.  

As concepções de vida que o indivíduo tem, a forma como considera a doença, a 

preocupação com a morte, com as perdas dos papéis sociais, com o amanhã, afetará, por 

conseguinte, a sua existencialidade. Diante disso, um possível medo do desconhecido pode vir 

à tona, já que um caminho difícil e cheio de insegurança e incertezas começa a ser percorrido. 

Há um medo associado à própria morte, à própria extinção da espécie, do prazer, da 

felicidade, da esperança, da vida, da separação do tempo e da eternidade. E lidar com uma 

doença crônica significa enfrentar este medo do incógnito e do iminente. 

Portanto, o medo é uma resposta comum, quando o ser humano é acometido por 

uma doença e percebe o perigo. Na visão de Olivieiri (1985), sua intensidade depende do grau 

de conhecimento que o paciente possui da ameaça, e ela é maior quando o tipo de iminência 

não está determinado ou quando não se tem maneira de combatê-la. Para o autor, a morte é a 

nossa não existencialidade, o nosso não mais existir; “é algo que acontece, e mesmo antes de 

acontecer, é uma ‘presença’ que ainda não veio; e este fim guarda uma relação estreita com a 

filosofia de vida do ‘Ser doente’” (p. 73). 

Franco (2005), Kübler-Ross (2003) e Viorst (2002) dentre outros autores 

percebem a morte como algo a ser dominado, superado, a fim de que haja um encorajamento 

e um maior crescimento do indivíduo. Franco (2005) afirma que “a vida, em sua 

transformação, está sempre destilando a morte (...) o domínio sobre o medo propicia coragem 

à vida” (p. 55). Kübler-Ross (2003) relata que só há o crescimento se ficarmos doentes, se 

sofrermos, se experimentarmos perdas e aceitá-las como um presente. Para a autora, 

 

a morte é o maior prazer que nos aguarda. Nunca deveríamos nos preocupar com 
ela, mas sim com tudo, não apenas em nossos atos, mas também em nossas palavras 
e em nossos pensamentos, então teremos uma experiência incrivelmente feliz no 
momento da morte (ibid, p. 176) 
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Assim, experimentar uma afirmação incondicional da vida somente é possível 

depois que se aceita a morte como um aspecto da própria vida e não como algo contrário ela. 

A morte, as perdas, proporcionam o crescimento do ‘indivíduo’ como um todo, que faz dele 

um ser sensível, consciente e mais humano (Viorst, 2002). É a partir das crises, dos 

sofrimentos e das perdas que se embarca no campo do crescimento.  

Entretanto, o discurso acima apresentado sobre a aceitação das perdas e da morte, 

nem sempre é aceito e encarado de maneira natural. Há todo um processo imbricado de inter-

relações que, muitas vezes, impede um fluir de energia mais aprazível. Um dos fatores 

colocados é a própria cultura. Observa-se que é mais difícil para os pais aceitarem seus filhos 

morrerem primeiro, que ao contrário, pois seria um corte muito brusco na energia que flui no 

decorrer da vida. A morte de um adolescente exige, não só da família, como também dos 

amigos toda uma preparação psico-emocional. Aceitar a morte de um ente querido é entrar 

numa situação de luto.  

O luto, segundo Bowlby (2004) e Franco (2002), começa no momento em que é 

comunicado o diagnóstico de uma doença fatal ou potencialmente fatal. Dessa forma, as 

perdas e o luto não se iniciam somente no ato do morrer. O luto ocorre quando as perdas 

começam a surgir, sejam perdas das funções físicas, da imagem corporal, da força e poder, da 

independência, da auto-estima, do respeito dos outros, da insegurança e da inexistência do 

futuro. Ocorre quando os sonhos de um filho começam a ser destruídos, perdendo-se no 

tempo e no espaço.  

Nesse sentido, averigua-se que o luto é um conjunto de reações a uma perda 

significativa. É, em si, uma resposta característica à perda de um objeto valorizado, de uma 

pessoa amada, de algum material especial, de um emprego, status, casa, país, ideal, parte do 

corpo (BROMBERG, 2000). O luto é “o pesar tornado público, quando você se apodera 

desses sentimentos e pensamentos e os expressa e compartilha com os que o cercam” 

(Wolfelt, apud FRANCO, 2002, p. 25). Bromberg (ibid), ainda percebe o luto como normal 

diante de uma perda significativa, mas não desconsidera, é claro, a existência do luto 

patológico. Para a autora, o luto patológico, em linhas gerais, é definido como uma reação que 

foge ao que já foi descrito no que se refere à sintomatologia e ao processo. “A depressão 

clínica pode ser considerada um tipo de reação patológica, quando um episódio depressivo 

surge como reação ao luto. Há, no entanto, casos de depressão clínica, não provocados pelo 

luto” (ibid, p. 40). 

Bowlby (2004) dividiu o luto em 3 fases, na tentativa de melhor compreender a 

família, o indivíduo enlutado: 1) Fase de torpor: aqui há certo atordoamento, choque, 



56 
 

entorpecimento, descrença. O sentimento fica estancado, os pais podem se comportar de 

maneira desligada, com uma suposta tranqüilidade. E a raiva pode romper essa aparente 

calmaria a qualquer momento. 2) Fase de descrença e tentativa de modificar o resultado: nesta 

fase, a mensagem do médico é recebida, porém contestada com veemência. O diagnóstico é 

questionado, a fatalidade do diagnóstico também, gerando descrença, culpa e irritação, que 

podem prejudicar a comunicação e aceitação do tratamento, devido a distorções nas 

informações recebidas. 3) Fase de desorganização e reorganização: a esperança diminui com o 

agravamento da saúde do filho, mas quando a perda é entendida de maneira favorável, aos 

poucos os pais reconhecem e aceitam os verdadeiros fatos. Para que o luto tenha uma boa ou 

má evolução, irá depender do compartilhamento, ou não, de dor e sofrimentos entre a família.  

A família, diante de um diagnóstico crônico e/ou fatal e em luto, deve receber 

especial atenção dos profissionais da saúde, para que possam elaborar e ter uma melhor 

aceitação da perda. Outras questões, como ajustar-se a um ambiente onde está faltando a 

pessoa que faleceu, reposicionar-se em termos emocionais à pessoa que faleceu ou que está na 

iminência de morte são demandas a serem trabalhadas pela equipe de saúde (FRANCO, 

2002). Nesse sentido, o profissional que lida com essa clientela deveria criar mecanismos para 

que essas pessoas tenham um maior fortalecimento diante da situação vivenciada. E ainda, 

estar atento aos processos imbricados no ato de adoecer que notadamente tem suas 

particularidades no adolescente com câncer. O estresse, como foco de pesquisa e como um 

dos aspectos ligados direta ou indiretamente ao câncer (sistema imunológico, hospitalização, 

tratamento) (CHIATTONE, 2003; DEITOS, 2004; LIPP, 2003; MOTTA & ENUMO, 2004; 

McEWEN, 2005; STRAUB, 2005, VALLE, 1997, 2001) será discutido no próximo item.  

 

 
2.3.3 Estresse: conceitos e reflexões 

 

Numa perspectiva histórica quanto ao conceito de estresse, Lipp (2003) e Straub 

(2005) mencionam que seu emprego vem de um longo período.  Relatam que Hipócrates 460 

– 337 a.C. fez uma distinção clara entre os sintomas específicos do desconforto causado por 

uma doença e o desconforto geral ou estresse causado enquanto o corpo resistia a doenças. O 

termo estresse, até o século XVII, foi utilizado pela literatura inglesa com o significado de 

aflição e adversidade, surgindo, a partir, daí o uso da palavra stress como expressão do 

complexo fenômeno de tensão-angústia-desconforto. Já no século XVIII, o enfoque foi 

mudado e a palavra stress passou a significar a ação de força, pressão ou influência forte 
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sobre uma pessoa, como um peso que faz com que uma viga se dobre, causando na pessoa 

uma deformação. No século XIX, especulações foram feitas sobre uma possível relação entre 

eventos emocionais e físicos, não recebendo atenção científica.  O Sir Osler, no século XX,  

sugeriu que as doenças coronarianas estivessem ligadas ao excesso de trabalho e de 

preocupação, não conseguindo, entretanto, atenção da área médica. Porém, na década de 30 o 

endocrinologista Hans Selye foi o primeiro a pesquisar profundamente o estresse e, somente a 

partir desses estudos, que uma atenção da área médica foi conseguida  (BALLONE, 2005; 

LIPP, 2003, STRAUB, 2005). 

Hans Selye identificou um conjunto de reações semelhantes e específicas, em 

pacientes frente a situações de angústia e tristeza. Ele observou que organismos diferentes 

apresentavam um mesmo protótipo de resposta fisiológica para estímulos sensoriais ou 

psicológicos. A este conjunto de respostas, Selye deu o nome de “Síndrome Geral de 

Adaptação” (SGA14) ou “Síndrome do Stress Biológico” (apud BALLONE, 2005; LIPP, 

2003). 

Enquanto desenvolvia seus estudos, Selye sofreu influência de dois fisiologistas: 

Bernard, que sugeriu que o ambiente interno dos organismos deveria permanecer constante 

apesar das mudanças no ambiente externo e Cannon que recomendou o termo homeostase 

para designar o esforço dos processos fisiológicos para manterem um estado de equilíbrio 

interno no organismo. O estresse seria uma quebra neste equilíbrio. Selye, dessa forma, 

utilizou o termo stress para designar uma resposta não específica do corpo a uma solicitação, 

onde o organismo reagia a uma possível quebra do estado e equilíbrio homeostático (apud 

BRAGG, CACCIOLA, McLELLAN, 1988; LIPP, 2003) 

Straub (2005), por sua vez, expõe que nos dias atuais a palavra estresse é utilizada 

para descrever uma situação ou estímulo (grifo do autor) ameaçador e, em outras, para 

descrever a resposta (grifo do autor) para uma situação. O conceito de estresse como estímulo 

pode ser encontrado nas análises de carga15 e de tensão16 pelos engenheiros do século XVII e 

possui uma variedade de fontes estressoras: ruídos, multidões, desastres naturais e eventos 

importantes da vida, como a perda de um ente querido. Já o estresse como resposta é 

percebido como uma reposta do indivíduo, com componentes psicológicos e fisiológicos, em 
                                                 
14 A Síndrome Geral de Adaptação (SGA) seria uma batalha “muda” contra agentes agressores, onde um 
conjunto de fatos mostrava que o corpo estava tentando adaptar-se ao agente estressor. A SGA ocorria quando o 
organismo deparava-se com o agente estressor (interno ou externo) e desenvolvia um processo fisiológico, 
consistindo no somatório de todas as reações sistêmicas. A SGA ou estresse seria, portanto, a alteração global do 
organismo a fim de adaptar-se a uma situação nova ou às mudanças de um modo geral (BALLONE, 2005; 
SANTOS, 1994). 
15 A quantidade de força aplicada em um objeto (Straub, 2005, p. 116) 
16 O dado resultante para o objeto (ibid, p. 116) 
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relação a um evento ou situação ameaçadora, como, por exemplo, quando o indivíduo sente-

se estressado antes de uma apresentação oral na aula. Segundo o autor, o componente 

psicológico envolve “emoções (como ansiedade e medo), comportamentos (como rir e fumar) 

e pensamentos (como falar de maneira pessimista a respeito de si mesmo)” (p. 116). Já o 

componente fisiológico envolve “os diversos sintomas de excitação corporal: boca seca, 

estômago embrulhado e perspiração” (p. 116).  

McEwen (2003) acrescenta, a estes dois conceitos, o estresse como um estado de 

total sobrecarga. Para o autor, quando os acontecimentos externos juntam-se ao desconforto 

da própria reação do ser, para subjugar e exaurir a capacidade de enfrentamento, a pessoa 

começa a sentir-se cansada, irritada e esgotada, resvalando, muitas vezes, para a doença. De 

tal modo que a pessoa, vulnerável a doenças, é influenciada sim pelo estresse persistente ou 

crônico, sendo que essa persistência e/ou constante enfrentamento a situações estressoras 

pode levar o indivíduo à exaustão, cabendo, a cada um, utilizar constantemente suas 

capacidades e habilidades para enfrentar e controlar as ameaças e os conflitos. Entretanto, 

pode não haver uma adaptação por parte do indivíduo, e o estresse patológico pode surgir 

como uma conseqüência direta dos persistentes esforços adaptativos da pessoa à sua situação 

existencial (BALLONE, 2005; STRAUB, 2005; YEPES, 2000). 

O estresse é, portanto, uma “reação psicológica que ocorre quando você percebe 

um desequilíbrio entre o que lhe é cobrado pelo entorno social e o que você é capaz de 

corresponder” (RIBEIRO e RIBEIRO, 2005). É entendido como um processo complexo e 

multidimensional, em que estressores agudos ou crônicos17 atuam sobre a vida do indivíduo. 

As pessoas percebem os estressores como ameaça, o que dá início a uma resposta visando a 

adaptação do indivíduo em relação à situação. A adaptação é entendida, neste contexto, 

“como processo dinâmico mediante o qual os pensamentos, os sentimentos, a conduta e os 

mecanismos biofisiológicos do indivíduo mudam continuamente para se ajustar a um 

ambiente em contínua transformação” (SPARRENBERGER, SANTOS e LIMA, 2003, s. p.). 

Para estes autores, significa que o indivíduo, independente da fonte estressora, estará em 

constante adaptação ao meio vivenciado.  

Lipp (1996) e Straub (2005) relatam que o estresse é compreendido cada vez mais 

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 instalam-se e desenvolvem-se. O 

                                                 
17 Sejam eles: ambientais (no trabalho, em casa, vizinhança); mudança de domicílio; morte; doença; separação; 
desemprego; traumas; abuso ou negligência na infância ou velhice (SPARRENBERG, SANTOS e LIMA, 2003). 
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estresse é o processo pelo qual o indivíduo percebe e responde a eventos estressores18 que são 

percebidos como danosos, ameaçadores ou desafiadores. É uma reação do organismo causada 

por alterações psicofisiológicas, que ocorre frente a diversas situações estressantes.  

Desse modo, o conceito de estresse é compreendido como um processo e como 

uma reação psicofisiológica muito complexa, que tem em sua origem a necessidade do 

organismo de se adaptar a algo que ameace sua homeostase interna. Para Straub (2005), o 

modelo mais influente que descreve o estresse como processo é o modelo transacional ou 

modelo relacional, proposto por Richard Lazarus e seus colaboradores. O autor relata que a 

idéia fundamental no modelo transacional é que 

 

não podemos compreender completamente o estresse examinando eventos 
ambientais (estímulos) e pessoas (respostas) como entidades separadas; em vez 
disso, devemos considerá-los em conjunto, como uma transação, na qual cada 
indivíduo deve ajustar-se de forma contínua aos desafios cotidianos (p. 117). 

 

Sendo assim, o processo do estresse, no modelo transacional, é desencadeado 

sempre que os estressores excedem os recursos pessoais e sociais que o indivíduo é capaz de 

mobilizar para enfrentar o estresse, ou seja, um processo integrado entre estímulo (ambiente) 

e resposta (pessoa). Além disso, a resposta do indivíduo a um evento ou situação que criam 

estresse não é estática, mas sim respostas (chamadas de transações) que envolvem um 

conjunto de interações e ajustes contínuos entre o ambiente e as nossas tentativas de enfrentar 

o estresse (Steptoe, apud STRAUB, 2005). 

Lazarus (apud STRAUB, ibid) acredita que as transações que ocorrem entre um 

indivíduo e o ambiente são motivadas pela avaliação cognitiva que o mesmo faz de problemas 

potenciais. Esta avaliação cognitiva inclui avaliar: a) se uma situação ou evento ameaça o 

bem-estar do indivíduo; b) se existem recursos pessoais suficientes disponíveis para lidar com 

a demanda; c) se a estratégia da pessoa para lidar com a situação ou evento está funcionando. 

Assim, quando alguém confronta com um evento estressante, este realiza uma avaliação 

primária, uma avaliação secundária e uma reavaliação cognitiva. A avaliação primária 

determina o significado do evento como irrelevante, benigno-positivo, perigoso ou 

ameaçador. Caso o evento seja avaliado como desafiador, ocorre uma avaliação secundária, a 

pessoa avalia suas capacidades de enfrentamento para determinar se os seus recursos e 

capacidades são suficientes para cumprir com as demandas de um evento avaliado como 

ameaçador. Por fim, o modelo transacional reforça a natureza contínua do processo de 

                                                 
18 Estressor: “qualquer evento ou situação que desencadeie adaptações nos modos de enfrentamento” (Straub, 
2005, p. 116). 
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avaliação, enquanto a nova informação torna-se disponível. Com a reavaliação cognitiva, a 

pessoa reavalia constantemente os eventos potencialmente estressantes, atualizando sua 

percepção de sucesso ou falha ante um desafio ou uma ameaça. 

Apesar de todas as avaliações feitas pelo indivíduo no modelo transacional, 

algumas implicações são constatadas. Em primeiro lugar, as situações ou eventos não são 

inerentemente estressantes ou não-estressantes, ou seja, um evento pode ser avaliado por uma 

pessoa como extremamente estressante, mas por outra não. Em segundo lugar, através das 

avaliações cognitivas, pode-se ter diversas interpretações. Elas são bem suscetíveis a 

alterações, principalmente, em relação ao humor, à saúde e ao estado motivacional. Em 

terceiro, algumas evidências sugerem que a resposta do estresse do corpo é aproximadamente 

a mesma, seja de uma situação realmente vivenciada ou apenas imaginada (Lazarus, apud 

STRAUB, 2005). 

Averigua-se que o estresse como processo dependerá da avaliação cognitiva que o 

indivíduo fará da situação estressora, considerando-a ‘boa’ ou ‘má’, exigindo do mesmo, 

constantes adaptações. Selye, percebendo o perigo do estresse ao ser humano em seus 

estudos, sistematizou o desenvolvimento do estresse, dividindo-o em três fases: Alerta, 

Resistência e Exaustão (apud GREENBERG, 2002; LIPP, 2003; 2004). Contudo, Lipp (2003) 

ao desenvolver o ISSL (Inventário de Sintomas de Stress para Adultos), em 2000, com 

pesquisas de ponta, no Brasil, identificou outra fase – Quase-exaustão, estabelecendo, deste 

modo, 4 (quatro) fases do estresse: Alerta, Resistência, Quase-exaustão e Exaustão, num 

modelo quadrifásico como extensão ao modelo trifásico de Selye. Definindo-o 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. 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 grande utilização de energia, o que pode gerar sensação de desgaste generalizado sem 

causa aparente e dificuldades com a memória. 
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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. 

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.  

Diante dessa perspectiva, o estresse tem recebido uma especial atenção em 

psicologia da saúde e em áreas correlatas, a fim de melhor compreender o seu impacto. Muito 

ainda há que se estudar sobre estresse, avaliando constantemente o contexto que o indivíduo 

está inserido, para que não haja uma avaliação precária do mesmo.  

 

  

2.3.3.1 Estresse e Sistema Imunológico 

 

Algumas discussões sobre estresse e o sistema imunológico têm sido feitas 

(BALLONE, 2005; McEWEN, 2005; LIPP, 2003; PINHO JÚNIOR, 2003; SEGERSTROM 

& MILLER, 2004). Os autores pontuam que o organismo, estando em estresse e diante de 

uma queda do sistema imunológico, doenças que estavam latentes podem ser desencadeadas. 

Lipp (ibid) assegura 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. 

Anteriormente, acreditava-se que o sistema imunológico respondia somente ao 

sistema autônomo. Entretanto, Segerstrom & Miller (2004), afirmam que ele responde 

também ao sistema nervoso e ao sistema endócrino. Como conseqüência, os eventos 

ambientais anteriormente respondidos somente pelo sistema nervoso e o sistema endócrino, 

agora pode extrair respostas do sistema imune. Diante dessa hipótese, os autores realizaram 

um estudo de meta-análise de centenas de relatórios de pesquisa. Os resultados indicaram que 

as características dos eventos estressantes são importantes na determinação do tipo de 

mudança que acontece no ser humano, já que o evento estressante associa-se com alterações 

no sistema imune.  
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Pinho Júnior (2003) relata que o estresse intenso, em alguns indivíduos pode 

provocar o aumento do número de infecções graves, como herpes e piorar as alergias. Além 

disso, as doenças auto-imunes, como a esclerose múltipla ou lúpus, podem avançar e agravar 

os sintomas preexistentes. Dessa forma, o estresse crônico pode provocar doenças, forçar o 

coração, enfraquecer o poder do sistema imunológico e deflagrar processos que podem levar à 

diabetes e outras doenças crônicas (McEWEN, 2003). 

No que concerne à avaliação do indivíduo quanto à natureza do estresse, o sistema 

imunológico desempenha um papel importante: 

  

qualquer situação de luta ou fuga é repleta de riscos de ferimentos. Até em situações 
estressantes com pouca probabilidade de resultar em dano físico, como uma 
convocação para ser jurado, nossos corpos, mesmo assim, preparam-se para caçar 
um mamute peludo para o jantar, ou dar as costas e fugir se o mamute faz objeções 
ao plano. Então, o sistema imunológico prepara-se para lidar com ferimentos na 
pele, nos músculos e nos tecidos e para combater qualquer infecção que possa 
resultar, enviando rapidamente grandes quantidades de células imunológicas 
protetoras a lugares vulneráveis do corpo (McEWEN, 2003, p. 121). 

 

Portanto, em qualquer situação de estresse, o sistema imunológico é envolvido. 

Entretanto, quando o indivíduo está em estresse agudo, a reação imunológica intensifica-se. 

Os linfócitos (células brancas), responsáveis pelo combate de infecções, prendem-se às 

paredes dos vasos sangüíneos, prontas para partir em direção à parte do corpo que for ferida. 

Ou seja, em estresse agudo, o sistema imunológico envia células sangüíneas brancas para seus 

postos de combate, ajudando-as a se armarem, intensificando sua reação.  Quando uma 

situação de estresse for prolongada demais, a reação imunológica é refreada em favor dos 

sistemas primários (coração e pulmões). Assim, em estresse contínuo, há uma tendência a 

suprimir o sistema imunológico, preparando a cena para a infecção. Portanto, o estresse 

crônico pode prejudicar o sistema imunológico, tornando as pessoas mais suscetíveis a 

resfriados e infecções e também elevar a reação imunológica a níveis perniciosos, resultando 

em alergias, asma e estados auto-imunes. 

O autor ressalta que o sistema imunológico, como membro de carteira assinada da 

reação ao estresse, dá  boa ou má notícia observada em outras áreas da alostase19, funcionando 

                                                 
19 Segundo McEwen (2005) a alostase é o termo utilizado para representar um modo mais novo e mais 
apreciativo de se encarar os métodos rápidos e eficientes do corpo ao lidar com o perigo. Tem como finalidade 
ajudar o organismo a permanecer estável diante de qualquer mudança e fornecer energia suficiente para enfrentar 
qualquer desafio – não apenas os que ameaçam a vida. “A alostase é produzida por um sistema veloz e complexo 
de comunicação. Liga o cérebro, que percebe uma situação nova ou ameaçadora, o sistema endócrino 
(principalmente as glândulas adrenais), que é primordialmente responsável pela mobilização do resto do corpo; e 
o sistema imunológico para a defesa interna. A alostase é muitas vezes considerada como a reação de luta ou 
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como uma proteção em curto prazo que pode levar ao desgaste se o sistema for superativado 

cronicamente. Isso significa que se deve “tomar medidas para ajudar a manter o sistema 

imunológico operando na ponta protetora do espectro” (p. 121). A proteção versus dano do 

sistema imunológico é explicada pelo autor esquematicamente. Veja a Figura 1, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Proteção versus dano: função imunológica. Níveis normais de hormônios do estresse intensificam a 
reação imunológica, mas se a reação ao estresse é ativada excessivamente ou prolongadamente a função 
imunológica é prejudicada (McEWEN, 2003, p. 126). 

 

Para que a pessoa não chegue a estados elevados de estresse, a ponto de suprimir a 

imunidade, Thompson e Taylor (apud CARVALHO, 1999) reforçam “a importância de 

explorar os significados dos eventos e situações estressantes para que a pessoa consiga lidar 

com eles” (p. 212). Sempre que possível é necessário manter o nível de estresse baixo, 

melhorando a qualidade de vida diante de fatores estressores, adaptando-se ao novo e criando 

mecanismos de enfrentamento saudáveis ao organismo. Em alguns casos, é necessária, a ajuda 

de profissionais capacitados. McEwen (2005) comenta que se futuros estudiosos realmente 

mostrarem que redução do estresse, apoio social e psicoterapia “podem prolongar a vida de 

pessoas com câncer, os cientistas precisarão averiguar exatamente como o benefício 

emocional se traduz em realidade bioquímica” (p. 126). 

Nesse sentido, pesquisas ainda estão sendo desenvolvidas com o objetivo de se 

compreender melhor a relação entre estresse e sistema imunológico. McEwen (ibid) sugere 

que, enquanto não se sabe ao certo até que ponto o estresse agudo se transforma em estresse 

crônico e inibe, ou não, a ação do sistema imunológico, precauções que fortalecem a saúde e 

diminuem o estresse podem ajudar a prolongar o período de graça do sistema imunológico. 

 
                                                                                                                                                         
fuga porque, levada ao extremo, prepara-se justamente para essas duas eventualidades. A idéia principal é levar o 
máximo de energia às partes do corpo que mais precisam dela” (p. 20- 21). 
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2.3.3.2 O estresse do adolescente com câncer 

 

O paciente, diante de uma doença crônica, de um tratamento prolongado e de uma 

hospitalização difícil, na maioria das vezes fica confuso e em estresse iminente, causando uma 

ruptura em seu equilíbrio homeostático. Há fontes externas e internas que cercam o indivíduo 

provocando estados de alarme e estresse. Lazarus (apud LIPP, 2001) relata que a fonte 

externa pode ser entendida como uma exigência de algo ou de alguém; já a fonte interna é 

exemplificada como uma auto-demanda ou auto-cobrança. 

De tal modo, toda mudança externa exige adaptação por parte do organismo, que 

segundo Lipp (ibid),  pode gerar certo nível de estresse, uma vez que o indivíduo passa a 

utilizar suas reservas de energia adaptativa, enfraquecendo sua resistência física e mental. Já 

as fontes internas, como as expectativas irrealistas, cognições distorcidas, perfeccionismo, 

sonhos inalcançáveis, desejos e fantasias, também podem assumir a função de geradores de 

estados de estresse. Sendo assim, os pacientes poderão experimentar o estresse em diversas 

circunstâncias e em diferentes níveis, tanto as provocadas pelo meio externo (adaptação do 

local), quanto as geradas pelo meio interno (suas incertezas, seus pré-conceitos entre outras).  

Deitos (2004) salienta que os portadores de câncer vivenciam problemas 

complexos, não só os gerados pelas alterações físicas, mas também sociais e emocionais, em 

uma realidade alterada e muito estressante. 

Nesse sentido, o adolescente acometido por uma doença crônica, como o câncer, 

em algum momento, seja este no diagnóstico, no decorrer de seu tratamento ou em qualquer 

fase da hospitalização, pode experienciar algumas alterações fisiológicas, referentes a uma 

reação ao estresse, tais como: as funções vitais se aceleram; a adrenalina, os fatores de 

coagulação e combustão, açúcares e gorduras inundam todo o sistema circulatório; e o 

coração trabalha com maior energia; acelera-se também o metabolismo e a respiração. A 

resposta fisiológica do organismo mediante diferentes estímulos estressantes é a mesma; 

sempre ocorre quando se está diante de uma situação ou acontecimento especial de tensão ou 

de emoção exaltada (YEPES, 2000). Necessitando, assim, de uma especial atenção em todos 

os aspectos. 

No tocante aos aspectos psicológicos, sabe-se que o câncer provoca grande 

impacto, já que representa uma caminhada dolorosa e progressiva para a mutilação e para a 

morte (Fundação Oncocentro, apud LORENCETTI & SIMONETTI, 2005). Segundo as 

autoras, sua descoberta e tratamento podem gerar traumas emocionais sob a forma de 

depressão, melancolia, solidão, retraimento, desesperança, revolta, idéias de suicídio, entre 
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outros. É uma doença que pode levar o indivíduo a ter sentimentos negativos, dificultando a 

elaboração dos enfrentamentos que podem facilitar e/ou colaborar de forma mais realista e 

positiva com o paciente. Caber ressaltar, também, que a atitude do paciente frente ao câncer 

tem influência de vários fatores, entre eles os culturais, étnicos, sociais, econômicos e 

educacionais. 

Kübler-Ross (1998), por sua vez, constatou cinco estágios pelos quais os 

pacientes passam ao enfrentar uma doença crônica ou de mal-prognóstico. 1) Negação; 2) 

Raiva; 3) Barganha; 4) Depressão; 5) Aceitação, sendo que os mesmos não ocorrem, 

necessariamente, nessa ordem, podendo mesclar-se e passar por um, por outro e até mesmo 

ocorrer regressões a etapas anteriores. Para a citada autora, a “Negação” e isolamento 

costumam ser o primeiro mecanismo utilizado pelo paciente ao receber o diagnóstico ou 

mesmo o seu prognóstico. Pode-se dizer, em linhas gerais, que a negação é uma defesa mental 

que leva a pessoa a recusar o contato com um fato que promoveria turbulência e sofrimento 

emocional. Além disso, esse fato passa a ser tratado como não existente. A “Raiva” ocorre 

quando o paciente não pode mais negar e ele sente um ódio, demonstrando inconformismo 

por condutas violentas. O paciente mostra-se agressivo, desafiador, ataca tudo e todos. Ele 

pode recusar o tratamento e, muitas vezes, surgem questões como: “Por que eu? Por que 

agora?”. A “Barganha” é utilizada pelo paciente como uma forma de aceitação da realidade; 

ele entra no campo das negociações, nos acordos que lhe possibilitem manter uma visão não 

totalmente realística dos fatos ou, simplesmente, ele negocia para melhor aproveitar o tempo 

que lhe resta. Já no estágio da “Depressão”, o paciente encontra-se na tentativa de elaborar os 

lutos (pelos entes queridos, pela vida, pelos momentos agradáveis, pelas oportunidades 

perdidas, pelas situações e objetos os quais se apegou). O paciente fica retraído, triste, sofre 

intensamente, isola-se, mas necessita de uma companhia (sensível) que possa escutá-lo, 

atendê-lo, mas sem invadi-lo ou perturbá-lo. No estágio da “Aceitação”, parece que os 

pacientes superaram os estágios anteriores e já aceitam a morte. Apresentam uma 

tranqüilidade e grande paz, sem sofrimentos (como na depressão). Caso os pacientes não 

desenvolvam recursos próprios, muitos só conseguirão chegar nessa fase com apoio 

emocional. 

Menossi (2004) relata que a dor do indivíduo com câncer pode ser causada pela 

própria doença, pelo tratamento e pelos procedimentos invasivos, potencializada pelo medo, 

ansiedade e incerteza. A dor, considerada como um fator estressor, é uma das principais 

causas de sofrimento humano, comprometendo a qualidade de vida das pessoas, alterando o 

seu estado físico e psicossocial.  
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O paciente com câncer provoca alteração de ordem objetiva e subjetiva, sendo 

necessário, portanto, cuidar dos seus diversos aspectos  para que ele possa enfrentar a situação 

estressora da melhor maneira possível. Enfrentar significa, de maneira geral, que o indivíduo 

mobiliza um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais na tentativa de superar o que 

lhe está causando estresse.  Nesse sentido, uma resposta psicofisiológica adversa poderá 

ocorrer dependendo da avaliação que o mesmo fará de uma situação ou evento estressante. 

Assim, “a maneira como as pessoas lidam com eventos estressantes é, no mínimo, tão 

importante quanto os próprios estressores para determinar a saúde ou a doença” (Straub, 2005, 

p. 152). Essa maneira que a pessoa lida ou a forma como ela responde ao estresse, segundo o 

autor, chama-se ou é denominada pela palavra enfrentamento (grifo do autor). 

De tal modo, questiona-se como o indivíduo doente pode superar e/ou adaptar-se 

ao tratamento? É possível dar algo de si para ter um melhor enfrentamento da situação 

vivenciada? Quais as possíveis estratégias de enfrentamento ao estresse que o paciente 

mobiliza em um contexto de dor e sofrimento? Na tentativa de melhor entender estas questões 

alguns conceitos serão apresentados envolvendo a temática “estratégias de enfrentamento ao 

estresse e câncer”. 

 

2.3.4 Estratégias de enfrentamento ao estresse 

 

Primeiramente, cabe destacar que a expressão “estratégias de enfrentamento ao 

estresse” é uma possível tradução do termo coping. Alguns pesquisadores, como Dell’Aglio 

& Hutz (2002); Antoniazzi, Dell’Aglio & Bandeira (1998); Tamayo & Tróccoli (2002) 

optaram por não traduzir o termo, ao considerarem inexistente uma palavra que fosse capaz de 

expressar os significados associados ao termo original. Entretanto, pontuam que ‘lidar com’, 

‘enfrentar’ ou ‘adaptar-se’, são possíveis significados da palavra coping. E, seguindo outros 

autores como Straub (2005); Zonta, Robles e Grosseman (2006); Lorencetti e Simonetti 

(2005), a expressão “estratégias de enfrentamento ao estresse” será utilizada como tradução 

do termo ‘coping’, neste trabalho. 

Atualmente, existem alguns modelos de coping, entre eles o de Folkman e 

Lazarus; e de Rudolph, Denning e Weisz. Segundo Beresford (apud ANTONIAZZI, 

DELL’AGLIO & BANDEIRA, 1998), o modelo de Folkman e Lazarus tem sido referido 

como o mais compreensivo dos modelos existentes. Sendo assim, o modelo descrito por 

Folkman e Lazarus será abordado aqui por melhor se enquadrar no perfil e objetivos desta 

pesquisa. Ou seja, serão discutidas as estratégias de enfrentamento relacionadas às ações 
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cognitivas ou de comportamento adotadas no curso de um episódio particular de estresse 

(Lazarus e Folkman, 1984). 

Este modelo envolve quatro conceitos principais: 1) o coping é um processo (ou 

interação) que se dá entre o indivíduo e o ambiente; 2) tem a função de administrar a situação 

estressora, ao invés de controlar ou ter domínio da mesma; 3) há uma noção de avaliação do 

evento estressor nos processos de coping, ou seja, há uma avaliação de como o fenômeno é 

percebido, interpretado e cognitivamente representado na mente do indivíduo; 4) o processo 

de coping constitui-se em uma mobilização de esforços cognitivos e comportamentais que os 

indivíduos utilizam para administrar (reduzir, minimizar ou tolerar) as demandas internas ou 

externas que surgem da sua interação com o ambiente (Lazarus e Folkman, ibid).  

Com base nesses quatro conceitos principais, questiona se seria possível os 

pacientes, durante as sessões grupais de musicoterapia, em contato direto com o ambiente, 

administrar as possíveis situações estressoras, suas relações e interações com tais situações, 

bem como mobilizar esforços cognitivos e comportamentais para enfrentar e/ou minimizar as 

situações estressoras. Questionamento que perdurou durante toda a pesquisa, já que pretende 

com este trabalho identificar como a Musicoterapia pode auxiliar o paciente adolescente 

portador de câncer a desenvolver estratégias de enfrentamento ao estresse.  

Por sua vez, as estratégias de enfrentamento são definidas como um conjunto de 

esforços cognitivos e comportamentais utilizado pelos indivíduos para lidar com as demandas 

específicas, internas ou externas, que surgem diante das situações de estresse, 

sobrecarregando ou excedendo seus recursos pessoais (LAZARUS & FOLKMAN, 1984). 

Para os autores, o Processamento de Stress e Coping ocorre da seguinte forma: 
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Figura 2 – Modelo de Processamento de Stress e Coping (Lazarus e Folkman, 1984). 

 

Observa-se que a Figura 2 sintetiza as avaliações feitas pelo sujeito em relação ao 

estressor em potencial, bem como os possíveis recursos e estratégias utilizadas pelo indivíduo, 

pontuando a recursividade presente na reavaliação feita pelo sujeito do evento estressor, 

constantemente. 

O enfrentamento baseia-se, dessa forma, na reavaliação e na expectativa da 

redução ou eliminação da ameaça a partir dos próprios atos, a fim de satisfazer as demandas 

sociais e preservar a saúde mental, física e social estáveis.  As estratégias são utilizadas para 

prevenir os estressores potenciais antes deles se tornarem uma ameaça, não sendo entendidas 

Estressor Potencial 

Avaliação primária 
Qual é o significado desse evento? 

Como afetará meu bem-estar? 
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Resultado Reavaliação 
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como uma reação única, mas como um processo dinâmico; uma série de respostas que 

envolvem a interação do indivíduo com seu ambiente. É um modelo transacional, um 

processo ativo de ajuste do que ocorre e do que pode ocorrer. (LAZARUS & FOLKMAN, 

1984; Lazarus e Folkman, apud LORENCETTI & SIMONETTI, 2005; LLULL, ZANIER & 

GARCIA, 2003; Moss-Morris e Petrie, apud STRAUB, 2005; VALDÉS, 2002). 

Entretanto, nem sempre as estratégias de enfrentamento são eficazes, como 

especifica Straub (2005). Segundo o autor, apesar das estratégias visarem uma moderação ou 

minimização dos efeitos de estressores, algumas proporcionam alívio temporário, mas tendem 

a ser mal-adaptativas a longo prazo. Cita, como exemplos: a negação da existência de um 

problema, que não elimina a fonte de estresse (alguns escondem o estresse abusando do álcool 

ou drogas); às vezes um executivo frustrado descarrega sua agressão em seus subalternos. 

Comportamentos estes considerados mal adaptativos, pois “não confrontam o estressor 

diretamente e é provável que piorem a situação” (p. 152). Ou seja, as estratégias serão 

consideradas inertes, caso a situação ameaçadora não for manejada de forma eficaz, 

resultando em crise, a qual se não for resolvida, pode gerar desequilíbrios psicológicos e 

fisiológicos. Serão efetivas quando o comportamento utilizado amenizar os sentimentos 

desconfortáveis que estão associados às ameaças ou às perdas (Miller apud LORENCETTI & 

SIMONETTI, 2005). 

Além disso, Straub (2005) aponta que, em alguns casos, não importa a estratégia 

de enfrentamento utilizada, uma vez que o estressor não pode ser eliminado e a sua 

recorrência não pode ser impedida. Mas, as estratégias poderão ajudar a pessoa a tolerar ou 

aceitar a situação.  

De acordo com o modelo de coping, de Folkman e Lazarus, as estratégias de 

enfrentamento ao estresse apresentam duas classificações predominantes: uma centrada na 

emoção e a outra centrada no problema. O enfrentamento focalizado na emoção ocorre 

quando a pessoa tenta controlar a resposta emocional ao estressor; há um esforço para regular 

o estado emocional. Esses esforços são dirigidos a um nível somático e/ou de sentimentos e 

tem por objetivo alterar o estado emocional de indivíduo (Folkman e Lazarus, apud 

ANTONIAZZI, DELL’AGLIO & BANDEIRA, 1998).  O indivíduo utiliza estratégias 

comportamentais e cognitivas para administrar as reações emocionais ao estresse, na tentativa 

de reduzir a sensação física desagradável de um estado de estresse. Nas estratégias 

comportamentais, o indivíduo passa a buscar, por exemplo, pessoas que ofereçam apoio 

social, a usar álcool ou drogas, manter-se ocupado para desviar a atenção do problema, fumar 

um cigarro, tomar tranqüilizante, assistir a uma comédia, entre outras; já as estratégias 
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cognitivas envolvem mudar a maneira como o estressor é avaliado ou negar informações 

desagradáveis. Existem três tipos de enfrentamento focalizado na emoção: fuga-evitação, 

distanciamento e reavaliação positiva. A fuga-evitação ocorre quando a pessoa afasta-se física 

ou psicologicamente do estressor; o distanciamento envolve afastar-se psicologicamente do 

estressor; e a reavaliação positiva requer a reinterpretação da situação, ou seja, transformar 

algo negativo em positivo (LAZARUS & FOLKMAN, 1984; Lazarus, apud LLULL, 

ZANIER & GARCIA, 2003; STRAUB, 2005; VALDÉS, 2002; ANTONIAZZI, 

DELL’AGLIO & BANDEIRA, 1998). 

Segundo os autores, acima citados, o enfrentamento focado no problema ocorre 

quando a pessoa passa a lidar diretamente com o estressor, seja reduzindo as demandas ou 

aumentando a capacidade para lidar com o estressor. Assim, há um 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 que há na relação entre a pessoa e o ambiente que está 

causando a tensão. Quando o enfrentamento focalizado no problema é dirigido para uma fonte 

de estresse externa, estratégias como negociar para resolver um conflito interpessoal ou 

solicitar ajuda prática de outras pessoas são utilizadas. Quando o enfrentamento focalizado no 

problema é dirigido internamente, o indivíduo, geralmente, utiliza estratégias de 

reestruturação cognitiva (como uma redefinição do elemento estressor). 

Geralmente, as pessoas utilizam o enfrentamento focalizado no problema quando 

acreditam que seus recursos e situações são inconstantes, dividindo em dois tipos: o 

enfretamento pró-ativo e o enfrentamento combativo. No pró-ativo, denominado também 

como enfrentamento preventivo, “as pessoas buscam prever ou detectar estressores potenciais 

e agir antecipadamente para preveni-los ou minimizar seu impacto” (STRAUB, 2005, p. 154). 

No enfrentamento pró-ativo, há diversos tipos de mecanismos como: resolução de problemas; 

o desenvolvimento de uma rede mais forte de apoio social; melhoramento de recursos 

financeiros ou fortalecimento da auto-estima; todos os quais exigem esforço a longo prazo. 

No enfrentamento combativo, há uma tentativa da pessoa em reagir ou escapar de um 

estressor que não pode ser evitado. Dessa forma, como o estressor é inevitável o indivíduo 

poderá apreender, por exemplo, técnicas de relaxamento e o biofeedback20 rapidamente. 

(Lazarus e Folkman apud ibid, 2005). 

                                                 
20 Biofeedback – sistema que proporciona informações auditivas ou visíveis com relação a estados fisiológicos 
involuntários. É uma técnica para converter certas respostas fisiológicas supostamente involuntárias (como 
temperatura da pele, atividade muscular, freqüência cardíaca e pressão sanguínea) em sinais elétricos e 
proporcionar um retorno visual ou auditivo a respeito (STRAUB, 2005, p. 181)  
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Além disso, as estratégias podem mudar de momento para momento, de acordo 

com as reações individuais frente à situação estressante, o que impossibilita predizer qual 

resposta ao estresse a pessoa utilizará. O uso de estratégias de enfrentamento focalizado no 

problema ou na emoção dependerá da avaliação21 que o sujeito (envolvido) fará da situação 

estressora. Estudos apontam que ambas as estratégias de enfrentamento ao estresse são 

utilizadas praticamente durante todos os episódios estressantes; o seu uso pode variar em 

eficácia de acordo com os diversos tipos de estressores envolvidos (Folkman & Lazarus; 

Compas, apud ANTONIAZZI, DELL’AGLIO & BANDEIRA, 1998). 

Segundo Antoniazzi, Dell’Aglio & Bandeira (ibid), os pesquisadores Coyne e 

DeLongis, inicialmente, propuseram uma terceira estratégia de enfrentamento ao estresse 

focalizada nas relações interpessoais. O estudo desta estratégia foi aprofundado por O’Brien e 

DeLongis (apud ibid). Segundo os autores, neste tipo de estratégia, o indivíduo busca apoio 

nas pessoas do seu círculo social para a resolução da situação estressante. A estratégia de 

enfrentamento focalizada nas relações interpessoais está sendo estudada com o objetivo de 

melhor entender o papel da personalidade e dos fatores situacionais na escolha das estratégias 

de enfrentamento. 

Llull, Zanier e Garcia (2003) realizaram um estudo com 79 pacientes portadores 

de câncer submetidos à quimioterapia, com o objetivo de analisar a qualidade de vida e a 

relação deles com as estratégias de enfrentamento. Os participantes tinham uma idade média 

de 54,08 anos, variando de 34 a 77 anos, com 80.5% mulheres e 19.5% homens. Foram 

aplicados dois instrumentos de pesquisa antes e depois da quimioterapia o “Functional 

Assessment of Cancer Therapy Scale” FACT de Cella e colaboradores, para avaliar a 

qualidade de vida e o “Inventário de Respostas de Enfrentamento” (CRI) de Moos. Este 

último categorizava oito tipos de respostas de enfrentamento ao estresse, de acordo com o 

nível e o foco: 1) nível cognitivo e foco de aproximação � Análise Lógica e Reavaliação 

Positiva; 2) nível cognitivo e foco de evitação � Evitação cognitiva e Aceitação/resignação; 

3) nível comportamental e foco de aproximação � Busca de apoio e orientação e Resolução 

de Problemas; 4) nível comportamental e foco de evitação � Procura de gratificação / 

recompensas alternativas e Descarga Emocional.  

Os autores supracitados evidenciaram, nesse estudo, que os pacientes 

apresentaram mais estratégias de aproximação que de evitação; e mais centrado no problema e 

na avaliação, que na emoção. Os pacientes utilizaram, em sua maioria, estratégias 

                                                 
21 Os tipos de avaliação foram descritas no item anterior 3.3 O Estresse: conceitos e reflexões. 
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aproximativas, com exceção da análise lógica (aproximativa) que menos foi utilizada 

juntamente com a descarga emocional (evitação). Argumentam que o câncer, por ser uma 

doença que apresenta certo comprometimento físico e uma conotação associada a uma 

situação terminal, é proeminente que a estratégia mais utilizada pelos pacientes seja a 

reavaliação positiva. Ainda, as mulheres apresentaram mais “descarga emocional” que os 

homens, devido, talvez, ao fator cultural – é permitido às mulheres expressarem suas 

emoções. Os pacientes com 55 anos ou mais, em relação aos jovens, utilizaram as estratégias 

de apoio social, resolução de problemas, descarga emocional, aproximação, comportamento 

confrontativo e as estratégias centradas no problema. Os autores pontuam que as estratégias 

de evitação, aceitação passiva e a descarga emocional correlacionam negativamente com a 

qualidade de vida. Enquanto que a reavaliação cognitiva, a procura de apoio social, a 

resolução de problemas e a procura de recompensa alternativa são associadas positivamente à 

qualidade de vida. 

Outro estudo realizado com 71 mulheres com câncer de colo de útero pontua que 

a estratégia de enfrentamento mais utilizada é a negação, ainda que as pacientes façam uso de 

uma gama de esforços cognitivos e comportamentais para controlar o problema e suas 

conseqüências emocionais (Valderrama et al, apud Llull, Zanier e Garcia, 2003). Stiebler Leal 

(apud ibid) constatou uma associação significativa entre as respostas psicológicas iniciais dos 

pacientes diagnosticados e os resultados da progressão da enfermidade depois de cinco, dez e 

quinze anos. Os pacientes que apresentaram negação ou espírito de luta tiveram 

conseqüências mais favoráveis. Em outros estudos realizados com pacientes com câncer de 

mama e genital houve uma associação favorável do espírito de luta com uma melhor 

qualidade de vida e um estresse menor. Enquanto que o desamparo e desesperança se 

associaram a uma queda na qualidade de vida e maior estresse (Ferrero Berlanga, Toledo 

Aliaga & Barreto Martín; Ibáñez & Rosbundo apud ibid). 

Câmara e Carlotto (2007) realizaram um estudo com 398 jovens, estudantes do 

terceiro ano do ensino médio de escolas de diferentes regiões de Porto Alegre, com aplicação 

de três instrumentos de pesquisa: 1) Dados sociodemográficos; 2) Saúde/Bem-estar-

psicológico, através do General Health Questionnaire - GHQ-12 de Goldberg e; 3) Estratégias 

de coping através de Escala de Enfrentamento para Adolescentes - ASC22. A aplicação era 

                                                 
22 O inventário é composto de 80 itens, sendo o último  uma questão aberta na qual o sujeito pode acrescentar 
outra forma de enfrentamento que utilize e que não esteja relacionada no instrumento. As demais 79 questões 
fechadas são respondidas através de escala tipo Likert de 5 pontos, sendo que quanto menores os escores, menor 
a freqüência de utilização da estratégia. São abarcados 18 fatores que espelham as estratégias de enfrentamento 
utilizadas pelos adolescentes: apoio social, resolução de problemas, obtenção de êxito, preocupação, busca de 
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feita grupalmente nas salas de aula e durava aproximadamente 30 minutos. A pesquisa teve 

como objetivo avaliar a associação entre bem-estar psicológico e estratégias de coping nos 

gêneros masculino e feminino. Constatou que as meninas, ao assumirem uma postura ativa na 

resolução dos problemas, atingiram maior bem-estar psicológico. Já os meninos, ao buscar 

pertença, procurar amigos íntimos e ajuda profissional, apresentaram melhor bem-estar.  

Dell’Aglio & Hutz (2002) identificou sete categorias de estratégias de 

enfrentamento ao estresse em uma entrevista, onde 215 crianças e adolescentes de ambos os 

sexos, de 7 a 15 anos, que freqüentavam escolas públicas de periferia, relataram eventos 

estressantes recentes e a forma como lidaram com a situação. Dividiu-se dois grupos, a 

metade abrigava-se num órgão governamental de proteção e os demais freqüentavam as 

mesmas escolas e moravam com a família. Os eventos foram classificados considerando-se os 

pares (ou seja, pessoas de mesma idade). Sete tipos de estratégias de coping foram 

identificados: ação agressiva, evitação, busca de apoio, ação direta, inação, aceitação e 

expressão emocional. Análises demonstraram que crianças de 7 a 10 anos utilizaram mais as 

estratégias de inação e busca de apoio, enquanto que o grupo de 11 a 15 anos utilizou mais a 

estratégia de ação direta. Nos eventos com adultos, foram mais freqüentes as estratégias de 

evitação, aceitação e expressão emocional, enquanto que com pares a ação agressiva e busca 

de apoio foram mais utilizadas. Estes resultados sugerem que a idade e as pessoas envolvidas 

na situação estressante são fatores determinantes na escolha da estratégia a ser utilizada, 

entendendo-se coping como um processo situacional. 

Segundo Matheney, Aycock e cols (apud VALDÉS, 2002), as estratégias e 

recursos de enfrentamento mais utilizados, ou pelo menos, as mais estudadas, como resultado 

de uma análise de mais de cinqüenta trabalhos sobre o tema foram: solução de problemas; 

reestruturação cognitiva; redução de tensão; esquiva/retirada; negação supressão; 

catarse/desabafo; estruturação; busca de informação; uso de habilidades sociais; respostas 

                                                                                                                                                         
relações pessoais íntimas, busca de pertença, esperança e antecipação de saídas positivas, estratégia de falta de 
coping, redução da tensão, ação social, ignorar o problema, autoculpar-se, reserva, busca de apoio espiritual, 
fixar-se no positivo, busca de ajuda profissional, busca de diversões relaxantes e distração física. A correlação 
teste-reteste, para fins de validação da escala foi de 0,32 (p<0,001) (Frydenbeg & Lewis, apud Câmara e 
Carlotto, 2007). A ASC foi traduzida e adaptada para o português, em estudo que verificou sua distribuição 
fatorial na realidade brasileira (Câmara, Sarriera & Remor, 2002). Este estudo, realizado com jovens estudantes 
de Porto Alegre, revelou os seguintes coeficientes de consistência interna para os 18 fatores originais da escala: 
apoio social (0,67), resolução de problemas (0,62), obtenção de êxito (0,68), preocupação (0,43), busca de 
relações pessoais íntimas (0,60), busca de pertença (0,56), esperança e antecipação de saídas positivas (0,59), 
estratégia de falta de coping (0,60), redução da tensão (0,75), ação social (0,51), ignorar o problema (0,74), 
autoculpar-se (0,80), reserva (0,68), busca de apoio espiritual (0,56), fixar-se no positivo (0,60), busca de ajuda 
profissional (0,81), busca de diversões relaxantes (0,28) e distração física (0,80) (Câmara e Carlotto, ibid). 
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assertivas (de informação); automedicação; além do apoio social; valores e crenças; vida sadia 

e ordenada; autocontrole e auto-estima. 

O estudo das estratégias de enfrentamento, segundo Lazarus (2006), requer uma 

descrição do que a pessoa está pensando, fazendo e em qual contexto está ocorrendo cada 

situação estressora. Abaixo, segue algumas especificações sobre as estratégias de 

enfrentamento ao estresse, segundo Lazarus (2006), Dell’Aglio & Hutz (2002) e Murta (1998; 

2005), as quais foram consideradas como referencial no decorrer da pesquisa de campo, deste 

estudo: 

 

  
Estratégias 

 
O que significa? 

 
Distanciamento O indivíduo dá menos importância à situação; recusa-se pôr muito 

sério diante da mesma; não deixa levar-se pela situação; recusa-se a 
pensar muito sobre isso; tenta esquecer-se de todas as coisas 
(Lazarus, 2006) 

Fuga-evitação Deseja que a situação vá embora ou que alguém a leve; espera que 
um milagre aconteça; evita estar com pessoas em geral (Lazarus, 
2006) 

Evitação / distração 
 

O indivíduo pensa ou comporta-se de maneira a afastar-se da 
situação de estresse, adiando a necessidade de lidar com o estressor. 
A pessoa tenta-se manter longe do estressor ou evita cognitivamente 
saber de sua existência – algumas pessoas vão para outro lugar, 
tentam escapar, não pensam sobre o problema, desenvolve outra 
atividade. Dell’Aglio & Hutz (2002) 
Conversa, faz piada, assiste TV e passeia em lugar livre (Murta, 
1998) 

Enfrentamento 
confrontativo 

Nesta estratégia a pessoa pode ficar firme e lutar pelo o que quer; 
adquirir uma postura de pessoa responsável mudando sua mente; 
expressar raiva à (s) pessoa (s) que causou o problema (Lazarus, 
2006) 

Autocontrole A pessoa tenta manter os sentimentos consigo; impede que outros 
saibam de como as coisas foram ou são ruins; tenta não agir tão 
apressadamente ou seguir sua primeira intuição (Lazarus, 2006) 

Busca apoio social Conversa com outras pessoas para saber mais sobre a situação; 
conversa com alguém que pode fazer algo de concreto em relação 
ao problema; pede conselhos para algum parente ou amigo que 
respeita (Lazarus, 2006). 
Busca outra pessoa com um comportamento não agressivo, seja por 
razões emocionais – pedir conforto, desabafar, falar sobre – ou por 
razões instrumentais – busca alguém para resolver o problema para 
ele, que possa protegê-lo. Dell’Aglio & Hutz (2002) 

Aceita 
responsabilidade 

Critica ou repreende-se; compreende que traz o problema para si; 
promete que as coisas serão diferentes da próxima vez (Lazarus, 
2006) 
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Resolve problema 
de forma crítica 

Ao saber o que pode ser feito, a pessoa dobra os esforços para fazer 
o trabalho; planeja uma ação e a segue; muda algumas coisas que 
podem dar certo (Lazarus, 2006) 

Reavaliação 
positiva 

Há uma mudança ou crescimento em um caminho melhor; a pessoa 
sai da experiência melhor que quando entra na mesma; acha uma 
nova fé (Lazarus, 2006) 

Atividade agressiva Atividades físicas ou motoras que podem causar danos a uma 
pessoa, um animal ou objeto – a agressão pode ser física ou verbal – 
raiva, ataque, destruição, grito Dell’Aglio & Hutz (2002) 

Ação direta O indivíduo tem um comportamento que elimina o estressor ou 
modifica as características do mesmo, lidando diretamente com o 
estressor; há uma posição ativa da pessoa Dell’Aglio & Hutz (2002) 
Age sobre o problema, enfrenta o problema, encar o problema, age 
por etapas e tenta resolver o problema (Murta, 1998) 

Inação O sujeito tem a tendência de ficar parado, bloquear-se, não tomar 
iniciativa nenhuma Dell’Aglio & Hutz (2002) 

Aceitação Há uma aceitação da situação, uma submissão, as outras pessoas 
podem fazer o que desejarem – geralmente, ocorre numa situação 
em que há conflito com alguma figura de autoridade Dell’Aglio & 
Hutz (2002). 

Expressão 
emocional 

Ocorre alguma expressão emocional em relação ao evento estressor 
– choro ou grito, mas não com alguém Dell’Aglio & Hutz (2002) 
Reza, fica com raiva, briga, chora, fuma, bebe e relaxa (Murta, 
1998) 

Reestruturação 
Cognitiva 

“Treino em auto-afirmações positivas que resultem na interpretação 
realística das situações. É encorajada uma avaliação lógica da 
situação (ex. perceber os pontos positivos e negativos de uma dada 
experiência, ao invés de interpretar tudo como negativo), para que 
se minimizem pensamentos catastrofizantes, aumente o senso de 
auto-eficácia e diminua estados emocionais associados, como 
ansiedade (Murta, 2005). Uma das técnicas mais usuais nas 
intervenções em manejo de estresse focada no indivíduo. 

Estratégias 
cognitivas 

Interpreta positivamente o problema (reinterpretação positiva); 
analisa estratégias de solução, compara o problema com a lesão e o 
avalia como pequeno (minimização); compara o sofrimento atual 
com sofrimento anterior mais intenso ou com o sofrimento de outras 
pessoas em piores condições de saúde (comparação social) e planeja 
passos para solução (Murta, 1998, p. 98) 

Quadro 1: Especificação de algumas estratégias de enfrentamento ao estresse (DELL’AGLIO & HUTZ, 2002; 
LAZARUS, 2006; MURTA, 1998, 2005). 

 

Entretanto, as estratégias, acima citadas, irão variar de acordo com a pessoa 

(estressada), com a situação estressora e com o contexto analisado. Straub (2005) relata que 

alguns fatores biopsicossociais afetam a capacidade de enfrentar o estresse. Ressalta que é 

sempre interessante pensar a saúde como resultado desses fatores que interagem de diversas 

formas. Sendo assim, destaca o hardiness, o estilo explanatório; o controle pessoal; o controle 

regulatório; e o apoio social. 
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Segundo a tradutora (apud Straub, 2005, p. 159) o hardiness é um “termo de 

difícil tradução, que quer dizer vigor, robustez, persistência, audácia, força”. Intimamente 

ligado ao hardiness, há o conceito de resiliência, que, segundo Straub (ibid), é definido como 

a “capacidade de desenvolver estratégias de enfrentamento apesar de condições adversas, de 

se recuperar quando coisas ruins ocorrem e de prosperar frente ao estresse” (p. 161). Além da 

resiliência, há também a estamina, que é a qualidade de certos idosos de permanecerem 

positivos e felizes ante a adversidade. Segundo o autor, essa capacidade de reformular eventos 

potencialmente estressantes é um importante fator cognitivo da hardiness e é um exemplo 

claro de enfrentamento centrado na emoção. 

O estilo explanatório, segundo Straub (2005), é a propensão que o indivíduo tem 

de atribuir os acontecimentos sempre a causas positivas (otimista) ou negativas (pessimistas), 

como personalidade, sorte ou atos de outras pessoas. O controle pessoal, para o autor, 

interfere na maneira como a pessoa enfrenta as situações estressoras. Ele é a crença de que o 

indivíduo toma suas próprias decisões e determina o que faz ou o que os outros fazem com 

ele. Geralmente, as pessoas que possuem autocontrole têm mais probabilidade de utilizar 

estratégias adaptativas e focalizadas nos problemas. Já o controle regulatório refere-se à 

capacidade das pessoas de modular o pensamento, a emoção e o comportamento ao longo do 

tempo e em circunstâncias inconstantes. Entretanto, pontua que o exercício excessivo de 

autocontrole pode afetar a saúde de forma adversa, especificamente se o controle sobre a 

emoção for muito rígido (STRAUB, 2005). 

O apoio social é entendido como o companheirismo de “outras pessoas que 

transmite preocupação emocional, auxílio material ou retorno honesto a respeito de uma 

situação” (STRAUB, 2005, p. 171). Quando as pessoas percebem um forte apoio social em 

situações estressantes, elas podem enfrentá-las de forma mais eficaz. Ainda, o sujeito que tem 

forte rede de apoio social saem melhor do que as que tentam se virar sozinhas, uma vez que o 

apoio social “é um talismã poderoso contra a carga alostática” (McEWEN, 2003, p. 186). O 

autor argumenta que, mesmo a morte sendo certa, o apoio social (dos médicos, da família e 

dos amigos) pode tornar os dias finais do paciente mais tranqüilos, melhorando sua vida. Em 

algumas pesquisas sobre câncer e apoio social, apontadas pelo autor, buscou-se averiguar se 

as pessoas com câncer poderiam estender sua expectativa de vida pela vida em decorrência da 

participação em grupos de apoio. Constatou-se que 

 

em cinco estudos demonstraram que a participação nesses grupos estendeu 
moderadamente a sobrevivência, enquanto em cinco outros não foi encontrado 
nenhum aumento na sobrevivência. Todos os estudos, no entanto, apontavam para 
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uma melhora na qualidade de vida dos pacientes, e nenhum mostrou encurtá-la. Esse 
é um ponto importante para os pacientes que temem que enfrentar suas emoções 
talvez seja um estressor em si (McEwen, 2003, p. 188). 

 

Nesse sentido, os pacientes podem, com o grupo de apoio social, se valer de 

recursos inesperados para enfrentar a mudança e manter uma homeostasia emocional 

(McEWEN, ibid). Além disso, o apoio social torna-se importante para o bem-estar em 

diversos aspectos: na recuperação rápida e/ou com menos complicações médicas; nas taxas de 

mortalidade mais baixas; em menos perturbação ao enfrentar doenças terminais; e, menor 

vulnerabilidade à doença e mortalidade (STRAUB, 2005). 

Há duas hipóteses que podem evidenciar a eficiência do apoio social: hipótese da 

proteção e hipótese do efeito direto. A hipótese da proteção é uma teoria segundo a qual o 

apoio social mitiga os efeitos do estresse de forma indireta, ajudando o indivíduo a enfrentá-lo 

de forma mais eficaz. Já a hipótese do efeito direto é a teoria segundo a qual o apoio social 

produz efeitos benéficos seja em momentos estressantes ou não-estressantes, aumentando as 

respostas físicas do corpo a situações difíceis (ibidem). 

Entretanto, o mesmo autor, apresenta fatores que convergem para a ineficácia (não 

ajuda) do apoio social: 1) mesmo havendo apoio social, a pessoa pode não percebê-lo como 

algo benéfico; 2) o tipo de apoio oferecido pode não ser o necessário naquele momento; 3) o 

apoio social, na verdade, pode aumentar o estresse; 4) o próprio relacionamento (com brigas, 

por exemplo) pode ter uma influência negativa sobre o indivíduo e torná-lo mais vulnerável 

aos problemas de saúde relacionados ao estresse; 5) dependendo do contexto e do grupo 

social no qual o sujeito está envolvido, os relacionamentos sociais podem atrapalhar a saúde 

do mesmo (STRAUB, 2005). 

Deve-se, portanto, levar em consideração o contexto, as necessidades e os 

recursos de cada indivíduo utilizados em uma situação de estresse. Nesse sentido, cabe a este 

trabalho identificar como a musicoterapia pode auxiliar o paciente portador de câncer a 

desenvolver estratégias de enfrentamento ao estresse.  
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3. A MUSICOTERAPIA NO DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA S 

DE ENFRENTAMENTO AO ESTRESSE: UMA PESQUISA QUALITAT IVA 

  
 

A poesia e a arte continuam a desvendar lógicas 
profundas e insuspeitadas do inconsciente coletivo, 

do cotidiano e do destino humano. A ciência é 
apenas uma forma de expressão desta busca, não 

exclusiva, não conclusiva, não definitiva. 
(Minayo, 1994) 

 
 

METODOLOGIA  

 
 

O presente estudo foi realizado no Serviço de Onco-pediatria do Hospital Araújo 

Jorge (HAJ). Apesar de este Serviço receber o nome de Onco-Pediatria, ele oferece 

atendimento à faixa etária de 0 a 21 anos, abrangendo a clientela do presente estudo, os 

adolescentes de 12 a 19 anos. 

Segundo a Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) (2004), o 

Serviço de Oncologia Pediátrica do HAJ é o segundo maior do Brasil em número de 

atendimentos do SUS, recebendo destaque no índice alcançado de cura dos pacientes em 75%, 

se comparáveis aos dados mundiais. Tais resultados só são alcançados devido ao 

comprometimento do trabalho dos profissionais, desenvolvidos em equipes multi e 

interdisciplinares, envolvendo especialistas em oncologia, nutrição, odontologia, fisioterapia, 

enfermagem, psicologia, musicoterapia, serviço social e fonoaudiologia. Somado ao esforço 

da equipe de tratamento há, também, a proposta de educação inclusiva, através do “Projeto 

Hoje”, um trabalho desenvolvido pelo núcleo de apoio e pelo voluntariado. 

Os pacientes internados pelo SUS, no Hospital da ACCG, encontram esse quadro 

de profissionais a seu serviço, no decorrer da hospitalização. Além do atendimento 

dispensado ao paciente, os acompanhantes e a equipe de saúde também são assistidos pela 

equipe de profissionais de saúde, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Humanização 

da Assistência Hospitalar (2000; 2000a). 

Tendo em vista essa realidade, foi possível desenvolver no Hospital Araújo Jorge 

(HAJ) a presente pesquisa. Para a realização da mesma, o projeto foi inicialmente conduzido à 

Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Música da UFG e à Comissão de Pesquisa 

da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC/UFG). Em seguida, foi encaminhado ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (CEPACCG) para a 
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devida apreciação e aprovação, atendendo eticamente às normas da Resolução CNS 196/96. 

No CEPACCG, recebeu o protocolo de nº 065/06 (Ver anexo I). Após sua aprovação, deu-se 

início à etapa de coleta de dados no HAJ. 

Paralelamente à pesquisa de campo, estudos bibliográficos nas áreas de Música, 

Musicoterapia Hospitalar, Oncologia, Psicologia, Sociologia e Filosofia foram realizados, no 

sentido de conhecer aspectos característicos de pacientes adolescentes portadores de câncer, 

os efeitos terapêuticos da música e suas possíveis implicações na clientela pesquisada, na 

tentativa de desvelar as inter-relações existentes entre música, musicoterapia e o processo 

saúde-doença. 

Cabe ressaltar que o presente estudo teve como objetivo geral identificar como a 

musicoterapia, em atendimentos grupais, poderia auxiliar o paciente portador de câncer a 

desenvolver estratégias de enfrentamento ao estresse, durante a hospitalização no Serviço de 

Onco-pediatria do Hospital Araújo Jorge (HAJ).  

Diante desses dois universos, teórico e prático, já numa etapa em que eu23 

desempenhei os papéis de pesquisadora e musicoterapeuta, concomitantemente, foram 

surgindo outros questionamentos, sempre tendo como eixo principal a questão a ser 

respondida nesta pesquisa: como a musicoterapia poderia ajudar o adolescente a enfrentar as 

mais distintas situações, potencialmente estressoras, durante a hospitalização? Tornou-se 

importante identificar possíveis relações quanto à utilização das experiências 

musicais/musicoterápicas - composição musical, re-criação musical, audição musical e 

improvisação musical (Bruscia, 2000) - com o desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento ao estresse, levando em consideração o paciente, o câncer e a hospitalização. 

Em presença da diversidade encontrada nesse contexto hospitalar, escolher um 

método que pudesse atender aos meus anseios de pesquisadora e musicoterapeuta não foi 

fácil, uma vez que, em se tratando de pesquisa, ao adentrar a área da saúde, a recorrência do 

pensamento cartesiano e mecanicista ainda é percebida. Esse tipo de pensamento, que 

privilegia a quantificação dos dados, esteve (e ainda está em alguns contextos) vinculado à 

área médico-científica desde muito tempo, sendo a pesquisa qualitativa considerada algo 

inaceitável naquele meio. 

 
Os pesquisadores tinham os manuscritos rejeitados devido aos trabalhos serem 
considerados não-científicos. Era como se consistissem apenas de histórias curiosas 
contadas por pessoas sobre os eventos de suas vidas, sem preocupações sistemáticas, 
isto é, como se aquelas fossem de caráter anedótico (Turato, 2005, p. 507). 

                                                 
23 A partir deste ponto, passarei a utilizar o verbo na primeira pessoa do singular, uma vez que estarei 
descrevendo minha trajetória enquanto musicoterapeuta e pesquisadora já atuando no campo de pesquisa. 
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Como os relatos eram rejeitados e os dados quantitativos, muitas vezes, cogitados 

como único meio de validação para as pesquisas na área da saúde, algumas dificuldades foram 

encontradas para se reconhecer a pesquisa qualitativa como um método científico. Entretanto, 

segundo o autor supracitado, na última década, as pesquisas qualitativas tornaram-se mais 

bem aceitas e seus relatos já aparecem em diversos jornais e periódicos especializados.  

No decorrer desses últimos anos, outras formas de atendimento, como a 

musicoterapia, vêm conquistando espaços nos centros médicos, tendo em vista, 

principalmente, a abertura dos profissionais de saúde para a utilização de novas abordagens 

terapêuticas e a busca pela humanização na saúde. Devido a esses fatores, o desenvolvimento 

de pesquisas qualitativas e mistas vem crescendo gradativamente, considerando, o que é de 

fundamental importância, a subjetividade do ser humano. 

Neste capítulo, irei delinear a construção da metodologia neste estudo, quanto ao 

tipo de pesquisa, aos critérios de inclusão e exclusão, ao tipo de risco e benefícios, a 

participação de colaboradores na pesquisa, a minha inserção no campo de pesquisa, a coleta 

de dados e a análise dos dados.  

 

3.1 Quanto ao tipo de pesquisa 

 

Pensar em pesquisa é refletir sobre várias questões, objetivos, possibilidades e 

respostas, entre outros fatores pertinentes ao tema a ser estudado. Isso torna o assunto bastante 

amplo e desafiante para o pesquisador.  

Para se escolher um método, Turato (2005) relata que o ‘objetivo da pesquisa’ é 

um fator decisivo. O autor expõe que a definição do método vem a partir do quê se quer 

pesquisar. Se, na pergunta inicial, surgir a palavra “quanto”, certamente haverá uma ligação 

direta aos moldes quantitativos. Mas se o objetivo é saber “como” ou “por que”, o modelo 

qualitativo será mais bem empregado, atendendo aos anseios do pesquisador. 

Inicialmente, os métodos são contraditórios e excludentes. Entretanto, tal 

dicotomia, segundo Minayo (1994), não pode ser pensada, uma vez que seus dados não se 

opõem, mas se complementam. Com base nesse pensamento, Minayo (2006) defende a 

“Triangulação dos Métodos”, já que percebe a possibilidade de os dois métodos se 

encontrarem, “superando dicotomias e vencendo, do ponto de vista quantitativo, os marcos do 

positivismo; e, sob a ótica qualitativa, as restrições relativas à magnitude dos fenômenos e 

processos sociais” (p. 361). A autora explica que para os avaliadores trabalharem com a 

triangulação precisam ir além da articulação entre os opostos que se realiza na “distinção e 
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integração entre teorias e métodos” e o da “dialógica entre investigadores e várias 

disciplinas”, e levar em conta alguns princípios anunciados, atualmente, pelas teorias da auto-

organização e da complexidade (Morin; Atlan apud MINAYO, 2006, p. 366). 

Segundo Morin (apud MINAYO, 2006), as incalculáveis interações em um 

processo dinâmico da realidade incorporam possíveis contradições, antes inaceitáveis.  São 

opostos que se complementam e interagem numa organização recursiva. Os princípios do 

pensamento complexo de Morin 

 

questionam a razão fragmentada que se coloca exterior ao mundo da vida. A 
triangulação de métodos também valoriza a quantificação. Mas compreende a 
quantidade como indicador e parte da qualidade dos fenômenos, dos processos e dos 
sujeitos sociais, marcados por estruturas, relações e subjetividades, culturalmente 
específicas de classes, grupos e segmentos profissionais, gênero, etnia e idade (ibid, 
p. 367). 

 

Vislumbrando essa possibilidade de não fragmentação, integração entre os 

métodos e valorização pelo significado dos fenômenos ocorridos no processo saúde-doença é 

que escolhas foram feitas. Ao estudar a possibilidade de realizar uma pesquisa qualitativa, 

respaldada na Teoria da Complexidade, o contraste antes apresentado quali x quanti foi se 

desfazendo na aceitável interlocução entre esses dois métodos.  

Dentre tantas idéias apresentadas nos capítulos anteriores, a visão de 

complexidade, ao contrário da linearidade entre causa e efeito, “enfatiza as dimensões de 

complicação, de incalculáveis interações de inter-retroações que os fenômenos possuem” 

(MINAYO, 2006, p. 366), em uma relação de complementaridade. Portanto, o método 

adotado neste trabalho, atendendo aos objetivos do mesmo, foi traçado em atendimento às 

nuanças singulares a ele. Por parecer ser o caminho mais adequado, a pesquisa foi realizada 

numa perspectiva qualitativa, porém, utilizando, também, alguns instrumentos do método 

quantitativo.  

Minayo (1994) relata que a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser reduzido apenas à 

quantificação, abordando um mundo de significados das ações e das relações humanas. Para a 

autora, a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (p. 

21-2).  
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A Musicoterapia tem como elemento principal a música utilizada em um campo 

de inter-relações humanas e subjetividades, no qual se sobressai uma intencionalidade voltada 

à concepção de ajuda ao outro. Em se tratando de pesquisa em musicoterapia, a abordagem 

qualitativa atende aos anseios daquele pesquisador que busca encontrar sentidos e desvelar 

significados nesse campo de subjetividades. 

Aigen, Amir, Bruscia e Smeijsters, no livro organizado por Aigen (1996) sobre 

pesquisa qualitativa em Musicoterapia, pontuam que a pesquisa qualitativa recorre a um 

método apontado para contextualizar e descrever o que se processa em uma situação natural. 

Para Aigen (ibid), em musicoterapia, a descrição de sons que ecoam em lugar de palavras, 

pode até ser mais próxima da experiência, já que os sons podem ser e/ou servir como analogia 

direta de uma dada experiência. Além disso, os autores pontuam que como investigadores 

qualitativos, nossos egos são usados como instrumento de pesquisa, ou seja, a leitura, o olhar, 

os anseios do pesquisador sobre o objeto observado vão construir e nortear o caminho a ser 

percorrido. O musicoterapeuta/pesquisador qualitativo, por meio de seus sentidos, do não-

verbal e do sonoro, poderá, assim, descrever a experiência musical vivenciada pelo paciente 

desvelando possíveis sentidos e significados vivenciados no setting terapêutico.  

Aqui, nesta pesquisa, conhecer e apreender diversos aspectos envolvidos no 

processo saúde-doença, apreciando possíveis significados atribuídos à tétrade recursiva 

“saúde – doença – estresse – música/musicoterapia” é entender como a musicoterapia pode 

auxiliar o adolescente portador de câncer a desenvolver estratégias de enfrentamento ao 

estresse no período de hospitalização.  

A pesquisa qualitativa permite desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos, 

referentes a grupos particulares, propiciando “a construção de novas abordagens, revisão e 

criação de novos conceitos e categorias durante a investigação” (MINAYO, 2006, p. 57). Isso 

significa que, independente da clientela particularmente escolhida, novos achados e 

descobertas são possíveis, considerando-se a subjetividade do sujeito e as peculiaridades do 

contexto estudado. 

Turato (2003) pondera que os métodos qualitativos surgiram com o objetivo de 

conhecer os sentidos e as significações dos fenômenos ligados à vida do próprio homem. Para 

ele, o sentido é para onde uma idéia, uma fala, uma atitude humana apontam, e o significado é 

o querer-dizer daquela idéia, daquela fala, daquela atitude humana, indo além do fenômeno 

em si, numa possível busca do que está oculto. Nessa perspectiva, busquei conhecer qual o 

significado, o querer-dizer de uma canção, de uma manifestação não-verbal utilizada pelo 

paciente. Para onde essa idéia estaria apontando?  
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Entender as significações dos fenômenos e fatos relatados pelas pessoas e 

observados em suas vidas cabe à pesquisa qualitativa, a qual, aplicada à saúde, busca 

compreender o significado individual ou coletivo dos fenômenos.  É um estudo do homem em 

sua complexidade, levando-o a pensar sua vida, suas relações, a sociedade e a cultura 

(TURATO, 2003, 2005). 

Algumas características do método qualitativo são delineadas por Turato (2005): 

1) Busca do significado: o primeiro interesse do pesquisador qualitativo é buscar 

o significado, uma vez que este tem o papel de organizador nos seres humanos. Além de 

moldar a vida das pessoas, há um partilhar cultural, organizando o grupo social em torno 

dessas representações e simbolismos. No processo saúde-doença conhecer as significações 

dos fenômenos é essencial, pois pode melhorar a qualidade da relação profissional-paciente-

família-instituição; promover adesão dos pacientes ao tratamento individual ou coletivo; 

entender certos sentimentos, idéias e comportamentos mais profundamente, tanto do doente, 

quanto de seus familiares e equipe de saúde; 

2) O ambiente natural: é a fonte direta de dados, o setting natural do sujeito da 

pesquisa. É o campo onde ocorrerá a observação sem o controle de variáveis; 

3) O pesquisador como instrumento de pesquisa: é através de seus órgãos do 

sentido que o pesquisador irá apreender os objetos estudados e representá-los em sua 

consciência de modo fenomenológico, a fim de interpretá-los; 

4) Dados coletados: a partir da observação e escuta acurada, o método terá maior 

rigor em sua validade, pois tendem a levar o pesquisador mais próximo da essência da 

questão; 

5) Generalização: a generalização torna-se possível a partir dos pressupostos 

iniciais revistos, dos conceitos construídos ou conhecimentos originais produzidos, através da 

interpretação dos dados. Sua plausibilidade e utilidade caberão ao consumidor da pesquisa 

que irá examinar as informações a fim de entender novos casos. 

 

Como ressaltei acima, a pesquisa qualitativa está voltada para a significação que o 

pesquisador dá aos fenômenos observados em um contexto sócio-cultural. A coleta de dados 

realizada no setting musicoterápico incide ainda na possibilidade de se revelar aspirações, 

crenças, valores e significados vivenciados pela pessoa nas experiências 

musicais/musicoterápicas. 

Turato (2000) entende o setting como o ambiente natural onde deve ser feita a 

coleta de dados, pois de alguma forma preserva a configuração das incontáveis características 
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do sujeito, alvo de estudo. Além disso, é um ambiente delimitado, que engloba “todos os 

aspectos incidentais que envolvem as pessoas num momento particular” (s.p.). 

O trabalho de campo, na pesquisa qualitativa, oferece uma maior aproximação 

com aquilo que se deseja apreender e estudar, criando um conhecimento a partir da realidade, 

do presente setting.  O campo é o lugar primordial ocupado pelo indivíduo ou grupo que 

convivem numa dinâmica de interação social. Portanto, o desejo por uma pesquisa de campo 

(qualitativa) deve estar ligado a uma vontade e uma identificação do pesquisador com o tema 

estudado, para que ocorra uma melhor realização do projeto proposto. É através da pesquisa 

de campo que um recorte em termos de espaço-tempo é feito pelo pesquisador, representando 

uma realidade empírica a ser estudada, a partir das visões teóricas que fundamentam o objeto 

de estudo (NETO, 1994). 

No tocante a este estudo, o setting escolhido foi o hospitalar, especificamente, a 

Onco-Pediatria do Hospital Araújo Jorge, por já existir uma familiaridade com o mesmo. O 

contato ocorreu quando desenvolvi um estágio supervisionado por oito meses nesse local, 

ainda no período da minha graduação. Naquela ocasião, foram evocadas diversas questões e 

inquietações, que culminaram na elaboração deste projeto de pesquisa. Ainda, com base na 

prática clínica anteriormente vivenciada, foi possível conhecer o território, acolher 

subjetividades e vislumbrar possíveis achados.  

A subjetividade, na pesquisa qualitativa, está intimamente ligada ao “eu” 

(pesquisador) e ao “outro” (sujeito pesquisado), não tendo como desconsiderar as 

subjetividades intrínsecas existentes nessa inter-relação. A subjetividade humana, configurada 

na cultura e dela constituinte, é marcada pela diferenciação dos indivíduos e dos distintos 

espaços de vida social. Para que essa subjetividade seja conhecida de alguma forma, a 

comunicação é uma via privilegiada para se conhecer as configurações e os sentidos 

subjetivos que caracterizam os sujeitos individuais que compartilham um evento ou uma 

condição social (GONZÁLEZ REY, 2005).  

Pensar a subjetividade é ter uma compreensão não só histórico-cultural, mas 

também compreender as novas perspectivas de funcionamento complexo da realidade. A 

subjetividade como um sistema complexo é capaz de “expressar através dos sentidos 

subjetivos a diversidade de aspectos objetivos da vida social que concorrem em sua 

formação” (ibid, p. 19). Sendo assim, o ser humano utiliza diversas formas de comunicação 

verbal e não-verbal, na tentativa de entender e/ou ser entendido, transmitindo algum 

significado. A musicoterapia no setting hospitalar pode ser mais uma forma de comunicação, 

predominantemente não-verbal, capaz de desvelar sentidos e significados ligados ao momento 
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vivenciado pelo paciente, momento este, na maioria das vezes, de dor física, sofrimento 

psíquico, inseguranças e medos. 

Na tentativa de compreender a musicoterapia no setting hospitalar, vivenciado 

nesta pesquisa, alguns critérios foram delineados. Sendo assim, eles serão apresentados como 

forma de esboçar o caminho construído e percorrido durante a pesquisa de campo.  

 

3.2 Quanto ao critério de inclusão 

 

1. Pacientes adolescentes de 12 a 19 anos, de ambos os sexos, com qualquer tipo 

de câncer, internados no Serviço de Onco-Pediatria do Hospital Araújo Jorge (HAJ), 

especificamente pacientes SUS, independentemente do tempo de hospitalização; 

2. Pacientes adolescentes que apresentavam um quadro clínico que permitisse o 

deslocamento para o local dos atendimentos musicoterápicos grupais24; 

3. Pacientes adolescentes que estivessem no leito sem condições físicas e/ou 

emocionais, momentaneamente, para se deslocar para o atendimento grupal e que, também, 

estivessem em estado consciente; 

4. Pacientes adolescentes pré e pós-cirúrgicos que tinham liberação médica para 

participarem dos atendimentos individuais ou grupais; 

5. Pacientes adolescentes que expressaram sua aceitação em participar da 

pesquisa, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Ver anexo II, III), 

atendendo à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

6. Membros da equipe de enfermagem, do período vespertino, que tivessem um 

contato mais próximo com os adolescentes portadores de câncer e comigo – pesquisadora e 

musicoterapeuta. 

 

3.3 Quanto ao critério de exclusão 

 

1. Crianças e adultos portadores de câncer, assistidos no HAJ, que 

correspondessem à faixa etária abaixo de 12 anos (de 0 a 11 anos completos) e acima de 20 

anos; 

2. Pacientes adolescentes atendidos em ambulatório ou que estivessem internados 

em outras unidades: na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na Unidade de Transplante de 

                                                 
24 Os atendimentos grupais foram realizados no mesmo andar (quarto andar) onde os pacientes encontravam-se 
internados. 
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Medula Óssea (TMO), mesmo sendo pacientes SUS e, em apartamentos de outros andares 

(com internação por convênios ou particular); 

3. Pacientes adolescentes que estavam em situação de isolamento devido a 

doenças infecto-contagiosas; 

4. Pacientes adolescentes em coma. 

5. Membros da equipe de enfermagem que não tiveram contato com os pacientes 

adolescentes portadores de câncer (sujeitos desta pesquisa) e com a 

pesquisadora/musicoterapeuta durante a pesquisa de campo. 

 

3.4 Quanto ao tipo de risco 

 

A pesquisa não ofereceu riscos aos pacientes, por não adotar nenhum 

procedimento invasivo, tais como: exames laboratoriais, intervenções medicamentosas, 

cirúrgicas ou quaisquer outras que colocasse em risco a integridade psicofísica do paciente. 

Os recursos sonoro-musicais e o manejo dos instrumentos musicais foram aplicados de forma 

adequada, seguindo as fundamentações constantes na literatura da Musicoterapia e, ainda, 

atendendo aos pressupostos éticos da Musicoterapia e do contexto hospitalar em questão. 

 

3.5 Quanto aos benefícios 

 

Os atendimentos musicoterápicos foram realizados utilizando-se experiências 

musicais específicas da Musicoterapia: Re-criação Musical, Composição Musical, 

Improvisação Musical e Audição Musical (Bruscia, 2000), coordenados por duas profissionais 

musicoterapeutas qualificadas, num ambiente de acolhimento. Essas experiências musicais 

foram utilizadas numa relação terapêutica, de ajuda ao paciente, visando, principalmente, seu 

bem-estar geral. 

Ao final desta pesquisa, espera-se que os estudos aqui desenvolvidos possam 

corroborar com o crescimento e compreensão da Musicoterapia no contexto hospitalar, 

principalmente no que diz respeito às formas de aplicação das experiências musicais 

musicoterápicas com pacientes acometidos de doenças graves; e, ainda, contribuir para a 

minimização do sofrimento de pacientes adolescentes com câncer, oferecendo recursos e 

estratégias para o enfrentamento da situação vivenciada. 
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3.6 Quanto à participação de colaboradores na pesquisa 

 

Antes da minha inserção no campo de pesquisa, alguns profissionais que 

compõem o quadro de profissionais da Onco-Pediatria do HAJ foram convidados a participar 

como colaboradores da pesquisa: a coordenadora do Serviço de Musicoterapia; a 

musicoterapeuta atuante junto ao Serviço de Musicoterapia; a chefe de enfermagem; e a 

musicoterapeuta (co-terapeuta). Inicialmente, foram informados a esses colaboradores sobre o 

termo de adesão e consentimento da instituição (HAJ) para a realização da pesquisa; os 

objetivos; os critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos participantes da pesquisa; suas 

respectivas funções a serem desempenhadas no decorrer da pesquisa.  

1) Quanto à coordenadora do Serviço de Musicoterapia: sua colaboração foi 

solicitada no sentido de possibilitar a realização da coleta de dados da referida pesquisa, 

durante o período de três meses, no Serviço de Onco-Pediatria do HAJ. A coordenadora do 

serviço foi esclarecida de que os participantes desta pesquisa teriam dois atendimentos 

semanais em grupo e, ainda, os que não tivessem condições físicas e/ou emocionais, 

receberiam atendimentos individuais, estando, portanto, assistidos pelo serviço desta 

pesquisadora/musicoterapeuta. Foi ressaltado que os pacientes adolescentes na faixa etária de 

12 a 19 anos não deveriam ser atendidos por outros musicoterapeutas (estagiários e/ou 

profissionais) enquanto durasse a coleta de dados, evitando, assim, interferências de uma 

mesma terapêutica nos dados a serem coletados. Também foi enfatizada a disponibilidade da 

pesquisadora / musicoterapeuta para a realização de estudos desses casos clínicos e o repasse 

dos relatórios das sessões musicoterápicas realizadas no período da referida pesquisa. Além 

disso, ficou acordado o repasse dos resultados da pesquisa ao HAJ, após a conclusão da 

mesma. 

2) Quanto à musicoterapeuta do Serviço de Pediatria do HAJ: participou como 

colaboradora da pesquisa, no sentido de oferecer subsídios para o desenvolvimento da 

pesquisa, tais como: recursos materiais, informações pertinentes sobre os pacientes 

adolescentes e a rotina vivenciada no hospital (preenchimento de formulários, prontuários 

etc.). 

3) Quanto à equipe de enfermagem: foram solicitadas informações e 

esclarecimentos sobre o quadro clínico geral dos pacientes adolescentes no decorrer da 

pesquisa. Também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com a equipe de 

enfermagem na etapa final da pesquisa, com o objetivo de averiguar, sob outra ótica, os 

possíveis resultados dos atendimentos musicoterápicos. 
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4) Quanto à musicoterapeuta (co-terapeuta25): desempenhou o papel de 

colaboradora da pesquisa, auxiliando-me nos atendimentos musicoterápicos, na observação 

dos mesmos e na análise musicoterápica de cada sessão. 

 

3.7 Quanto à inserção da pesquisadora no campo de pesquisa 

 

Após o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão e os devidos 

esclarecimentos sobre a participação de colaboradores na pesquisa e aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (CEPACCG), foi iniciada 

a pesquisa de campo, com minha inserção no contexto hospitalar, a fim de obter dados 

empíricos essenciais para a realização do estudo proposto. Além de pesquisadora, exerci o 

papel de musicoterapeuta por ocasião dos atendimentos musicoterápicos desenvolvidos com 

os adolescentes participantes da pesquisa. 

 No tocante aos atendimentos musicoterápicos em grupo, saliento que estes foram 

realizados por mim e pela co-terapeuta, durante o período de três meses, tempo este 

considerado satisfatório para obter dados significativos que pudessem atender aos objetivos 

desta pesquisa. Já os atendimentos individuais foram realizados somente por mim, a fim de 

acompanhar os pacientes que não puderam, na ocasião, participar do grupo por alguma 

impossibilidade. 

 

3.8 Quanto à coleta de dados 

 

3.8.1 Instrumentos utilizados na coleta de dados: 

a) O pesquisador, com seus órgãos dos sentidos, apreendendo os fenômenos 

observados (TURATO, 2005); 

b) Entrevistas semi-estruturadas realizadas com os pacientes adolescentes 

participantes da pesquisa (Anexo IV);  

c) Gravações em áudio das sessões musicoterápicas e das entrevistas; 

d) Relatórios das sessões musicoterápicas e das entrevistas; 

e) Entrevistas semi-estruturadas realizadas com a equipe de enfermagem (Anexo 

V). 

 

                                                 
25 Synarah Pereira da Costa, profissional graduada em Musicoterapia pela Universidade Federal de Goiás, 2006.  
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3.8.2 Etapas da coleta de dados 

 

1) Triagem dos pacientes adolescentes internados na Onco-Pediatria do 

Hospital Araújo Jorge  

Considerando a alta rotatividade encontrada no hospital, diariamente eu realizava 

uma triagem dos pacientes. A triagem, realizada antes das entrevistas e/ou atendimentos 

musicoterápicos, ocorreu durante toda a pesquisa de campo, com os pacientes adolescentes 

internados no Serviço de Onco-Pediatria do HAJ, a fim de que eu pudesse fazer um 

levantamento dos pacientes que se enquadrariam nos critérios de inclusão estabelecidos.  

Os dados averiguados na triagem eram referentes, principalmente: a) à faixa etária 

do paciente; b) ao seu estado auto-imune, o qual, uma vez isolado de outros pacientes, devido 

a doenças infecto-contagiosas, não poderia participar do grupo; c) ao tipo de câncer, a fim de 

se ter uma noção do quadro clínico do mesmo; d) se o paciente internado naquele dia era ou 

não um participante da pesquisa, para que quando necessário o “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido” e o “Roteiro da Entrevista semi-estruturada” fossem separados em caso 

de novos pacientes ou re-internações dos participantes da pesquisa (ver esclarecimentos a 

seguir).  

  

2) Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Após a triagem, os pacientes eram esclarecidos sobre os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, incluindo a informação de que as sessões seriam gravadas em 

áudio, bem como a opção quanto à sua participação na mesma. Após os devidos 

esclarecimentos sobre a pesquisa, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE 

(Anexos II e III) era entregue ao paciente e/ou ao seu responsável. Havendo o aceite de 

participação na pesquisa, o TCLE era assinado pelo paciente participante da pesquisa ou pelo 

seu responsável, em duas vias de igual teor, uma ficando de posse do paciente (maior de 18 

anos) ou do seu responsável, e a outra, da pesquisadora responsável. 

 

3) Entrevista semi-estruturada realizada com os pacientes adolescentes 

A entrevista, de um modo geral, é uma técnica privilegiada de comunicação 

verbal, mas também rica em elementos de relações, práticas, cumplicidades e omissões. É a 

mais usada no processo de trabalho de campo, com uma conversa iniciada pelo entrevistador 

com o intuito de construir informações pertinentes aos objetivos da pesquisa. A entrevista 

permite uma representação da realidade: “idéias, crenças, maneira de pensar; opiniões, 
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sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar; condutas; projeções para o futuro; razões 

conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e comportamentos” (MINAYO, 2006, 

p. 262).  

Especificamente, a entrevista semi-estruturada, segundo a autora, combina 

perguntas fechadas e abertas, sendo que há a possibilidade do entrevistado discorrer sobre o 

tema em questão sem se prender à indagação formulada. A entrevista semi-estruturada 

obedece a um roteiro que é apropriado à pesquisa, e o pesquisador estará assegurado de que 

suas hipóteses ou pressupostos serão cobertos na conversa. A autora salienta, entretanto, que o 

pesquisador pouco experiente pode correr riscos em sua análise, ao apresentar tendência de 

analisar somente os temas previamente estabelecidos, esquecendo ou não explorando outros 

temas que se mostraram relevantes para a pesquisa. 

Alvez-Mazzotti e Gewandsznajder (2004) discutem que o pesquisador, ao realizar 

uma entrevista em pesquisa qualitativa, “está interessado em compreender o significado 

atribuído pelos sujeitos a eventos, situações, processos ou personagens que fazem parte de sua 

vida cotidiana” (p. 168). Em momento algum significa ser uma conversa despretensiosa e 

neutra, uma vez que esta se insere como meio de coleta dos relatos dados pelos pacientes, que 

vivenciam uma determinada realidade focalizada pelo pesquisador (NETO, 1994).  

Além disso, segundo Neto (ibid), é uma conversa a dois, com propósitos bem 

definidos, a qual, em um primeiro momento, reforça a importância da linguagem e do 

significado da fala e, posteriormente, serve como meio de coleta de dados e informações 

pertinentes ao tema estudado. Dados objetivos e subjetivos poderão ser coletados a partir da 

entrevista. Os dados subjetivos não são encontrados em entrevistas fechadas, uma vez que são 

referentes aos valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos.  

No presente estudo, as entrevistas semi-estruturadas (Anexo IV) foram realizadas 

no primeiro contato com o paciente e ocorreram logo após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido / TCLE. Teve como objetivos: averiguar como o paciente 

estava se sentindo hospitalizado, constatar empírica e qualitativamente o que o paciente 

considerava difícil nesse contexto e, ainda, identificar aspectos de experiências prévias com 

música no decorrer de sua hospitalização. Interessava-me conhecer a relação que o paciente 

tinha com a música nesse contexto, dando liberdade para o que mesmo discorresse sobre 

como ela aparecia em sua rotina diária. 

Nos casos em que a internação perdurou por mais de 14 (quatorze) dias, a 

entrevista foi realizada periodicamente de 15 em 15 dias. O objetivo desta reaplicação deu-se 

pelo fato de que mudanças e/ou alterações em seu estado psicoemocional e/ou físico 
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pudessem ocorrer durante esse período, sendo necessário, portanto, averiguar tais alterações. 

Em caso de re-internação, a entrevista semi-estruturada também foi reaplicada, pelos mesmos 

motivos supracitados. 

Assim sendo, por meio da entrevista semi-estruturada, procurei desvelar o que 

incomodava o paciente, o que lhe causava possíveis mudanças no humor, o que o irritava e o 

que, possivelmente, para ele, era fonte geradora de estresse.  

 

4) Atendimentos Musicoterápicos  

 

a) Tipos de atendimento e freqüência 

Foram realizados dois tipos de atendimentos – individual e grupal. O atendimento 

individual foi realizado com os pacientes adolescentes que apresentavam, durante a semana, 

indisponibilidade física e/ou emocional para participarem do grupo musicoterápico. Os 

horários eram combinados entre mim e o paciente, procurando respeitar as necessidades, 

particularidades e a individualidade do paciente, sem interferências na rotina hospitalar, já 

estabelecida. Caso o paciente atendido individualmente, em um segundo momento, 

apresentasse condições físicas e/ou emocionais, almejasse e se sentisse confortável para ir ao 

grupo, era permitida a sua participação no mesmo. Cabe ressaltar que os atendimentos 

individuais tinham a função de nutrir o grupo e dar continuidade ao processo terapêutico já 

iniciado. Ao constatar a não viabilidade de sua participação no próximo atendimento grupal, 

por motivo de alta ou cirurgia, por exemplo, o mesmo era atendido individualmente. Portanto, 

esses casos não serão descritos e analisados neste trabalho26.  

Já os atendimentos musicoterápicos em grupo apresentavam como característica 

principal, atendimentos a um grupo aberto. O mesmo era realizado com os pacientes que se 

sentiam confortáveis para participarem do atendimento grupal de musicoterapia, respeitando-

se, assim, as condições físicas, a vontade e o desejo de estar ou não no grupo.  

Os atendimentos grupais de musicoterapia ocorreram às terças e quintas-feiras, 

das 18:00 às 19:30 horas, aproximadamente. A freqüência e/ou participação do paciente nos 

atendimentos musicoterápicos era de acordo com o período de internação do mesmo, não 

                                                 
26 É impossível abarcar todo o processo vivenciado durante os três meses de pesquisa. Portanto, o foco de análise 
neste trabalho, ficou voltado aos atendimentos grupais. Sabe-se, portanto, que muitos conteúdos emergiram nos 
atendimentos individuais. Uma possível análise da dinâmica apresentada pelos pacientes, segue como sugestão 
para trabalhos futuros. Além disso, quero ressaltar, que não atender este paciente em sua individualidade, em 
função dos objetivos desta pesquisa, seria antiético e desumano. 
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sendo necessário seu retorno ao hospital após a sua alta.  Além disso, o paciente poderia 

participar do grupo quantas vezes desejasse. 

 

b) Programa dos atendimentos grupais de musicoterapia  

Os atendimentos grupais de musicoterapia, com duração de 3 meses (de fevereiro 

a abril de 2007), totalizaram 16 sessões. A rotatividade, como elemento constante, impediu a 

criação de um programa fechado de atendimento, o que vai ao encontro e corrobora com o 

objetivo desta pesquisa, que priorizava, antes de tudo, o acolhimento das necessidades 

emergenciais dos pacientes. Dessa forma, a única prévia que tínhamos era obtida momentos 

antes do atendimento grupal, ou seja, durante a triagem, a entrevista semi-estruturada ou 

visitas ao leito realizadas a fim de convidá-los ao atendimento grupal. Entretanto, esses 

momentos que antecediam aos atendimentos nem sempre garantiam a presença do paciente na 

sessão musicoterápica. 

A cada encontro, uma descoberta. Novas necessidades, novas limitações, novas 

situações emergenciais e estressantes. Uma variável previsível, desde o início. Entretanto, foi 

uma surpresa a exigência por uma maior flexibilidade e disciplina de minha parte, já que eu 

deveria estar atenta aos objetivos da pesquisa e às demandas advindas a cada dia dos pacientes 

adolescentes participantes da pesquisa e do atendimento musicoterápico. Esses momentos de 

investigação e descoberta entrecruzavam-se com momentos terapêuticos e profundos, 

tornando concreta a relação de complementaridade e complexidade (MORIN, 1998, 1999, 

2001a, 2001b, 2001c). 

Mesmo diante de um campo desconhecido, foi possível criar uma rotina. Os 

atendimentos foram realizados na sala de quimioterapia do HAJ, com duração de 60 a 90 

minutos. As sessões seguiram, praticamente, uma mesma estrutura: 1) apresentação das 

terapeutas, com a efetivação do contrato terapêutico: por se tratar de grupo aberto, o contrato 

terapêutico era feito a cada sessão, como forma de resguardar eticamente os pacientes, 

participantes da pesquisa. Esclarecimentos sobre sigilo, formas de participação na pesquisa e 

os objetivos das gravações em áudio e dos relatórios pós-atendimentos, eram reiterados a cada 

encontro com o grupo. Era pontuada a livre participação dos pacientes no grupo, bem como 

toda e qualquer expressão sonoro-vocal, verbal e não-verbal; 2) apresentação dos pacientes e 

acolhimento dos mesmos por parte dos musicoterapeutas: normalmente, era realizado um 

diálogo inicial, possibilitando aos pacientes que se apresentassem e compartilhassem um 

pouco de si mesmo e do contexto vivenciado, abordando os seguintes aspectos: nome, idade, 
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local de origem27 e, principalmente, quanto às sensações, sentimentos, ou seja,  como o 

paciente se sentia física e emocionalmente, naquele momento; 3) alguma atividade e/ou 

procedimento, visando prepará-los para a experiência musical principal; 4) experiências 

musicais musicoterápicas, utilizada de forma individual ou combinadas entre si, 

considerando-se o momento do grupo e os objetivos desta pesquisa; 5) fechamento da sessão, 

que ocorria através de canções que se mostraram significativas a eles no decorrer do encontro 

e/ou por meio de depoimentos individuais. Dessa forma, o fechamento era feito com alguma 

música que traduzisse aspectos vivenciados durante a sessão ou através dos relatos verbais 

dos pacientes, focalizando o acontecido. Nesse momento, era possível, com a escuta empática, 

proporcionar feedbacks - expressão de sensações, emoções e sentimentos advindos da 

experiência musical. 

Cabe ressaltar que todas as sessões musicoterápicas foram gravadas em áudio, 

com o objetivo de realizar as supervisões clínicas e as análises musicoterápicas. As gravações 

ficarão sob minha posse, pesquisadora responsável por um período de cinco anos e, após este 

período, serão incineradas, dando garantia de que todo material coletado será utilizado 

somente nesta pesquisa. 

 

c) Quanto à análise musicoterápica 

Relatórios descritivos foram elaborados por mim e pela musicoterapeuta 

colaboradora da pesquisa, logo após cada sessão musicoterápica, com o intuito de registrar o 

ocorrido naquele espaço terapêutico. Foi necessário registrar e apreender gestos, sensações, 

emoções entre outras expressões não verbais, que o áudio jamais seria capaz de captar.  

A partir desses relatórios e das gravações das sessões, a análise musicoterápica foi 

realizada em um trabalho integrado com a co-terapeuta e com a supervisora clínica / 

orientadora da pesquisa, levando em conta: a) as experiências musicais musicoterápicas 

utilizadas; b) os conteúdos que emergiram na sessão; c) o processamento / elaboração desses 

conteúdos; d) o estabelecimento de relações entre os conteúdos que emergiram na sessão e as 

estratégias de enfrentamento ao estresse. 

 

5) Entrevista semi-estruturada realizada com a equipe de enfermagem 

Após o término dos atendimentos musicoterápicos grupais, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com a equipe de enfermagem. As mesmas tinham como objetivo 

                                                 
27 Dado importante a ser considerado, a fim de identificar o ISO CULTURAL do paciente, tópico discutido e 
apresentado no item 2.1.2 Musicoterapeuta: um ‘ser musical clínico’. 
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averiguar, sob a ótica de outros profissionais, os possíveis benefícios da musicoterapia com os 

pacientes adolescentes participantes da pesquisa. Sabe-se que a equipe de enfermagem é uma 

equipe que atua de forma bem próxima aos pacientes, convivendo com eles, diariamente, um 

longo período do dia. A partir disso, tornou-se interessante investigar se a equipe de 

enfermagem constatou alguma mudança significativa no comportamento dos pacientes 

adolescentes que participaram dos atendimentos musicoterápicos grupais. Visando a 

observação do processo como todo, a entrevista semi-estruturada foi realizada com a equipe 

de enfermagem somente ao final das 16 sessões musicoterápicas. Os resultados das entrevistas 

serão apresentados e discutidos no próximo capítulo. 

 

3.9 Quanto à análise dos dados 

 

A escolha de um método para analisar os dados coletados recaiu sobre a análise de 

conteúdo que visa atingir, mediante a inferência, uma interpretação mais profunda dos 

significados no contexto da fala. Esta análise pode até vir acompanhada de dados 

matemáticos, juntamente com outras formas de validação, mas estes nunca poderão substituir 

a intuição e a busca do sentido das falas (MINAYO, 2006). 

Na busca dos sentidos e significados das falas e das canções emergidas no setting 

musicoterápico, a análise temática, uma das modalidades existentes dentro da análise de 

conteúdo foi utilizada, neste trabalho, para apreciação do material coletado. Considerou-se 

necessário selecionar temas pertinentes aos objetivos da pesquisa, que estão em uma ordem 

muito mais psicológica que lingüística.  

Para Minayo (2006), a análise temática, dentre as modalidades de análise de 

conteúdo, é uma das mais simples e considerada apropriada para as investigações qualitativas 

em saúde. É na análise temática que os núcleos de sentido e significados, que possuem 

relevância, valores de inferência e modelos de comportamento presentes ou subjacentes no 

discurso, são descobertos e fundamentados. Para a autora, três fases são percorridas para se 

chegar à sistematização de temas, categorias, frases, palavras que podem expressar algum 

significado: a) pré-análise; b) exploração do material; c) tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação: 

a. Na pré-análise, o pesquisador deve escolher os dados que serão analisados, 

retomar as hipóteses e objetivos iniciais da pesquisa, para, em seguida, 

determinar a unidade de registro (palavra-chave ou frase); a unidade de 
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contexto (a compreensão do contexto da unidade de registro); os recortes; a 

categorização; a codificação e os conceitos teóricos mais gerais.  

b. Na exploração do material, procura-se alcançar o núcleo de compreensão do 

texto, formar categorias “que são expressões ou palavras significativas, em 

função das quais o conteúdo de uma fala será organizado” (p. 317). Segundo 

a autora, a categorização é uma etapa delicada, pois não há segurança de que 

a escolha de categorias a priori leve a uma abordagem densa e rica.  

c. No tratamento dos resultados obtidos e interpretação dos mesmos, os 

resultados brutos, tradicionalmente, são submetidos a operações estatísticas 

simples (porcentagens) ou complexas (análise fatorial) que colocam em 

evidência as informações obtidas. “... o analista propõe inferências e realiza 

interpretações, inter-relacionando-as com o quadro teórico desenhado 

inicialmente ou abre outras pistas em torno de novas dimensões teóricas 

interpretativas, sugeridas pela leitura do material” (p. 318). Há uma crença na 

significação da regularidade.  

 

Para tanto, em busca de núcleos de sentido e significado, inicialmente, leituras e 

re-leituras de todo o material coletado foram realizadas, a fim de compreender e delinear 

rumos de possíveis interpretações correlacionadas com os objetivos e os pressupostos da 

pesquisa. A cada leitura do material coletado (tanto das entrevistas, quanto das sessões 

musicoterápicas), novos questionamentos foram feitos. Foi necessário, portanto, definir 

alguns critérios de relevância, dando forma ao caos antes estabelecido. O critério utilizado 

para a análise das entrevistas semi-estruturadas, realizadas com os pacientes participantes da 

pesquisa e com a equipe de enfermagem, foi a freqüência e semelhança das respostas dadas, 

formando-se categorias. Já nos atendimentos musicoterápicos, o critério utilizado foi o de 

importância, com o objetivo de entrelaçar o processo saúde-doença, a musicoterapia e o 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse.  

A partir deste direcionamento, buscou-se recortar os relatos, construindo temas, 

frases, palavras e acontecimentos em unidades de registro que saltaram aos nossos olhares, 

estabelecendo-se as categorias. As categorias são instituídas pelos dados recorrentes e 

“consiste num processo de redução do texto às palavras e expressões significativas” 

(MINAYO, 2006). Segundo a autora (1994), construir categorias é um tipo de procedimento 

que geralmente pode ser utilizado em qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa. 
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A palavra categoria, em geral, se refere a um conceito que abrange elementos ou 
aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Essa palavra está 
ligada à idéia de classe ou série. As categorias são empregadas para se estabelecer 
classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias 
ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso (MINAYO, 
1994, p. 70). 

 

As categorias, para Guba e Lincoln (apud LÜDKE & ANDRÉ, 1986), dão-se 

através da recorrência de certos temas, observações e comentários que aparecem e reaparecem 

em contextos variados, vindos de diversas fontes e em diferentes situações. Portanto, a base 

para esses agrupamentos são os aspectos que aparecem com certa regularidade.  

A partir das categorizações dos dados, obtidos através dos diferentes instrumentos 

da coleta de dados, fez-se a interlocução com a literatura estudada e, por conseguinte, 

averiguado como a Musicoterapia pôde auxiliar o desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento ao estresse dos adolescentes hospitalizados com câncer.   

Cabe ressaltar que as estratégias de enfrentamento ao estresse foram delineadas 

com base no pensamento de Lazarus (2006), Dell´ Aglio & Hutz (2002) e Murta (1998, 

2005). A partir da descrição presente no “Quadro 1: Especificação de algumas estratégias de 

enfrentamento ao estresse (DELL’AGLIO & HUTZ, 2002; LAZARUS, 2006; MURTA, 

1998, 2005)”  no item 2.3.4 Estratégias de enfrentamento ao estresse, foi possível fazer um 

relação entre o ocorrido na sessão e as estratégias. Ou seja, as canções, os depoimentos e 

reações sonoras, corporais e musicais dos pacientes, que apareceram no decorrer da Audição 

Musical, Re-criação Musical, Composição Musical e Improvisação Musical, como elemento 

importante, foram relacionadas às estratégias de enfrentamento ao estresse, descritas no 

Quadro 1. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os resultados e discussão serão apresentados em quatro seções. Na primeira, 

haverá a caracterização dos participantes da pesquisa (equipe de enfermagem e pacientes: 

sexo, idade, patologia e cidade de origem e). Na segunda, serão apresentados e discutidos os 

resultados obtidos nas entrevistas semi-estruturadas realizadas com os pacientes adolescentes, 

constituindo-se categorias. Na terceira seção, as sessões de musicoterapia serão apresentadas e 

discutidas. Em seguida, será feita a relação das sessões com as estratégias de enfrentamento 

ao estresse desenvolvidas pelos pacientes adolescentes portadores de câncer, durante os 

atendimentos musicoterápicos. Na quarta seção, as contribuições da equipe de enfermagem, 

obtidas na entrevista semi-estruturada, serão ponderadas. 

 

4.1 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

Participaram do estudo 32 pessoas (4 membros da equipe de enfermagem + 28 

pacientes). No tocante aos membros da equipe de enfermagem, participaram uma enfermeira 

(chefe de enfermagem) e 3 técnicos de enfermagem, todas do sexo feminino, que trabalhavam 

no  turno vespertino.  

Dos 28 pacientes internados na Onco-pediatria do HAJ, no período de fevereiro a 

abril de 2007, 16 (57%) são do sexo masculino e 12 (43%) do sexo feminino, com idade 

média de 15 anos, na ocasião da entrevista. Em relação ao tipo de câncer, o Osteossarcoma foi 

o mais freqüente, seguido da Leucemia Linfóide Aguda (LLA). Vinte e seis (26) (93%) 

pacientes vieram de outras cidades e/ou regiões, deixando seus lares em busca de tratamento 

em Goiânia. A seguir, na Tabela 2, os dados acima apresentados: 

  

 Paciente Sexo Idade Patologia Cidade de origem 
P1 Keity28 F 17 Osteossarcoma Anápolis – GO 
P2 Adriel M 19 Tumor de Wilms Alto da Boa Vista – MT 
P3 Gustavo M 14 Linfonodo Itaberaí – GO 
P4 Anerildo M 14 Osteossarcoma Aparecida de Goiânia – GO 
P5 Wellington M 14 LLA29 Goiânia – GO 
P6 Rogério M 16 Linfonodo Goiânia – GO  
P7 Beatriz F 16 Rabdomiossarcoma Indiara – GO 

                                                 
28 Todos os nomes apresentados neste trabalho são fictícios, visando preservar a identidade dos pacientes 
adolescentes. 
29 Leucemia Linfóide Aguda. 
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P8 João Júnior M 14 Linfoma não de 
Hodgkin 

Ipameri – GO 

P9 Ramira F 16  LLA Rio Verde – GO 
P10 Adriano M 19 Meduloblastoma São Miguel do Araguaia – 

GO 
P11 Wilson M 16 Osteossarcoma Santana do Araguaia – PA 
P12 João R. M 16 Osteossarcoma Grajaú – MA 
P13 Gabriela F 14 Linfonodo Brasiléia – AC 
P14 Laíse F 13 Osteossarcoma Goianésia – GO 
P15 Leandro M 14 Mediastino PNET30 Jataí – GO 
P16 Carina F 18 Osteossarcoma Barra do Garças – MT 
P17 Davi M 19 LLA São Félix do Araguaia – MT 
P18 Daniela F 12 Linfoepitelioma Carrasco Bonito – TO 
P19 Sueli F 16 Sarcoma 

Epitelióide 
Rubiataba – GO 

P20 Bianca F 13 Osteossarcoma São Domingos do Araguaia – 
PA  

P21 Tatiana F 16 Linfoma não de 
Hodgkin 

Quirinópolis – GO 

P22 Wanessa F 17 LLA Araguaina – TO 
P23 Renan M 12 Osteossarcoma Xabioá – TO 
P24 Monalisa F 13 Doença de 

Hodgkin 
Alto Parnaíba – MA 

P25 Paulo H M 13 Doença de 
Hodgkin 

Uruaçu – GO 

P26 Diogo M 15 Sarcoma Ibotirama – BA 
P27 Rogério M 16 Glioma SNC31 Palmas – TO 
P28 Luis M 12 LMA32 Augustinópolis – TO 
Tabela 1 – Identificação e Caracterização dos pacientes participantes da pesquisa (Goiânia, 2008) 

 

Em relação à identificação e caracterização dos pacientes, foi constatado que 

ambos os sexos participaram da pesquisa, havendo predominância do sexo masculino sobre o 

feminino durante a coleta dos dados. O estudo foi permeado por diferentes idades, dentro da 

faixa etária escolhida de 12 a 19. Discrepâncias ou diferenças significativas não foram 

apresentadas no tocante à idade ou sexo. Contudo, cabe ressaltar que também, não foi foco 

deste estudo averiguar possíveis variáveis que envolvem estes dois aspectos.  

O índice de osteossarcoma foi maior entre os adolescentes participantes da 

pesquisa. No início da mesma, e nos critérios de inclusão, o tipo de patologia foi considerado 

irrelevante. No entanto, devido à freqüência presente no setting musicoterápico, algumas 

considerações sobre o que é osteossarcoma (prognóstico e tratamento) tiveram que ser feitas, 

                                                 
30 Tumor Neuroectodérmico Primitivo. 
31 Sistema Nervoso Central 
32 Leucemia Mielóide Aguda 
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para nortear o próprio trabalho terapêutico. De acordo com a literatura, o osteossarcoma, 

depois do mieloma, é o tumor ósseo primário mais comum que afeta adultos jovens. É uma 

neoplasia maligna de ossos longos – fêmur e tíbia proximal – com grande incidência de 

metástases.  O tratamento, antes da década de 70, somente ocorria através de cirurgia, sendo 

que mais da metade apresentavam recidiva sistêmica e 90% evoluíam para o óbito devido à 

progressão da doença. A partir de 1970, a cirurgia foi associada à quimioterapia, permitindo 

melhoras significativas nos índices de cura. Atualmente, há um avanço na qualidade de 

próteses ortopédicas e no uso, cada vez mais freqüente, de cirurgias conservadoras, 

melhorando a qualidade de vida desses pacientes (TOSSATO, PEREIRA & CAVALCANTI, 

2002; RECH et al, 2004).  

Devido à localidade desse tipo de tumor, fêmur e tíbia proximal, principalmente, 

os pacientes apresentaram dificuldades de locomoção, de movimentação e de permanência na 

posição sentada por um longo período de tempo, sentindo fortes dores no local. Além dessas 

dificuldades, ainda havia, para alguns, a recomendação de retirada do membro. Fatores físicos 

e psico-emocionais emergentes vivenciados pelos pacientes participantes da pesquisa. Com 

certeza, esses entraves, advindos da doença e do próprio tratamento, significam para o 

adolescente, em pleno vigor de vida, perdas significativas (FRANCO, 2005; SANTOS & 

SEBASTIANI, 2003; VIEIRA, 2006; VIORST, 2002).  

Diante desse quadro clínico, alguns cuidados e restrições em relação ao trabalho 

da musicoterapia foram imprescindíveis. A duração da sessão, a maneira de sentar e dispor os 

pacientes no setting, bem como o tipo de atividade foram de alguma forma, limitados. Antes 

de planejarmos a sessão musicoterápica para os adolescentes, um olhar aguçado voltava-se 

para essas nuances.  As atividades não poderiam prejudicar e/ou até mesmo reforçar as 

limitações dos pacientes, mas também não poderia deixar de ampliar suas potencialidades. 

Dessa forma, eu e a co-terapeuta buscamos, com prudência, atividades que explorassem a 

expressão corporal e, sobretudo, a expressão de sentimentos e/ou emoções através da voz, da 

escuta musical e do desenho. A patologia, em si, não foi um obstáculo para que a pesquisa 

não ocorresse, somente foi uma variável quanto ao programa de atendimento e às 

possibilidades de utilização de alguns recursos da Musicoterapia, visando sempre, respeitar o 

paciente dentro de suas limitações. 

Além da patologia, a cidade de origem também foi um fator significativo 

encontrado, uma vez que 93% dos pacientes deixaram suas cidades para fazer o tratamento. 

Este fator foi um dos mais significativos apresentados durante os atendimentos 

musicoterápicos – desvelados pela “saudade”. 
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4.2 Entrevista semi-estruturada realizada com os pacientes adolescentes 

 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com os pacientes adolescentes 

no decorrer de toda a pesquisa de campo. Dos 28 pacientes participantes da pesquisa, três (3) 

não responderam à entrevista, um, por ter tumor cerebral, não conseguia falar e os outros dois 

por indisponibilidade de horário. No total, 25 pacientes foram entrevistados, sendo que destes, 

17 responderam em um único momento e 8 em mais de uma ocasião, por motivo de re-

internação ou permanência por mais de 15 dias, perfazendo um total de 38 entrevistas 

realizadas. Na tentativa de construir um perfil desses pacientes, as respostas obtidas nas 

entrevistas semi-estruturadas serão discutidas, por pergunta. 

Em relação à questão “Quem tem sido seu acompanhante”, constata-se que, em 

sua maioria, 93% dos pacientes estavam acompanhados pela figura feminina – mãe (80%) e 

avó, irmã ou madrasta (13%) e, apenas 7% acompanhados pela figura masculina – o pai. 

Esses acompanhantes representam forte grau de parentesco e, comumente, proximidade física 

e/ou afetiva com o doente.  

Segundo a literatura, os familiares sempre foram reconhecidos como cuidadores 

de pessoas dependentes, sendo que a responsabilidade do cuidar, geralmente, é destinada à 

figura feminina, ou seja, é habitual afirmar que compete à mulher a tarefa de cuidar do lar, da 

casa, da família, enquanto que o pai ou a figura masculina de dar sustento ao mesmo 

(SOUZA, WEGNER & GORINI, 2007). No presente estudo, ficou destinada à figura 

feminina, também, a tarefa de cuidar do indivíduo doente. 

Os pacientes encontravam-se acompanhados em tempo integral por familiares 

próximos, favorecendo, assim, dois aspectos: 1) a recuperação do paciente, que enfrenta essa 

etapa de vida com algum familiar – o seu cuidador; 2) o processo de humanização na saúde. 

Faquinello, Higarashi e Marcon (2007) afirmam que uma das fontes de segurança do paciente 

que se encontra em um ambiente estressado e em um momento difícil de sua vida é a presença 

dos pais durante a hospitalização. Por conseguinte, a instituição ao apresentar planejamento e 

estrutura capazes de receber os acompanhantes, procura desempenhar o seu papel em relação 

à humanização na saúde. Adere a proposta do Humaniza SUS e atende a Lei Nº 8069/1990, 

Art. 12, que preconiza a permanência de um dos pais ou responsável, em tempo integral, nos 

casos de internação de criança ou adolescente em estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2003).  

Em relação à pergunta “Como você está se sentindo hospitalizado?”, os 

pacientes abordaram, principalmente, o aspecto físico, a hospitalização, o tratamento.  A partir 

dessas respostas e da análise temática, foram estabelecidas 4 categorias:  
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1) Sensação de bem estar: relataram sentir bem-estar, especialmente, em relação 

aos efeitos do tratamento, ou melhor, da medicação: 

“Bem melhor agora, pois antes estava com vômito” 
 
 

2) Sensação de mal estar: referente a alguns fatores decorrentes da hospitalização 

e do tratamento: enjôo, comida ruim, ficar o dia inteiro no hospital: 

“Mais ou menos... é ruim ficar aqui ... cansa de ficar deitado e o soro é ruim. E a 
comida também, eu não dou conta de comer” 
 
 

3) Contentamento: há certo contentamento em relação à hospitalização e à equipe. 

O estar ali (no hospital) parece ser algo superável:  

“Ah... eu gosto de ficar aqui, não é que eu gosto, não é muito ruim. O ruim 
mesmo é os remédios, mas eu gosto de todo mundo, os enfermeiros, médicos”; “O 
estar aqui é bom demais, o hospital trata a gente beleza, quando tá tudo beleza 
ótimo, por enquanto eu não tenho nada a dizer sobre paciente, nem enfermeiros, 
médicos e nada, todos tem sido ótimos”  
 

4) Indefinido: Os pacientes não especificaram ou justificaram o que não estava 

bom:  

“Mais ou menos, não sei...”; “Ah ruim. Sei lá ta ruim”  
 

Durante as entrevistas, percebi que os pacientes, em sua maioria, responderam a 

questão com o olhar voltado para o bem estar físico e aos efeitos do tratamento e da 

hospitalização. As respostas, de ordinário, eram remetidas a dados clínicos e dificilmente, 

abordavam os aspectos emocionais. Tais respostas podem estar diretamente ligadas ao próprio 

tipo de patologia, uma vez que o câncer está inteiramente ligado à fraqueza física, às 

mutilações e a morte (LORENCETTI & SIMONETTI, 2005; SONTAG, 1984).  

Talvez, este olhar clínico voltado para os aspectos físicos se dê, também, pelo fato 

de as entrevistas serem realizadas no leito. Comumente, este espaço está destinado aos 

aspectos clínicos do paciente. Médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde dirigem-

se ao leito para verificarem o estado físico / clínico do paciente (taxa de urina, fezes, reações 

aos medicamentos e outros procedimentos invasivos correspondentes ao tratamento). 

Em relação à pergunta “O que tem sido mais difícil, durante a hospitalização?” 

os pacientes abordaram os aspectos físicos, mas também os emocionais, constituindo-se cinco 

categorias:  
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1) O tratamento: os pacientes consideram difícil o tratamento, as cirurgias, os 

medicamentos, os efeitos da quimioterapia entre outros: 

“Tomar os remédios. Hum é muito ruim”; “A quimio, é muito forte, está me 
deixando fraco, não to conseguindo comer”; “Aceitar a cirurgia... Vou amputar a 
perna”  
 

2) A Hospitalização: Os pacientes responderam, especificamente, a dificuldade 

que é estar hospitalizado e as conseqüências da mesma:  

“Ficar no isolamento, é muito difícil... fica lá trancado, sem poder sair, sem 
poder participar de nada”; “Não poder sair daqui, ter que ficar só dentro”; 
“Tudo é ruim, esses negócios de ficar aqui no hospital”   
 

3) A doença: os pacientes relataram que a doença, em si, é algo difícil, uma vez 

que ficam impossibilitados e a mercê do tratamento e da evolução da doença:  

“Isso que eu tenho”; “Quando não consegue fazer nada... é difícil demais... é 
difícil. Quando não consegue nem falar... aí é que fica ruim. Teve uma vez que eu 
fiquei parado 27 dias naquela cama ali, de lá, aqui internado. Eu fazia ouvir... 
conversar pouco e banho né (?), mas mesmo assim. Comia poquim. Foi o tempo 
assim mais difícil para mim... porque como eu cheguei aqui paralítico e estar hoje 
aqui desse jeito, só Deus mesmo”  
 

4) A família: os pacientes relataram pontos positivos e negativos da presença e/ou 

ausência da família: 

“Minha mãe fica chorando do meu lado... dá raiva”; “Ficar longe dos meus 
irmãos, do meu pai”; “Ficar longe de casa... muita saudade”; “Ficar sem os 
parentes, só com minha mãe” 
 

5) Nada: Alguns pacientes relataram que nada é difícil: 

“Nada... ‘ele não reclama de nada’(sic)”; “Por enquanto ainda nada, vamos ver 
mais para frente”; “Tudo normal” 

 
 

As respostas apontam para o bem estar físico e emocional do paciente. Suportar o 

tratamento, em especial, a quimioterapia que provoca enjôo, boca seca, fraqueza, entre outros 

sintomas, tem sido difícil para os pacientes. Além disso, o estar hospitalizado parece denotar 

“o não fazer nada 24 horas”, gerando, muitas vezes, sentimentos de impotência, ineficácia, 

vazio, falta de perspectiva de vida, adiando, por conseguinte, sua independência física, 

econômica e social, devido ao tempo destinado ao tratamento (Weiner apud TORRES, 1999). 

O tratamento, a hospitalização, a doença, a presença e/ou a ausência da família foram aspectos 

considerados difíceis de serem superados pelos pacientes, os quais, possivelmente, favorecem 
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o desequilíbrio homeostático, o aflorar do estresse (LIPP, 2001; MACIEL & SOUZA, 2006). 

Além disso, alguns estágios descritos por Kübler-Ross (1998), aparecem claramente, como a 

Negação: “nada está ruim, tudo normal” “Isso que eu tenho” (sem falar ao menos o nome da 

doença – câncer); Raiva: da família, do tratamento, da cirurgia, da hospitalização, da doença. 

Respostas que entoam nas entrelinhas o cansaço, a dificuldade de passar essa fase da vida, 

com câncer. 

Em relação à vivência musical dos pacientes durante hospitalização, quanto à 

pergunta “Você tem utilizado música aqui no hospital e em que momentos?” foram 

estabelecidas três categorias, considerando-se a primeira palavra dita: “Sim”, “Não” e “Às 

vezes”.  

Na categoria “sim” os pacientes relataram utilizar música no leito, através de 

aparelhos de som, da própria voz e da presença de voluntários, com pouca ou nenhuma 

referência aos atendimentos musicoterápicos. Utilizavam a música em momentos de alegria e 

tristeza e, preferencialmente, nos períodos da tarde e da noite:  

“Sim, quase todos os dias, porque o som fica aqui”; “Sim, toda hora eu escuto... 
tenho um MP3 e nos atendimentos”; “Utilizo. Às vezes eu mesmo canto, se não eu 
trago o radinho... Em quase todos os momentos, geralmente assim quando eu fico 
só...”.  
 
Na categoria “não”, encontra-se certa ambigüidade na resposta dada, pois ao 

considerar a primeira resposta, o “não” geralmente era seguido de lembranças do uso da 

música no hospital, seja nos atendimentos musicoterápicos ou com a presença de voluntários, 

do próprio cantar e outros: 

“Não... só quando você canta aqui”; “Não... só lá em casa. Ontem veio um rapaz 
(voluntário)”; “Da outra vez que eu fiquei sim, agora não!” (Entretanto, o 
paciente estava ouvindo um CD naquele momento).  
 

Na categoria “às vezes”, os pacientes relataram utilizar música de vez em quando, 

especificamente associado ao atendimento musicoterápico 

“De vez em quando, quando a Lara vem ou você...”; “Só ontem mesmo... no 
atendimento”. 
 

Nas respostas obtidas, independente do sim, não ou às vezes, houve pouca relação 

da utilização da música nos atendimentos musicoterápicos. Muitos pacientes, mesmo tendo 

participado de atendimentos musicoterápicos, ou ainda escutando música no momento da 

entrevista, não associou o uso da música durante a hospitalização. Fica uma questão: por que 

a negação da música, ou o esquecimento da mesma no decorrer dos dias hospitalizados? O 
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esquecimento da música no setting musicoterápico, na televisão, no rádio ou em qualquer 

lugar, durante o internamento, dar-se-ia pelo fato da dor e do sofrimento serem 

predominantes? A música estaria, mesmo que inconscientemente, relacionada a momentos de 

alegria, satisfação e festa? Perguntas sem respostas nesta pesquisa. Apenas questionamentos e 

algumas considerações. Ainda, ao realizar a entrevista, ficava me perguntando: a música em 

musicoterapia está sendo vista como uma terapêutica? E não como uma recreação somente? 

Isso teria o seu lado positivo. A música, em musicoterapia, proporcionando o emergir de 

sensações boas, mas, também, sensações que remetiam à falta da família, ao luto e às perdas 

vivenciadas. Algo, a ser pensado e que merece estudos futuros.  

Em relação à questão “O que você acha que a música provoca em você?” foram 

estabelecidas 3 categorias: 

1) Bem estar físico e emocional: nesta categoria, estão incluídas as respostas que 

denotam bem estar físico e emocional, bem como o despertar de alegrias e sentimentos bons.  

“Ai é uma maneira de desabafar, de expressar os sentimentos, deixar mais 
tranqüilo, tudo de bom”; “É bom demais,... Faz eu senti melhor... lembrar de 
quem a gente gosta...”; “Ânimo”; “Hum eu acho que faz bem...Bem fisicamente, 
porque lá em casa eu coloco no último volume. Faz eu lembrar de algumas coisas 
boas”; “Um calmante que alegra e além de acalmar é como se você estivesse 
fazendo também... Cantando, ouvindo, dançando... faz bem emocionalmente, 
quando você lembra de muitas passagens antigas... quando você fazia aquilo e ri. 
Muitas vezes você emociona dá até vontade de chorar, mas de alegria... É uma 
emoção alegre. Quero falar do ‘somzinho’, porque geralmente em quase todos os 
hospitais (segundo o paciente numa reportagem do Globo Repórter) há o uso do 
rádio para não comprar o calmante, o remédio para acalmar é a música. Em São 
Paulo, Rio de Janeiro eles usam a música como calmante e ela funciona... é uma 
fisioterapia que funciona, em vez de comprar calmante direto, a música pode ser 
usada. Igual assim, eu trazendo o meu radinho pode ter sido um calmante muito 
bom. É um estimulante... e foi neste estimulante que eu comecei a dançar... fui 
conseguindo só que não firmava, mas eu fui treinando aquilo”; “Sensação de 
alegria... quem canta seus males espantam. Só coisa boa, a música é muito boa, é 
uma terapia” 
 

2) Distração: a música é citada como um fator que distrai e faz o tempo passar, 

levando-os a lembranças boas do passado e a esquecimentos presentes:  

“É bom, distrai... passa o tempo”; “Vixe, deixa eu ver agora... distrai, a gente ri 
muito...”; “Faz relaxar, distrai é bom... to aprendendo a tocar violão”; “Distrai, 
traz lembranças boas do passado”; “Ajuda a esquecer, ficar mais alegre. Me 
ajuda a esquecer a quimio, a tristeza e lembrar momentos de alegria”; 
“Emociona a gente, deixa a gente mais tranqüila, faz esquecer um pouco dos 
problemas” 
 

3) Indecisão: Alguns não souberam definir o que a música provocava neles: 
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“Não sei falar”; “Não sei... gosto só de dançar...” 
 

Com base nas entrevistas semi-estruturadas, pôde-se caracterizar o perfil dos 

adolescentes participante da pesquisa. De modo geral, expressaram a dor e a irritabilidade de 

estarem acometidos pelo câncer, bem como descontentes com as conseqüências do tratamento 

e da hospitalização. Os relatos sobre os efeitos da quimioterapia, os enjôos, as agulhadas, as 

dores físicas foram constantes. Já os relatos emocionais, como a saudade da família e a 

distância tiveram uma menor freqüência. O uso da música esteve relacionado à presença dos 

voluntários e do aparelho de som nos leitos. A utilização da música, pelo musicoterapeuta, foi 

esquecida, muitas vezes, no momento da entrevista, e após algumas reflexões a “não” 

utilização da música, veio seguida da lembrança “só nos atendimentos, só quando você vem 

aqui” (sic). 

Ao serem questionados sobre os efeitos da música em suas vidas, os pacientes 

relataram que a música proporciona bem estar físico e emocional, bem como momentos de 

distração. Cabe ressaltar, que essas sensações se fazem necessárias e devem ser mantidas 

durante a hospitalização, já que podem proporcionar um fortalecimento do indivíduo, durante 

a situação vivenciada. A música, entendida, como uma atividade que pode minimizar a 

ansiedade, o medo e a angústia, melhorando o sistema imunológico (CHIATTONE, 2003; 

LIPP, 2003; MOTTA & ENUMO, 2004; McEWEN, 2003; VALLE, 1997). 

Inicialmente, a partir das entrevistas semi-estruturadas, esperava-se estabelecer o 

programa de atendimento musicoterápico ou no mínimo trabalhar os temas expostos pelos 

pacientes momentos antes. Entretanto, as sessões tomaram rumos inesperados e alguns temas 

emergidos nas entrevistas semi-estruturadas não foram abordados na sessão, tais como efeitos 

da quimioterapia e a comida ruim. Os pacientes, durante as sessões musicoterápicas, 

transpuseram, de alguma forma, estes aspectos e refletiram sobre outros aspectos, entre eles, 

seus sentimentos e emoções.  

Talvez, a musicoterapia, como terapêutica auto-projetiva, tenha permitido ao 

paciente tomar consciência de outros conteúdos internos, que na medida do possível, eram 

desvelados direta ou indiretamente pelas canções e diversos elementos sonoros. Acredita-se 

que a partir desse contato com os conteúdos internos, o paciente tenha buscado recursos e 

estratégias para enfrentar a situação de estresse (latente) e emergente, tendo a música como 

facilitadora.  

Na tentativa de clarificar o vivenciado em cada atendimento grupal de 

musicoterapia, as sessões serão apresentadas, levando-se em consideração o número de 
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pacientes, a faixa etária, a proposta e os objetivos da sessão, bem como as músicas 

vivenciadas no setting, a expressão dos pacientes no grupo, os conteúdos emergidos e as 

possíveis relações com as estratégias de enfrentamento ao estresse. 

Ressalta-se que as experiências musicais musicoterápicas, os relatos que 

apareceram no momento do processamento, as letras das canções, outras formas de expressão 

não-verbal (por exemplo, desenhos, gravuras, pinturas etc.) e as manifestações não-verbais e 

verbais dos pacientes que emergiram em cada sessão foram consideradas e associadas às 

estratégias de enfrentamento ao estresse33. 

 

4.3 Sessões grupais de musicoterapia e as Estratégias de enfrentamento ao 

estresse 

 

Sessão 1: Participaram da sessão cinco pacientes, apresentando faixa etária média 

de 16 anos. Duas experiências musicais musicoterápicas foram utilizadas: a Audição Musical 

e Composição Musical (esta última, como experiência principal). Os pacientes escolheram 

músicas que gostariam de ouvir em diversos Cds espalhados pela mesa. Em seguida, foi 

solicitado, a eles, que retirassem palavras e/ou frases que lhes chamassem a atenção durante a 

escuta musical; com base nessas palavras, eles deveriam fazer uma composição musical. 

Objetivos: permitir, através da composição musical, a expressão de experiências internas, não 

reveladas pelo verbal ou pela letra da canção escolhida no CD, deixando vir à tona o “não 

dito” e os anseios internos, na tentativa de identificar e explorar temas terapêuticos. 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

Dias Melhores (Jota Quest)  
Bang, bang (Compainha do Calypso) 
Dias Atrás (Detonautas) 
Rindo a toa (Fala Mansa) 
No dia em que eu saí de casa (Zezé di Camargo e Luciano). 
 
  
Composição:                             Paraíso Lindo 

Quero voltar pra casa porque a vida sozinho não dá 
Dias atrás pensei que nunca estaria onde estou 

Um dia saio daqui e outro dia chego lá 
No paraíso lindo de esperança e paz 

Bang, bang de sonhos e amor 
 

                                                 
33 As estratégias de enfrentamento ao estresse foram descritas no Quadro 1: Especificação de algumas estratégias 
de enfrentamento ao estresse (DELL’AGLIO & HUTZ, 2002; LAZARUS, 2006; MURTA, 1998, 2005)  no item 
2.3.4 Estratégias de enfrentamento ao estresse. Este quadro foi utilizado como base para a análise e relação entre 
o vivenciado no atendimento e as estratégias de enfrentamento ao estresse.  
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A expressão 
dos pacientes 
no grupo e 
conteúdos 
emergidos 

Os pacientes apresentaram algumas expressões corporais, sonoras, 
musicais e verbais. Inicialmente, o grupo ouve em silêncio, em um 
momento de introspecção e escuta, com poucos olhares e sorrisos. Ao 
serem questionados sobre suas escolhas, responderam: “não tinha uma 
canção do meu gosto e esta era a melhor...” / “era a única música que eu 
gostava nos CD’s disponíveis” / “não tinha outra, por isso escolhi essa 
música” / “escolhi por escolher”. A composição musical, em forma de 
canção, com andamento lento, foi desenvolvida de maneira democrática 
entre os pacientes e as musicoterapeutas, havendo participação de todos. 
Entretanto, no início da composição, os pacientes fizeram piadas e 
sorriram, com momentos de dispersão e gracejos. Porém, no decorrer da 
atividade, o grupo foi demonstrando maior envolvimento, expressando 
diversos conteúdos internos.  
Nessa composição musical, constata-se uma vontade de voltar para casa. 
Fica evidenciado o desejo de que a situação presente vá embora: “Quero 
voltar pra casa, porque a vida sozinho não dá... um dia saio daqui, no 
outro dia chego lá” � “Paraíso Lindo”. Além disso, apareceram 
conteúdos como: solidão, desejos e reflexões sobre a realidade vivida; 
movimento de luta, de expectativas / esperanças (sonhos) e amor. Temas 
estes que estão diretamente relacionados às canções anteriormente 
escolhidas: desejo de voltar para casa - “No dia em que eu saí de casa”; 
realidade vivida – “Dias atrás”; busca por um paraíso lindo de esperança, 
de paz – “Dias Melhores”. Uma luta de sonhos e amor - “Bang, bang”. Ao 
final da sessão, por meio do verbal, os pacientes demonstraram ter 
encontrado uma nova fé, saindo da experiência melhor do que entraram. 
Puderam reavaliar a situação vivenciada: “Eu gostei muito, porque eu 
distraí... estava meio nervoso, aí acalmou os nervos... assim conversar, 
cantar, foi bom” / “Acalmou os nervos, eu estava com dor na perna” / 
“deu para dar uma descontraída... esperar minha mãe chegar para 
contar”. 
Após os relatos, foi reforçada a importância de se permitir sentir algo de 
bom. Saber que a solidão existe, mas é possível vencer, ter esperança e 
voltar para casa, a fim de encontrar a família, os amigos e vivenciar um 
paraíso lindo cheio de esperanças e paz, acreditando nos sonhos e no amor. 
Ao relatarem que conversar e cantar foi bom e ainda ficarem na 
expectativa da chegada da mãe para contar o que aconteceu, constata-se a 
busca por grupos, por seus pares, a fim de dividir os problemas e as 
alegrias. Além disso, no próprio grupo, os pacientes puderam conversar 
sobre a dieta necessária pré-cirurgia e apreensões em relação à punção, à 
biópsia, trocando experiências uns com os outros. 
 

Possíveis 
relações com as 
estratégias de 
enfrentamento 
ao estresse 

• Fuga-evitação / distração 
• Apoio social 
• Reestruturação Cognitiva 
• Reavaliação positiva 

 

Sessão 02: participaram três pacientes, com a faixa etária média de 15 anos. 

Foram utilizadas duas experiências musicais musicoterápicas: Audição Musical com 
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referencial e a Re-criação Musical (esta última, como experiência principal). Inicialmente, o 

CD do Barbatuques (faixas 3 e 4) foi utilizado como estímulo musical para uma socialização e 

movimentação dos participantes, um imitando o outro e, em seguida, buscou-se o 

relaxamento. Duas pastas contendo diversas músicas34 foram entregues aos pacientes para que 

eles pudessem escolher algumas canções. Em seguida, um quadro contendo as palavras 

“Presente – Passado – Futuro” foi apresentado a eles. O mesmo continha uma coluna em 

branco para ser preenchida com sentimentos, sensações, vontades que fossem emersas ao 

ouvir as canções escolhidas por eles. Objetivos: processar, através da re-criação musical, 

experiências internas e a interpretação e comunicação de idéias e sentimentos, considerando-

se o tema “passado, presente e futuro” relacionado com alguma sensação, sentimento, desejo 

etc. 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

Festa no Apê (Latino) 
Equalize (Pitty) 
Deus do Impossível (Alline Barros) 
Carla (LS Jack) 
Pais e Filhos (Legião Urbana) 
Fico assim sem você (Claudinho e Bochecha) 
Metamorfose Ambulante (Raul Seixas) 
Amor Maior (Jota Quest) 
No dia em que eu saí de casa (Zezé di Camargo e Luciano) 
Dormi na praça (Bruno e Marrone). 

A expressão dos 
pacientes no grupo 
e conteúdos 
emergidos 

Ao ouvirem e re-criarem essas canções, os pacientes apresentaram 
certo relaxamento corporal e, conseqüentemente, pouca 
movimentação corporal. Além disso, houve momentos de reflexão e 
participação de alguns através do canto. Ao completarem o quadro, 
escolheram 6 expressões: “Vontade de dormir”  /  “Alegria” /  
“Chorar – tristeza” / “Boa” / “Repetição” / “Nada”.  

                                                 
34 As pastas de música foram constituídas no decorrer de toda a trajetória da musicoterapia no hospital Araújo 
Jorge, de acordo com as solicitações dos pacientes nos atendimentos musicoterápicos – individuais ou grupais – 
realizados nas enfermarias. Essas pastas têm como principais objetivos ajudar o paciente a relembrar algumas 
canções, sistematizar uma possível identidade sonora musical encontrada naquele espaço, bem como de 
assessorar o musicoterapeuta. 
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Figura 3: Painel “Passado/Presente/Futuro, sessão 02. 
 

Observa-se, no quadro desenvolvido, que o tempo presente se fez 
mais freqüente ao serem questionados em qual tempo eles 
encontravam ao ouvirem aquela canção. Nesse tempo presente, todas 
as sensações foram sentidas e citadas. 
No passado há alegria, vontade de chorar e tristeza. Os pacientes 
relataram sentir tristeza “por ter perdido algo” / “por não ter feito e 
querer fazer”, despertando, nos mesmos, uma sensação de que algo 
poderia ser mais bem aproveitado e não foi.  Há a presença de um 
passado que foi bom, mas também de um passado que se repete. E, se 
ele está se repetindo é, porque, provavelmente, está também no tempo 
presente. O “nada”  também aparece (numa possível sensação de 
vazio?). 
No tempo futuro  há o predomínio de coisas e/ou sensações “boas” e 
“alegres”, contra um sentimento oposto – “choro e tristeza”. Em 
relação ao choro e à tristeza, surge a pergunta: há uma vontade de 
chorar, pelo quê? E o paciente responde: “Pelo o que está por vir... O 
futuro é incerto e aí não sabemos o que está por vir” . 
Os pacientes puderam refletir sobre o tempo “presente”, 
proporcionando uma interpretação mais realística da situação 
vivenciada no aqui e agora. Eles puderam experienciar sensações 
contrastantes – alegria e tristeza – em uma única sessão, levando-os a 
perceber que esses sentimentos fazem parte do dia a dia. Após a 
discussão sobre o passado, o presente e o futuro, os pacientes 
constataram que, apesar das incertezas que existem no presente, há 
sempre algo que os impulsiona a viver sempre mais; percebendo não 
só os pontos negativos, mas também os positivos.  
 

Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Reestruturação Cognitiva 
• Estratégias cognitivas 

 

Sessão 03: participaram dois pacientes, com faixa etária média de 15 anos. A 

Audição Musical foi utilizada como experiência principal. Inicialmente, foi solicitado aos 
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pacientes que movimentassem seus corpos, relaxando aos poucos e respirando 

profundamente. Em seguida, foi colocada a música “Trenzinho do caipira” / instrumental, de 

Villa-Lobos e pontuado que deixassem vir imagens, sensações, emoções e sentimentos. Logo 

após a audição musical, foi solicitado aos pacientes que desenhassem alguma imagem 

suscitada durante a audição musical. Objetivos: promover o relaxamento e explorar idéias e 

pensamentos, averiguando sensações e imagens internas evocadas pela música. Com o 

desenho, objetivou-se oferecer um diferente tipo de espaço (não-verbal) aos pacientes, para 

que os mesmos trouxessem, através de outra forma de expressão, conteúdos que emergiram 

durante a sessão.  

 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

“Trenzinho do caipira” (Villa-Lobos) 

A expressão dos 
pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

Os pacientes através de escuta musical demonstrou progressivo 
relaxamento, ou seja, no início os olhos ficaram entreabertos e a 
respiração curta, no decorrer da escuta, os olhos cerraram e a respiração 
ficou mais profunda.  
Um paciente desenhou uma pessoa e uma paisagem (veja quadro 
abaixo): 

 
Figura 4: Painel “Paisagem”, autor paciente, sessão 03. 
 
O mesmo relata que essa pessoa não é ele, mas simplesmente uma 
pessoa.  
 A outra desenhou sua casa e a própria família: pai, irmãs, mãe e ela:  
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Figura 5: Painel “Família”, autor paciente, sessão 03. 
 
A paciente, com lágrima nos olhos, relata que ficou uma sensação boa. 
Lembrou-se de sua família no momento da escuta musical e relatou com 
certo pesar que teve que sair de casa para fazer o tratamento. Em 
seguida, reflexões sobre a saudade foram feitas e enfatizado que a 
saudade, geralmente, só é sentida por pessoas que se amam.  
Houve uma expressão emocional ao evento estressor, uma saudade 
expressa através do choro e do desenho.  
O outro paciente pôde experienciar momentos fora do contexto de dor e 
sofrimento, indo para qualquer lugar, escapando da situação estressora. 
Um lugar onde o sol brilha, há frutos e pássaros livres voando pelo ar. 
Segundo o paciente, na tentativa de descanso procura “... ir para alguns 
lugares da natureza... é uma sensação boa...”  
Além disso, os pacientes puderam conversar entre si desabafando o que 
estavam sentindo, tal como essa paciente que pode compartilhar com o 
grupo o seu presente estado emocional: “Não gosto dessa cidade. Lá em 
Rio Verde já conheço de tudo. Aqui eu fico perdida... lembrei da minha 
casa... foi uma sensação boa”. Ao final da sessão, foi reforçado que o 
desenho era apenas um recorte do que estavam sentindo e que as 
sensações confortáveis poderiam ser guardadas após o encontro. Nesse 
sentido, foi encorajada uma análise da situação de estar longe da família 
ou estar em algum lugar mais confortável (mesmo que em pensamento). 
 

Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Expressão emocional 
• Evitação / distração 
• Apoio social 
• Reestrutuação cognitiva 

 

Sessão 04: participaram dois pacientes, com a faixa etária média de 14 anos. 

Foram utilizadas duas experiências musicais musicoterápicas principais: a Re-criação Musical 

e Improvisação Musical. Foi realizado o “Jogo da batata quente” da seguinte maneira: os 

pacientes deveriam escrever, em um pequeno papel, qualquer palavra que viesse em sua 

mente. Em seguida, cada papel deveria ser colocado dentro de balões. Os mesmos seriam 
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passados de mão em mão, até que a música35 parasse. Quando a música fosse interrompida, o 

paciente que estava com o balão na mão deveria estourá-lo e ler a palavra que continha dentro 

do mesmo. Com essa palavra, o paciente deveria cantar alguma canção (Re-criação Musical). 

Caso não lembrasse, deveria improvisar algum trecho com ajuda de todos (Improvisação 

Musical com referencial, ou seja, a palavra). Para finalizar a sessão, duas músicas deveriam 

ser escolhidas aleatoriamente. Objetivos: melhorar as habilidades interativas e de grupo; 

possibilitar, através da associação livre de palavras soltas, a expressão de conteúdos internos, 

bem como comunicação de idéias e sentimentos. 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

“Amanhã36 vou pra sala de cirurgia e espero ficar bom e espero ficar 
bom”  
“A  saúde é uma coisa muito boa e também uma coisa importante”  
“Vou ensinar pra vocês uma música... Meu Pintinho Amarelinho...”  
“Eu vou mostrar pra vocês diferentes ritmos musicais”  
“Oração da família” (Padre Zezinho) 
“ Agora que faço eu da vida sem você...” (Caetano Veloso) 
“A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus...” (Padre 
Marcelo) 
“ Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou...” (Marcos 
Valle) 
“Se ela dança, eu danço...” (Mc Leozinho) 
“Catedral” e “Anjos de Deus” para o fechamento da sessão  
 

A expressão dos 
pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

Nesta sessão, os pacientes apresentaram bastante envolvimento durante 
toda a atividade, sorrindo, trocando idéias, informações, mantendo um 
estado de alerta em tempo integral. Existiu um compartilhar de dor e de 
esperança com o grupo, principalmente, na improvisação com a palavra 
amanhã “Amanhã vou pra sala de cirurgia e espero ficar bom”, onde 
todos cantaram, numa ajuda mútua.  
Houve momentos de afastamento da situação estressora, por meio de 
conversas e piadas em vários momentos da sessão. Os pacientes 
sorriram bastante, envolvendo-se com o lúdico promovido pela 
experiência musical aplicada, distraindo e desfocando a atenção dos 
mesmos, em relação aos sintomas advindos do contexto que 
vivenciavam. Uma mãe, ao ver o filho saindo, diz: “Nestes quatro 
meses que ele estava internado, nunca vi meu filho tão feliz... brincando 
desse jeito...”. 
Apesar da dor e do sofrimento presentes naquele contexto, da espera 
pela cirurgia no outro dia, constata-se que houve uma busca por uma 
nova fé e esperança de ficar bom. 
Os pacientes verbalizaram sentir prazer e gratidão quanto ao serviço de 
musicoterapia oferecido e a atenção de toda a equipe do hospital. 
 

                                                 
35 Foi utilizado o CD do Barbatuques como estímulo musical no momento em que os balões eram passados. Este 
CD foi escolhido por não conter palavras, apenas diversos ritmos, não influenciando a escolha de palavras ou 
canções. 
36 As palavras escolhidas pelos pacientes constam em negrito. 
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Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Apoio social 
• Evitação / distração 
• Reavaliação positiva 

  
 

Sessão 05: participaram quatro pacientes, com faixa etária média de 14,5 anos. 

Foi utilizada a Re-Criação Musical como experiência musical musicoterápica principal. Foi 

solicitado aos pacientes que fechassem os olhos e escolhessem uma música que pudesse 

retratar o momento que eles estavam vivenciando. Após a escolha, cantaríamos todas as 

músicas. Objetivos: explorar idéias e pensamentos diretamente relacionados com o contexto 

da hospitalização, de dor e de sofrimento ou de qualquer outro momento vivenciado por eles, 

na tentativa de desvelar sentimentos e/ou conteúdos internos, bem como desenvolver 

habilidades de interpretação e comunicação de idéias. 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

Restitui (Toque no altar) 
Catedral (Zélia Duncan) 
Filha (Rick e Rener) 
Metamorfose Ambulante (Raul Seixas) 
Era uma vez (Toquinho) – música escolhida pelos pacientes para o 
fechamento da sessão. 

A expressão dos 
pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

A paciente ao re-criar o trecho da canção “Restitui”, entoa um canto 
falho37: “os sonhos que foram embora, os sonhos que se perderam, o 
que era festa e agora é fruto do que já morreu”. A paciente troca a 
palavra luto por fruto. Seria uma possível fuga da situação vivenciada? 
Acredito que sim... Quando perguntei sobre os sonhos pessoais, um dos 
pacientes respondeu: “sonho quando estou dormindo” em tom de 
gracejo. Também, na música “Catedral”, descrevi o deserto, 
correlacionando-o com o momento vivenciado, um paciente verbaliza: 
“o deserto fica em outro país, na fronteira, no nordeste”, distanciando-
se do contexto de dor e de sofrimento. Na mesma canção, a palavra 
silêncio chamou a atenção de uma paciente e ela relata “tem vez que não 
dá vontade de conversar com ninguém, eu to desse jeito”  e, após alguns 
minutos, a paciente pede para sair da sala. 
Os pacientes, dentro de suas limitações, compartilharam os temas e os 
conteúdos sobre deserto, solidão, silêncio, o estar longe da família e o 
estar hospitalizados, relatando: “quando ficamos longe da família, dos 
parentes, dos entes queridos” / “sinto sozinho nos momentos de 
tristeza” / “Nosso espaço aqui é muito pequeno... quarto – salinha... 
aqui é muito pequeno, a gente nem toma sol aqui” / “se a gente pudesse 
descer lá embaixo seria melhor”. Os pacientes compartilham com o 
grupo desejos, fraquezas e angústias.  

                                                 
37 O canto falho, segundo Millecco Filho et al (2000), é muitas vezes desencadeado por um desejo inconsciente.  
As canções surgem a partir de associações livres do pensamento, podendo estar relacionadas a conteúdos 
latentes. Os cantos falhos são cometidos no próprio ato de cantar, ao trocar palavras da letra, ao esquecer trechos 
ou letra inteira, ao se lembrar apenas de fragmentos. Os lapsos ou cantos falhos corroboram e sublinham o que é 
mais significativo na canção lembrada. 
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Com base nos relatos como estes a seguir, “penso nas pessoas que 
passaram em minha vida e sei que o sofrimento já está terminando” / 
“quando eu olho assim eu lembro o tanto que eu já sofri não aqui no 
hospital, mas lá fora” é encorajada uma avaliação lógica da situação, 
um pensar sobre os pontos negativos, mas também sobre os pontos 
positivos, eles estão em tratamento. Nesse sentido, reforçamos a 
necessidade do tratamento e de saírem na hora certa do hospital. 
Encerramos com a canção “Prá gente ser feliz tem cultivar as nossas 
amizades, os amigos de verdade... prá gente ser feliz tem mergulhar na 
própria fantasia da nossa liberdade...” (Era uma vez, Toquinho). 
 

Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Distanciamento 
• Fuga-evitação 
• Apoio social 
• Reestruturação cognitiva 

 

Sessão 06: participaram dessa sessão quatro pacientes, com faixa etária média de 

14,7 anos. Foi utilizada a Composição Musical como experiência musical musicoterápica 

principal. Os pacientes ficaram dispostos em volta de uma mesa, em círculo. Sobre a mesa 

havia um pequeno tambor contendo diversas sílabas e vogais. A partir desses pequenos 

recortes, os pacientes deveriam formular palavras, quaisquer palavras ou frases que viessem 

em seus pensamentos. Após a escolha das palavras e/ou frases, uma composição musical seria 

feita. Objetivos: permitir a expressão de palavras, frases e/ou conteúdos emergenciais / 

latentes através da composição musical, ajudando-os a desenvolver a habilidade de solucionar 

problemas de forma crítica e criativa, bem como comunicar experiências internas. 

Música vivenciada 
no setting 

Composição Musical:      
                                         Cantar Canções 

O amor alegra a nossa vida 
Jesus nos dá força para viver 

O amor vem como uma noite de luar 
 

Ando distraída sem perceber 
as emoções da minha vida 

 
O amor vem como o sol iluminando nossas vidas 

dando alegria e força pra vencer 
 

Vamos entrar nas emoções rir e chorar cantar canções (2x) 
Nanananan nananan (2x) 

 
A expressão dos 
pacientes no grupo 
e conteúdos 
emergidos 

Diversas palavras e frases foram escritas, dentre elas: “ele, muito, 
alegre, amor, Jesus, vem, sol, lua, vida, esperança, dele” e a frase 
“Ando distraída sem perceber as emoções da vida”. Os pacientes 
escolheram o tema amor, pois havia essa palavra em todos os papéis. 
Os pacientes realizaram a atividade de forma integrada e participativa; 
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todos se pronunciaram. E na composição musical consta “um 
pouquinho de cada um” como disse a paciente. 
Durante e após a composição musical, momentos de reflexão sobre a 
vida, sobre Deus (como força, fé, gratidão e esperança) e sobre o 
amor, foram feitos. Apesar de se encontrarem distraídos sem perceber 
as emoções da vida, eles fizeram um convite no final da canção, na 
tentativa de “solucionar” esta problemática “Vamos entrar nas 
emoções rir e chorar cantar canções”. Houve uma permissão, entre 
eles, para expressarem a angústia, o sofrimento e o que está dentro 
contido, através do cantar canções.  

Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Estratégias cognitivas 

 

Sessão 07: participaram três pacientes, com a faixa etária média de 16,6 anos. 

Foram utilizadas duas experiências musicais musicoterápicas: Re-criação Musical e 

Composição Musical (esta como experiência principal). Cada paciente escolheu três canções 

para serem re-criadas. Ao final da Re-criação Musical, cada paciente escolheu uma única 

música: Epitáfio (Titãs); Eu sei (Papas na língua); Como um anjo (César Menotti e Fabiano). 

Dessas três canções, pequenos trechos foram escolhidos e um Pout-pourri musical foi 

composto pelo tema “Passado – Presente – Futuro”. Este tema foi escolhido devido à noção 

temporal vinda de cada música, respectivamente, e de acordo com o andamento das mesmas, 

do mais lento para o mais rápido. Objetivos: promover a exploração de temas terapêuticos 

através das letras das canções e, por meio da composição musical, favorecer a reflexão de 

experiências internas vividas pelos pacientes. 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

Como um anjo (César Menotti e Fabiano) 
Do seu lado (Jota Quest) 
Amigo Apaixonado (Vítor e Leo) 
Pra ser sincero (Engenheiros do Hawaí) 
Sonhos de Deus (Ludmilla Ferber) 
Epitáfio (Titãs) 
Eu sei (Papas na língua) 
Leilão (César Menotti e Fabiano) 
Nosso amor é ouro (Zezé di Camargo e Luciano) 

Pout-pourri musical 
Devia ter arriscado mais 

Ter trabalhado mais 
Ter feito o que eu queria fazer 

Devia ter tocado 
E aproveitado o que eu podia fazer 

 
Eu sei quase tudo pode acontecer 
Eu estou triste, mas vou vencer 
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E eu peço força pra sair dessa daqui 
E eu sei que posso e vou conseguir 

 
Saúde para a vida inteira 

E terei mais saúde para aproveitar 
O que há de bom 

A expressão dos 
pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

Os pacientes apresentaram gostos musicais diversificados. Enquanto 
que um cantava a sua música escolhida, o outro ficava ouvindo, não 
havendo, nesse momento, integração e socialização entre os pacientes. 
Já na composição musical, houve um maior envolvimento dos 
pacientes, compartilhando a mesma idéia, bem como voltados para um 
único objetivo, compor uma paródia. Constata-se que a composição 
musical foi dividida em três momentos: 1º) o que deixei de fazer –  
‘Epitáfio’ � passado; 2º) consciência da realidade – ‘Eu sei’ � 
presente; 3º) desejo de mudança ‘Como um anjo’ � futuro. A partir 
dessa cronologia musical, os pacientes puderam refletir sobre suas 
experiências internas, sejam elas vividas no passado, no presente ou no 
futuro. Apresentando não só o que deixaram de fazer ou que estão 
vivenciando, mas, acima de tudo, houve o desejo de uma vida melhor, 
com mais saúde e fé.  

Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Estratégias cognitivas 

 

Sessão 08: participaram dessa sessão três pacientes, com a faixa etária média de 

17 anos. Foram utilizadas duas experiências musicais musicoterápicas: Audição Musical e 

Composição Musical (Colagens musicais, como experiência principal). Inicialmente, 

selecionei duas músicas “Mais uma vez” (Legião Urbana) e “Dias Melhores” (Jota Quest). 

Em seguida, perguntei ao grupo qual música gostaria de ouvir e todos responderam que as 

duas. Após a escuta musical, entreguei uma cartolina, pincéis, giz de cera, tesouras e revistas, 

a fim de que os pacientes pudessem confeccionar um cartaz. Eles foram convidados a fazer 

uma colagem musical (variação da Composição Musical). Objetivos: explorar idéias e 

pensamentos evocados pela audição musical. E, através da colagem musical, outro recurso 

não-verbal, permitir a confirmação dos conteúdos emergidos nas canções e, em seguida, 

promover a exploração de temas terapêuticos através das canções e da colagem musical 

(Composição musical). 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

É preciso saber viver (Legião Urbana) – tocada pelo paciente, no início 
da sessão, antes da chegada dos outros participantes. 
Mais uma vez (Legião Urbana) 
Dias Melhores (Jota Quest) 

A expressão dos 
pacientes no 

Os pacientes escutaram as canções de maneira introspectiva, num 
silêncio profundo. Quando os pacientes foram questionados sobre 
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grupo e conteúdos 
emergidos 

quais conteúdos as músicas desvelavam, os mesmos responderam: 
“alegria / felicidade / tudo pode acontecer na vida / não desanimar”. 
Em seguida, foi entregue uma cartolina. Os pacientes optaram por 
compor o cartaz em conjunto, formando um único painel. Enquanto os 
pacientes construíam o cartaz, as duas músicas ouvidas na escuta 
musical continuavam soando, como música de fundo. Os pacientes 
recortaram, colaram e cantaram juntamente com o CD, no momento 
em que confeccionavam ao quadro: 

 
Figura 6: Painel Integral, sessão 08 

 
Quando acabaram de confeccionar o cartaz, algumas reflexões sobre 
“Aproveitar cada segundo da vida, porque quando você vê já foi” 
foram feitas por eles. Em seguida, cada paciente fez uma reflexão 
pessoal sobre o que havia composto, por meio do verbal.  
 
Paciente 1: 
 

 
Figura 7: Recorte 1 do Painel Integral, sessão 08 (paciente Carina) 

 
“Esse monte de interrogação e um ponto de exclamação... Sei lá 
peguei e coloquei... aí assim... é... tipo a gente tem muitas perguntas... 
muitas coisas que a gente não sabe como vai ser... a gente mesmo se 
questiona, né; mas temos que ter uma exclamação que é a cura, é uma 
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coisa que a gente quer, né? Dura na queda... que a gente tem que ser 
dura na queda!!! Esse daqui eu coloquei porque eu quero muito voltar 
a usar (se referindo ao shampoo). Esse aqui da música “Se você quiser 
alguém em quem confiar, confie em si mesmo” não tem nada a ver 
com a doença tal, mas eu sou assim. E comida porque eu não estou 
comendo muito né e é uma coisa que eu queria voltar a comer. 
Mudança de hábito, porque muda totalmente”. 
 
Paciente 2: 

 
Figura 8: Recorte 2 do Painel Integral, sessão 08 (Paciente Leandro) 

 
“E o meu é... tipo uma mulher esperando uma praia, um paraíso, um 
lugar melhor”. O recorte da letra foi: “Vivemos esperando o dia em 
que seremos para sempre... Vivemos esperando dia melhores para 
sempre”. 
 
Paciente 3: 
  

 
Figura 9: Recorte 3 do Painel Integral, sessão 08 (Paciente Davi) 

 
“Eu não sabia, mas agora você sabe e você aproveita... você vai 
aproveitar cada momento, cada segundo”. 
Obs.: Este paciente retornou ao hospital após muitos anos, por recidiva 
de câncer. 
 
Em seguida, os pacientes iniciaram um diálogo sobre suas 
experiências: 
“Como eu era feliz e não sabia né?” 
“Eu aproveito. A doença não me abala, quando eu to na minha cidade, 
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eu saio sabe. Eu procuro fazer alguma coisa. Assim, não deixar abater 
pela doença. Eu só parei de trabalhar, mas passei na faculdade, vou 
fazer e assim vai. Como nunca também...” 
“Agora tipo assim, na primeira doença que eu tive né, quando eu 
comecei o tratamento... eu era triste... na verdade eu não sabia o quê 
que era, estava no hospital tratando de alguma coisa. Só que eu não 
sabia o quê que era... aí depois quando eu saí que eu sofri muito... pra 
mim era tudo alegria... praia, saía, aproveitava tudo, não deixava 
escapar nada... isso aqui é isso aqui, aproveitava os momentos felizes. 
Igual eu, se Deus quiser se eu sair dessa eu vou aproveitar, eu vou não 
vou perder cada segundo” 
“Tem tanta gente que não está passando nem a metade disso daqui e 
fica reclamando, que isso está ruim... Igual ela falou era feliz e não 
sabia. Por isso que eu perguntei se muda alguma coisa em vocês, 
porque não é só o tratamento que conta, mas só de ver o sofrimento 
das pessoas poxa eu vou aproveitar... eu podia estar ali, mas eu estou 
com a vida tranqüila eu vou aproveitar!... eu vou aproveitar cada 
instante” 
“Às vezes eu mesmo que estou aqui no hospital, aí eu olho para o lado 
e vejo uma pessoa pior do que eu, no momento assim, com um 
problema maior” ... “E infeliz...” “Físico que eu falo...” 
“Igual eu quando fui vir para cá, eu falava nossa que ruim, eu nunca 
fui em médico, agora toda dia tirar sangue, todo dia a mesma coisa.” 
“Pensou eu esperar a doença acabar para eu fazer alguma coisa?” 
“Vamos colocar um título (neste cartaz)... colocar num mural. 
Estimular outras pessoas” 
“Seja feliz! Curte a vida! Esperança Viva a vida!”  
“As pessoas vão passar aí e olhar e vai interpretar do jeito que 
quiser”. 
“Realmente é mais uma força para gente poder encarar a realidade 
que a gente vive no dia a dia!” 
Observa-se que os pacientes expressaram, através da colagem musical 
e dos relatos verbais, uma força maior para continuar lutando pela vida 
e pelo o que desejam e sonham. Uma força para encarar a realidade 
que eles vivenciam no dia a dia, assumindo a auto-responsabilidade, 
sendo autores de suas vidas. No diálogo expresso pelos pacientes eles 
puderam saber mais sobre a vida um do outro, da situação que cada um 
vive, numa cumplicidade ímpar, falando sobre si e desabafando entre 
seus pares. Além disso, relataram como vivem suas vidas, 
concretizando ações em relação ao problema, ou seja, apesar dos 
problemas enfrentados, procuram sair, passear, fazer faculdade. 
Passam a dar valor em coisas que antes pareciam ser insignificantes, 
planejam e seguem uma ação (vestibular, universidade, cursar – 
concretizar). O “não fazer nada” é superado pela mudança de ações 
que podem dar certo, mudando suas mentes e atitudes. 
Constata-se ainda nos relatos uma reinterpretação positiva do 
problema. Depois de tudo o que vivenciaram e que ainda vivenciam, os 
pacientes tentam aproveitar cada segundo. Também, compararam o 
sofrimento atual, com o anterior e com o sofrimento de outras pessoas. 
Observa-se que os pacientes saíram melhor do que entraram, houve 
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uma mudança, re-avaliaram positivamente a situação achando uma 
nova fé: de luta, de esperança, de força e vontade de viver cada 
segundo. 

 
Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Enfrentamento confrontativo 
• Busca de apoio social 
• Estratégias Cognitivas 
• Resolve problema de forma crítica 
• Reavaliação Positiva 

 

Sessão 09: participaram dois pacientes, com a faixa etária média de 17,5 anos. Foi 

utilizada a Re-criação Musical como experiência principal. Nessa sessão foi feito o “Jogo da 

Batata-quente”, como já explicado anteriormente. Foi solicitado que cada paciente escolhesse 

uma música especial, colocasse dentro do balão (branco) e dedicasse essa música para o 

outro, como um presente. Objetivos: promover a identificação e empatia com os outros 

pacientes; desenvolver habilidades de interpretação e comunicação específicas nas várias 

situações interpessoais; melhorar as habilidades interativas e de grupo; proporcionar a 

exploração de conteúdos internos através das letras das canções. 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

Fácil (Jota Quest) 
Chuva no telhado (Leandro e Leonardo) 
Pedras que rolam (Fagner) 
Mariane (Bruno e Marrone) 
Sentimento (Armandinho) 
Era uma vez (Toquinho) 
Canção da América (Milton Nascimento) 
Eu amo mais você (Catedral) 
O tempo não pára (Cazuza) 
Músicas especiais: Pais e Filhos (Legião Urbana) e Catedral (Zélia 
Duncan). 

A expressão dos 
pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

Os pacientes apresentaram um repertório e gostos bastante diferentes, 
um pop rock e outro sertanejo. O paciente do pop rock demonstrou 
certa irritabilidade, dizendo que não gostava do estilo sertanejo, 
desvelando certa antipatia musical.  
Em relação às canções escolhidas, quatro serão destacadas, por 
possuírem em suas letras alguns conteúdos significativos cantados 
pelos pacientes: “Pedras que rolam” oh tempo bom que não se volta, 
oh tempo bom que nunca volta, oh tempo bom que nunca mais vai 
voltar!; “Catedral”  O deserto que atravessei... correndo só... olhei 
pra mim, me vi assim; “Pais e Filhos” é preciso amar, as pessoas 
como se não houvesse amanhã; “Sentimento”  sentimento, você não 
sabe o que passa aqui por dentro... sentimento pra mim é documento, 
de alguém que tem muito amor pra dar.  
Constata-se que são expressões de idéias e de sentimentos que não 
foram ditos ainda no verbal. Os pacientes entoaram essas letras 
introspectivamente, sem muita conversa. Envolvidos com o Jogo 



121 
 

Musical ou simplesmente refletindo internamente os conteúdos das 
mesmas, passavam de um canto ao outro sem verbalizarem ou darem 
abertura para discussão. Parece que tentaram manter os sentimentos 
consigo, impedindo que os outros ficassem sabendo de como as coisas 
foram ou são ruins. Ainda, apesar de algumas canções estarem 
diretamente ligadas ao problema – doença, tratamento, dor, solidão, 
tempo bom que não volta – parece que algumas canções foram 
escolhidas na tentativa de alcançar certo distanciamento da situação 
presencial, a hospitalização, levando-o a pensar em outros momentos 
da vida, de alegria, de amores. 
 

Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Autocontrole 
• Distanciamento 

 

Sessão 10: um único paciente participou dessa sessão, o mesmo tinha 16 anos. A 

Re-criação Musical foi utilizada como experiência principal. Foi solicitado ao paciente que 

escolhesse quaisquer músicas da pasta ou que viesse à sua mente. Após o canto de todas as 

músicas escolhidas, ele recebeu um pequeno coração. Neste, o paciente deveria escrever o que 

continha nesse coração após escutar e cantar diversas canções escolhidas por ele. Objetivos: 

desenvolver habilidades de interpretação e comunicação de idéias e de sentimentos. Ainda, 

após a escuta (re-criação de várias canções), averiguar quais as possíveis sensações que este 

repertório selecionado havia despertado no “coração” do paciente. 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

Amor Maior (Jota Quest) 
Meu universo é você (Roupa Nova) 
Restitui (Toque no altar) 
Deus do Impossível (Aline Barros) 
Faz chover (Toque no altar) 
Tocando em Frente (Almir Sater) 
Eu amo mais você (Catedral) 
Fecho os olhos pra não ver passar o tempo (Chiclete com banana) 

A expressão dos 
pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

Observa-se que o paciente percorreu vários estilos musicais, entre eles: 
pop rock, evangélica, sertaneja e axé. Entretanto, as músicas 
apresentaram desejos semelhantes: a busca por amor, por Deus e por 
esperança. O paciente relata que lembranças boas surgiram ao cantar 
tais canções. E escreveu dentro do coração a seguinte frase: “Meu 
coração está sangrando de saudade e paixão, necessito de sua 
presença para me dar respiração”. Após a escrita disse que sentia 
saudades do Pará, que queria ir embora, mas teria que ficar mais três 
meses (mais ou menos). Relatou que estava saindo mais animado da 
sessão, porém a saudade estava ali no peito, o que não o deixava ficar 
bem. 
Constata-se que, apesar da saudade, o paciente apresentou consciência 
sobre a necessidade de ficar e de se tratar. Mesmo que o coração esteja 
doendo de saudade, ele optou lutar e ficar firme, adquirindo uma 
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postura responsável. Ainda, o paciente expressou seus sentimentos e 
desabafou sobre o sofrimento causado pela distância e pela solidão.  
 

Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Enfrentamento confrontrativo 
• Apoio social 

 

Sessão 11: uma paciente de 13 anos participou dessa sessão. Foi utilizada a Re-

criação Musical como experiência principal. Levei uma música chamada “Meu coração 

pequenino” para re-criação vocal e instrumental. Em seguida, foi dado um pedaço de cartolina 

recortado em forma de coração, revistas, canetinhas, giz de cêra, gliter, para que a paciente 

pudesse escrever o que havia em seu coração. Objetivos: promover a adaptação, promover a 

identificação e empatia e desenvolver habilidades de interpretação e comunicação de idéias e 

sentimentos. 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

“Meu coração pequenino” (Letra: Meu coração pequenino foi morar 
dentro do seu, quando o seu coração bate, dentro dele bate o meu) 

A expressão dos 
pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

Nessa canção, a paciente mostrou-se acanhada e distante, parecia não 
querer se envolver muito com a atividade. Após alguns minutos de 
estimulação musical, sonora e verbal, por nós musicoterapeutas, a 
paciente experimentou o reco-reco, o tambor e a voz. Em seguida, foi 
dado o coração para que a paciente escrevesse o que tinha em seu 
íntimo. Conforme a figura 10, abaixo, constata-se que o coração foi 
partido ao meio pela paciente, que escreveu do lado esquerdo – 
“saudades, mãe, amor, sentimento, pai, tudo, irmão” – e do lado 
direito – “o coração é tudo sem eles não sabemos viver; liberdade; 
paixão; vida; sonhos”. As palavras foram escritas em proporções e 
tamanhos diversos:  
 

 
Figura 10: Painel “Coração”, sessão 11. 
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A paciente relata que tem saudade da família que está longe. Ao ler a 
frase “o coração é tudo, sem eles não podemos viver”, pedi à paciente 
que especificasse melhor “sem eles” e ela responde que “sem eles” se 
refere aos corações, já que sem os mesmos não seria possível viver, 
caso ele parasse de bater. Após a paciente apresentar o coração, foi 
solicitado à mesma que escolhesse uma música que representasse o que 
estava ali dentro.  Ela escolheu “Filha” (Rick e Rener). Procurei 
confirmação e questionei se ela tinha essa música guardada no coração 
e a paciente respondeu que não e que havia escolhido somente por 
gostar da música. 
Apesar de o coração (imagem) demonstrar e conter diversos 
sentimentos, sensações, vontades e pessoas “especiais” a paciente 
mostrou-se esquiva durante toda a sessão, não compartilhando 
verbalmente suas emoções e/ou sentimentos. Além disso, ao final da 
sessão, perguntei como foi para a paciente ter participado da sessão, e 
ela respondeu: “que daqui a seis dias”. A pergunta foi reformulada e a 
paciente disse: “vou tomar a última quimioterapia dia 29”. Os dizeres 
da paciente foram respeitados e o espaço proporcionado por ela foi 
adentrado. Dessa forma, perguntei como ela estava se sentindo em 
relação à última quimioterapia e ela disse que bem e que foi bom estar 
no grupo. Pareceu muito distante a maior parte do atendimento, ora 
parecia preocupada com a quimioterapia, em sair dali, em ir para casa, 
ora na sessão, seus pensamentos pareciam “flutuar”. 
Embora escrevesse no coração o que havia no mesmo, a paciente 
tentou manter os seus sentimentos consigo, impedindo que as pessoas 
ficassem sabendo de como as coisas foram ou são ruins. A paciente 
não quis compartilhar seus sentimentos, negando toda e qualquer 
confirmação verbal. Entretanto, a música “Filha” e o coração apontam 
para a saudade, o pesar por estar longe de seus pais e irmãos e para 
fortes laços de fraternidade com a família. 
 

Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Distanciamento 
• Autocontrole 

 

Sessão 12: participaram cinco pacientes dessa sessão, com a faixa etária média de 

14,6 anos. Foi utilizada a Audição Musical como experiência principal. Para esta sessão, 

escolhi dez estilos musicais contrastantes e diversas “expressões faciais” que representassem 

alguma sensação, por exemplo, uma que denotasse alegria, gargalhada, tristeza, vazio, entre 

outras. Na sessão, os 10 estilos musicais foram colocados, um de cada vez. Ao ouvir 

determinado estilo musical, o paciente deveria perceber qual sensação aquela música 

despertava e, conseqüentemente, escolher uma “expressão facial” que representasse aquela 

sensação evocada pela música. Objetivos: promover a receptividade entre os adolescentes e 

terapeutas; estimular a auto-observação, ou melhor, estimular a percepção do paciente em 
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relação à música (o que a música pode provocar “em mim”?), bem como evocar estados e 

experiências afetivas. 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

1) 8 baianão (Mega broxas) 
2) Vê se toma juízo (Bruno e Marrone) 
3) Carro Velho (Ivete Sangalo) 
4) Alleluia (Haendel) 
5) Heaven’s Guardian (heavy metal) 
6) Alanis Morissette (internacional) 
7) A mosca (Jequitibá) 
8) Silêncio – pausa 
9) Cai, cai balão (infantil) 
10) Vou deixar (Skank) 

A expressão dos 
pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

Inicialmente, os pacientes ficaram olhando uns para os outros, 
pareciam perguntar que estilo de música era aquele. No primeiro estilo, 
predominou a expressão de “gargalhadas”. Quando foi colocada a 
música sertaneja, parece que a escolha foi mais rápida e a feição mais 
freqüente foi “pensativa”. No axé, os pacientes escolheram mais 
rápido ainda e colocaram “notas musicais / gargalhadas”. Na música 
para coro e orquestra, os pacientes colaram expressões de “pessoas que 
cantavam com alegria”. Já no Heavy Metal, a escolha foi um pouco 
mais demorada, parece que eles ainda não tinham ‘absorvido’ o estilo 
musical, colando “gargalhadas / indecisão”. Na metade dos estilos 
musicais, na sexta canção, o grupo começou a interagir, a comparar e 
discutir entre si. Surgem balões subindo, dúvidas e sorrisos. Quando é 
feito o silêncio, os pacientes começaram a sorrir, a conversar e 
questionar cadê a música... e disseram “ah eu vou colocar isso” / “vou 
colocar nada”. Colaram expressões pensativas, de choro e de alegria. 
Na música infantil, alguns pacientes começaram a cantar, colocando 
algumas figuras de acordo com a letra, balões e crianças chorando. Na 
música final, um pop rock, ouve-se mais vozes cantando junto com o 
CD e a continuação do canto mesmo após o término do estímulo 
musical.  
Parece que quanto mais conhecida era a música, mais fácil era a 
identificação com as expressões e, conseqüentemente, com as 
sensações e/ou emoções. Diferentes sensações ou expressões foram 
apresentadas: alegria, vontade de chorar, sorrir, ou até mesmo o ficar 
pensativos, talvez por não conseguirem definir ao certo o que aquela 
música despertava. Quando as canções terminaram, eles ficaram 
reclamando que queriam mais. Então, foi sugerido que escolhessem 
uma música para finalizar a sessão e eles escolheram “A mosca”, com 
sorrisos, brincadeiras e adivinhações em relação ao próximo 
personagem da música. 
Constata-se que os pacientes puderam conversar entre eles, fazer 
piadas e desenvolver outra atividade. O lúdico proporcionou aos 
pacientes momentos de distração e um momento de distanciamento do 
contexto de dor e de sofrimento. Outra paciente, apesar de dizer que 
estava bem, saiu no meio da atividade, a mesma que colocou um 
sorriso ao ouvir o silêncio. Parecia querer ficar sozinha, em seu quarto. 
Anteriormente à sessão, alguns pacientes apresentaram resistência em 
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ir para o atendimento grupal, mas ao participarem da sessão, queriam 
mais. Puderam perceber que, mesmo diante do sofrimento, foi possível 
sorrir e brincar. 
 

Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Evitação / distração 
• Fuga-evitação 
• Reavaliação positiva 

 

Sessão 13: participaram dois pacientes, com faixa etária média de 14 anos. Foram 

utilizadas a Re-criação Musical e a Composição Musical (como experiência principal). 

Inicialmente, levei uma canção “Enquanto houver sol” (Titãs), para que as pacientes 

pudessem cantar junto com o CD, tendo uma escuta atenta à letra da música. Após a Re-

criação Musical, foi entregue às pacientes uma cartolina recortada em forma de sol, bem 

como canetinhas, revistas, lápis, giz de cera, entre outros recursos, para que elas 

completassem a frase “Enquanto houver sol, ainda haverá...”. Objetivos: permitir a reflexão 

sobre temas terapêuticos, sobre o que é possível e sobre o que se tem, explorando idéias, 

pensamentos e experiências afetivas. 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

Enquanto houver sol (Titãs) 

A expressão dos 
pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

Foi solicitado às pacientes que completassem a frase “Enquanto houver 
sol, ainda haverá...” e elas responderam que ainda haverá vida, família, 
caminho...  
Na cartolina, uma paciente escreveu “Enquanto houver sol, haverá 
vida, alegria, paz, noite e dia, colando duas figuras: uma paisagem, 
com uma criança brincando em cima do livro e outra uma mulher com 
um buquê de flores. A paciente explicou que “aqui é a paz, tem vida”, 
referindo-se à criança. “E aqui são as flores, só”, referindo-se ao 
buquê: 
 

 
Figura 11: Painel “Sol 1”, sessão 13 
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Figura 12: Recorte do Painel “Sol 1”, sessão 13. 

 
Já a outra paciente, um pouco mais acanhada não quis se pronunciar. 
Pedi permissão para a leitura, havendo o consentimento da paciente, 
que escreveu: “em cada um de nós aonde Deus colocou” (colando um 
sol dentro do outro): 

 
Figura 13: Painel “Sol 2”, sessão 13. 

 
Constata-se que as pacientes puderam refletir sobre o que estavam 
vivenciando “aonde Deus colocou” e avaliar a situação no hospital, 
pois enquanto houver sol haverá vida, haverá saída, esperança, alegria, 
paz, bem como um caminho melhor. Reforçamos o valor do sol, da 
esperança, da presença de vida em cada um de nós e que mesmo em 
dias nublados, cheio de nuvens, o sol está ali presente, brilhando, com 
vida.  
Procuramos despertar a consciência dos pontos negativos, mas 
principalmente, valorizar os pontos positivos.  
Parece que a segunda paciente tentou manter os seus sentimentos 
consigo, não se abrindo para o grupo. Durante toda a atividade não 
quis expor seus sentimentos, expectativas, crenças, vontades, em uma 
situação de autocontrole. Entretanto, de acordo com a sua gravura “há 
um sol em cada um de nós aonde Deus colocou”. 

 
Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Reavaliação positiva 
• Reestruturação cognitiva 
• Autocontrole 
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Sessão 14: participou dessa sessão uma paciente de 16 anos. A experiência 

principal foi a Composição Musical. Antes de chegarmos à composição musical, fizemos um 

jogo musical. Este consistia na escolha da paciente de um trecho de qualquer música a ser 

cantado; enquanto este trecho era cantado, uma bola passava entre os presentes (nesse caso, a 

paciente, eu e a co-terapeuta). Ao final do trecho musical, quem estivesse com a bola deveria 

retirar uma pergunta que estava em cima da mesa e respondê-la. As perguntas foram 

constituídas por perguntas do dia a dia e tinham como objetivo conhecer os gostos, as 

preferências de cada um, tais como: Um lugar que você gosta; Onde você nasceu; Uma coisa 

que você mais gosta de fazer; Uma comida que você gosta; Uma palavra bonita; Um herói, 

entre outras. Após o jogo, foi sugerida à paciente a elaboração de uma composição musical, 

pois no momento da visita ao leito, realizada por mim todos os dias antes do atendimento 

musicoterápico grupal, a paciente queixou-se de maus pensamentos. A composição musical 

parecia ser a experiência musical musicoterápica mais adequada a ser utilizada no momento. 

Cabe ressaltar, que o tema da composição foi escolhido pela paciente. Objetivos: desenvolver 

habilidades para solucionar problemas de forma criativa através da composição musical; 

comunicar experiências internas e explorar temas terapêuticos, entre eles as possíveis 

angústias trazidas anteriormente pela paciente no momento da triagem. 

Música 
vivenciada no 
setting 

Composição:                     Força para vencer 
 

Medo de acontecer o que aconteceu 
Naquele dia, sentada, conversando com minha mãe 

Senti uma dor, parecendo que ia partir 
Mas veio o Senhor e me ajudou 

Me tirou daquele lugar aonde estava 
No vale da sombra da morte 

Senti muito frio e uma tristeza 
E hoje estou confusa nos meus pensamentos 

Esqueço as coisas, fico nervosa 
Sem saber o que fazer 

Mas sei que o Senhor vai me dar força para vencer 
Superar tudo isso que eu sinto (2 x) 

 
A expressão dos 
pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

A composição foi realizada com base nas frases melódicas e relatos 
trazidos pela paciente. À medida que a paciente relatava sua 
experiência, a música era composta, numa empática parceria entre 
paciente e terapeutas. Através da Composição Musical, a paciente pôde 
expressar seus medos e angústias vivenciados anteriormente, através 
do canto. Em seguida, a paciente foi acolhida em sua angústia e 
encorajada a ter um olhar mais positivo sobre a situação, pois apesar da 
experiência e sensação de morte, ela ainda está viva e com esperança 
de superar tudo isso que sente. Também, discutimos a importância da 
fé e da força que a paciente tem carregado durante todo o seu 
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tratamento. Ambos os aspectos tem ajudado a paciente a superar tudo o 
que está vivenciando. Salientamos a fé, a esperança e a força como 
atributos que poderão ajudá-la a entender e aceitar esses momentos de 
confusão, de nervosismo, visando a superação.  
Ainda, acolhemos a seriedade e a consciência da paciente, em relação 
aos seus problemas e sofrimento. Parece que através do cantar, a 
paciente buscou uma força dentro de si, entoando a dor e a vontade de 
superação, através do cantar. O canto é um elemento especial para esta 
paciente, já que seu sonho é ser cantora evangélica, como relatado na 
sessão 05.  
Ao final do atendimento, a paciente expõe “foi bom, estou saindo bem, 
com mais força, porque cada vez que faço algo diferente me dá força 
para vencer”. 
 

Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Reestruturação cognitiva 
• Reavaliação positiva 

 

Sessão 15: participaram três pacientes, com faixa etária média de 15 anos. As 

experiências musicais musicoterápicas utilizadas foram: Improvisação Musical livre e Re-

criação Musical. Inicialmente, foi solicitado aos pacientes que se apresentassem com os 

instrumentos musicais e, que em seguida, fizessem uma improvisação musical livre com os 

instrumentos e/ou com a voz. Após a Improvisação Musical, foi entregue a música “Mundo 

pequenino” para Re-criação Musical. A partir do trecho musical “Há um mundo bem melhor, 

todo feito pra você...”, os pacientes deveriam construir/fazer algo, no caso a idéia era 

construir um mundo melhor ou qualquer outro acontecimento elaborado por eles. A 

construção foi realizada por meio de uma folha entregue aos pacientes que continha o título 

“Receita de_______”, esta folha e a canção serviram como dispositivos para a criação. Nessa 

receita os pacientes colocavam uma porção de...; uma pitada de..., um pedaço de... entre 

outros ingredientes, bem como a figura de um lixo, para que fosse jogado fora tudo aquilo 

que não fazia parte da receita ou aquilo que não queriam nesta construção. Objetivos: 

estabelecer um canal de comunicação não-verbal e uma ponte para a comunicação verbal; 

desenvolver a capacidade de intimidade interpessoal; estimular a criatividade e permitir a 

exploração de conteúdos internos e desejos contidos, através da “receita”.  

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

Dois momentos de Improvisação Instrumental Livre 
Mundo Pequenino 
Canções para o encerramento escolhidas pelos pacientes: 
Eu amo mais você (Catedral) 
Noites traiçoeiras (Anjos de Resgate) 
Catedral (Zélia Duncan) 

A expressão dos Durante as improvisações, dois pacientes se olham constantemente, 
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pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

numa mútua interação, ao contrário de um paciente que mantinha o 
olhar voltado para si. Mesmo após várias tentativas de integração, o 
paciente continuava em seu mundo.  
Ao serem questionados como foi participar da vivência, uma paciente 
relata que o primeiro momento da Improvisação foi bom, que sentiu 
paz. O outro disse que gostou, sentiu melhora. E o que estava “fechado” 
disse que distraiu um pouco, acalmou. Observa-se, nessa sessão, que o 
último paciente estava muito agitado e fora do grupo, tocando sozinho, 
sem olhar para ninguém; os outros olhavam para ele e sorriam, pareciam 
não entender. Em seguida, a música “Mundo Pequenino” foi cantada e 
entregue a “Receita”.  
Uma paciente fez a receita da União, colocando uma colher de fé, uma 
xícara de amor, uma xícara de paz, uma porção de alegria, pedindo 
para bater tudo junto e levar ao forno. Jogando no lixo a tristeza,a dor 
e o desespero. O outro fez a receita da Felicidade, com uma colher de 
amizade, respeito, sinceridade, atenção e bondade, jogando no lixo 
tudo de ruim. Já o paciente que se encontrava mais disperso, ao realizar 
a receita, não parava de perguntar o que eram aqueles desenhos e fez 
uma receita para Acalmar os nervos, colocando um copo de leite gelado, 
duas colheres de açúcar, colher para mexer o leite, uma xícara para 
colocar o leite e a lata de leite no lixo. 
Este último paciente permaneceu bastante introspectivo durante a maior 
parte da sessão. Parece que não se deixou levar pela vivência, 
enclausurado em seu mundo, não se envolvendo com o grupo e com a 
atividade. Parecia manter certo autocontrole. Quando perguntei o que 
aquilo significava para ele, o paciente pontuou que quando sua mãe 
encontra-se nervosa ela prepara um leite gelado com açúcar. Neste 
momento, passamos a entender o que significava o leite gelado com 
açúcar para acalmar os nervos. 
Os outros dois pacientes construíram uma receita de união e felicidade, 
podendo repensar suas vidas, seus desejos e aspectos que não queriam 
para suas vidas, jogando no lixo “tudo de ruim”.  

Possíveis relações 
com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Distanciamento 
• Autocontrole 
• Reestruturação cognitiva 

 
 

Sessão 16: participaram dessa sessão cinco pacientes, com faixa etária média de 

14,2 anos. Foi utilizada a Composição Musical com experiência principal.  Após os 

esclarecimentos de que essa seria a última sessão grupal, foi dada a seguinte consigna: “hoje 

nós iremos fazer uma composição musical, com o tema: como foi participar do grupo de 

musicoterapia, fazer música”. Por ser o último atendimento, este tema foi escolhido a fim de 

se ter um feedback de como foi participar do grupo de musicoterapia. Isso só foi possível 

porque os pacientes não eram novatos, ou seja, os pacientes presentes nesta sessão já eram 

participantes da pesquisa. Objetivos: desenvolver habilidades de planejamento e organização, 
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comunicar experiências internas e sintetizar, por meio da composição musical, quais os 

benefícios que o grupo de musicoterapia pode ter proporcionado aos adolescentes 

hospitalizados. 

 

Músicas 
vivenciadas no 
setting 

Nossa vida 
Foi bom fazer mais amigos 

Compartilhar os segredos da vida 
Coisas do coração do dia a dia 

 
Quando saio daqui vou encontrar os amigos que eu fiz no hospital 

Lá eu festejo a melhora com a família 
Vou a Igreja cantar e louvar ao meu Senhor 

Pois me dá paz, alegria e muita fé (2x) 
 

Aí eu volto pro hospital 
Encontro meus amigos e pergunto como estão 

Dou-lhes mais força pra superar os problemas que enfrentamos 
E em frente nós vamos superamos e vencemos (2x) 

 
A expressão dos 
pacientes no 
grupo e conteúdos 
emergidos 

No momento em que a composição era feita, um dos pacientes, ficou em 
seu mundo, sem conversar ou dar sua contribuição na composição 
musical. Este paciente foi um dos que mais participou dos atendimentos 
grupais, inclusive da sessão anterior (com a receita para “Acalmar os 
nervos”). Quando o mesmo foi informado sobre o encerramento do 
grupo de musicoterapia, desde a sessão antecedente, manifestou certo 
distanciamento do grupo. Na sessão passada ele, no teclado, não se 
integrou ao grupo e nem nessa, já que ficou o tempo inteiro escrevendo 
em um papel. Os outros quatro pacientes participaram compondo a 
canção, havendo um pouco de cada um na formação do todo.  
Nessa canção, os pacientes expressaram o apoio dos amigos e da família 
vivenciado em suas vidas, seja no hospital ou lá fora, na igreja. Através 
dos atendimentos grupais em musicoterapia os pacientes passaram a 
conhecer uns aos outros, ampliando sua rede de amigos. Tiveram a 
oportunidade de compartilhar as realidades e os segredos da vida, bem 
como seus sentimentos. 
Ainda, mesmo diante da dor e do sofrimento, os pacientes tentaram ver 
o outro lado da situação, pareciam buscar uma re-significação ‘de’ e 
‘em’ suas vidas. Tiveram um olhar positivo sobre a hospitalização, 
sobre a vida e, principalmente, sobre os amigos. Também, nos 
momentos de re-internações, os pacientes encontravam seus amigos 
para dar-lhes força e superar os problemas que enfrentavam juntos. 
A sessão foi encerrada no posto de enfermagem com os pacientes 
cantando para os todos da Onco-pediatria a “Nossa vida” (escolha feita 
por eles). 
Cabe ressaltar que esta canção apresenta um ritmo lento e estilo 
religioso. 
 

Possíveis relações • Distanciamento 
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com as estratégias 
de enfrentamento 
ao estresse 

• Apoio social 
• Reavaliação Positiva 

 

Durante os atendimentos grupais de musicoterapia, os pacientes trouxeram 

diversos conteúdos que podem ser considerados pensamentos e situações estressantes 

(solidão, saudade, falta da família e amigos, a hospitalização, a doença entre outros). Estes, ao 

entrarem em contato com essas situações, utilizaram alguma estratégia para enfrentar a 

situação estressora revelada naquele momento. Sendo assim, os pacientes participantes do 

grupo, ao utilizar a música, em musicoterapia como terapêutica auto-projetiva, apresentaram 

estratégias de enfrentamento ao estresse focadas tanto na emoção (que são ações ou 

pensamentos destinados a remover ou amenizar efeitos emocionais decorrentes da situação 

estressora) quanto no problema (que são as ações ou pensamentos destinados a combater 

diretamente a situação estressora) (LAZARUS & FOLKMAN, 1984).  

As estratégias focadas na emoção apresentaram-se com maior freqüência (68,2%) 

durante as sessões musicoterápicas, incluindo: a “reavaliação positiva”, “fuga-evitação”, 

“evitação-distração”, “distanciamento”, “autocontrole”, “apoio social” e “expressão 

emocional”. Os pacientes apresentaram, com menor freqüência (31,8%), as estratégias 

focadas no problema, incluindo: “reestruturação cognitiva”, “resolução de problemas”, 

“estratégias cognitivas” e “enfrentamento confrontativo”38. No total, 11 (onze) estratégias de 

enfrentamento ao estresse foram emergidas durante os atendimentos grupais de musicoterapia 

e serão apresentadas, no Gráfico 1, em uma escala de 0 a 100, considerando-se as 16 sessões 

grupais de musicoterapia como 100%.  

 

 

                                                 
38 A categorização das estratégias de enfrentamento ao estresse focadas no problema e na emoção foi discutida 
no item “2.3.4 Estratégias de enfrentamento ao estresse”. 
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Gráfico 1 – Estratégias de enfrentamento ao estresse emergidas durante os atendimentos grupais de 
musicoterapia39. 
 

O gráfico acima apresenta o percentual de cada estratégia de enfrentamento ao 

estresse emergidas durante as sessões grupais de musicoterapia. A Reavaliação Positiva, o 

Apoio Social e Reestruturação Cognitiva apresentaram-se em 43,75% das sessões grupais de 

musicoterapia. O Distanciamento em 31,25%. As Estratégias cognitivas, Evitação/Distração e 

o Autocontrole em 25%. A Fuga-evitação e o Enfrentamento confrontativo em 12,5% e a 

Expressão emocional e a Resolução de problemas de forma crítica em 6,25% das sessões 

grupais de musicoterapia. 

As estratégias de enfrentamento ao estresse foram emergindo a cada encontro, a 

cada atendimento grupal de musicoterapia, de acordo com o perfil e contexto vivenciado por 

cada paciente presente na sessão e com as experiências musicais musicoterápicas utilizadas. 

Tanto as estratégias de enfrentamento ao estresse, quanto as experiências musicais 

musicoterápicas não apareceram de forma seqüencial e previsível, devido ao acolhimento das 

                                                 
39 Veja no Anexo VI, em quantas e em quais sessões tais estratégias de enfrentamento ao estresse apareceram, 
bem como o seu referido percentual. 
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necessidades emergenciais dos pacientes, bem como das características pessoais de cada 

participante do grupo de musicoterapia. No Anexo VII, uma correlação entre sessão, 

experiência musical musicoterápica principal e estratégias de enfrentamento ao estresse foi 

feita, em busca de direcionamento dos resultados encontrados. 

Na tentativa de responder ao objetivo geral desta pesquisa, como a musicoterapia 

pode auxiliar o paciente portador de câncer a desenvolver estratégias de enfrentamento ao 

estresse durante a hospitalização, algumas relações foram estabelecidas. As estratégias de 

enfrentamento ao estresse serão correlacionadas com as experiências musicais 

musicoterápicas utilizadas (Composição Musical, Re-criação Musical, Audição Musical e 

Improvisação Musical), bem como com os conteúdos emergidos em cada sessão. Cabe 

ressaltar que, neste trabalho, as quatro primeiras estratégias de enfrentamento ao estresse 

(Reavaliação Positiva, Apoio social, Reestruturação Cognitiva e Distanciamento) serão 

discutidas, por se apresentarem com maior freqüência nas sessões grupais de musicoterapia. 

Além disso, as análises e as discussões realizadas aqui neste trabalho, não extrapolam o 

setting  musicoterápico, portanto, refere-se ao ocorrido momentaneamente, não sendo possível 

afirmar que tais estratégias de enfrentamento perduraram pós-sessão. 

 

4.3.1 A Reavaliação Positiva 

 

A “Reavaliação Positiva” apareceu em 7 sessões grupais de musicoterapia (1-4-8-

12-13-14-16), representando um percentual de 43,15% em relação ao total de atendimentos 

grupais. Em 5 das 7 sessões, nos quais a Reavaliação Positiva se fez presente, a experiência 

principal utilizada foi a Composição Musical. A partir deste dado, surgiu o questionamento, 

será que a Composição Musical pode auxiliar o desenvolvimento da Reavaliação Positiva?  

A Reavaliação Positiva, segundo Lazarus (2006), é entendida como uma mudança 

ou crescimento em um caminho melhor; a pessoa acha uma nova fé e saí da experiência 

melhor que quando entra na mesma. Seria possível a Composição Musical auxiliar o paciente 

adolescente achar uma nova fé e sair da experiência, da sessão melhor que quando entrou? 

Resposta difícil de ser respondida, uma vez que a utilização e/ou desenvolvimento, de tal 

estratégia, dependerá de aspectos característicos de cada paciente (DELL’AGLIO & HUTZ, 

2002; LAZARUS & FOLKMAN, 1984; LAZARUS, 2006; MURTA, 1998; 2005).  Contudo, 

é possível sim, estabelecer uma correlação satisfatória entre Composição Musical e 

Reavaliação Positiva, já que a certa regularidade nos aponta para a questão acima elaborada. 
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Refletir sobre Composição Musical é discorrer sobre um processo de construção, 

edificada com base em desafios, que necessitam ser superados e vencidos, por meio da 

concentração e da imaginação. Geralmente, uma composição musical tem a princípio temas 

que flutuam e soam dispersos no setting musicoterápico, sobre um continuum de idéias 

caóticas.  

De acordo com Bruscia (2000), a composição musical possui algumas 

características particulares: 1) o paciente, geralmente, faz a letra e o musicoterapeuta auxilia 

na elaboração da melodia e/ou harmonia; 2) tem como um de seus objetivos o 

desenvolvimento de habilidades de planejamento e organização, bem como um explorar de 

idéias e experiências internas e a comunicação de temas terapêuticos através das letras 

compostas pelo paciente. Dessa forma, compor uma canção é expor algo que vem de dentro 

de si, numa lógica que apresenta começo, meio e fim.  

Nas cinco sessões em que a composição foi utilizada, os pacientes, no início 

mostravam-se acanhados, com sorrisos “ocultos”, frases resumidas, palavras soltas, sem muita 

expressão verbal. Ao ser solicitada a composição musical, frases deveriam ser construídas e 

um raciocínio lógico desenvolvido. Na medida em que os pacientes se envolviam com as 

atividades musicais, transformavam frases curtas em orações; palavras contidas em uma 

seqüência lógica musical, carregada de significados e de sentimentos. Em um ato de 

acolhimento e ressonância mútua, os pacientes buscavam uma harmonia entre as diversas 

preferências musicais e optavam por aquelas que faziam parte da mais íntima esfera do grupo. 

Escolhiam, dessa maneira, o ritmo, o tom, as frases e as palavras que deveriam compor aquela 

‘canção de todos’. Ao final da composição musical, os pacientes elegiam um título, algo que 

pudesse retratar ou resumir a mensagem deixada por eles. Havia uma transposição de palavras 

para frases significativas, promovendo a reflexão e ressonância entre os próprios pacientes 

sobre suas vidas e suas vontades emergentes.  

Ao comporem e entoarem suas composições, os pacientes tiveram a oportunidade 

de desvelar e reconhecer seus sentimentos e sensações significativas naquele momento, 

através do musical. Transformar palavras em música, nem sempre expressas pelo verbal, 

denotava, geralmente, um constante contraponto entre razão e emoção. Entretanto, a letra, a 

melodia, o ritmo e a harmonia da canção, desvendavam ao final do atendimento, conteúdos 

que mereciam ser refletidos e, até mesmo, reavaliados.  

Dessa forma, de maneira auto-projetiva, as falas, as sensações e os sentimentos 

transformados em melodias e cantos, juntamente com a intervenção das musicoterapeutas, 
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conduziam os pacientes a uma reavaliação do contexto vivenciado, re-significando o caos 

antes estabelecido.  

Os pacientes buscaram a figura de Deus, a fé, o amor, a força e a esperança, nas 

composições musicais, na tentativa de superar a situação vivenciada. Além disso, procuraram 

em Deus um fortalecimento de suas próprias ações e pensamentos, num acreditar em si 

mesmo (“Eu posso”). Puderam reavaliar positivamente a situação vivenciada, reforçando a 

importância da fé, da luta, da esperança, da força, da vontade de viver cada segundo, 

confiando sempre em uma possível saída. 

Através dessa experiência – Composição Musical – principalmente, os pacientes 

puderam conhecer mais suas necessidades, vontades e desejos e encontrar um caminho 

melhor diante do sofrimento experienciado, acreditando em si, em seus pares e em Deus. 

Reavaliaram suas perspectivas em relação à hospitalização, uma vez que o hospital não é mais 

só um local para tratamento, mas, também, um espaço para compartilhar e dar suporte aos 

seus amigos que vivenciam o mesmo desafio, o câncer.  

Assim, por meio da composição musical puderam reconstruir seus pensamentos e 

reavaliar positivamente a situação estressora vivenciada, de acordo com os depoimentos 

relatados por eles no final de cada sessão:“Realmente é mais uma força para gente poder 

encarar a realidade que a gente vive no dia a dia!”(sic, sessão 08). Cantar, escutar e ver sua 

criação (sua obra musical), puderam fortalecer os pacientes, durante as sessões 

musicoterápicas, já que os mesmos experienciaram sensações e sentimentos bons, mudando 

seus pensamentos em busca de um caminho melhor (“Eu sei quase tudo pode acontecer... Eu 

estou triste, mas vou vencer. E eu peço força pra sair dessa daqui... E eu sei que posso e vou 

conseguir” sessão 08), transmitindo força, fé e esperança. 

 

4.3.2 O Apoio Social 

 

A estratégia “Apoio Social” apareceu em 7 das 16 sessões grupais de 

musicoterapia, representando um percentual de 43,15% em relação ao total de atendimentos 

grupais. No Apoio Social a pessoa conversa com outras para saber mais sobre a situação, pede 

conselhos para alguém que respeita e/ou dialoga com alguém que pode fazer algo de concreto 

em relação ao problema. Ainda, podem buscar outra pessoa com um comportamento não 

agressivo, pedindo conforto, desabafando e/ou falando sobre seus problemas emocionais 

(DELL’AGLIO & HUTZ, 2002; LAZARUS, 2006). 
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Diante dessa contextualização, fiquei pensando que o próprio fato de os pacientes 

terem participado do grupo, saído das enfermarias e irem ao encontro de seus pares, trocando 

informações, seria uma busca de apoio social utilizada pelo paciente adolescente participante 

da pesquisa. Entretanto, percebi que durante as sessões, alguns pacientes não trocavam 

confidências. Mesmo participando do grupo, apresentaram, durante as sessões de 

musicoterapia, fugas e um comportamento esquivo, não compartilhando seus sentimentos e 

angústias.  A exigência por busca de um apoio social efetivo, reduziu o número de 16 para 7 

sessões, de números 1-3-4-5-8-10-16. Nestas sessões, os pacientes dividiram seus 

sentimentos, suas dores, suas vidas, confiando em seus pares, considerando-se, portanto, uma 

efetiva busca de Apoio Social. Duas experiências musicais musicoterápicas estiveram 

diretamente ligadas a esta estratégia: a Re-criação Musical e a Composição, em 3 sessões 

cada. Logo, qual seria a relação existente entre Re-criação Musical e Apoio Social, bem como 

Composição Musical e Apoio Social e os conteúdos emergidos? Vejamos a seguir. 

A Re-criação Musical tem como particularidade a reprodução de algo já 

conhecido ou existente, ou seja, um modelo pronto é re-criado. Ela tem como um de seus 

principais objetivos: promover a identificação e empatia com os outros e desenvolver 

habilidades de interpretação e comunicação de idéias e sentimentos (BRUSCIA, 2000). 

Geralmente, as pessoas escolhem as canções tocadas na mídia e de acordo com sua 

preferência musical. No tocante a esta preferência, constata-se que o gostar de um pode ser 

extremamente desagradável para o outro.  

Nas sessões grupais de musicoterapia, em que a re-criação musical era utilizada, 

não havia, entre os adolescentes, uma empatia musical. Os pacientes no setting 

musicoterápico apresentaram preferências musicais diferentes, como: pop rock versus 

sertanejo. A identificação musical entre seus pares, geralmente, era inexistente. Se não havia 

uma empatia musical entre os pacientes participantes da pesquisa, não havia, por conseguinte, 

um ISO Grupal (BENENZON, 1985), que identificasse este grupo. Como poderia a Re-

criação Musical possibilitar o desenvolvimento do Apoio Social então, já que necessita de 

empatia, confiança? 

Nesta pesquisa, o compartilhar do grupo através da Re-criação Musical, somente 

foi possível quando pequenos trechos musicais, com temas comuns a todos os pacientes, 

foram re-criados.  A partir desses pequenos trechos musicais comuns, os pacientes 

conseguiram dividir, desabafar e comunicar seus anseios uns com os outros, estabelecendo, 

em seguida, possíveis diálogos com o grupo. Caso contrário, a Re-criação Musical ficava no 

campo da distração ou do isolamento, sem partilhas. Ao cantarem juntos os trechos musicais, 
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os pacientes puderam compartilhar a dor e a esperança, criando um espaço de ressonância 

entre eles. Após a re-criação de trechos musicais, temas como deserto, solidão, o estar longe 

da família, a hospitalização e o silêncio foram discutidos e compartilhados entre os pacientes, 

numa rede imbricada de processos e ajuda mútua. 

Além disso, outro aspecto da Re-criação Musical pode ser considerado positivo 

em relação ao apoio social. Muitas vezes, o adolescente sozinho, fechado em seu quarto, ao 

participar do grupo e re-criar canções conhecidas, sentia apoio necessário ‘do’ e ‘no’ grupo 

para partilhar o significado dado àquelas canções escolhidas. Os pacientes, por meio das 

canções, desvelavam lembranças guardadas, deixando vir à tona a solidão e o sofrimento 

causado pela distância da família e dos amigos. O cantar em conjunto pode ter favorecido um 

suporte emocional e social do paciente adolescente que se via, muitas vezes, isolado. Mas 

como seria possível dentro de um único hospital, dividindo o mesmo espaço, os pacientes 

desconhecerem seus pares? Isto era possível, já que os adolescentes não “passeavam” em 

outras enfermarias. Através do grupo de musicoterapia, os pacientes puderam fazer novos 

contatos, ampliando a rede de amigos.  

Além disso, os pacientes, naquele espaço terapêutico de segurança, 

compartilhavam suas ansiedades, dores e dúvidas e ao mesmo tempo acolhia a angústia e o 

sofrimento do outro, dando suporte emocional e conforto aos seus “amigos”. Os pacientes no 

grupo desempenhavam, assim, dois papéis, ora de expositor de sentimentos, ora de ouvinte.  

Já o apoio social, por meio da Composição Musical, foi favorecido pelo fazer 

junto. No momento em que a Composição Musical era proposta, ocorria um entrelaçar de 

idéias, fatos, vontades e desejos dos pacientes envolvidos no ato de compor, em um mesmo 

espaço. Quanto mais informações fossem trocadas entre eles sobre suas preferências, gostos, 

vontades, mais colocariam no papel algo coerente, que pudesse representar aquele momento, 

na canção. Ao expor suas idéias e compartilhar aspectos de suas vidas, deveriam estar abertos 

para receber críticas e, principalmente, respeitarem os espaços e idéias dos outros. Um 

trabalho cheio de trocas, de partilhas e de descobertas mútuas. 

Ao finalizar a canção, os pacientes se sentiam realizados e, ao mesmo tempo, 

afoitos para sair da sessão e compartilhar com sua família o resultado da sessão – sua música 

(com o consentimento de todos). Os pacientes puderam repartir com o grupo de musicoterapia 

e com a família não só os problemas, mas também as alegrias e as conquistas. 

Diante da relação de ajuda recíproca, em um processo de co-construção de 

canções e desenhos, os pacientes sentiram-se confortáveis para conversar sobre suas dúvidas e 

rotinas. Abordaram assuntos como: dieta para tomar medicação, fazer cirurgia, punção e 
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espera pelo resultado da biópsia, trocando experiências comuns. O diálogo existente entre os 

pacientes, pós-composição musical, evidenciou uma cumplicidade ímpar, por exemplo, “Tem 

tanta gente que não está passando nem a metade disso daqui e fica reclamando, que isso está 

ruim... Igual ela falou era feliz e não sabia. Por isso que eu perguntei se muda alguma coisa 

em vocês (musicoterapeutas), porque não é só o tratamento que conta, mas só de ver o 

sofrimento das pessoas... poxa eu vou aproveitar... eu podia estar ali, mas eu estou com a 

vida tranqüila eu vou aproveitar!........ eu vou aproveitar cada instante” (sessão 08). 

Além disso, na última sessão, os pacientes adolescentes colocaram na letra da 

canção composta os benefícios proporcionados pelos atendimentos musicoterápicos durante a 

hospitalização. Atribuíram, na primeira estrofe, a importância de se fazer mais amigos e 

compartilhar os segredos da vida. O trocar confidências ultrapassou o âmbito hospitalar, já 

que ao saírem do hospital, destinavam um tempo de suas vidas, para visitar os amigos e 

festejar a melhora. Ao serem re-internados, procuravam novamente seus amigos, numa atitude 

de solidariedade, não minimizando a relação ao hospital ou ao lar. Uma rede imbricada de 

inter-relações em busca de um bem-estar comum a todos, mesmo diante das dificuldades 

oriundas da doença, do tratamento e da hospitalização e em iminência, algumas vezes, de 

morte.  

 

4.3.3 A Reestruturação Cognitiva 

 

A estratégia Reestruturação Cognitiva apareceu em 7 (1, 2, 3, 5, 13, 14, 15) das 16 

sessões grupais, em um percentual de 43,75%. Esta estratégia consiste em um treino de auto-

afirmações positivas, visando uma interpretação realística das situações. O paciente pode ser 

encorajado a fazer uma avaliação lógica da situação, para que se minimizem pensamentos 

catastróficos, aumente o senso de auto-eficácia e diminua estados emocionais associados, 

como a ansiedade, levando-o a perceber os pontos positivos e negativos de uma situação (ao 

invés de interpretar tudo como negativo) (MURTA, 1998). 

A estratégia “Reestruturação Cognitiva” foi favorecida principalmente por duas 

experiências musicais musicoterápicas principais: a Composição Musical em 3 sessões e a 

Re-criação Musical também em três sessões.  

Através da Composição Musical (sessões 01, 13 e 14) foi possível discutir e 

vislumbrar o processo criativo dos pacientes, reforçando ao final da sessão o quão 

significativo é poder perceber a vida sobre outra perspectiva, demonstrada por meio das letras 

das canções ou colagens musicais. 
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As composições musicais, geralmente, começavam com desejos negativos – 

voltar para casa, solidão, medo – e terminavam com pensamentos positivos – de luta e 

superação. Ao iniciarem a composição musical expressando as angústias, o medo da morte 

(“medo de acontecer o que aconteceu”) e o desejo de voltar para casa, levaram os pacientes a 

refletirem sobre outros caminhos, reestruturando tais pensamentos negativos. De que forma? 

Mudaram o rumo da composição, colocando frases positivas e de superação, demonstrando 

uma reorganização interna mental e emocional considerável no processo saúde-doença. 

Os pacientes ultrapassavam as dores, os medos e as angústias, através de uma 

linguagem não verbal, a música. Aquilo que não era expresso, muitas vezes, pelo verbal, no 

início da sessão, era desvelado no momento da canção. Talvez, os pacientes encontraram nas 

melodias acolhedoras e confortantes o suporte necessário para a expressão, minimizando, os 

pensamentos calamitosos e, principalmente, reforçando o senso de auto-eficácia e superação. 

Portanto, a composição musical, em uma seqüência lógica de passado, presente e futuro, de 

mudanças de pensamentos negativos para positivos, denotou uma construção positiva, de 

reestruturação cognitiva.  

Todos estes aspectos, ao final da sessão, eram reafirmados. Os trechos musicais 

que apresentavam frases assertivas e de superação eram reforçados e cantados várias vezes, a 

fim de tornar claro ao paciente a necessidade de acreditar em suas próprias frases de incentivo 

e de solicitação de apoio. Na canção “Força para vencer”, por exemplo, é feito todo um 

trabalho de corpo junto à paciente. Tivemos um momento de acolhimento e escuta aos maus 

pensamentos da paciente (de confusão, ansiedade e nervosismo). Em um segundo momento, 

quando a paciente traz, na canção, sua fé e força para vencer, eu e a co-terapeuta salientamos 

a importância destes dois aspectos em sua vida, ou seja, reforçamos que a paciente carregava 

dentro de si uma força que a ajudava a vencer e a superar os momentos de medo e ansiedade. 

Portanto, mesmo a paciente percebendo sua iminência de morte, reforçamos a sua 

recuperação, na tentativa de favorecer a reestruturação de seu inadequado vínculo 

estabelecido anteriormente com a situação estressora, de quase morte (relatado por ela na 

canção).  

Dessa forma, por meio dos conteúdos presentes nas letras das canções compostas, 

diversos temas relacionados à realidade vivenciada foram discutidos, tais como a solidão, a 

ansiedade e o medo. Esses aspectos foram tratados, mas, sobretudo, salientado a importância 

de manter a esperança ativa dentro de si, em busca de momentos prazerosos e de paz ao lado 

da família e dos amigos. 
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As colagens musicais e reflexões análogas existentes entre sol e vida, escuridão e 

morte, intensificaram uma interpretação mais realística da situação vivenciada, uma vez que, 

independente dos dias nublados, o sol e a vida continuam numa constância, sem parar de 

brilhar e acontecer. Sempre que possível, deixávamos que a canção e o vivenciado durante a 

composição falassem por si (“... cada vez que eu faço algo diferente me dá força para 

vencer”, sessão 08, Paciente Ramira, pós-composição musical). Dessa forma, a composição 

musical, permitia, muitas vezes, uma reestruturação cognitiva por si só, já que permitia ao 

paciente construir sua própria história, sua própria canção.  

Por sua vez, a Reestruturação Cognitiva correlacionada à Re-criação Musical 

como experiência musical musicoterápica principal, só foi possível quando os pacientes eram 

convidados a refletir sobre diversos temas terapêuticos. Se a re-criação musical fosse feita 

com o objetivo lúdico, de promover a distração, os pacientes, por si próprios, não refletiam 

sobre os conteúdos das canções e, muito menos, faziam uma análise ou interpretação realística 

dos temas presentes nas canções. Nas sessões 02 – 05 – 15, o convite a reflexão foi feito. 

Na sessão 02, convidei os pacientes a pensarem sobre o “passado, presente e 

futuro” através de um quadro que seria completado pelas sensações emergidas durante a re-

criação de canções escolhidas por eles. A partir desse convite e a visualização do quadro já 

finalizado, os pacientes puderam refletir sobre a situação “presente”, podendo ter uma 

interpretação mais realística do vivenciado no hoje. Após momentos de discussão e alguns 

relatos, os pacientes chegaram à conclusão de que, apesar das incertezas existentes no aqui - 

agora, há sempre algo que os impulsionam a viver sempre mais; percebendo não só os pontos 

negativos experienciados hoje, mas também os positivos (o tratamento, a busca pela cura, a 

alegria de viver). Na sessão 05, os pacientes foram direcionados a re-criar pequenos trechos 

musicais escolhidos por eles. A partir desse direcionamento, os pacientes puderam refletir 

sobre as pessoas que passaram em suas vidas, sobre o sofrimento que estão vivenciando e, de 

maneira peculiar, sobre a importância de esperar o momento certo para sairem do hospital, 

bem como de cultivar os amigos. Na sessão 15, os pacientes puderam construir, após re-

criarem a canção “Mundo Pequenino”, receitas da união, da felicidade e para acalmar os 

nervos. Puderam repensar e reestruturar seus pensamentos sobre suas vidas, sobre o que 

desejam (de bom) e o que pode ser jogado fora (no lixo). 
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4.3.4 O Distanciamento 

 

A estratégia “Distanciamento” apareceu em 5 das 16 sessões grupais de 

musicoterapia, nas sessões de número 05, 09, 11, 15 e 16, representando um percentual de 

31,25%. Dentre as 5 sessões, 4 foram permeadas pela Re-criação Musical. Isso, 

provavelmente, se deu pelo fato de como ela foi aplicada e/ou do momento em que os 

pacientes se encontravam (abertos ou fechados para adentrar aspectos mais profundos).  

Na sessão 05, a paciente escolhe o trecho da canção “Restitui” para ser ensinado e 

cantado por todos os pacientes – os sonhos que foram embora, os sonhos que se perderam, o 

que era festa e agora é fruto do que já morreu. Após a repetição várias vezes do tema, 

perguntei aos pacientes sobre seus sonhos pessoais e um deles respondeu “sonho quando 

estou dormindo” em tom de gracejo e em uma possível fuga, recusando-se a pensar, refletir 

sobre os sonhos que foram embora, perdidos ou almejados. Em seguida, no mesmo 

atendimento, na canção “Catedral”, é descrito o deserto (correlacionando-o com o momento 

vivenciado, com a solidão, com a falta de frutos) e um paciente verbaliza “o deserto fica em 

outro país, na fronteira, no nordeste”, deixando de lado o aspecto metafórico da letra, 

limitando a discussão ao espaço geográfico.  

Na sessão 09, um jogo com balões foi feito e os pacientes re-criaram diversas 

canções. Algumas canções estavam diretamente ligadas ao problema – doença, tratamento, 

dor, solidão, tempo bom que não volta – só que os pacientes não deram tempo para discutir 

tais temas, passando o balão rapidamente, em um possível movimento de fuga. Outras 

canções escolhidas levavam os pacientes a pensarem ‘sobre’ e ‘em’ outros momentos de suas 

vidas, geralmente, de alegria e de amores. Na sessão 11, a paciente mostrou-se bastante 

distante e pouco envolvida com a atividade. Quando foi questionada de como estava saindo da 

sessão, ela respondeu “daqui seis dias”. A pergunta foi reformulada, colocando a palavra 

atendimento e a paciente respondeu que ia tomar a última quimioterapia dia 29. Então, na 

tentativa de adentrar o espaço oferecido pela paciente – o espaço ‘quimioterapia e saída do 

hospital’, questionamos como a paciente estava se sentindo em relação à última quimioterapia 

e ela disse que bem e que foi bom participar da sessão. Eu e a co-terapeuta percebemos certo 

distanciamento do ocorrido na sessão. A paciente recusou-se a pensar sobre o vivenciado 

durante o atendimento e o tratamento, um não querer compartilhar. Na sessão 15, um paciente 

durante toda a sessão recusou-se entrosar com o grupo, enclausurando-se em seu mundo. 

Apesar de o mesmo construir uma “receita para acalmar os nervos”, constata-se que este 

paciente não quis se envolver ou entrar em contato com seus sentimentos profundos e nem 
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compartilhar com o grupo o que o afligia (no caso poderia ser o término do atendimento 

musicoterápico).  

Nestas sessões, os pacientes apresentaram um comportamento de esquiva e de 

fuga. Diante das canções re-criadas, os pacientes não quiseram ou não estavam preparados 

para pensar sobre a situação vivenciada ou deram menos importância aos questionamentos 

feitos, recusando-se a refletir sobre os temas que emergiram.  

Muito há ainda o que se discutir sobre estratégias de enfrentamento ao estresse e 

experiências musicais musicoterápicas, ficando como sugestão para trabalhos futuros o estudo 

da relação entre elas. Na tentativa de visualizar a relação existente entre experiência musical 

musicoterápica principal com as estratégias de enfrentamento ao estresse, três gráficos serão 

apresentados. 

 

a) Quanto à Composição Musical: 

 

 
Gráfico 2 – Correlação estabelecida entre Composição Musical e as estratégias de enfrentamento ao estresse 
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Observa-se, no Gráfico 2, a correlação estabelecida entre a Composição Musical e 

as estratégias de enfrentamento ao estresse. Nas 7 sessões onde a Composição Musical foi 

utilizada como experiência musical musicoterápica principal, 9 estratégias de enfrentamento 

ao estresse apareceram. A que mais permeou a Composição Musical foi a Reavaliação 

Positiva, seguida da Reestruturação Cognitiva e do Apoio Social40.  

 

b) Quanto à Re-criação Musical 

 

 
Gráfico 3 – Correlação estabelecida entre a Re-criação Musical e as estratégias de enfrentamento ao estresse. 

 

Observa-se, no Gráfico 3, a correlação existente entre a Re-criação Musical e as 

estratégias de enfrentamento ao estresse. Das 7 sessões onde a Re-criação Musical foi 

realizada como experiência musical musicoterápica principal, 9 estratégias de enfrentamento 

                                                 
40 Veja as discussões realizadas neste capítulo: 5.3.1 A Reavaliação Positiva, 5.3.2 Apoio Social, 5.3.3 
Reestruturação Cognitiva.  
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ao estresse apareceram. A estratégia mais freqüente foi o Distanciamento41 com 21%, seguida 

do Apoio social, Autocontrole e Reestruturação Cognitiva com 16% cada. 

 

c) Quanto à Audição Musical 

 
Gráfico 4 – Correlação estabelecida entre a Audição Musical e as estratégias de enfrentamento ao estresse. 

 

Observa-se, no Gráfico 4, a correlação estabelecida entre a Audição Musical e as 

estratégias de enfrentamento ao estresse. Apenas em duas sessões foi utilizada a Audição 

Musical como experiência musical musicoterápica principal e 6 estratégias de enfrentamento 

ao estresse emergiram. A estratégia mais freqüente foi a Evitação / distração42, com 29%.  

A Improvisação Musical não foi utilizada isoladamente como experiência musical 

musicoterápica, por esta razão não foi criado um gráfico específico para tal experiência. Cabe 

ressaltar que a Composição Musical e a Re-criação Musical foram utilizadas com mais 

freqüência, por melhor adequar ao perfil do grupo em estudo.  

No tocante às outras estratégias de enfrentamento ao estresse: “Atividade 

Agressiva; Aceita responsabilidade; Ação direta; Inação e Aceitação”, apresentadas no 

Quadro 143, não se fizeram presentes no setting musicoterápico. 

                                                 
41 Veja discussão realizada neste capítulo, 5.3.4 O Distanciamento. 
42 Neste trabalho não foi estabelecida uma discussão entre Audição Musical e as estratégias de enfrentamento ao 
estresse, ficando como sugestão para trabalhos futuros. 
43 Item 2.3.4 Estratégias de enfrentamento ao estresse. 
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4.4 Entrevista semi-estruturada realizada com a equipe de enfermagem 

 

A entrevista semi-estruturada com a equipe de enfermagem foi realizada ao final 

dos atendimentos musicoterápicos. Dois pontos foram levantados: a) Os benefícios da 

musicoterapia durante a pesquisa; b) Críticas e sugestões 

 

a) Benefícios da Musicoterapia durante a pesquisa, observados pela equipe 

de enfermagem: 

 

• Ameniza o sofrimento: a equipe de enfermagem pontua que a Musicoterapia 

ajuda a amenizar o sofrimento dos pacientes durante a hospitalização:  

“Eu acho que a música ameniza esse tempo que eles passam aqui dentro, eles 
ficam estressados de ficar aqui dentro né. Eu acho que ameniza... eles ficam mais 
calmos” 
 

• Os adolescentes são agrupados: a equipe relata que através dos atendimentos 

grupais de musicoterapia os pacientes passaram a se agrupar e conhecer uns aos outros: 

“... o que você faz é uma maneira que eles se agrupam, ficam juntos, quando você 
leva eles para ali, você agrupa eles, eles ficam mais comunicativos. Sempre 
quando eu olho, eles estão brincando um com o outro, porque quando eles ficam 
nos quartos eles se isolam, quando você leva eles pra lá eles se agrupam, brincam 
um com o outro, conversam, eu acho que é muito bom o tratamento entre eles. 
Porque você reúne o grupo de adolescentes... tem adolescentes que é mais 
fechado outros mais espontâneos. Igual o ‘Adriel’, o dia que eu fui lá estava 
brincando com a Wanessa. Para você vê quando você termina cada um vai para o 
seu quarto, fica ali o dia inteiro dentro do quarto e quando você leva eles para ali 
eles ficam mais agrupados, eles se conhecem” 
“Eles se conhecem tem mais afinidade quando agrupa eles.... eu percebi que 
quando eles saem, eles ficam mais agrupados, compartilham de alguma forma, 
ameniza!” 
 

• Busca de apoio social A equipe relata que os pacientes, após o atendimento de 

musicoterapia, ficaram mais receptivos e comunicativos com a equipe: 

“Sempre eu falo que eles participam mais no dia a dia, eles se soltam mais um 
pouco com a gente, é essa coisa gostosa... depois do atendimento da 
musicoterapia você chega lá eles te atendem muito melhor, mais tranqüilos. 
Porque os adolescentes aqui são meios rebeldes, não gostam, se impõem e se 
isolam. Então com a musicoterapia o que eu posso observar é que eles ficam mais 
maleáveis... a gente chega conversa, vem abraça, coisa que assim é muito difícil a 
gente receber um abraço do adolescente. Se bem que tem assim aqueles que 
adoram abraçar. Mas eu falo esses mais difíceis, a ‘Ramira’, por exemplo, 
quando ela chegou aqui ela era de um jeito, eu chegava e ela nada... agora é 
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outra ‘Ramira’, ela chegava fechava a cara e eu só chamo ela de grandona. 
Agora ela só me chama de tia grandona, você vê que tem um vínculo... Outra 
coisa... Eu não sei o que está acontecendo com o ‘Wellington’, conversei hoje 
com a psicóloga. Ele está super bem... Se tem, se não tem nada científico 
mostrando que a musicoterapia comprova  a melhora, como é que você não fala 
que não existe uma relação boa entre música e paciente... Eu sou a defensora da 
musicoterapia. É diferente... você vê que é muito bom... são histórias difíceis e 
que com a música eles vão lembrando, amenizando... A gente vê o retorno desse 
trabalho de vocês, os pacientes ficam felizes..”.  
 
A equipe de enfermagem descreveu fatos importantes que corroboram com as 

estratégias de enfrentamento ao estresse apresentadas pelos pacientes no decorrer dos 

atendimentos musicoterápicos grupais. O principal fato relatado foi a “busca de apoio social”, 

já que os pacientes, em extensão ao grupo de musicoterapia, ampliaram a sua rede de 

‘amigos’, ficando mais receptivos e entrosados com a equipe de enfermagem. O que torna o 

processo de hospitalização mais ameno e aprazível ao compartilhar, de certa forma, o 

sofrimento com os outros, ou até mesmo, percebendo a alegria e a vida que, apesar de tudo, 

existe nesse contexto.  

  

b) Sugestões e Críticas 

 

A equipe de enfermagem, também, pontuou duas ocorrências importantes: 

• Ampliar o serviço de Musicoterapia: a equipe de enfermagem assinala que a 

demanda é maior do que o número de profissionais musicoterapeutas existentes atualmente na 

instituição. Ressalta que este quadro é composto de uma profissional musicoterapeuta e, 

geralmente, um ou dois estagiários, sendo, portanto, necessária a ampliação da musicoterapia, 

naquele hospital: 

“Só uma musicoterapeuta também não dá, é inviável... tem a TMO, UTI. Eu 
quero falar com minha amiga do hospital, se ela quiser vir ver o trabalho! 
Porque vai ter que ampliar, porque só uma musicoterapeuta não dá! 
“Não temos nada a desejar. Você está parando vai ter continuação? Isso já é 
uma falha...”  
“Lá embaixo, na TMO está precisando muito, lá embaixo com adultos. Deveria 
contratar mais profissional, porque um só não dá!” 
“Vai para um congresso, congresso de Oncologia, de Estresse... isso gera um 
crescimento dentro da pediatria, mas também dentro do hospital inteiro. Ir numa 
reunião científica dessas que ocorre no hospital e falar sobre a pesquisa... cada 
um vai levando para o outro...” 
 

Pode-se notar a necessidade de ampliação do serviço de Musicoterapia prestado 

neste hospital. Há que se considerar nas entrelinhas a importância da Musicoterapia no 
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processo de humanização. Os pacientes estão sedentos de acolhimento e de uma atenção 

especial à sua saúde integral, ou seja, é necessário olhar o paciente não só em aspecto físico, 

mas em toda a sua integralidade (BRASIL, 2004, ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2002a, 

2002b; MORIN, 1998, 1999, 2001a, 2001b, 2001c). E a Musicoterapia, como terapêutica 

auto-projetiva pode ser considerada uma das ferramentas que auxiliem no processo de 

humanização na saúde. 

 

• Relatar, nos prontuários, os serviços prestados pela musicoterapia: a 

equipe ressalta a importância de se relatar nos prontuários os serviços prestados: 

“Vocês dão retorno verbal, mas não relatam no prontuário. Deve relatar na 
prescrição médica, todo mundo relata... a enfermeira, a psicóloga... no 
prontuário. Vocês têm que colocar, porque aí também vem o crescimento, todo 
mundo vai olhar, o médico vai olhar, eu vou olhar. Há relatos tanto na prescrição 
quando nos prontuários. Eu prefiro no prontuário, porque todo mundo vai olhar. 
É um atendimento que você fez, mas eu não estou aqui para passar informação, 
para discutir o que você está fazendo. Às vezes, há o retorno verbal, mas no papel 
já tem uma segurança. A equipe toda vê as atitudes que estão sendo tomadas. O 
prontuário é de toda a equipe, até eu penso que é do médico, mas é de toda a 
equipe” 
“Vocês anotam no prontuário? (Não...às vezes, somente as informações mais 
relevantes). Pois eu acho que deveria, afinal de contas vocês fazem parte da 
evolução do tratamento, porque quando vocês não relatam, parece que não foi 
feito nada. Até mesmo para contratar mais gente” 
 

As sugestões e críticas foram pontuais. A equipe de enfermagem percebeu que a 

demanda é maior que o número de profissionais musicoterapeutas contratados. Isso evidencia 

que os pacientes estão necessitando de atendimentos musicoterápicos, já que a solicitação não 

ocorreu somente na pediatria, mas também no TMO (Transplante de Medula Óssea), na UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva) e em outros andares e apartamentos. Ainda, salientaram a 

necessidade de o musicoterapeuta relatar nos prontuários os serviços prestados pela 

musicoterapia, a fim de que todos os profissionais da saúde tenham acesso às possíveis 

respostas dadas pelos pacientes ao serem atendidos nesse contexto não-verbal, visando um 

trabalho integrado de forma coerente, em um atendimento interdisciplinar com a equipe e de 

complementariedade (ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2002a, 2002b; MORIN, 1998, 

1999, 2001a, 2001b, 2001c).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente estudo “Musicoterapia com adolescentes portadores de câncer: um 

caminho para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse” teve como 

objetivos identificar como a musicoterapia poderia auxiliar o adolescente portador de câncer 

no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse, durante a hospitalização, 

bem como averiguar as possíveis relações existentes entre algumas experiências musicais 

musicoterápicas e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse.   

Devido aos diversos questionamentos relacionados à Musicoterapia Hospitalar, 

principalmente aqueles pertinentes aos seus possíveis benefícios, decidimos realizar esta 

pesquisa, na tentativa de responder a algumas inquietações, bem como gerar conhecimento na 

área. Para tanto, algumas etapas foram percorridas. Inicialmente, o projeto foi elaborado e 

encaminhado à Comissão de Pesquisa da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade 

Federal de Goiás (EMAC/UFG) para o parecer e, em seguida, conduzido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (CEPACCG), para a devida 

apreciação. Após a aprovação do CEPACCG, iniciamos a pesquisa de campo no Serviço de 

Onco-Pediatria do Hospital Araújo Jorge, com pacientes adolescentes portadores de câncer 

com idades entre 12 e 19 anos.  

Como fundamentação teórica, optamos pelo pensamento sistêmico e a teoria da 

Complexidade (ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2002a, 2002b; MORIN, 1998, 1999, 

2001a, 2001b, 2001c), por entender que tais teorias serviam aos meus anseios, enquanto 

pesquisadora e musicoterapeuta. Era essencial fundamentar este trabalho em teorias que 

consideram o indivíduo em sua integralidade, observando suas particularidades, 

potencialidades e inter-relações.  

Além disso, ao acolher a subjetividade como algo inerente à vida humana, o 

processo “saúde-doença” e o ato de cuidar passam a ser vistos de forma mais ampla e 

complexa. Esta visão delega aos profissionais de saúde, aos familiares, aos gestores e co-

gestores e aos demais envolvidos no processo de “cuidar do outro”, uma nova dimensão 

relacional: todos são co-responsáveis e co-autores de um sistema em que se busca alcançar, 

cada vez mais, a humanização, seguindo os parâmetros que constam na Proposta de 

Humanização na Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). 

Em busca de tentar entender e compreender o ser doente, com câncer, utilizamos a 

pesquisa qualitativa, já que este método não estuda apenas o fenômeno, mas sim a 
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significação que esse fenômeno tem para aqueles que o vivenciam. Portanto, a opção pela 

pesquisa qualitativa foi motivada por um querer maior: entender como a musicoterapia 

poderia auxiliar o paciente adolescente portador de câncer no desenvolvimento de estratégias 

de enfrentamento ao estresse, ou seja, como cada ser, em sua subjetividade, poderia utilizar as 

experiências musicais musicoterápicas para enfrentar a situação estressora, contribuindo para 

o seu fortalecimento durante a hospitalização.  

Dessa forma, por entender que essas questões encontram-se no campo das ações e 

das relações humanas e, ainda, dos sentidos e das significações dos fenômenos ligados ao 

viver do homem, o presente estudo procurou conhecer o paciente adolescente portador de 

câncer frente aos fenômenos que ocorrem no contexto vivenciado – de doença e 

hospitalização. No caso deste trabalho, compreender o contexto vivenciado pelo paciente foi 

de suma importância, já que nos possibilitou um convívio com os adolescentes adoecidos e 

uma melhor compreensão do processo saúde-doença, em um ato de acolhimento e ajuda. 

Dessa forma, inferências e procedimentos não poderiam ser adotados sem uma 

prévia análise do contexto, mas sim baseadas nas necessidades e recursos relativos de cada 

indivíduo. As interconexões e inter-relações que a pessoa desempenha com o seu meio foram 

levadas em consideração, a fim de que não houvesse uma visão fragmentada do ser. Portanto, 

tentamos cuidar dos aspectos biopsicossociais do paciente portador de câncer, para que ele 

pudesse ter um melhor enfrentamento da situação vivenciada.  

Na tentativa de responder ao objetivo principal desta pesquisa, vários 

questionamentos foram levantados e alguns pontos reavaliados, os quais merecem ser aqui 

descritos.  

Inicialmente, acreditamos que a musicoterapia poderia auxiliar o paciente 

diretamente no desenvolvimento de alguma estratégia de enfrentamento ao estresse, 

respondendo-se à pergunta “como” isso ocorreria. Entretanto, a cada sessão, a cada 

experiência musical musicoterápica aplicada, uma surpresa, uma nova reação do paciente, 

uma nova forma de agir e enfrentar os desafios impostos.  

Portanto, o caminho a ser percorrido foi sendo refeito no decorrer da pesquisa. 

Antes de identificar como a musicoterapia poderia auxiliar o paciente a desenvolver 

estratégias de enfrentamento ao estresse, foi necessário, primeiramente, averiguar quais 

situações eram consideradas, por eles, estressoras. Somente assim, poderíamos estabelecer 

uma relação entre esses agentes estressores, o que os adolescentes sentiam em relação a eles e 

as estratégias de enfrentamento ao estresse que eram desveladas nas sessões musicoterápicas, 

a partir das experiências musicais musicoterápicas, momentos em que o paciente fazia 
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contato, resgatando, ali, sensações, emoções e sentimentos. As estratégias de enfrentamento 

apareciam como uma tentativa de encontrar soluções para suas dores, seus medos, desejos e 

expectativas. Uma vez identificadas, elas eram acolhidas e trabalhadas terapeuticamente.  

No decorrer da pesquisa, entretanto, foram surgindo outros questionamentos: a 

Musicoterapia auxiliaria o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse, ou o 

paciente, por si só, já trazia internalizadas tais estratégias e, simplesmente, passava a 

desvendá-las nas sessões de musicoterapia? O paciente já “saberia” a quais estratégias 

recorrer, diante de uma determinada situação estressora? Ao se trabalhar com experiências 

musicais musicoterápicas, que trazem à tona conteúdos do inconsciente, a musicoterapia, 

então, o auxiliaria a fazer contato com um material ainda não apresentado de forma 

consciente, possibilitando, assim, a sua elaboração? E, finalmente, como identificar uma 

estratégia de enfretamento ao estresse em um campo de tanta subjetividade? 

Na tentativa de responder a estes questionamentos, o conceito de coping foi relido 

várias vezes: as estratégias de enfrentamento ao estresse são esforços cognitivos e 

comportamentais, utilizados para lidar com as demandas internas e externas da interação de 

uma pessoa com o ambiente, avaliadas como esgotamento ou excedendo os recursos dela em 

um determinado momento e em um determinado contexto. Na tentativa de manter seu 

equilíbrio emocional, auto-estima e relacionamento com familiares e amigos (LAZARUS & 

FOLKMAN, 1984). 

O contexto era de doença – ‘tratamento, hospitalização, dor, perdas e morte 

iminente’ –, em contraste com um momento de vida geralmente marcado pelo vigor e 

exuberância física – a adolescência (ZAGURY, 1996). O processo de adoecimento, por se 

tratar de uma situação na maioria das vezes inesperada, não previsível, e que remete ao 

desconhecido, provavelmente esgotaria ou excederia os recursos disponíveis pelos 

adolescentes, sendo necessário, portanto, buscar esforços cognitivos e comportamentais para 

lidar com aquela realidade. Dentre os esforços cognitivos e comportamentais, poderíamos 

incluir, também, um maior contato com suas emoções e sentimentos, e a necessidade de 

compreendê-los mais? Aqui, certamente, a Musicoterapia aparece como uma alternativa 

extremamente viável.  

O paciente, no setting musicoterápico, por meio do não verbal, vivenciou 

momentos ímpares, de expressão do seu “eu” interior. A musicoterapia, por ser uma 

terapêutica auto-projetiva, desvelava conteúdos latentes que, muitas vezes, não se conseguia 

revelar através do verbal (esta afirmação fundamenta-se nos depoimentos dos próprios 

pacientes). Quando situações estressantes eram reveladas no setting musicoterápico, aquele 
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paciente, direta ou indiretamente, procurava criar e/ou desenvolver estratégias para enfrentar 

tais situações, tendo a Musicoterapia como facilitadora. 

Também, por meio das experiências musicais musicoterápicas, o paciente pode 

expressar suas características peculiares e utilizar algumas estratégias de enfrentamento ao 

estresse que lhe eram, de alguma forma, familiares e recorrentes. Além dessa possibilidade, 

constatamos que a musicoterapia poderia lhes proporcionar ainda outros caminhos, outras 

alternativas e maneiras de enfrentar as situações estressantes que eram evidenciadas durante 

as sessões. Isso em decorrência, até mesmo, de se tratar de atendimentos musicoterápicos 

grupais nos quais apareciam, muitas vezes, o fenômeno da ressonância. Aqueles conteúdos 

que meu colega de grupo está sentindo e expressando, na maioria das vezes, por meio da 

música (principalmente, das canções) e em seguida, processando através do verbal, reflete em 

mim, fazendo com que eu faça contato e elabore também. Dessa forma, também, a 

musicoterapia poderia estar auxiliando o paciente adolescente portador de câncer a 

desenvolver estratégias de enfrentamento ao estresse.  

Nesse sentido, percebemos que as experiências musicais musicoterápicas de Re-

criação Musical, Composição Musical e Audição Musical auxiliavam os pacientes 

adolescentes portadores de câncer a uma reorganização mental. Essas experiências fizeram 

com que aparecessem, de forma recorrente, a ‘Reavaliação Positiva’, o ‘Apoio Social’ e a 

‘Reestruturação Cognitiva’ e, dependendo do modo como foram aplicadas, permitiu também 

o aparecimento do ‘Distanciamento’. Além disso, através dos atendimentos grupais de 

musicoterapia foi possível uma ampliação da rede de apoio social dos pacientes, os quais, 

durante e após os atendimentos grupais, vivenciaram momentos de ajuda recíproca, em um 

ato de companheirismo e amizade.  

Os pacientes puderam expressar seus problemas de forma criativa, comunicar 

experiências significativas, explorar temas terapêuticos, tais como; ‘solidão, hospitalização e 

esperança’. Em grupo, puderam integrar e desvelar momentos de reciprocidade e conversar 

com pessoas que vivenciavam o mesmo problema, identificando suas dores, apreensões e 

conquistas. Procuramos acolher o paciente em sua integralidade e criar um espaço de 

comunicação não-verbal, capaz de permitir a expressão de seus conteúdos. 

Diante dos conteúdos emergidos nas sessões de musicoterapia, acreditamos que 

foi possível conhecer os conteúdos latentes e a maneira com que os pacientes lidavam com as 

situações estressoras, tendo a música, em musicoterapia, como uma ferramenta auxiliar no 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse, de forma menos invasiva e, 

principalmente, mais criativa. O que significa vida!  
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Algumas situações, certamente, ficaram ainda no campo do “não dito”, 

principalmente aquelas relacionadas à proximidade com a morte ou a um processo de luto 

antecipado. Outras tantas, porém, foram desveladas por meio da música e transferidas para o 

campo daquilo que é possível dizer. Os pacientes, durante as sessões musicoterápicas, iam 

desvelando maneiras de lidar com as situações estressoras, ora fugindo, distanciando-se delas; 

ora refletindo sobre aquelas situações e silenciando-se; ora expressando-se e elaborando. Mas, 

sobretudo, eles permitiram compartilhar com o grupo suas angústias, dores, dúvidas, medos e, 

apesar de tudo, ainda sorrir e encontrar forças para cantar.  

Observamos que as respostas apresentadas nas sessões grupais de musicoterapia 

não se restringiram ao setting musicoterápico. Na entrevista semi-estruturada, realizada com a 

equipe de enfermagem, diversos pontos foram levantados, entre eles: a importância dos 

adolescentes se conhecerem e se agruparem, na tentativa de amenizar e compartilhar o 

sofrimento. Pontuaram, também, que os adolescentes participantes do grupo de musicoterapia 

melhoraram, consideravelmente, o vínculo com a equipe de enfermagem, ficando mais 

receptivos e abertos, aumentando sua rede de apoio. Além disso, percebemos, muitas vezes, a 

necessidade de compartilhar com seus acompanhantes familiares, as canções criadas por eles 

no setting musicoterápico, as quais, em sua maioria, expressavam situações que os afligiam, 

mas, ao mesmo tempo, apontavam soluções. Para os pais, principalmente, isso tinha um 

significado muito especial, de que seu(s) filho(s) continuasse(m) lutando pela vida. 

Sugerimos, ainda, que trabalhos em equipe multiprofissional sejam feitos no 

hospital. Com certeza, se estivéssemos amparados por um fisioterapeuta ou um psicólogo, por 

exemplo, durante as sessões grupais de musicoterapia, alguns problemas, como postura e 

conteúdos internos teriam sido abordados com maior particularidade. Ressaltamos a 

importância de registrar nos prontuários os atendimentos feitos em Musicoterapia, isso trará, 

com certeza, uma maior visibilidade ao trabalho feito com seriedade e embasamento. 

Considerando a extensão dos problemas dos clientes levantados e trabalhados, o 

registro das sessões aqui relatado, fica minimizado diante da vivência dos encontros comigo e 

com a co-terapeuta. Nada é maior do que o encontro e o que foi experienciado nele. 

Esperamos que este estudo possa auxiliar na elaboração de novas pesquisas na 

área da Musicoterapia, ainda carente de um corpo teórico sólido. Também, desejamos que   

estudos continuem sendo desenvolvidos com o objetivo de se estabelecer novas relações entre 

as experiências musicais musicoterápicas e as estratégias de enfrentamento ao estresse, uma 

vez que os resultados encontrados nesta pesquisa mostraram-se bastante interessantes. Além 

disso, cabe verificar a permanência de tais estratégias pós-atendimento musicoterápico, a fim 
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de proporcionar cada vez mais alternativas positivas de enfrentamento às situações 

estressoras. Talvez seja algo a ser considerado como objeto de futuras pesquisas.  

E, para finalizar, escutemos as “vozes” desses adolescentes com câncer...  

  

Foi bom fazer mais amigos 
Compartilhar os segredos da vida 

Coisas do coração do dia a dia 
 
(Trecho de uma canção criada pelo grupo de adolescentes em uma sessão de musicoterapia)  
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ANEXO I 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DO COMITÊ DE ÉTICA EM  PESQUISA  

DA ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esclarecimento 
 
 
 
 

O título desta pesquisa sofreu alteração no decorrer da investigação.  

 

 

Título inicial:  “A Musicoterapia como auxiliar no desenvolvimento de estratégias 

de enfrentamento ao estresse durante a hospitalização de adolescentes portadores de câncer”. 

 

 

Título final:  “Musicoterapia com adolescentes portadores de câncer: um caminho 

para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse”.  

 

 

 

 

 
________________________________ 

Fernanda Ortins Silva 
Pesquisadora Responsável 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

MAIORES DE 18 ANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir e no caso de aceitar fazer 
parte do estudo, assine ao final deste documento. Você deverá assinar duas vias, uma delas é 
sua e a outra da pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de 
forma alguma. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 
pesquisadora responsável Mt. Fernanda Ortins Silva nos telefones: (62) 8473-0384 e (62) 
32028010. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Associação de Combate ao 
Câncer em Goiás/ CEPACCG, pelo telefone 32437050. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
Título do Projeto: “A Musicoterapia como auxiliar no desenvolvimento de 

estratégias de enfrentamento ao estresse durante a hospitalização de adolescentes portadores 
de câncer” 

Pesquisadora Responsável: Fernanda Ortins Silva. Telefones para contato: 
8473-0384 / 3202-8010 

“Sou aluna do Curso de Pós-Graduação em Música, nível mestrado, da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). Estou desenvolvendo uma pesquisa com pacientes 
adolescentes portadores de câncer que estão internados no Serviço de Pediatria do Hospital 
Araújo Jorge. O objetivo deste trabalho é verificar como a musicoterapia pode auxiliar no 
desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse durante a hospitalização. A 
pesquisa acontecerá através de atendimentos musicoterápicos, individuais e/ou em grupo. 
Durante os atendimentos serão trabalhados a expressão sonora, o canto (quando possível), a 
audição musical, a re-criação musical, a composição musical e improvisação musical, entre 
outras técnicas musicoterápicas. Esta pesquisa não trará riscos a você, haja vista não adotar 
nenhum procedimento invasivo ou que coloque em risco a sua integridade psicológica ou 
física. Acredita-se que com os atendimentos musicoterápicos você poderá ter um melhor 
enfrentamento da situação vivenciada, bem como um fortalecimento emocional durante a 
hospitalização. Os atendimentos individuais serão desenvolvidos nas enfermarias, com 
duração aproximada de 40 a 60 min, com a utilização de instrumentos musicais, voz ou 
aparelho de som, e serão gravadas em áudio. Os atendimentos grupais, terão uma duração 
aproximada de 60 a 90 min e serão realizados, em uma sala separada, no mesmo andar em que 
você se encontra, será necessário, portanto, você se locomover até o local. Haverá a utilização 
de instrumentos musicais, voz ou aparelho de som e, também, serão gravadas em áudio. Caso 
necessite de um acompanhamento mais próximo será ampliado o número de atendimentos, ou 
seja, serão oferecidos atendimentos extras, caso necessite de um acompanhamento com 
periodicidade menor do que está previsto na metodologia desta pesquisa. O presente estudo 
terá duração de três meses (janeiro a março), sendo que sua participação será durante o 
período de sua hospitalização. Em nenhum momento haverá a utilização e receita de 
medicamentos ou qualquer outro tipo de procedimento invasivo. Não haverá nenhum tipo de 
pagamento ou gratificação financeira pela sua participação na pesquisa e nem gastos 
financeiros vindos de sua parte. Esclareço que sua participação é voluntária e que poderá se 
retirar da pesquisa a qualquer momento, sem que isto prejudique a continuidade do seu 
tratamento usual neste Hospital. A sua identidade, bem como de outros participantes serão 
mantidas em sigilo. A retirada do consentimento de participação na pesquisa poderá ocorrer 
em qualquer momento e não trará qualquer penalidade ou interrupção do seu tratamento 
hospitalar. Além disso, poderão ser fornecidas informações sobre a pesquisa em qualquer 
momento desta e, em caso, de dúvida poderá recorrer também ao CEPACCG. Este material 
servirá, unicamente, para a realização de estudos, apresentações em eventos e publicações 



científicas. Ressalta-se que os registros ficarão de posse da pesquisadora pelo período de 5 
(cinco) anos, sendo, ao final deste período, incineradas. É dada a garantia de que os dados 
coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão armazenadas para estudos 
futuros. 

 
___________________________________________ 

Fernanda Ortins Silva 
Pesquisadora Responsável 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEIT O 

 
Eu,____________________________,RG:_______________, 

CPF:____________________, n.º de prontuário: _______________, abaixo assinado, 
concordo em participar do estudo “A Musicoterapia como auxiliar no desenvolvimento de 
estratégias de enfrentamento ao estresse durante a hospitalização de adolescentes 
portadores de câncer”, sob a responsabilidade da Mt. Fernanda Ortins Silva, como 
participante voluntário. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora 
Fernanda Ortins Silva 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 à qualquer penalidade ou 
interrupção de meu tratamento, bem como a manutenção do sigilo quanto a minha identidade. 

 
Local e data: _______________________________ 

 
__________________________________________________ 

Nome e assinatura do sujeito 
 
 

Assinatura Dactiloscópica:  
 
 
 
 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do 
sujeito em participar. Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
Nome:________________________________Assinatura: _______________________ 
Nome:________________________________Assinatura: _______________________ 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANEXO III 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

MENORES DE 18 ANOS 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Solicito sua autorização para que seu (a) filho (a) participe, como voluntário (a), 

em uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir e no caso de aceitar 
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento. Você deverá assinas duas vias, uma 
delas é sua e a outra da pesquisadora responsável. Em caso de recusa seu (a) filho (a) não será 
penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em 
contato com a pesquisadora responsável Mt. Fernanda Ortins Silva nos telefones: (62) 8473-
0384 e (62) 32028010. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como voluntário (a) nesta 
pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Associação 
de Combate ao Câncer em Goiás/CEPACCG, pelo telefone 32437050. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
Título do Projeto: “A Musicoterapia como auxiliar no desenvolvimento de 

estratégias de enfrentamento ao estresse durante a hospitalização de adolescentes portadores 
de câncer” 

Pesquisadora Responsável: Fernanda Ortins Silva. Telefones para contato: 
8473-0384 / 3202-8010 

“Sou aluna do Curso de Pós-Graduação em Música, nível mestrado, da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). Estou desenvolvendo uma pesquisa com pacientes 
adolescentes portadores de câncer que estão internados no Serviço de Pediatria do Hospital 
Araújo Jorge. O objetivo deste trabalho é verificar como a musicoterapia pode auxiliar no 
desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao estresse durante a hospitalização. A 
pesquisa acontecerá através de atendimentos musicoterápicos, individuais e/ou em grupo. 
Durante os atendimentos serão trabalhados a expressão sonora, o canto (quando possível), a 
audição musical, a re-criação musical, a composição musical e improvisação musical, entre 
outras técnicas musicoterápicas. Esta pesquisa não trará riscos a seu (a) filho (a), haja vista 
não adotar nenhum procedimento invasivo ou que coloque em risco a integridade psicológica 
ou física de seu (a) filho (a). Acredita-se que com os atendimentos musicoterápicos 
individuais e/ou grupais, seu (a) filho (a) poderá ter um melhor enfrentamento da situação 
vivenciada, bem como um fortalecimento emocional durante a hospitalização. Os 
atendimentos individuais serão desenvolvidos nas enfermarias, com duração aproximada de 
40 a 60 min, com a utilização de instrumentos musicais, voz ou aparelho de som, e serão 
gravadas em áudio. Os atendimentos grupais, terão uma duração aproximada de 60 a 90 min e 
serão realizados, em uma sala separada, no mesmo andar que vocês se encontram, sendo 
necessário, portanto, seu (a) filho (a) se locomover até o local. Haverá a utilização de 
instrumentos musicais, voz ou aparelho de som e, também,  serão gravadas em áudio. Caso 
seu (a) filho (a) necessite de um acompanhamento mais próximo será ampliado o número de 
atendimentos, ou seja, serão oferecidos atendimentos extras, caso necessite de um 
acompanhamento com periodicidade menor do que está previsto na metodologia desta 
pesquisa. O presente estudo terá duração de três meses (janeiro a março), sendo que 
participação de seu (a) filho (a) será durante o período de hospitalização. Em nenhum 
momento haverá a utilização e receita de medicamentos ou qualquer outro tipo de 
procedimento invasivo. Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela 
participação de seu (a) filho (a) na pesquisa e nem gastos financeiros vindos de sua parte ou 
de seu (a) filho (a). Desde já esclareço que sua autorização e participação de seu (a) filho (a) é 
voluntária e que poderá se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem que isto prejudique a 
continuidade do tratamento usual de seu (a) filho (a) neste Hospital. A identidade de seu (a) 
filho (a), bem como de outros participantes serão mantidas em sigilo. A retirada do 
consentimento de participação na pesquisa poderá ocorrer em qualquer momento e não trará 
qualquer penalidade ou interrupção do tratamento hospitalar de seu (a) filho (a). Além disso, 



poderão ser fornecidas informações sobre a pesquisa em qualquer momento desta e, em caso, 
de dúvida poderão recorrer também ao CEPACCG. Este material servirá, unicamente, para a 
realização de estudos, apresentações em eventos e publicações científicas. Ressalta-se que os 
registros ficarão de posse da pesquisadora pelo período de 5 (cinco) anos, sendo, ao final 
deste período, incineradas. É dada a garantia de que os dados coletados serão utilizados 
apenas para esta pesquisa e não serão armazenadas para estudos futuros. 

 
___________________________________________ 

Fernanda Ortins Silva 
Pesquisadora Responsável 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEIT O 

 
Eu,____________________________,RG:_______________,CPF:________________, n.º 
de prontuário: _______________, abaixo assinado, autorizo meu (a) filho (a)  em participar 
do estudo “A Musicoterapia como auxiliar no desenvolvimento de estratégias de 
enfrentamento ao estresse durante a hospitalização de adolescentes portadores de câncer”, sob 
a responsabilidade da Mt. Fernanda Ortins Silva, como participante voluntário. Fui 
devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Fernanda Ortins Silva sobre a 
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de participação de meu (a) filho (a). Foi me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção 
de tratamento meu (a) filho (a), bem como a manutenção do sigilo quanto a identidade minha 
e do meu (a) filho (a). 

 
Local e data: _______________________________ 

 
__________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável 
 
 

Assinatura Dactiloscópica:  
 
 
 
 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do 
sujeito em participar. Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
Nome:________________________________Assinatura: _______________________ 
Nome:________________________________Assinatura: _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ANEXO IV 

 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA REALIZAD A COM 

ADOLESCENTES PORTADORES DE CÂNCER 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Roteiro para a Entrevista semi-estruturada a ser aplicada a adolescentes portadores de 
câncer internados na Onco-Pediatria do HAJ, antes dos atendimentos musicoterápicos 

 
Nome: ______________________________________Prontuário: ________________ 
Idade: ___________________________ Cidade de origem: _____________________ 
Quantos dias você está hospitalizado: ______________ 

 
 
1) Quem tem sido seu acompanhante neste período? ___________________ 
 
 
2) Como você está se sentindo aqui no hospital? 
 
 
3) O que você tem achado mais difícil, neste período em que está aqui 

hospitalizado? 
 
 
4) Você tem utilizado música aqui no hospital? Em que momentos? 
 
 
5) O que você acha que a música provoca em você? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO V 

 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA REALIZAD A COM A 

EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA REALIZADA CO M A 

EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 
 
 

1) Diante de suas observações, quais foram as contribuições da musicoterapia em relação 
aos adolescentes atendidos pela musicoterapia, nestes meses de pesquisa?  

 
2) Quais sugestões vocês dariam ao serviço de Musicoterapia e, principalmente, ao 

trabalho com adolescentes? 
 

3) Gostariam de fazer algumas pontuações em relação à pesquisa? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 

 

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO AO ESTRESSE: NÚMERO DE  SESSÕES, 

QUAIS SESSÕES E PERCENTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratégias Número 

de sessões 

Quais sessões Percentual  

Reavaliação Positiva 7 1, 4, 8, 12, 13, 14, 16 43,75% 

Apoio Social 7 1, 3, 4, 5, 8, 10, 16 43,75% 

Reestruturação Cognitiva 7 1, 2, 3, 5, 13, 14, 15 43,75% 

Distanciamento 5 5, 9, 11, 15, 16 31,25% 

Estratégias cognitivas 4 2, 6, 7, 8 25% 

Evitação/Distração 4 1, 3, 4, 12 25% 

Autocontrole 4 9, 11, 13, 15 25% 

Fuga-evitação 2 2, 12 12,5% 

Enfrentamento Confrontativo 2 8, 10 12,5% 

Expressão Emocional 1 3 6,25% 

Resolução de problemas de 

forma crítica 

1 8 6,25% 

Tabela: Estratégias de enfrentamento ao estresse emergidas durante os atendimentos grupais de musicoterapia. 
Número de sessões e percentual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

TABELA DEMONSTRATIVA DA RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE 

SESSÃO, EXPERIÊNCIAS MUSICAIS MUSICOTERÁPICAS E ESTRATÉGIAS DE 

ENFRENTAMENTO AO ESTRESSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sessão Experiência Musical 

Musicoterápica Principal 
Estratégias de enfrentamento ao estresse 

1 
 

 
 

Composição Musical 
 

Fuga-evitação / distração 
Reavaliação positiva 

Reestruturação Cognitiva 
Apoio social 

 
2  

Re-criação Musical 
Reestruturação Cognitiva 

Estratégias cognitivas 
 

3  
 

Audição Musical 

Expressão emocional 
Evitação / distração 

Apoio social 
Reestrutuação cognitiva 

 
4  

Re-criação Musical 
Improvisação Musical 

Apoio social 
Evitação / distração 
Reavaliação positiva 

 
5  

 
Re-Criação Musical  

Distanciamento 
Fuga-evitação 
Apoio social 

Reestruturação cognitiva 
 

6  
Composição Musical  

 

 
Estratégias cognitivas 

 
7  

Composição Musical  
 

Estratégias cognitivas 
 

8  
 

Composição Musical 

Enfrentamento confrontativo 
Apoio social 

Resolve problema de forma crítica 
Reavaliação Positiva 

Estratégias Cognitivas 
 

9  
Re-criação Musical  

 
Autocontrole 

Distanciamento 
 

10  
Re-criação Musical 

 
Enfrentamento confrontrativo 

Apoio social 
 

11  
Re-criação Musical  

 
Distanciamento 
Autocontrole 

 



12  
 

Audição Musical 
 

 
Evitação / distração 

Fuga-evitação 
Reavaliação positiva 

 
13  

 
Composição Musical 

 
Reavaliação positiva 

Autocontrole 
Reestruturação cognitiva 

 
14  

Composição Musical 
 

Reestruturação cognitiva 
Reavaliação positiva 

 
15  

Improvisação Musical  
Re-criação Musical 

Distanciamento 
Autocontrole 

Reestruturação cognitiva 
 

16  
Composição Musical 

Apoio social 
Reavaliação Positiva 

Distanciamento 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


