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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho objetivou a observação das fantasias e emoções estimuladas por músicas 

significativas na história de vida do indivíduo. A música foi utilizada como instrumento 

mobilizador de conteúdos e símbolos, manifestados por meio de produção expressiva 

(autobiografia). A pesquisa foi realizada com dois sujeitos, aos quais se aplicou a 

escuta musical e relatos autobiográficos antes e depois dessa escuta. Para a análise 

dos dados obtidos foi utilizado o método de análise qualitativo de conteúdo. Pode-se 

notar nos resultados que, mediante a escuta musical, os sujeitos trouxeram à tona 

sentimentos e emoções que modificaram a forma de se expressarem. Outro aspecto 

constatado foi a possibilidade da música contribuir para compreensão e manejo dos 

complexos, em função das associações e emoções evocadas ou servindo de catarse, 

promovendo alívio. Assim como as mudanças de percepções em suas subjetividades, 

houve a re-significação e aprofundamento de questões sobre si-mesmo. Por fim, 

aventou-se que a música tem relevância e efeito sobre o homem, podendo ser utilizada 

em vários campos da saúde. 

 
Palavras chave: emoções, psicologia analítica e música. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha deste tema teve um percurso peculiar. Desde pequena gosto muito de 

escutar música. Ela sempre está marcando épocas, resgatando momentos e trazendo 

diversas emoções. E foi essa dinâmica que mobilizou tal pesquisa. 

Um dia a caminho da faculdade, estava cheia de mau humor, triste com o 

coração partido. Coloquei um CD que mudou meu dia. Era uma música que me encheu 

de força e caiu como uma luva. Foi como se tivesse tido um insight, como se tivesse 

entendido o que estava se passando naquele momento. Cheguei ansiosa na faculdade 

e empolgada, pois pensei ter acabado com a dúvida sobre o tema para o TCC. Assim, o 

tema surgiu com uma pergunta, saber se esses fenômenos que ocorrem comigo 

ocorrem com outras pessoas também. A música é o que tempera minha vida e torna 

alguns momentos mais especiais. Permite ativar sensações e lembranças alterando o 

percurso ou o teor de emoções e pensamentos. 

A música tem uma relevância importante na história, pois além de ajudar a 

construí-la foi muito utilizada como meio de cura, seja de doenças consideradas do 

espírito ou de fenômenos naturais (visão da medicina). Muitas tribos indígenas também 

a utilizam como meio de comunicação para alcançar os espíritos. Desde que o homem 

existe a música está presente e hoje essencialmente vinculada à manifestação de 

emoções (BARATELLA, 2008). Ela nos acalma, anima, consola, inspira, excita, 

emociona, pode nos ajudar a obter organização ou sincronia quando estamos 

trabalhando ou nos divertindo (SACKS, 2007). Também pode agir como disparadora de 

pensamentos novos, idéias criativas e lembranças, que talvez, de outra maneira, nem 

chegasse até a consciência (MALAVAZI, 2000) 

A canção tem o poder de ir fundo às mais recônditas regiões da psique, ativando 

quase todo o cérebro humano; dos centros nervosos sensitivos ao córtex pré-frontal 

induz a produção de dopamina, serotonina e adrenalina. Envolve muitas funções do 

homem, as atividades racionas, emocionais, a memória e os movimentos do corpo 

humano (SILVA, 1950). Dessa forma podemos inferir que a música tem uma forte 

influência sobre o ser humano. 
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A sensibilidade ao som é inata ao homem; ao longo dos seus estágios de 

desenvolvimento, desde a infância até a fase adulta a música se mantém presente 

marcando momentos. Uma canção favorita que traz lembranças, momentaneamente, 

recria o modo como sentimos da primeira vez aquilo que veio resgatado pela memória. 

Ao escutar uma música melancólica, subitamente a pessoa comove-se a ponto de 

chorar quando a melodia mexe com a memória inconsciente de uma perda que nunca 

foi lamentada, por exemplo. No entanto, uma composição alegre e animada pode tirar a 

pessoa de uma prolongada fase de depressão e desespero (GAYNOR, 1999). 

Dentre alguns desses efeitos que a música produz, podemos falar do sujeito 

ouvinte que não se limita à fruição sonora e a seus efeitos acústicos. Ela também 

penetra nos meandros tortuosos da pulsão da voz e culmina na identificação do ouvinte 

com aquilo que escuta, tanto com o dizer das canções, quanto com a pulsação do 

corpo que respira em estado de canto (ROSSI, 2003). Assim funciona como um 

estímulo externo para a sensação que é o filtro através do qual o mundo se torna 

manifesto, reagindo com um movimento que será o da emoção (FONTE, 1996) 

Em processos terapêuticos a música é vista como uma possibilidade de dialogar 

com o inconsciente. Para a Psicanálise a música é tida como linguagem não verbal, 

uma espécie de linguagem emocional, que tem a capacidade de atingir a psique do 

sujeito com um caráter associativo (JARDIM, 2000). Ela é considerada “um meio 

privilegiado de expressar sentimentos, emoções e afetos” (COSTA, 1989 p.36). 

Como somos criaturas impulsionadas por emoções, imagens e memórias, 

sonhamos e sentimos tanto como pensamos e ponderamos; no mínimo uma grande 

parcela do pensamento é colorido e modelado por emoções. Portanto, a música pode 

influenciar a constelação de um complexo afetivo por estar ligado a uma forte carga 

emocional. Também pode ajudar a ativar conteúdos inconscientes que já estão ligados 

a outros conteúdos com componente arquetípico (STEIN, 1998). 

Os complexos, além de terem um componente inato, são produtos de 

experiência e vivências como traumas, interações com o ambiente conflitantes, padrões 

familiares e condicionamento cultural. Logo, se a música estiver inserida nesse contexto 

da vida do indivíduo, também faz parte da constituição do complexo ou mesmo 

possibilitar sua ativação. 
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Partindo dos pressupostos acima, neste trabalho investigou-se com uma 

pequena amostra de pessoas, a influência da música nas emoções e no discurso da 

pessoa a respeito de si mesma. 

O tema proposto pelo trabalho torna-se pertinente, pois a música é capaz de 

influenciar o desenvolvimento do indivíduo tanto para criatividade como em um 

processo terapêutico. A psicologia estuda as emoções; a música é uma arte que evoca 

emoções e fantasias, sensibilizando para novas percepções e colaborando para o 

desenvolvimento humano. 

Este trabalho foi elaborado sob a perspectiva da Psicologia Analítica por ter uma 

linguagem que prioriza o aspecto simbólico e arquetípico, e pelo emprego de técnicas 

expressivas que favorecem as manifestações simbólicas e o funcionamento da psique. 

Tendo em vista que a música é uma dessas técnicas (expressivas), a pesquisa em 

questão visa explorar e conhecer mais o tema. 

Para investigar a relação entre a música e as emoções os capítulos desenvolvem 

inicialmente uma revisão da literatura e, a seguir, uma apresentação geral sobre a arte 

e suas contribuições para o estudo da Psicologia. Este capítulo também aborda a 

relevância e os efeitos fisiológicos da música no homem, bem como sua utilização 

como instrumento em processos terapêuticos, como a musicoterapia. O seguinte 

capítulo esclarece o conceito de complexo e sua ligação com os afetos e as emoções e 

discorre sobre o processo de individuação, e como a música possibilita o trânsito de 

conteúdos do inconsciente para a consciência. 
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2  OBJETIVO 
 

Pesquisar fantasias e emoções estimuladas por músicas significativas 

na história de vida do indivíduo. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A seguir, serão apresentados alguns trabalhos que se referem ao tema e que 

colaboram com perspectivas diversas sobre os efeitos da música no ser humano em 

seus vários contextos. 

Segundo a pesquisa de Patrícia Cuocolo (1995 p.25) a música tem um “poder 

curativo e um efeito benéfico e transformador para o indivíduo”. Ela utilizou a música 

como instrumento em sua pesquisa por proporcionar ao sujeito participante um maior 

relaxamento e assim facilitar a emergência de materiais inconscientes e de conteúdos 

relacionados a potencialidades individuais e aspectos transpessoais. 

Fabiane Ourives (1994) também pesquisa sobre música como recurso em 

psicoterapia. Infere que a música tem um espaço amplo na vida das pessoas como 

trabalho e diversão. Desse modo a pesquisa mostra que a música pode facilitar que 

conteúdos do inconsciente venham para a consciência, o que se assemelha com a 

proposta que será desenvolvida neste trabalho. 

Outro estudo interessante que envolve o tema da música é o de Enny José 

Parejo (2008). Ele utilizou a proposta do Sentirpensar (trinômio sentir-pensar-agir) 

integrando a música como uma estratégia didática e privilegiada para facilitar o 

aprendizado. Partindo do pressuposto de que a escuta musical - por suas 

características intrínsecas que afetam o ser humano de diversas formas - algumas 

bastante prazerosas, pode promover a reintegração das dimensões humanas e 

influenciar na forma de organização do indivíduo, por meio da articulação entre a razão, 

a sensibilidade, o pensamento reflexivo e vivência. Assim, observa-se nessa pesquisa 

que a escuta musical prepara o trabalho intelectual subseqüente, por promover 

tranqüilidade, concentração e alguns sentimentos que acabam favorecendo a 

capacidade de reflexão. 

Na pesquisa de Danilo Ramos (2008) a proposta tem como objetivo verificar o 

papel das emoções desencadeadas pela música na percepção temporal de músicos e 

não músicos. Para isso realizou 4 experimentos: I) Músicos e não músicos realizaram 

tarefas de associações emocionais a trechos de músicas de 36 segundos de duração. 

As categorias emocionais eram, Alegria, Serenidade, Tristeza, Medo e Raiva. II)  
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Músicos e não músicos realizaram tarefas de associação temporal aos trechos musicais 

mais representativos de cada emoção do experimento I . III) Músicos e não músicos 

realizaram tarefas de associações emocionais a composições musicais construídas em 

sete modos (organizações das notas dentro de uma escala musical) e três andamentos 

(números de batidas por segundo). IV) Músicos e não músicos realizaram tarefas de 

associação temporal aos trechos musicais modais. O resultado do Experimento I foi que 

a maioria dos trechos musicais desencadeou uma única emoção específica nos 

ouvintes; no II nenhuma categoria emocional apresentou mais do que um trecho 

musical; em IV nos músicos a percepção temporal foi afetada por atmosferas 

emocionais relacionadas à Tristeza e em não músicos a percepção temporal foi afetada 

por fatores relacionados ao nível de arousal dos eventos musicais apreciados. Portanto, 

a partir dos resultados obtidos nos experimentos a pergunta central desse trabalho se 

“fatores emocionais durante uma escuta musical afetam a percepção temporal de 

músicos e não músicos” verificou-se maior sensibilidade de resposta nos músicos às 

diferenças modais e de andamento; no entanto ambos foram afetados emocionalmente 

na percepção musical. 

Maria Fernanda Zorzi (2005) também fez um estudo muito interessante. Ela 

investigou a música como intervenção redutora da ansiedade do profissional de serviço 

de emergência. Pôde concluir que a utilização da música, especificamente Johann 

Sebastian Bach, em serviço de emergência, diminui o estado de ansiedade dos 

profissionais. Dos indivíduos pesquisados 77,5% perceberam que a música exerceu 

efeito ambiente, sendo positivo para 76%, negativa para 10,5% e o restante (13,5%) 

não classificou efeito percebido. “O estudo da música tem favorecido o 

desenvolvimento de uma assistência de enfermagem mais holística e humanizada, 

proporcionando alternativas de cuidado que complementam o modelo biomédico” (p.81). 

Outro trabalho que se destaca e tem semelhanças com o tema abordado nesta 

pesquisa é o de Viviane Bueno (2006). Ela verificou se crianças de 5 a 10 anos de 

idade eram capazes de perceber alguma influência do gosto ou da música, ou ambos, 

sobre seu estado de ânimo. Concluiu-se desse estudo que o julgamento das crianças 

dessa amostra sobre os sabores doce e amargo e a emoção pode se alterar após a 

execução de músicas. Quando o sabor é amargo e as músicas são alegres, a emoção 
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se altera de triste para alegre e com sabor doce e músicas tristes a emoção passa de 

alegre para triste. Portanto, a estimulação musical influenciou a percepção gustativa 

dessa amostra de crianças. 

O Projeto “Songs of Love” é um trabalho notório realizado por Lotty Harabagín 

(1999). Tem o objetivo de apreender na dinâmica de cada sujeito em suas 

singularidades o processo que envolve, em criança com doença crônica ou terminal, a 

introdução de um instrumento e de uma música personalizada que a possibilite resgatar 

sua identidade e saúde, favorecendo o equilíbrio ao entrar em contato com emoções 

mais profundas. Como conseqüência, também eleva a auto-estima e o autocuidado do 

paciente, diminuindo a ansiedade e o sofrimento inerentes à hospitalização, o que 

contribui para uma melhor qualidade de vida no processo de tratamento. Todo esse 

trabalho não ameniza o ambiente hospitalar só para o paciente, mas também para 

familiares, profissionais de saúde e funcionários, diminuindo o estresse e melhorando a 

comunicação entre a equipe e desta com os familiares e pacientes. 

Na busca de temas que favorecessem a pesquisa em questão um tema chamou 

a atenção: “Vivências em contextos coletivos e singulares em que a música entra em 

ressonância com as emoções”. Trata-se de um trabalho realizado por Patrícia 

Wazlawick (2006, p. 73), que teve como objetivo estudar os significados e sentidos 

expressos nas narrativas que os jovens constroem sobre sua história de relação com a 

música. 

 
Significados estes que são, principalmente, constituídos e construídos 
pelos sentidos envoltos às emoções, sentimentos, desejos, vontades, 
interesses, motivações de sujeitos em constantes relações com o 
contexto sócio cultural. Significados/sentidos que demonstram a 
utilização viva da música e a constante movimentação de sujeitos 
implicados com a atividade musical, que constituem esta atividade 
enquanto ela é constituinte deles. 

 

Nessa pesquisa pode-se observar que a música desperta a afetividade 

influenciando na forma como o sujeito significa o mundo a seu redor. Mostra também 

que os sentidos e as emoções que integram a atividade humana junto ao agir e o 

pensar configuram a construção dos significados singulares da música, em 

concordância com a vivência do sujeito, de suas reflexões, e de suas experiências. 
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Em meados dos anos 60, na França, o Prof. Tomatis criou o método Tomatis. O 

objetivo era relacionar os problemas emocionais e psíquicos às dificuldades de 

processamento e elaboração da escuta e discriminação auditiva. Para isso, foi utilizado 

um aparelho chamado “Ouvido Eletrônico”. Esse aparelho estimula as áreas do córtex 

cerebral responsável pela atenção, concentração, linguagem e comunicação, através 

da emissão de sons restauradores do equilíbrio emocional e psíquico estimulados pela 

música. O método é específico para cada sujeito e o profissional elabora uma 

programação exclusiva de músicas para cada um. Os benéficos e efeitos do método 

consistem na melhora a percepção auditiva, no equilíbrio dos casos de ansiedade, 

depressão, estresse e hiperatividade; liberta a criatividade, facilita o aprendizado de 

outros idiomas, aumenta capacidade de atenção, concentração, memorização entre 

outros. 

Nota-se que a música em todos esses contextos e trabalhos apresentados teve 

um papel importante na relação com emoções e desencadeia mudanças de alguma 

forma, o que vem corroborar a proposta do presente trabalho.  
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4  ARTE E MUSICOTERAPIA  
 

 A Arte, dentre outros significados, pode ser compreendida como uma linguagem, 

uma forma de expressão simbólica e a chave para ingressar em diversos campos do 

conhecimento. Ela possibilita que o sujeito exalte suas qualidades ajudando-o a sentir, 

pensar e agir de forma a integrar sua personalidade. Seu uso terapêutico pode ser um 

meio tanto de reconciliar conflitos emocionais, como de facilitar a autopercepção e o 

desenvolvimento pessoal (CARVALHO, 1995). Segundo Jung (1985), a arte pode e 

deve ser usada como componente de cura. Esse recurso expressivo enriquece as 

manifestações do indivíduo, proporcionando muitas vezes, a compreensão de 

conteúdos internos por meio dos símbolos revelados na expressão artística. 

 O homem não consegue simplesmente observar e contemplar a arte por si só. 

Seu movimento natural é no sentido de buscar significados para sua percepção e para 

isso reúne fenômenos de sua vida e transforma em imagens, dando-lhe a sensação de 

esclarecimento e compreensão de algo (JUNG, 1985). 

Jung acreditava que se uma pessoa entrasse em contato com as suas 

manifestações simbólicas sua vida interna se desenvolveria por meio do contato com o 

símbolo, e seria capaz de conhecer conteúdos inconscientes e integrá-los à 

consciência. Em seu texto “O espírito na arte e na ciência” (1985, par.110) descreve a 

arte como: 

A obra traz em si sua própria forma [...] Enquanto seu consciente 
está perplexo e vazio diante do fenômeno, ele é inundado por uma 
torrente de pensamentos e imagens que jamais pensou em criar e 
que sua própria vontade jamais quis trazer a tona. Mesmo contra 
sua vontade tem que reconhecer que nisso tudo é sempre o seu si 
mesmo que fala, que é sua natureza mais intima que se revela por 
si mesma anunciando abertamente aquilo que nunca teria 
coragem de falar.  
 

Os símbolos são expressões pictóricas, cativantes, retratos indistintos, 

metafóricos e enigmáticos da realidade psíquica: possibilitam a conexão do 

inconsciente com o mundo. O conteúdo, isto é, o significado dos símbolos, está longe 

de ser óbvio. Ele pode estar expresso de maneira única e individual, mas ao mesmo 

tempo tem imagens universais. Quando trabalhados, recebendo reflexões e 
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articulações, podem ser reconhecidos como aspectos daquelas imagens que 

mobilizam, ordenam e dão significados às nossas vidas (STEIN, 1998). 

A música é também um recurso expressivo e faz parte do mundo da arte. Tem o 

poder de trazer à tona símbolos e causar emoções fortes. Mediante a altura, a 

intensidade, a velocidade e os ritmos dos sons, a música proporciona à audição uma 

impressão acústica e isso pode levar a sensações de natureza diversa e pessoal 

(CAZNOK, 2003).  

Existem pesquisas que quantificaram e confirmaram os benefícios psicológicos e 

fisiológicos da música para o desenvolvimento e o comportamento humano. Dentre os 

fisiológicos, destacam-se a redução da ansiedade, a redução da pressão arterial e da 

freqüência cardíaca, o aumento dos mensageiros de células do sistema imunológico, a 

queda nos níveis dos hormônios do estresse e o aumento da produção de endorfina 

(GAYNOR, 1999). 

Pensando ainda nos efeitos fisiológicos do corpo humano, o sistema límbico é o 

responsável por regular os processos emocionais. Portanto, regula o sistema nervoso 

autônomo, os processos motivacionais essenciais à sobrevivência do indivíduo (fome, 

sede e sexo), além de estar intimamente ligado com o mecanismo da memória, 

aprendizagem e regulação do sistema endócrino. Todas essas funções têm forte 

relação com efeitos psicológicos mencionados acima. Dentro desse mesmo sistema, 

também encontra-se o corpo amigdalóide, que registra a atividade elétrica dos 

neurônios e, quando estimulado, evidência no cérebro uma ativação em situações 

específicas com significado emocional. Essas funções estão diretamente ligadas às 

emoções provocadas pela música, pois ela pode ativar as amígdalas trazendo 

memórias, sensações e sentimentos à tona (MACHADO, 2002). 

Como um símbolo arquetípico, a música traz muitas mensagens, revela sutis 

estados da alma. Contém uma seqüência de interconexões, podendo proporcionar o 

contato do indivíduo com seu inconsciente, ampliando sua consciência à caminho de 

um autoconhecimento. Ou seja, a música pode ser um instrumento - por ser um símbolo 

de grande potencia energética - que sirva como uma ponte e canalize essa energia de 

alguma forma para a consciência contribuindo com o processo de individuação 

(BARATELLA, 2008). 
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Com tantos efeitos e benefícios sobre o homem, e por envolver emoções, a 

psicologia passou a utilizar a música como instrumento terapêutico. Deu-se o nome de 

Musicoterapia para esse tipo de intervenção sonora, com o objetivo de revelar e 

resolver emoções reprimidas associadas a traumas do presente e do passado. Essa 

prática envolve entonação de sons, emissão de zumbidos, expressão sonoras não 

verbais, ouvir canções e tocar instrumentos (GAYNOR, 1999). 

No livro Sons que curam o autor cita situações específicas para indicar a 

Musicoterapia. Menciona os possíveis efeitos promovidos em pacientes com dor e 

doenças diversas como câncer e enxaqueca; no tratamento de deficientes físicos ou 

mentais; no trato de distúrbios de aprendizado e problemas emocionais, incluindo 

esquizofrenia; no abuso de álcool e outras drogas; redução de estresse em salas de 

parto ou de cirurgia e como complemento à psicoterapia tradicional (GAYNOR, 1999). 

Para o psiquiatra e musicoterapeuta Benenzon (1988, p.11):  

 Musicoterapia é o campo da Medicina que estuda o complexo 
som-ser humano-som, para utilizar o movimento, o som e a 
música, com o objetivo de abrir canais de comunicação no ser 
humano, para produzir efeitos terapêuticos, psicoprofiláticos e 
de reabilitação no mesmo e na sociedade. 

As abordagens teóricas da Psicologia utilizam de forma diferente o método 

referente à musicoterapia. Por exemplo, na Psicanálise a música pode ser usada para 

liberar pulsões sexuais, agressividades reprimidas, diminuir estruturas defensivas 

inconscientes, entre outros; na Gestalt, colabora com a auto-regulação e amplia a 

consciência do aqui-agora; a linha teórica Cognitiva e a Comportamental utilizam com o 

objetivo de eliminar crenças disfuncionais, no manejo de estresse e quadros de 

ansiedade. Já na abordagem Analítica Junguiana utiliza-se a música como atividade 

simbólica que auxilia na ativação da Função Transcendente1. O som, a música e a voz, 

são linguagens especiais que facilitam o rebaixamento do nível de consciência dando-

nos acesso ao mundo simbólico. Possibilita a ativação do inconsciente e o processo de 

transformação da personalidade (BARATELLA, 2008). 

                                                 
1 “Resulta da união dos conteúdos conscientes e inconscientes” (JUNG, 1971, p. 1) 
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Cada pessoa é única e por isso não é a mesma música que fará efeito ou terá 

benefícios para todos. A personalidade e história de vida são fatores que irão influenciar 

no gosto musical e conseqüentemente na prática de Musicoterapia. Gaynor (1999, 

p.138) refere: 

 Estou convencido de que cada um de nós tem o próprio monitor 
de feed-back, inato e perfeito, o qual diz que tipo de som terá uma 
influência mais salutar sobre nossos sistemas cardiovasculares, 
imunológico e nervoso, para não mencionar os efeitos sobre os 
nossos eus emocional e espiritual. 

Portanto, pode-se observar que os efeitos da música no sujeito interferem em 

sua forma de estar no mundo e influenciam no contato com seus conteúdos internos. O 

próximo capítulo explicitará essa influência, o teor dos conteúdos trazidos para a 

consciência e qual a finalidade para a psique. 
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5  DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE 
 

5.1 Complexos e afetos 
 

Segundo Jung (1981) o ego é uma espécie de complexo formado pela 

percepção geral de nosso corpo, de experiências que a pessoa tem de si e pelos 

registros de nossa memória. Sua força de atração é poderosa como um imã e por isso 

atrai conteúdo do inconsciente de regiões obscuras sobre o qual nada se conhece. O 

ego é o centro da consciência, o centro das atenções, da vontade, dos objetivos e 

aquilo que não se relaciona com o ego não pode chegar à consciência. 

 Consciência é produto da percepção e orientação do mundo externo e é a nossa 

personalidade tal como a conhecemos e vivenciamos diretamente. Jung cita funções da 

consciência que a orienta no campo dos fatos ectopsíquicos e endopsíquicos. O 

primeiro campo refere-se ao sistema de relacionamento dos conteúdos da consciência 

com o meio ambiente. O segundo é o sistema de relação entre os conteúdos da 

consciência e os processos do inconsciente (JUNG, 1981). 

As funções endopsíquicas da consciência são o princípio do conceito dos 

complexos. Inicia-se pela memória que é a reprodução de conteúdos inconscientes e 

está sobre controle do complexo do ego e, conseqüentemente, da vontade. Depois 

encontram-se os componentes subjetivos das funções conscientes que não são tão 

controláveis e não podem ser totalmente dirigidos pela vontade. Por fim chegamos aos 

afetos, que não são controláveis pelo ego e ao invadir a consciência promovem, muitas 

vezes, a repressão desses conteúdos. (JUNG, 1981). 

Quando o sistema psíquico é tomado pelos afetos, o ego se anula e é substituído 

por alguma outra coisa. O indivíduo torna-se irreconhecível e pode ficar sem nenhum 

autocontrole. Também na invasão a pessoa é dominada por emoções fortes e seus 

conteúdos obscuros saltam na consciência sem nenhum controle (JUNG, 1981). 

Emoções e afetos têm o mesmo significado para Jung. Ambos se caracterizam 

por inervações fisiológicas e interferem no funcionamento do homem. Alteram o 

comportamento como se fosse uma explosão que arremessasse para fora de seus 

limites. As emoções são contagiantes, visíveis e desencadeadoras de epidemia mental 

(JUNG, 1981). 
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Em meio a essas observações e seus experimentos com o teste de associação 

de palavras, Jung percebeu que existiam reações perturbadoras que relatam contacto 

com conteúdos emocionais ocultos os quais foram depois nomeados de complexos. 

São agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afetividade e associações, 

às vezes de caráter traumático, outras apenas doloroso, estabelecem ligações com 

outros elementos formando unidades vivas que possuem existência autônoma. Atraem 

todos os fenômenos psíquicos que ocorram ao alcance do seu campo de ação e 

quando um complexo está constelado, tudo é interpretado em função dele. Portanto, 

complexo interfere na vida consciente, envolve o indivíduo em situações contraditórias 

e provoca lapsos, perturbando a memória, arquitetando sonhos e sintomas neuróticos 

(JUNG, 1981; JACOBI, 1995). 

O elemento central do complexo é baseado na memória congelada das 

experiências do sujeito. Esse centro é dividido em duas partes: uma imagem ou traço 

psíquico originador do trauma e uma parte inata, arquetípica com o núcleo comum de 

significado. No decorrer da vida esse núcleo se associa a vivências e emoções que 

envolvem o sujeito, assim adiciona materiais e conteúdos para o inconsciente, 

ocasionando um crescimento desse complexo (STEIN, 1998).  Quanto maiores são as 

emoções e o campo de associações feitas pelo sujeito, mais forte é o complexo, mais 

serão impulsionadas ou reprimidas outras forças (KAST, 1997). 

Existem quatro possibilidades de comportamento perante o complexo: a total 

inconsciência da sua existência, a identificação, a projeção e a confrontação.  As três 

primeiras não alteram muito o teor do complexo não se desfaz. O reconhecimento 

intelectual dele também não é suficiente para sua dissolução, pois só se liberta esse 

conteúdo com emoção, só ela é capaz de provocar a revolução energética necessária. 

Apenas a confrontação pode contribuir de maneira pertinente e levá-lo a sua 

dissolução. Isso implica em uma digestão emocional e liberação da energia aprisionada 

no complexo. Assim, essa energia irá fluir e ocupar novos conteúdos sendo mais útil ao 

equilíbrio psicológico (JACOBI, 1995). 

A maneira pela qual se pode entrar em contato com os complexos é observar e 

voltar-se aos sonhos, fantasias, padrões de comportamento e símbolos de forma geral. 

Pelo fato dos complexos se desdobrarem em fantasias dá-se a possibilidade de 
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convertê-los de forças inibidoras em forças promovedoras. Os símbolos constituem as 

estações de processamento dos complexos. Portanto, essa é a razão pela qual esses 

elementos e todo o âmbito da imaginação têm tamanha importância para a terapia 

junguiana. 

Segundo Jung o complexo afetivo é uma imagem da psique dotada de poderosa 

coerência interior, totalidade própria e um elevado grau de autonomia. Ele se comporta 

na esfera da consciência como um corpo estranho de vida própria. Em geral é possível 

reprimir um complexo, no entanto sua existência é inegável e basta existir uma situação 

favorável para ele agir com toda sua força original. Jung assim considera a etiologia do 

complexo (1971, p. 32): 

 
A etiologia de sua origem é muitas vezes um chamado trauma, um 
choque emocional, ou coisa semelhante, que arrancou fora um pedaço 
da psique. Um das causas mais freqüentes é na realidade, um conflito 
moral cuja razão última reside na impossibilidade aparente de aderir à 
totalidade na natureza humana. 
 

Esses aspectos do complexo mostram sua relação direta e imprescindível com 

os afetos, por estarem presentes em sua origem e no processo de constelação. Hoje 

em dia esta difundida essa idéia de que as pessoas têm complexos, que são 

complexadas. O que talvez não se perceba é que o complexo pode nos ter, sendo ele 

ativado, pode nos colocar em um estado de não liberdade, trazer pensamentos 

obsessivos e ações impulsivas (JUNG, 1971). 

Os conteúdos e vivências que envolvem emoções fortes são difíceis de conduzir. 

Um assunto importante que possamos tratar, acentuado de sentido e afeto, pode 

dificultar sua exposição e esclarecimentos aos outros. Jung da um exemplo no qual isso 

aconteceu com ele em uma conferência (1981, p. 148): 

Se, por exemplo, qualquer coisa é muito importante para mim, começo a 
hesitar quando tento executá-la e provavelmente os senhores já 
observaram que ao me fazerem perguntas difíceis não consigo 
respondê-las imediatamente porque o assunto é importante e o meu 
tempo de reação muito longo. Começo a gaguejar e a memória não 
fornece o material desejado. Tais distúrbios são devidos a complexos – 
mesmo que o assunto não se refira a um complexo meu. Trata-se 
simplesmente de um assunto importante, tudo que é acentuadamente 
sentindo torna-se difícil de ser abordado, porque esses conteúdos 
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encontram-se, de uma forma ou outra ligados com reações fisiológicas, 
com os processos cardíacos, com o tônus dos vasos sanguíneos, a 
condição dos intestinos, a enervação da pele, a respiração. 

Os complexos não têm apenas aspectos negativos. Muitas vezes eles podem 

enriquecer nossas vidas, determinam nossos receios e interesses e quando integrados 

ao complexo do eu deixam a vida mais colorida.  Às vezes uma alegria intensa pode 

aparecer e fazer com que se esqueça de todo o resto. O pensamento se dirige para 

aquilo que gostaria de fazer, fantasias, experiências futuras, cobiças, boas lembranças 

do passado. Desse modo pode nos impulsionar e motivar a vida. O importante é manter 

a afetividade sem a carga compulsiva que nos domina. 

Contudo, os complexos por estarem na sombra e serem conteúdos do 

inconsciente só podem ser conhecidos entrando em contato com o ego. Encontrar 

aspectos da sombra não é uma tarefa fácil, mas possibilita conhecer valores 

necessários à consciência além de ter uma função reguladora ou direcional de energia, 

gerando um processo lento de crescimento psíquico (JUNG, 1964). 
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5.2 Processo de individuação 
 

A psique tem uma espécie de tendência à regulação de seu funcionamento. 

Essa tendência, gradualmente leva a um crescimento psíquico como dissemos no 

capítulo anterior. Dessa forma, a personalidade do indivíduo torna-se mais ampla e 

amadurecida. No entanto, este crescimento psíquico não pode ser realizado por esforço 

ou vontade consciente, e sim por um fenômeno natural (símbolos). O centro 

organizador desse sistema é o Self (totalidade absoluta da psique). 

Os conteúdos do inconsciente são partes integrantes da personalidade 

individual. Quanto mais alheio esse conteúdo se encontrar, mais longe o sujeito estará 

de sua individualidade pessoal, indivisível, única e irrevogável. O dinamismo de 

realização do Si-mesmo denomina-se processo de individuação (JUNG, 1964). 

De acordo com Carl Gustav Jung o processo de individuação ocorre quando um 

ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado de maior 

diferenciação, o que implica uma ampliação da consciência. Ele define este processo 

em termos da formação e a particularização do ser individual, em que o 

desenvolvimento do indivíduo psicológico se dá como um ser distindo do coletivo. É, 

portanto, um processo de diferenciação que objetiva o desenvolvimento da 

personalidade individual renunciando a atitude utilitarista de planejarmos conscientes 

para dar lugar a um crescimento interior (JUNG, 1964, 1971). 

Aproxima-se desses conteúdos inconscientes e inesperados, via de regra, por 

intermédio de símbolos que surgem em sonhos e fantasias, por exemplo. Portanto, a 

interpretação dos símbolos exerce um papel prático de muita importância no processo 

de individuação. Eles representam tentativas naturais para a reconciliação e união 

desses elementos antagônicos da psique, inconsciente e consciente (STEIN, 1998; 

JUGEND, 1998; JUNG, 1964). Esses símbolos atraem para si uma grande soma de 

energia e dão forma aos processos pelos quais a energia psíquica é canalizada e 

dirigida.  

Quando acompanhado e observado de modo consciente, o processo de 
individuação representa uma discussão dialética entre os conteúdos do 
inconsciente e os do consciente, em que os símbolos constituem as 
respectivas pontes necessárias à superação dos antagonismos que, 
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com freqüência, parecem irreconciliáveis, eliminando-os (JACOBI, 1995, 
p.10). 

Por meio da decodificação de mensagens simbólicas da psique, o individuo pode 

fazer uma conexão com suas forças mais criativas, esclarecendo significados mais 

profundos e possibilitando um redirecionamento da vida na busca de quem 

verdadeiramente é. A experiência do símbolo une corpo e psique num poderoso e 

convincente sentimento de integralidade (STEIN, 1998; JUGEND, 1998). 

Voltar-se para Si-mesmo 2  é um processo lento, dolorido e único para cada 

indivíduo. Von Franz (1964, p. 166) comenta sobre esse processo:  

O verdadeiro processo de individuação – isto é, a harmonização da 
consciência com o nosso próprio centro interior (o núcleo psíquico) ou 
self – em geral começa infligindo uma lesão à personalidade, 
acompanhada do conseqüente sofrimento. Este choque inicial é uma 
espécie de “apelo”, apesar de nem sempre ser reconhecido como tal. Ao 
contrário, o ego sente-se tolhido nas suas vontades ou desejos e 
geralmente projeta esta frustração sobre qualquer objeto exterior. Isto é, 
o ego passa a acusar Deus, ou a situação econômica, ou o chefe, ou o 
cônjuge como responsável por esta frustração.      

Vários fatores influenciam no desenvolvimento psíquico do indivíduo tais como 

família, o estrato social, a cultura, o período histórico, o gênero e o momento da vida. 

No entanto, existe um fator universal, arquetípico, que toda e qualquer cultura exige da 

pessoa: a realização do desenvolvimento e adaptação do ego para poder assumir 

papéis e responsabilidades. O desenvolvimento psicológico é contínuo e ocorre em 

pessoas de qualquer idade, desde a infância, a meia idade e a velhice. Para cada etapa 

existe constelações de instintos e arquétipos específicos que resultam em padrões de 

comportamento, sentimento e pensamento (STEIN, 1998). 

A trajetória desse desenvolvimento e o emergir do Si-mesmo ocorre em duas 

etapas, a realizada na primeira metade da vida e a que acontece na segunda. Na 

primeira, o principal projeto consiste em desenvolver o ego e a persona. 

Espontaneamente o ego aprende a manipular o meio ambiente em prol de seus 

benefícios e sobrevivência individual na cultura dominante. Na segunda fase, o modelo 

                                                 
2 Si-mesmo é o termo em português para Self. 
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não recai prioritariamente sobre o ego nem sobre a identificação do meio ambiente, 

mas trata da unificação da personalidade e apropriação de conteúdos internos.   

A tarefa agora consiste em unificar o ego com o inconsciente , o qual 
contém a vida não vivida da pessoa e o seu potencial não realizado. 
Esse desenvolvimento na segunda metade da vida é o clássico 
significado junguiano de individuação – tornar-se o que a pessoa já é 
potencialmente, mas agora de um modo mais profundo e mais 
consciente (STEIN, 1998 p.156).  

Essa segunda fase foi dividida em cinco etapas pelo autor para avaliar o 

desenvolvimento da consciência. A primeira etapa é a participação mistica que tem 

como característica uma identificação do sujeito com o mundo a seu redor; a 

consciência do sujeito e o objeto são misteriosamente a mesma coisa, sem ter 

conhecimento sobre isso. Na segunda,  as projeções tornam-se mais localizadas, 

concentram-se em poucos objetos iniciando uma pequena diferenciação entre eu e 

outro. É neste momento que a anima e o animus são maciçamente projetados 

colaborando para a difícil missão de se abandonadar essa fase. Na etapa seguinte, as 

projeções estão mais investidas em símbolos, ensinamentos e princípios do que 

pessoas e coisas. A extinção das projeções ocorre na quarta etapa. O ego está 

radicalmente inflado e é ele o recipiente de projeções boas e más. E, por fim, a quinta 

passagem desse processo relaciona-se com a reunificação de consciente e 

inconsciente. O ego reconhece suas limitações e tem percepção clara sobre o poder do 

inconsciente. A psique unifica-se, diferencia-se e diminuem projeções para o externo, 

as imagens arquetípicas têm mais força para interagir no processo de individuação 

(STEIN, 1998). 

Nesta fase o ego é incapaz de realizar a unificação da personalidade por seus 

próprios esforços e necessita de um mediador: os símbolos, que são os mediadores 

para tornar acessíveis conteúdos do inconsciente antes não conhecidos. Percebe-se 

que a música como elemento simbólico desempenha um papel de ligação e de 

comunicação entre o homem e o transcendental. Então, se a música é uma forma de 

comunicação e produz tantos efeitos por meio dos sentidos e da relação com o 

contexto social, ela possibilita a construção de significados singulares e coletivos 
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(MALAVAZI, 2000).  No que diz respeito aos significados individuais inclui-se o 

processo de individuação (BARATELLA, 2008). 

Este trabalho destaca a influência da música, os afetos, os complexos, os 

símbolos entre outros. E, no decorrer deste, podemos afirmar que o caminho para 

ingressar no inconsciente é feito, inicialmente, mediante a emoção. As perturbações do 

ego são percebidas pelas manifestações de afetos, conseqüência da ativação de um 

complexo. Essa dinâmica, além de sua repetição involuntária, promove uma 

compensação do sistema psíquico e oferece um potencial de crescimento. Reprimir 

apenas os conteúdos é danoso, pois o inconsciente é vida, e pode voltar-se contra nós, 

além de impedir o fluxo energético e saudável da psique. A individuação é um processo 

de crescimento e um vigoroso conflito entre opostos, por exemplo, entre persona e 

sombra ou entre ego e anima, e o que se ganha é coragem e conhecimento promovido 

pelo encontro do consciente e inconsciente (STEIN, 1998). Há de considerar que a 

escuta musical ativa não somente complexos, mas toda a criatividade provinda do 

inconsciente, de maneira a conjugar corpo e psique. A música, neste contexto, tem 

função de sensibilizar o sujeito trazendo emoções e sentimentos que podem ter função 

simbólica, desobstruir o fluxo energético da psique e, assim, possibilitar uma 

comunicação entre consciente e inconsciente (BARATELLA, 2008).    
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6  MÉTODO 
 

Esta pesquisa é fundamentada no método qualitativo que propõe uma 

abordagem compreensiva e interpretativa dos fenômenos, buscando suas finalidades e 

significados. Há uma dinâmica que flui dialeticamente e depende da observação e 

auto-observação do pesquisador numa perspectiva simbólica e arquetípica.  

Essa experiência acaba transformando e afetando tanto o pesquisador como o 

participante, sujeito e objeto participam ativamente do conhecimento (PENNA, 2005). 

Para isso o pesquisador deve ter flexibilidade e leveza para o contato, quanto mais 

fluido for o fenômeno, mais ele requer uma atitude mental de fluidez e mobilidade para 

seu desvendamento. Portanto, o pesquisador deve livrar-se de concepções, idéias e 

teorias que, se colocadas de modo intrusivo, interferem sobre a mobilidade psíquica e 

conseqüentemente na observação desejada (TRINCA, 2001).  

Assim, o inconsciente, mesmo não sendo passível de observação direta, pode 

ser investigado e conhecido indiretamente junto a técnicas expressivas que favoreçam 

as manifestações simbólicas, para que seja viável o conhecimento e a aproximação 

entre consciente e inconsciente (PENNA, 2005).  

6.1 Participantes 
Dois adultos um homem de 32 anos e uma mulher de 27 anos3.  

6.2 Local e freqüência 
Local: Clínica Psicológica “Ana Poppovic” (Rua Monte Alegre, 961 – Perdizes). 

Freqüência: Três encontros, dois de 30 minutos e o último de 1 hora e 30 

aproximadamente. Os intervalos entres os encontros ocorreram de 3 a 4 dias. 

6.3 Instrumentos 

 6.3.1 Autobiografia: 

Esse material permite observar o movimento narrativo do sujeito no que diz 

respeito a sua vida pessoal. Assim, sua imaginação desempenhará um papel 

importante na rememoração biográfica, revelando o modo particular como o indivíduo 
                                                 
3 Os nomes e proveniências dos participantes foram alterados para preservar o sigilo. Iniciou-se o trabalho com três 
sujeitos, mas um deles desistiu no meio do processo.  
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interage com aspectos culturais e com sua identidade pessoal evidenciando o sentido 

da vida tal como é experimentada pelo sujeito.  A aplicação desse instrumento consiste 
em redigir um texto autobiográfico de forma livre que permita observar o movimento 

narrativo do indivíduo e sua capacidade autoreflexivo, no que concerne à descrição de 

sua vida (MACHADO, 2005). Foi pedida essa narrativa em dois momentos: no primeiro 

encontro e no último encontro depois de escutar uma música de sua escolha. 

           6.3.2 CD Musical:  

Com o objetivo de sensibilizar o sujeito e tornar o ambiente mais propício na 

direção da imaginação e auto-reflexão. Consiste na escuta de uma música tocada em 

CD escolhida pelo sujeito. A aplicação aconteceu no último encontro antes da aplicação 

da segunda autobiografia. 

6.3.3 Questionário de questões abertas:  

Permite organizar e compreender as respostas do sujeito por um processo 

contínuo de identificar padrões, categorias, tendências ampliando a possibilidade de 

desvendar o significado das respostas (CAMPOS, 2007). A aplicação do questionário 

elaborado pela pesquisadora teve o intuito de investigar motivações do sujeito e os 

conteúdos trazido logo após a escuta da música. As questões organizadas foram as 

seguintes: O que lhe ocorreu enquanto escutava a música? Sentiu alguma coisa? O 

que sentiu? O que veio em sua mente?  

6.4 Procedimento 

a) Seleção de sujeitos: por meio de Amostra por conveniência. Um aviso foi 

divulgado na rede de e-mails da pesquisadora e os três primeiros que se apresentaram 

foram selecionados. Critério de exclusão: músicos profissionais. 

b) Foi apresentada a pesquisa com informações claras e assinado o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Pediu-se depois que escrevessem uma autobiografia 

a ser entregue no próximo encontro. 

c) No segundo encontro leu-se a autobiografia junto ao sujeito para dirimir possíveis 

dúvidas. Em seguida, pediu-se que o sujeito pensasse em uma música representativa 
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de alguma situação ou algum momento relevante em sua vida. Pediu-se depois que 

trouxesse a música em CD e caso tivesse alguma dificuldade, entrasse em contato com 

a pesquisadora antes do 3º encontro para que fosse providenciado. 

d) No terceiro encontro pediu-se de início que o sujeito relaxasse, fechasse os olhos, 

percebessem sua respiração, respirasse mais profundamente e mais devagar tentando 

soltar as tensões de seu corpo. Pediu-se depois que abrisse os olhos e, em seguida, 

colocou-se a música por duas vezes consecutivas. Depois da escuta, aplicou-se o 

questionário. 

e) O próximo passo foi pedir que o sujeito escrevesse outra autobiografia. O 

importante a observar nesse momento foi como se desenvolveram as associações 

simbólicas relacionadas à temática da música. 

6.4.1 Procedimento para análise  

Foi realizada análise de conteúdo do questionário e da autobiografia de acordo 

com a metodologia em pesquisa qualitativa. Esta análise pressupõe a compreensão do 

discurso, entendendo tanto a expressão, como o significado, no qual o texto, a fala, é 

um meio de expressão e o significado é o conceito central da análise. Assim, busca na 

subjetividade do sujeito o real significado do seu discurso. O trabalho privilegia tanto a 

interpretação de matérias textuais já elaborados, como textos construídos no processo 

da pesquisa. É importante a tabulação ou categorização destes dados, para evitar 

subjetivismos do pesquisador e possibilitar a análise temática de cada uma das 

respostas emitidas pelo participante (CAMPOS, 2007). 

6.5  Procedimento ético  
 

Este trabalho segue a deliberação 06/2007 de 25/04/2007 definida pelo 

Regimento dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC-SP. Isso significa que a 

referente Universidade se encontra regulamentada de acordo com o Ministério da 

Saúde (1996) para que sejam realizadas pesquisas envolvendo seres humanos. Segue 

em anexo o termo de compromisso do pesquisador e o termo de consentimento livre 

esclarecido. Essa pesquisa somente teria sido suspensa em caso dos participantes 

desistirem da mesma. 
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7 RESULTADOS E ANÁLISE 
 

A partir da leitura feita dos instrumentos utilizados foi possível elaborar 

categorias de análise a fim de facilitar a compreensão dos dados em dois momentos, 

antes e depois da escuta musical. As categorias para a autobiografia são: Emoções 

(são impressões e sentimentos apresentados no relato do sujeito); Símbolos (elementos 

da escrita que podem prenunciar algum significado); Relações (relacionamentos em 

geral descritos pelo sujeito); Aspirações (desejos e vontades presentes no relato); 

Características pessoais (aspectos de si mencionado no relato); Fatos (acontecimentos 

marcantes vivenciados pelo sujeito presentes na autobiografia).  Para o questionário, 

feito somente depois da escuta musical, as categorias são: Emoções (sentimentos 

mencionados pelo sujeito); Símbolos (elementos que se destacam no discurso do 

sujeito); Significado da música (causa que mobilizou o sujeito a escolher a canção).  

 

7.1 Apresentação dos encontros   
  
Fernando 

 

No primeiro encontro, Fernando estava ansioso em participar da pesquisa, mas 

com pressa por ter um compromisso adiante. No segundo encontro observou-se que 

ele estava mais calado e mencionou a dificuldade de escrever sobre si mesmo. Falou: 

“nossa, muito difícil pensar e selecionar coisas pra falar da gente, me senti meio que um 

robô”. No entanto, queria muito dar continuidade em sua participação na pesquisa. 

Fernando chegou à clínica para o terceiro encontro com aspecto cansado e calado. 

Depois de uns minutos disse: “Tive uma noite ruim”; foi questionado o porquê e ele 

respondeu: “briguei com o travesseiro, tive muitos sonhos”; mas não lembrou de 

nenhum.  

De maneira geral, o comportamento dele foi um tanto introspectivo, apenas após 

a escuta musical manifestou e demonstrou fisicamente emoções. Durante o 

questionário referiu-se a aperto no peito, se emocionou, mas rapidamente reprimiu o 

choro.  
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Gabriela 

 
Gabriela no primeiro encontro mostrou-se atenciosa e fez algumas perguntas 

sobre como deveria escrever a autobiografia, se tinha alguma maneira mais adequada. 

Foram esclarecidas suas dúvidas e muito sorridente despediu-se mencionando seu 

contentamento em participar da pesquisa. O segundo encontro baseou-se na entrega 

do relato e no esclarecimento sobre a música significativa. Relatou ter muitas músicas 

importantes e que seria bem difícil escolher uma. Observou-se no último encontro que 

Gabriela estava ansiosa, agitada e comentou ter gostado muito do trabalho de escolher 

uma música. Mencionou ter escutado várias canções no final de semana levando-a 

para vários momentos diferentes de sua vida. Ao escutar a música escolhida, Gabriela 

mostrou-se mais calma, falando mais devagar e no meio de suas frases dava sempre 

um sorriso, demonstrando tranqüilidade. Foi perceptível uma mudança na forma de se 

comportar e falar depois da escuta musical. 

 
7.2 Categorias da autobiografia e do questionário 

 

Referentes ao Fernando 

 
Representa as categorias do questionário. 

 

 
EMOÇÕES 

 
SÍMBOLOS 

 
SIGNIFICADO DA MÚSICA 

Aperto no peito, 

saudade que aperta, 

engraçado, doído, 

adorava música. 

Comida, cheiro bom, som, 

lembranças (acordava 

cedo).  

Lembro meu pai que já é falecido, traz 

saudade, lembranças boas, fala muito 

de mim e da minha história. 
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Categorias relacionadas aos relatos autobiográficos.  

 

 

 

 Referentes à Gabriela  

 

Representam as categorias do questionário. 

 

 
EMOÇÕES 

 
SÍMBOLOS 

 
SIGNIFICADO DA MÚSICA 

Motivação, estado de 

felicidade, animada, 

motivação pela vida, 

pensamentos bons. 

Energia, corpo, vida, 

família, abençoada.  

Escutar música muda meu dia, 

transforma meu olhar sobre as coisas 

em minha volta, traz pensamentos 

bons, me deixa leve, animada e 

motivada. 

 
 

  
EMOÇÕES 

sentimentos 

 
SÍMBOLOS 

 
RELAÇÕES 

 
ASPIRAÇÕES 

desejos 

 
CARACTERÍSTICAS 

Pessoais 

 
FATOS 

 
A 
N 
T 
E 
S 
 

Triste e feliz. 
 
 
 

Coisas 
simples da 
vida, sorriso, 
caminho. 

Aprecia 
companhia de 
amigos. Tem 
uma filha linda. 

Saúde, futuro 
próspero e feliz 

Íntegro, educado. Aprecia 
as coisas boas e simples 
da vida. 

Infância 
ótima, 
adolescênc
ia triste. 
Perdeu pai 
e irmão. 

 
D 
E 
P 
O 
I 
S 
 

Saudade, 
desespero, 
orgulho, 
medo, apego, 
completude, 
preocupação 
Enlouquecer, 
lembranças 
do pai, amor, 
carinho. 

Lua, lua 
cheia, 
natureza, 
música, por 
do sol, 
pássaros 
cantando, 
banho de rio 
e mar, força, 
caminho, 
sonhos. 

Apego pelo pai. 
Poucos 
amigos. 
Namorada o 
faz sentir bem. 
Irmão que não 
dá trabalho. 

Sabe onde quer 
chegar e com 
quem 
contar.Construir 
família e dar 
amor e carinho. 
Que sua filha 
conheces- 
se  seu pai. 
Querer sumir. 

Aprecia coisas simples 
da vida.  

Caminhos 
errados, 
morte do 
pai e do 
irmão. 
Conflitos 
quando 
descobriu 
que ia ser 
pai. 
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Categorias relacionadas ao relato autobiográfico. 

 

 
7.3 Análise de casos 

 

Fernando 
 
Pode-se perceber um contato maior com conteúdos internos e a presença de 

mobilização afetiva. Fica claro, analisando as categorias do relato e do questionário, 

que o ele trouxe à tona mais emoções e desejos após ouvir a música.  

Os símbolos apresentados estão ligados a elementos da natureza, o que permite 

levantar a hipótese da manifestação de sua anima de maneira mais explícita no 

segundo relato. No primeiro, há sinais de sensibilidade (gosto das coisas simples da 

  
 

EMOÇÕES 
sentimentos 

 

 
 

SÍMBOLOS 

 
 

RELAÇÕES

 
 

ASPIRAÇÕES 
Desejos 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
Pessoais 

 
 

FATOS 

 
A 
N 
T 
E 
S 
 

Amadurecer 
e criar 
responsabili- 
dade cedo, 
Aprendizado. 
 

Vida 
abençoada. 

Família 
maravilhosa, 
amigos 
excepcionais. 
 

Preparando para 
concursos. 
Dedicação aos 
estudos. 

Vida dever ser vivida 
de maneira correta e 
sensata. 

Saiu de 
casa com 
13 anos. 
Mora 
sozinha. 
Está sem 
namorado. 

 
D 
E 
P 
O 
I 
S 
 

Desanimada, 
desiludida. 
Energia. 
Decepções, 
frustrações. 
Coração 
partido. 
Amor. Fé. 
Solidão. 
Amor pela 
memória dos 
amigos. 
Esperança. 

Obstáculo, 
tropeços, força 
maior, Deus, 
caminhos 
tortuosos, 
caminhos 
longos e 
estreitos. 

Amigos 
utilizados por 
Deus para 
nos proteger. 
Amigos 
segunda 
família. 
Dificuldade e 
tropeços no 
amor. 

Lutar pelos 
objetivos. 
Dedicação aos 
estudos. 
Concurso de 
cargo público. 
Sonhos, 
esperança no 
amor. Não 
desistir de 
sonhos. Pessoa 
certa apareça. 
Acreditar no bem 
e nas pessoas 

Dedicada, persistente, 
extrovertida, cabelos 
ruivos, bagunceira, 
animada, espontânea, 
saudosista e cheia de 
manias. Cuidada e 
amada. 

Certeza da 
fé.Obstácu- 
los . 
Amigos 
que 
resgatam 
de frustra- 
ções. 
Caminhos 
tortuosos. 
Recorrer a 
uma força 
maior fé. 
Momentos 
incríveis. 
Problemas 
sérios. 
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vida), mas amplia-se após a canção. Observa-se também, que, antes da música, 

Fernando mencionou apenas duas emoções: tristeza e felicidade. Já, após a escuta, os 

sentimentos foram variados e mais aprofundados: medo, preocupação, completude, 

amor, carinho e a emanação de lembranças do pai falecido. O significado da música 

para ele esta diretamente ligado ao pai. Fernando diz que ela faz parte de sua história e 

estabelece contato com suas memórias. Mencionou também, durante o questionário, 

que essas lembranças traziam até o cheiro bom das comidas que o pai fazia além de 

sentir o cuidado e acolhimento que existia quando criança. Pode-se assim inferir que o 

instrumento utilizado possibilitou que entrasse em contato com o complexo paterno, por 

envolver uma forte carga emocional. A música suscitou lembranças ativando o 

complexo de maneira que seu ego não conseguiu controlar chegando a emocionar-se 

ao falar do passado com seu pai.  

 
Gabriela 

 
Nos resultados obtidos em Gabriela pode-se observar que a escuta musical 

permitiu que ela entrasse em contato com um maior número de emoções. Nota-se a 

presença de características antes não mencionadas, de aspirações que no primeiro 

relato eram ligadas apenas a questões profissionais, e depois seu desejo relacionou-se 

ao amor, a sonhar e acreditar no bem. Conteúdos estes ligado a emoções que 

possivelmente teriam sido evocadas pela presença de um sensibilizador antes da 

realização do segundo relato, a música. No questionário que sucedeu à canção, 

Gabriela conta sobre seus efeitos com entusiasmo e motivação, fala de pessoas 

importantes e do fato da escuta poder proporcionar um olhar diferente do mundo a seu 

redor e enchê-la de energia. Notou-se mudança no seu tom de voz, na maneira de se 

expressar, transmitindo mais tranqüilidade. Pode-se observar também o aparecimento 

de mais símbolos no segundo relato, de possíveis conteúdos de seu animus, como, 

energia, decepções, frustrações, Deus, fé, caminhos tortuosos. O animus está ligado à 

força inesgotável, coragem, iniciativa, sabedoria e espiritualidade. A menção em seu 

relato de voltar a acreditar no amor surge uma aproximação a esses conteúdos do 

animus. As características pessoais ampliaram-se no segundo relato; infere-se que ela 
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entrou num contato com ela mesma trazendo mais aspectos de sua personalidade.  As 

emoções indicadas no primeiro relato estão basicamente ligadas a situações racionais 

e a responsabilidade, reforçando suas aspirações sobre conquistas profissionais. Já, no 

segundo, observam-se questões ligadas ao amor, à fé, à esperança e energia, 

fortalecendo a idéia da música estimular o emocional do indivíduo. Diante dos 

conteúdos relatados observou-se o aparecimento de sentimentos ligados a 

relacionamentos afetivos (decepções, amor, frustração, coração partido, desiludida), o 

que levantou a hipótese de manifestação ou ativação do complexo amoroso. Outro 

símbolo que se destaca é caminho tortuoso, como representando o seu percurso, sua 

passagem no processo de individuação.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

   

8  DISCUSSÃO 
 

Pode-se observar a partir dos resultados da pesquisa que, em ambos os sujeitos, 

a música suscitou emoções e conteúdos diferentes da primeira autobiografia. Ela 

despertou a afetividade dos participantes influenciando na maneira como eles 

significam o mundo e integram esses efeitos na consciência, como foi assinalado por 

Wazlawick (2006) na revisão apresentada. 

Nesse contexto, a música possibilita a ampliação da consciência levando a uma 

re-significação e um aprofundamento de questões sobre si-mesmo explicitadas no 

relato. Proporciona alívio e oportunidade para o sujeito identificar problemas e lidar 

melhor com eles. 

Nos casos analisados foi possível identificar nos participantes um aspecto 

curativo na atividade proposta. Realizaram uma catarse emocional e ambos relatam seu 

benefício. O fato de virem à tona emoções com conteúdos internos permite que o ego, 

como centro da consciência, entre em contato e utilize seu repertório para enfrentá-los. 

E, como foi visto com Stein (1998), no mínimo grande parcela do pensamento é 

modelado e colorido por emoções, pois são elas que nos impulsionam para 

enfrentarmos a vida em todos os seus âmbitos. Gabriela explicitou essa motivação no 

questionário aplicado após a canção. E Fernando mencionou suas lembranças e 

emoções perante a música. 

Segundo Jung (1981) e Jacobi (1995), toda essa carga de afetos interfere na 

vida consciente do indivíduo. Pode envolvê-lo em situações contraditórias, provocar 

lapsos, perturbar a memória, trazer lembranças e mobilizar sonhos. Nesta pesquisa, 

Gabriela mostrou-se motivada e sonhadora após a escuta musical. Portanto, ao ouvir a 

música o ego diminuiu suas defesas permitindo que entrasse em outro funcionamento, 

com mais entusiasmo e mobilizando alguns sonhos e afetos. Já, em Fernando, ativou-

se um complexo, a música perturbou sua memória e trouxe lembranças do pai falecido. 

A música possibilitou que relaxasse e aumentasse a sensibilidade para entrar em 

contato com essa forte carga emocional. 

 Os complexos não deixam de existir e permeiam a maneira do indivíduo estar no 

mundo. No entanto, se o sujeito permanece inconsciente de sua existência,serão mais 
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danosos quando se manifestarem. Para que a psique se mantenha saudável e 

equilibrada é importante que o sujeito procure o autoconhecimento, que consiste no 

contato com conteúdos inconscientes aproximando-o de quem verdadeiramente é. A 

essa dinâmica, de se desvencilhar daqueles conteúdos puramente adaptativos e 

realizar as possibilidades latentes do inconsciente, dá-se o nome de processo de 

individuação. Para favorecê-lo, é necessário que se realize a função transcendente, que 

une a consciência e o inconsciente, para proporcionar uma nova atitude ao indivíduo. 

Como a tarefa de ampliar a consciência é muito difícil, o símbolo participa 

ativamente desse processo. Ele representa e expressa a síntese do material tensionado 

e conflitante, entre consciente e inconsciente. O método de amplificação simbólica 

possibilita a ampliação da consciência e uma maior integração de elementos psíquicos 

anteriormente cindidos ou reprimidos. 

Observou-se que a música, neste contexto, propiciou por meio de sua linguagem 

uma sensibilização dos sujeitos permitindo o aparecimento de símbolos. No caso do 

Fernando, notaram-se elementos da natureza, a anima, mais explicitados no segundo 

relato. Pode-se inferir que essa manifestação indica o aparecimento de conteúdos 

inconscientes e o quanto a música mobilizou seu aspecto feminino (anima). 

Quando se utilizam técnicas expressivas, que no caso deste trabalho é a música, 

ampliam-se as possibilidades de manifestações do complexo; música é um mobilizador 

de emoções que promoveria a interlocução entre consciente e inconsciente. 

A mobilização das emoções não ocorre apenas no aspecto subjetivo. Como foi 

explicitado por Machado (2002), o sistema límbico responsável por regular os 

processos emocionais, quando estimulado, ativa as amígdalas liberando substâncias 

específicas e trazendo memórias, sensações e sentimentos. Pode-se notar nos relatos 

o aparecimento das três funções. 

Com relação à possibilidade da música manifestar criatividade e a expansão das 

emoções, nota-se que tem um efeito de ampliação da alegria e de descoberta. Permite 

ao individuo um estado de ânimo favorável à emergência do estado inconsciente e a 

flexibilidade da representação da persona. O ego sente-se rigidamente pressionado 

pelo social, a música aparece para diminuir essa rigidez mediante uma espontaneidade 
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do devaneio, da fantasia, da inspiração e da sensorialidade. Ao rebaixar a crítica 

possibilita um mergulho maior em direção a sua criatividade. 

Percebe-se que a música tem uma função também de estimulação psicofísica, 

pois manifesta expressões corporais. Em ambos os sujeito observados, ao escutar a 

canção, mudaram expressões faciais e movimentaram algumas partes do corpo no 

ritmo da música. 
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9   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De fato, parece que a escuta musical proporciona diversos benefícios para o 

sujeito, tanto psicológicos como fisiológicos. Ambos os benefícios funcionam ao mesmo 

tempo, não se dissociam. No entanto, no aspecto psicológico, o efeito da música pode 

promover a aproximação dos complexos à consciência e a significação dos símbolos, 

permitindo que o indivíduo aprenda a lidar com essa forte carga emocional. Essa 

dinâmica proporciona que o sujeito caminhe em direção ao autoconhecimento e, 

conseqüentemente, favoreça a ampliação da consciência. 

Outro aspecto que se destaca é a ampliação das emoções. A música pode 

acalmar, animar, consolar, lembrar, entristecer, excitar, entre outros. Esses efeitos 

estão intimamente ligados ao funcionamento fisiológico do organismo e, a música, 

como um estímulo externo, é recebido pelo sistema límbico e é capaz de agir 

internamente. O resultado disso para a pessoa ajuda o bem estar e a reflexão. 

Emoções dolorosas também podem vir à tona, complexos, traumas, mas ocorre uma 

espécie de catarse que permite a possibilidade posterior de elaboração. Nos casos 

observados nesta pesquisa podem-se perceber esses efeitos mediante o relato 

autobiográfico e o questionário feito após a escuta musical.   

Portanto, a pesquisa cumpriu com o objetivo, destacando as emoções 

provenientes da música significativa na história de vida do sujeito.  Para favorecer a 

validação deste trabalho seria interessante aplicar os instrumentos em um maior 

número de pessoas, ampliando a amostragem e, conseqüentemente, os resultados a 

serem analisados. 

Com os dados encontrados pode-se esboçar projetos futuros de pesquisa. Por 

exemplo, utilizar a música em pacientes com diagnóstico de câncer junto a um grupo 

controle. Alguns pacientes com sessões de escuta musical e outros sem a música. E, 

assim, observar seus efeitos. 

Outra idéia de pesquisa que pode ser elaborada é tentar vincular a música com 

os tipos psicológicos. Observar se os diferentes tipos percebem a música de maneira 

diferente. Por exemplo, de que modo o tipo sensação e sentimento é mobilizado pela 

música comparado ao tipo sentimento e intuição, etc. 
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Por fim, observou-se que a música realmente é importante e tem efeito sobre o 

homem. Portanto, ela pode ser utilizada em vários contextos, abrindo possibilidades de 

aplicação em distintos campos da saúde e da educação.  
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Anexo A  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO DA PESQUISA: “A música e as emoções na constituição dos complexos afetivos: Um 

estudo sob a ótica da Psicologia Analítica”:  

Eu___________________________________________________________________aceito 

participar da pesquisa de Conclusão do Curso em Psicologia. A pesquisa tem como objetivo 

observar as emoções mobilizadas nas pessoas mediante escuta de uma música da escolha do 

entrevistado. O estudo será realizado em três encontros, dois de 30 minutos e um de 1 hora e 

30 minutos. Serão solicitados dois relatos autobiográficos e a escuta de uma música. A 

participação na pesquisa não traz implicações legais, as atividades não oferecem nenhum risco 

à dignidade e integridade do colaborador. Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O participante da pesquisa não terá nenhum ganho 

direto. No entanto, sua colaboração permitirá estudar o tema da música e das emoções. Não 

haverá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por 

sua participação. A pesquisadora se compromete lhe comunicar os resultados obtidos na 

pesquisa e manter as informações e identificação em sigilo.  

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 
Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
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Anexo B 

 
 

Termo de compromisso do pesquisador 
Título da pesquisa: A música e a s emoções: Um estudo sob a ótica da Psicologia 

Analítica 

 

 

 

Obter de cada sujeito um documento assinado autorizando a pesquisa. Avisar de 

qualquer utilização dos dados em novos estudos. Manter absoluto e total sigilo e 

confidencialidade em relação à identidade do sujeito e seus dados. Desta forma nos 

comprometemos de caráter irrevogável a cumprir todo os dados vigentes no termo de 

compromisso. 
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Anexo C 
 

Autobiografia I 
(antes da escuta musical) 

 
Meu nome é Fernando, tenho 32 anos, sou Bacharel em Direto, e se Deus quiser em 

breve me tornarei Advogado. Sou natural de Belo Horizonte, nasci no dia 05/03/1977, 

às 21:00hs, na maternidade São Luis. Tive uma infância ótima, sempre acompanhada 

pelos meus pais, que não mediram esforços para que eu me tornasse uma pessoa 

integra e bem educada e por isso serei eternamente grato a eles. Tive uma 

adolescência conturbada, por conta de tão cedo ter perdido duas pessoas que eram 

fundamentais em minha vida, meu Pai e meu irmão mais velho, mas apesar de ter sido 

um pouco triste, aproveitei bastante meus vinte e poucos anos, e bote bastante nisso. 

Tenho uma linda filha que se chama Isabela, ela tem 11 anos e é muito inteligente e 

sapeca também. Sou uma pessoa que aprecia as coisas boas e simples da vida. 

Aprecio também a companhia de meus amigos e sem dúvidas o sorriso de minha 

namorada. A Deus, só peço que continue me abençoando com saúde para que eu 

possa continuar seguindo meu caminho e trilhando um futuro prospero e feliz ao lado 

da minha família, esposa, filhos e netos, aos quais não medirei esforços para dá-los 

muito amor e carinho. Enfim, este é o Fernandão. 

 

 
Autobiografia II após ouvir a música: 

Ex-amor - Martinho da Vila 
 

Me chamo Fernando, tenho 32 anos, sou Bacharel em Direto, e em breve me 

tornarei Advogado. Sou natural de Belo Horizonte. Tive uma infância ótima, sempre 

acompanhada pelos meus pais, que não mediram esforços para me educar, orientar, 

dar carinho e suprir minhas necessidades de uma maneira geral e por isso serei 

eternamente grato a eles. Minha adolescência foi muito triste, seguidamente perdi duas 

pessoas que eram fundamentais em minha vida, meu Pai e meu irmão mais velho. 

Achei que iria enlouquecer, tinha vontade de sumir, desaparecer. A morte do meu pai 

aconteceu quando eu tinha 16 anos e após isso as coisas tornaram-se um pouco 
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confusas em minha vida. Eu era muito apegado a ele, vivia me protegendo de tudo e 

me carregava para todo lugar que ia. Era trabalho, pagode e até para uma boa seresta, 

coisa que ele costumava fazer sempre na companhia de minha mãe. Fora que muitas 

das tarefas de casa era meu pai que realizava, compras, feira e comida. No final de 

semana ligava o som alto logo cedo e preparava um almoço caprichado cantarolando 

pela casa. Tenho muita saudade. Pra completar depois de 2 anos meu irmão mais 

velho veio a falecer também, me desesperei, ela era o substituto do meu pai. Vivia 

questionando, como duas pessoas tão novas e boas teriam partido tão cedo? Será que 

da pra pensar em futuro? Por onde devo começar agora? Será que começo ou paro? 

Com quem posso contar? Devo ter esperanças? A vida fez o seu papel e me deu 

alguma dessas respostas. Demorou muito para elas chegarem, fui por caminhos 

errados, deixei de ir para outros melhores e até mesmo esperei a vida passar por ter 

medo de tudo. Mas o importante é que algumas respostas vieram. Hoje sei, depois de 

muito tempo, e o tempo é o melhor amigo nesses casos, para onde ir e com quem 

contar. A saudade não acaba, a tristeza às vezes ainda impera, mas agora me sinto 

mais amparado e a fé me fortalece para minha aceitação de tudo isso.  

Entre tantas perdas recebi um lindo presente, uma linda filha, que hoje tem 11 

anos de idade e que já começa a me deixar de cabelos brancos. Não era uma coisa 

programada, na época tive vários conflitos por isso, mas hoje além de linda ela me 

enche de orgulho. Só gostaria que ela tivesse conhecido meu pai, por ela e por ele. 

Tenho um irmão maravilho bem mais novo que eu amo demais e que graças a Deus 

não dá trabalho nenhum, é sereno, humilde, uma pessoa muito boa. Amo muito minha 

família. 

Aprecio muitas coisas em minha vida, principalmente as coisas simples como 

um por do sol, pássaros cantando de manhã, lua cheia, amo tomar banho de rio e de 

mar, gosto de estar em meio a natureza, escutar uma bela música, lembrar de coisas 

boas de comer e gosto muito do feijão de minha mãe. Adoro a companhia dos meus 

amigos, que são poucos e amo dar risadas bobas com minha namorada que me faz 

sentir a melhor pessoa dentre todas as pessoas.  

 Peço a Deus que continue iluminando meu caminho me dando força, 

discernimento e para continuar trilhando. Desejo constituir minha família em breve, ter a 
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oportunidade de estar presente e me dedicar a eles dando muito amor e carinho. Enfim, 

desejo realizar meus sonhos e ter uma família de verdade. 
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Anexo D 
Autobiografia I 

(antes da escuta musica)  

 

Meu nome é Gabriela Tenho 34 anos de idade e resido em Brasília há nove 

anos, mas estou em São Paulo fazendo um curso nas minhas férias do trabalho. Moro 

sozinha. 

Morei em outras quatro cidades, mas a que permaneci por mais tempo foi 

Goiânia, onde nasci. 

Lá mesmo cursei faculdade de Direito, mas apesar de ser advogada, nunca 

exerci a advocacia no sentido literal da palavra. Sempre trabalhei em órgãos públicos e 

estou me preparando para concursos. 

A minha vida sempre foi muito abençoada. Tenho uma família maravilhosa e 

muitos amigos.  

Saí de casa aos 13 anos de idade para estudar fora, e depois disso só morei 

junto com meus pais por mais 2 anos, já com meus 16 anos de idade. 

Devido a este fato, considero que fui obrigada a amadurecer e criar 

responsabilidade cedo, já que, diante das dificuldades que aparecem na vida, era 

forçada a tomar decisões sozinha, na maioria das vezes. 

Mesmo assim, nada a reclamar, muito pelo contrário, o aprendizado foi grande. 

Portanto, continuo acreditando que a vida tem que ser vivida da maneira mais 

correta e sensata possível, considerando as conseqüências que podem advir de 

atitudes impensadas e insensatas. 

 
 

Autobiografia II após ouvir a música: 
Sonhos – Chris Duran 

 

Formei-me em Direito e exerço um cargo público na área jurídica, apesar de 

ainda não ser concursada, sendo este um dos meus objetivos, e para tanto, estou me 

dedicando aos estudos. 
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Vivo em Brasília há 9 anos, porém sou natural de Goiânia. Sou dedicada, 

extrovertida, cabelos ruivos, bagunceira, animada, saudosista e cheia de manias. 

Tento ao máximo lutar pelos meus objetivos, mas muitas vezes me vejo 

desanimada e um pouco desiludida quando surgem alguns obstáculos que inicialmente 

parecem intransponíveis. A vida tem muitos caminhos tortuosos e tenho tido uns longos 

e estreitos pra atravessar. Por ter que decidir tudo por mim mesmo, as vezes me sinto 

sozinha, foi sempre dessa forma, sozinha que decidi minha vida. 

A certeza que tenho é que a fé nos ajuda a transpor esses obstáculos, pois 

quem a tem sabe que há alguém acima de todas as coisas, e que está nos conduzindo 

e nos fortalecendo. Quando passamos por problemas sérios recorremos a uma força 

maior pra nos clarear a mente e assim conseguimos perceber a fortaleza que é a fé. 

Entendo que os grandes amigos são instrumentos utilizados por Deus para nos 

proteger e nos auxiliar nos momentos difíceis, assim como dividirem conosco as 

alegrias que temos na vida. Eu cultivo meus amigos, pois os considero minha segunda 

família, aquela família que a gente escolhe. Tenho muitos amigos dos lugares que já 

morei e por mais que não tenha contato diário com todos, são inesquecíveis. Já 

dividimos momentos incríveis e que vão ficar guardados na minha memória com muito 

amor e saudade, pra sempre. 

Sinto-me cuidada e amada, e isso me abastece de energia e novos sonhos. 

Por ser muito sonhadora, tenho algumas decepções, vou muito longe às vezes, mas 

essa energia trazida pelas pessoas a minha volta sempre me resgata de alguma 

frustração inesperada e me faz olhar o mundo cheia de esperança.  

Na vida amorosa, também alguns tropeços e desafios, mas nada que me 

fizesse desistir de novas buscas e tentativas, pois tenho em mente que nada acontece 

por acaso, tudo tem seu propósito. Temos que aprender com ou percalços da vida.  

 

 Com minhas decepções estava tendo dificuldade e até mesmo não queria me 

relacionar novamente, mas agora sinto que desejo de verdade que a pessoa certa 

apareça. 

Um pensamento que faço o possível para estar sempre presente em minha 

vida é: pior que não alcançar um sonho é desistir dele antes mesmo de lutar por sua 
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realização. Também é importante acreditar e semear o bem tudo que faz para o mundo 

volta para você, desejo continuar sonhando e acreditando nas pessoas. 
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Anexo E  
 
 
 

QUESTIONÁRIO - Fernando 

 

O que lhe ocorreu enquanto escutava a música? 
Bom, essa música me lembra muito meu pai que já é falecido. Não é uma 

muito reflexiva, eu sei, mas mexe muito com minhas memórias. 

O que sentiu? 
Não sei dizer, um aperto no peito. (se emocionou). Acho que to meio mole hoje 

sabe, sei lá. É a saudade que aperta de vez em quando. Não tenho o costume de 

mexer com minhas lembranças, fazia tempo que não escutava essa música. Mas ontem 

eu escutei no rádio e decidi que essa música falava muito de mim, da minha história e 

trazia muitas lembranças boas, mesmo às vezes sendo doído pela saudade. 

O que veio em sua mente? 
Quando escuto essa música lembro dos sábados lá em casa que meu pai 

acordava cedo, ia na feira e levava eu e meu irmão também falecido, sempre, ligava o 

som e fazia a comida que deixava a casa toda com cheiro bom.. Ele adorava essa 

música era muito engraçado. Bom, é isso, é isso que veio na minha mente, saudade e 

boas lembranças 
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Anexo F 
 

QUESTIONÁRIO -Gabriela 

 

O que lhe ocorreu enquanto escutava a música? 
Ficou calada pensando, olhando pra cima. 

O que sentiu? 
Ah, quando escuto essa música sinto uma energia tomando meu corpo. Uma 

espécie de motivação para enfrentar a vida. Ela parece transformar meu olhar sobre as 

coisas em minha volta. Fico em um estado de felicidade, eu acho. 

O que veio em sua mente? 
Ah, nada específico. Pensei um pouco sobre como sou abençoada por ter 

chegado até aqui e ter conhecido pessoas tão especiais além da minha família, sem 

elas eu talvez não conseguisse estar aqui hoje. Ah, sei lá, escutar essa música me trás 

pensamentos bons, me deixa leve e animada para enfrentar a vida. Não sei explicar, só 

sei que quando estou desmotivada escutar essa música muda meu dia. 
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