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A consciência do homem foi criada com a 

finalidade de reconhecer que sua existência 

provém de uma unidade superior; dedicar 

a esta fonte a devida e cuidadosa consideração; 

executar as ordens emanadas desta fonte de 

 forma inteligente e responsável; e por conseguinte,  

proporcionar um grau ótimo de vida e possibilidade de  

desenvolvimento à totalidade da psique. 

JUNG  



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho foi elaborado com a intenção de investigar a influência da música no processo 

arteterapêutico de abordagem junguiana. Quais suas funções, seu uso e como pode ser 

trabalhada dentro de um processo arteterapêutico, levando-se em consideração o enfoque da 

psicologia analítica aliada a conceitos da etnomusicologia e alicerçada na prática do estágio 

requerido pela Clínica Pomar. 

 

Palavras chave: arteterapia, música, psicologia analítica, etnomusicologia e terceira idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work was done with the intention of investigating the influence of music on the art therapy 

process with a Jungian approach. Determining its functions, its use, and how it can be worked within a 

process of art therapy, taking into account the analytical psychology standpoint, combined with 

concepts of ethnomusicology and grounded on internship practice required by the Clínica Pomar. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

 Sempre tive uma ligação com a arte. Ainda criança usava a imaginação para brincar 

com formas, as mais variadas em montanhas, paredes, árvores. Talvez a mais distante 

lembrança fosse ver as formas que surgiam na parede quando relampejava à noite. O som dos 

trovões, da chuva e as formas que apareciam nas paredes onde eu dormia era uma experiência 

inesquecível. Mas tarde um pouco, talvez com 6 anos, gostava muito de música clássica, e, 

desta maneira, tive meu primeiro sonho (como “objetivo de vida”): gostaria de compor 

música. 

 Depois, já com uns 8 anos, tinha um caderno de desenho onde copiava personagens 

das estórias de quadrinhos. Mas tarde, aos 13 anos vi meu pai fazendo um desenho usando um 

esfuminho e borracha. Em mais ou menos uns 15 minutos reproduziu um retrato do Goethe de 

um jornal. Pensei comigo, “se ele pode, eu também posso”, e comecei a treinar o desenho. 

Aos 14 anos, comecei um diário onde escrevia coisas que aconteciam e, também, fazia 

esboços de desenhos, poesias e colagens. Fiz este diário para que meus filhos pudessem ler e 

assim saber mais de minha história quando jovem. Continuei a escrever até perto dos 37 anos. 

 Quando se aproximou o primeiro vestibular lembrei-me da música, mas não tinha base 

musical nenhuma para tentar este tipo de vestibular. Assim, passei para engenharia civil. Fiz 

todas as matérias de desenho que existiam e não sobrou muita coisa que desse gosto de 

continuar. Abandonei o curso e logo depois passei para psicologia. A princípio, não encontrei 

um respaldo artístico no curso, mas logo me entusiasmei muito com o estudo do ser humano e 

de sua personalidade. Nestes anos, comecei a tocar violão. Gostava de pintar e até ganhei 

prêmio de pintura fazendo retratos a óleo. Formei-me e comecei a trabalhar com crianças e 

logo depois em hospital psiquiátrico. Então, de posse de estudos que fazia já na linha da 

psicologia profunda de Carl Gustav Jung, fui até chegar um momento em que o caminho ficou 

sem sentido. Assim, parei de trabalhar com psicologia e fui para a área de marketing e 

propaganda, onde permaneci por uns 10 anos. 

 Agora, atendendo um chamado interior, venho finalizando o curso de especialização 

em Arteterapia na Clinica Pomar - Spei. Curso que, para mim, é a união de dois aspectos: o 

conhecimento psicológico e a arte. Caminho que sempre busquei de um algum modo realizar. 

 Hoje, também voltei a compor músicas ao violão. Assim é, que nesta caminhada, 



 

 

sabendo que as coisas acontecem no tempo certo, quando “é chegada a hora”, é que me 

propus a fazer este curso e muitas possibilidades vem-se abrindo. 

 Sinto que, através da arteterapia, amplio minha visão do fazer artístico, das artes, ou 

seja, do próprio homem em sua evolução. Gerar espaços criativos no sentido de equacionar da 

melhor forma possível a relação do homem e sua vida. Está sendo desta maneira, uma 

gestação de modo que eu possa, dentro de minhas possibilidades, gerar um autoconhecimento 

de minha pessoa e, assim, estender minhas capacidades de poder auxiliar o outro. Pois 

sabemos que só conduzimos uma pessoa, na caminhada de seu desenvolvimento psicológico 

até onde já conseguimos chegar. Conduzir o outro por terras que não foram mapeadas é um 

ato de desobediência à prudência e ao zelo para com o outro (e a nós mesmos). Buscar se 

lançar em mares nunca antes navegados (desconhecidos para si, mas, por vezes, já 

cartografados por outros) é a missão do arteterapeuta devidamente munido de ferramentas 

adequadas. 

 Portanto, é assim, buscando novos caminhos que me deparei com o estágio com 

pessoas da terceira idade. Esta monografia retrata uma parcela deste encontro e de seus 

desencadeamentos. Este encontro se dá também na busca de trazer a música como expressão 

artística pessoal e a crença de que esta modalidade artística é de grande auxílio para o 

desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual das pessoas. Assim, de um sonho de 

criança, minha jornada amplia-se para abraçar outras possibilidades de crescimento e, desta 

maneira, me fazer instrumento de auxílio. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Imagem 1 – A Música 

 

http://www.musica.ufrj.br/posgraduacao/images/stories/noticias/mestradoemmusica.jpg 

 

 “A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou”. Esta frase da música Força 

Estranha do compositor Caetano Veloso é carregada de força, vitalidade, emoção, afeto, 

significado, sentido e amplitude. Retrata um ensinamento. Alguma coisa foi ensinada ou 

comunicada por alguém a outra pessoa. A música tem este poder de afetar as pessoas pois ela 

é uma linguagem, talvez a linguagem que mais abrangência tem, pois sua forma de comunicar 

ultrapassa fronteiras.  

 Assim sendo, este trabalho tem enfoque no fazer artístico, destacando a arte musical e 

dos sons e sua aplicabilidade plástica. Arte é vida, vida é arte, música é arte, música é vida. 

Lógica tão ligada ao ser humano durante sua história, que o acompanha desde os primórdios. 

Talvez a música seja o veículo que melhor exprime o sentimento e consequentemente o valor 

e importância que esta linguagem tem para sua vida individual e grupal daí seu poder de 

romper fronteiras.  

 Sendo assim, a música traz consigo aspectos que dão significado e sentido a vida do 

homem. A Arte retrata o espírito da época. Foi usada nos primórdios da história no sentido de 

manter os homens unidos no grupo, no seu clã. Através de pinturas ou mesmo produzindo 

ferramentas de trabalho, a arte foi fundamental para a construção do homem. As pinturas das 

cavernas contam histórias e através destas conhece-se a importância que a arte tinha para as 

épocas passadas. 

http://www.musica.ufrj.br/posgraduacao/images/stories/noticias/mestradoemmusica.jpg
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 O mundo grego antigo e as civilizações orientais antigas espelham todo um 

desenvolvimento da arte e do pensamento que reverbera até os dias atuais. A arte se faz 

retrato da vida do ser humano tal como se apresenta desde o primeiro sussurro sonoro do 

homem pré-humano até nossos dias. Destarte a ligação do ser humano com sua criatividade 

interior tenha-se perdido durante o passar do tempo, mesmo assim ainda é uma característica 

inata sua, um instinto. 

 Percebe-se, atualmente, uma desumanização que a ciência racional e tecnológica está 

causando na alma do homem. Sem dúvida, a humanidade colhe os frutos tecnológicos 

advindos da revolução industrial iniciada há dois séculos, mas, por outro lado, o racionalismo 

do modo operante do ser humano que se seguiu dá sinais que necessita urgente cuidado. Os 

benefícios materiais são muitos (praticidade, tecnologias em diversas áreas, uma tremenda 

expansão do conhecimento das coisas do mundo, aumento da expectativa de vida e uma 

intensa comunicabilidade nunca antes vista e que a cada dia traz ainda novas descobertas), 

mas o custo interior tem dado provas que a rota precisa ser repensada com urgência.  

 

Imagem 2 – Tempos modernos 

 

http://1.bp.blogspot.com/-dtNMahABj3M/Tden5g7xMrI/AAAAAAAAAxM/7Uk2-boWr1s/s1600/tempos-modernos-
henry-ford-fordismo.jpg 

 

 

 Assim, o homem tem apresentando sintomas cada vez maiores de afastamento de si-

mesmo. Um indivíduo caracterizado por ansiedades, depressões, crises de identidade moral e 

espiritual. Têm-se tudo nas mãos, mas interiormente muito pouca coisa é portadora de real 

significado e sentido. No meio de uma correria sem fim onde não se vê uma linha de chegada, 

o ser humano necessita de um reencontro consigo mesmo. 

 Este trabalho, de maneira alguma, não pretende apresentar uma resposta pronta a este 

embate. Mas faz-se exercício de conjugação de possibilidades, de chamar a atenção para um 

fato que não é original, mas que, pela razão mesma desta ordem confusa de valores, foi 

esquecido, despontencializado, desmitificado por este racionalismo unilateralmente  

http://1.bp.blogspot.com/-dtNMahABj3M/Tden5g7xMrI/AAAAAAAAAxM/7Uk2-boWr1s/s1600/tempos-modernos-henry-ford-fordismo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-dtNMahABj3M/Tden5g7xMrI/AAAAAAAAAxM/7Uk2-boWr1s/s1600/tempos-modernos-henry-ford-fordismo.jpg
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venciado, que é o uso da música no processo de auto-conhecimento do ser humano, ou seja, 

resgatar o uso terapêutico da música (historicamente comprovado) e transplantá-la para dentro 

do setting terapêutico. A música há tempos fica na sala de espera dos consultórios aguardando 

seu momento de ser chamada para dentro das salas de atendimento, pois ela tem muito a 

comunicar. 

 Sendo assim, acredito que a arte musical possa auxiliar na busca de uma nova vida ao 

ser humano.  Segundo Fisher (1987), o artista é o supremo feiticeiro da sociedade e, de 

alguma maneira, é esta figura que encarna a magia e canta que a vida pode ser amiga da arte 

trazendo significado para o viver e provendo-o de sentido. A Arteterapia traz esta 

possibilidade de renovação, de traçar novas rotas e de buscar um caminho que traduza mais 

integridade. Segundo Philippini: 

[...] este caminho  único, compreende as transições e transformações em direção a 

tornar-se um “in”-divíduo, aquele que não se divide face às pressões externas e que 

assim procura viver plenamente, integrando possibilidades e talentos, às feridas e 

faltas psíquicas.[...] Ou seja o conjunto de atos que genericamente pode-se nomear 

por “fazer terapêutico” expressa a singularidade e identidade criativa de cada um. A 

descoberta gradual, de eventos psíquicos cujo significado antes era obscuro, amplia 

possibilidades de estruturação da personalidade, ativa potencialidades e contribui 

para a construção de modos mais harmônicos de comunicação, interação e “Estar no 

Mundo”.(PHILIPPINI. 2008, p. 15) 

 

 Esta jornada do desenvolvimento do ser humano atrelada a esta função que a arte 

possui de auxiliá-lo nesta empreitada vem deste os primórdios de sua história, mas a 

Arteterapia é uma nova disciplina. Surge no século passado na Europa e nos Estados Unidos 

pós-segunda guerra mundial. Possui expoentes também no Brasil, onde sempre é digno de 

lembrança o trabalho de Nise da Silveira. Desta maneira, seguindo esta linha de pensamento, 

chega-se na abordagem teórica deste trabalho que é a Psicologia Analítica de Carl Gustav 

Jung. Em outras palavras, este trabalho é de abordagem junguiana. Tratar-se-á mais 

profundamente desta abordagem no capítulo 2. 

 É importante salientar que a psicologia de Carl Gustav Jung (1875-1961) é um modelo 

teórico voltado a este objetivo – fazer com o que o ser humano seja ele mesmo, ou seja, in-

dividuado. A psicologia analítica (assim denominada por Jung) traz em seu processo a arte 

como ferramenta fundamental para fomentar a Opus, isto é, o processo de individuação. Em 

outras palavras, a jornada para se tornar o que é. A arte se faz expressão e também o lócus, o 

temenos – o espaço sagrado onde acontece o processo. Assim sendo existe uma grande 

ligação entre a arte e a psicologia analítica de Jung.  
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 Hoje, esta ligação fica mais clara devido ao lançamento do Livro Vermelho de Jung
1
, 

onde por assim dizer, foi possível a comprovação do método terapêutico que veio de uma 

prática própria e originalmente criativa, onde agora é possível de ver e ler como deu-se a 

criação do embrião que mais tarde tornou-se sua obra.  

 E a música? Onde entra? 

 
Imagem 3 – A pianista 

 

http://2.bp.blogspot.com/_E26Ndy_oKVc/TTx2XzZbjwI/AAAAAAAABDk/YBIbHFmmlww/s1600/wallpaper-

736069.jpg 

 

 A música na obra de Jung (Obras Completas) é encontrada em cerca de 20 citações, 

que foram feitas com o verbete música (mesmo que, por vezes, repetido). Apesar de pouco se 

debruçar sobre o tema durante sua vida, Jung passou por uma experiência que foi decisiva 

para o enfoque da música. Em 1956, encontrou com Margaret Tilly, uma musicoterapeuta e 

pianista concertista que foi convidada para ir a sua casa. Jung depois de passar por esta 

experiência como paciente disse:  

Eu sinto que a partir de agora a música deve ser uma parte essencial de todas as 

análises. Isso atinge o material arquetípico profundo que só pode às vezes chegar em 

nosso trabalho analítico com pacientes. Isso é mais notável. (MCGUIRE e HULL: 

“A Terapia da Música" in CG Jung Speaking.1982, p.275) 

 

 É no mínimo interessante, como Jung, apesar de ter um conhecimento quase que 

enciclopédico, fosse travar um conhecimento mais vivencial com a música 5 anos antes de 

falecer. Por conseguinte, sendo sua obra teórica vinculada a este amplo conhecimento 

enciclopédico e aliada ao trabalho do Liber Novus (por assim dizer seu trabalho prático), 

mesmo assim Jung apenas tangenciou o estudo da arte, encarada do ponto de vista 

eminentemente psicológico, ou seja, escreveu somente um livro sobre o tema: O Espírito na 

Arte e na Ciência, o menor da coleção Obras Completas. Assim como também, os seus 

seguidores (talvez seguindo os passos do mestre) também pouco exploraram este lado. 

Conforme esclarece Gustavo Barcelos em um artigo:  

                                                           
1
 - Este assunto será tratado com mais detalhes no capítulo 2. 
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O volume XVI dos Collected Works de C. G. Jung, The Spirit in Man, Art and 

Literature - que contém os ensaios “Relação da Psicologia Analítica Com a Obra de 

Arte Poética”, de 1922, “Psicologia e Literatura”, de 1930, e os artigos sobre o 

Ulisses,de Joyce, e sobre Picasso, ambos de 1932 - tem sido o menos explorado e 

citado nos trabalhos dos pensadores junguianos e nas reflexões dos analistas. Os 

volumes referentes à clínica, à alquimia e aos estudos religiosos são mais 

apreciados, refletidos e estudados e deram origem a uma literatura que em boa parte 

apenas ilustra, repete ou estreita o trabalho de Jung neles apresentado. Entre os 

junguianos parece haver um desinteresse em buscar na arte uma reflexão genuína 

que, ao mesmo tempo ampliasse e renovasse constantemente a prática clínica, 

colocasse as categorias do pensamento junguiano a serviço da compreensão não só 

do indivíduo, mas do mundo, das coisas do mundo e da alma do mundo. 

(BARCELOS, 2004, p. 43)  

 

 Desta maneira, neste estudo exploratório evidencia-se um novo campo de trabalho que 

merece atenção. Levando em consideração o que Jung relatou a respeito da música atrelado à 

disciplina da Arteterapia, vê-se que muito ainda há para ser descoberto do uso da música em 

terapia. É por esta via, que este trabalho pretende entrar. Não descartando os trabalhos 

advindos de outras disciplinas (musicoterapia e afins), mas aproveitando-os também, pois esta 

era a maneira de Jung trabalhar, o objetivo é estudar de que forma a música pode auxiliar e 

contribuir para o desenvolvimento do ser humano em Arteterapia. 

 A priori, a construção deste estudo faz-se levando em conta o programa de estágio da 

Clínica Pomar – SPEI para obtenção de título de Especialista em Arteterapia. 

Conseqüentemente, aliado às características específicas do grupo de estágio – mulheres com 

faixa etária de 70 anos -  onde, no decorrer do processo, foi inserido um trabalho de Biografia 

Sonora e Plástica
2
 que é uma ampliação da técnica criada pelo musicoterapeuta Kenneth 

Bruscia denominada ‘Canções projetivas’, ou seja, ao invés de utilizar somente canções a 

Biografia Sonora e Plástica usa músicas instrumentais e sons (não considerados musicais). 

Contudo, a fundamental diferença é que a Biografia Sonora e Plástica faz uso, conjuntamente 

ao lado dos sons a produção plástica. 

 Assim, busca-se responder a algumas perguntas a respeito da ação da música na 

Arteterapia tendo em vista o campo da psicologia analítica, aliando conceitos que 

circuambulam também outras disciplinas, como a etnomusicologia.  

 O estudo tem como eixo as perguntas: De que forma a música pode auxiliar a 

Arteterapia? De que modo por ser usada? Quais contextos que pode ser usada ou não? Quais 

suas funções? De que modo pode a música pode auxiliar as pessoas de terceira idade a terem 

melhor saúde? 

                                                           
2
 Termo criado pelo Prof. Me. Doutorando Luiz Costa-Lima Neto, titular da disciplina Iniciação Musical 

dos cursos de Formação e de Pós–Graduação da Clínica Pomar. 
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 O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de 

modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um documento que procurasse 

mostrar a importância da música (biografia sonora) aliada à expressão plástica como meio de 

ter acesso a informações simbólicas do inconsciente.   

 Capítulo 1: Apresenta alguns aspectos a respeito da importância da arte e qual sua 

necessidade na construção do homem. Assim como situar a arte musical neste contexto. Para 

tanto traçar-se-á uma breve história da origem da música, buscando salientar suas 

características mais marcantes. 

 Capítulo 2: Aborda conceitos da teoria junguiana juntamente ao uso da arte, 

preparando para analisar a contribuição da música à arteterapia de abordagem junguiana. 

 Capítulo 3: Tendo delineado o enfoque psicológico faz-se necessário agora tangenciar 

o estudo da etnomusicologia e sua contribuição para o estudo da música ligada às expressões 

plásticas, juntamente com sua visão do ser humano inserido num grupo social e cultural. 

 Capítulo 4: Observa o estudo de campo, ou seja, o trabalho do estágio. Para tanto, 

especificará as características do grupo de estágio, mulheres idosas e seu contexto sócio-

cultural e histórico, para em seguida ilustrar eventos do trabalho realizado interconectando 

pontos que foram importantes para o desenvolvimento do grupo, com relevância para o 

trabalho com a Biografia Sonora e Plástica. 

 E para finalizar serão apresentadas as conclusões e recomendações originadas deste 

percurso. 
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CAPÍTULO I  
 

 DO TEMPO HISTÓRICO AO FAZER ARTÍSTICO 
 

 

Imagem 4 – O flautista 

 

http://jornale.com.br/wicca/wp-content/uploads/2009/03/pre.jpg 

 

 Este capítulo pretende fazer uma apresentação da música, sua origem, sua função e de 

que maneira ela vem sendo usada desde os tempos mais remotos até a presente data. Antes, 

porém, de começar, faz-se necessário também situar o contexto de onde parte a jornada, ou 

seja, a necessidade da arte para o ser humano.  

 É necessário e prudente que se faça uso da mesma metodologia empregada por Jung. 

Segundo Clarke, Jung possuía uma atitude historicista. De alguma forma, percebia a “[...] 

necessidade de considerar seus próprios estudos psicológicos dentro de um contexto cultural 

tão largo quanto possível [...] pois buscava inspiração em uma variedade vertiginosamente 

grande de contextos culturais e históricos”. (CLARKE, 1993, p. 74
3
) - daí seu imenso 

conhecimento enciclopédico. Desta maneira, este estudo passará pelo campo de história, 

antropologia e seu ramo a etnomusicologia, da arte e da música e psicologia para desembocar, 

finalmente, no veio principal da Arteterapia. 

 Assim, aliada a esta metodologia, lança-se mão também de uma regra de vivência 

arteterapêutica – contextualizar o momento atual, partir em jornada e voltar ao mesmo ponto 

de partida. Para tal, observar-se-á a fala de um grande filósofo e teólogo, Paul Tillich (1886-

1965). Em seu livro A Coragem de Ser relata que [...] 3 períodos de ansiedade são 

confirmados pela história ocidental, as saber, um ao final da civilização antiga a ansiedade 

ôntica é predominante, ao final da Idade Média a ansiedade moral, e ao final do período 

moderno a ansiedade espiritual [grifo meu].(TILLICH, 1967, p. 41) 

                                                           
3
 J.J. Clarke – Em busca de Jung – indagações históricas e filosóficas. 
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 Esta citação de Tillich corrobora o pensamento de Jung quando este descreve a 

situação de dissociação em que o homem moderno vive:  

O homem moderno não entende o quanto o seu “racionalismo” (que lhe destruiu a 

capacidade para reagir a ideias e símbolos numinosos) o deixou à mercê do 

“submundo” psíquico. Libertou-se das “supertições”(ou pelo menos pensa tê-lo 

feito), mas neste processo perdeu seus valores espirituais em escala positivamente 

alarmante. Suas tradições morais e espirituais desintegraram-se e, por isto, paga 

agora um alto preço em termos de desorientação e dissociação universais”. (JUNG, 

1964, p. 94) 

 

 Ora, está-se em pleno século XXI e a história continua com seu prognóstico sombrio. 

Para Tillich, existem três meios para lidar com esta ansiedade: coragem para aceitar os limites 

do mundo; coragem de estar só e a coragem de participar do poder criador que existe em todo 

ser humano (op. Cit, p. 41). Para Jung, a solução é dar significado a um estado de 

subjetividade mais do que uma racionalidade que inundou o mundo com tantas conquistas 

tecnológicas e que privou o homem de vasculhar seu íntimo, seu dentro profundo. Assim 

continua Jung 

[...] como toda mudança deve, forçosamente, começar em alguma parte, será o 

indivíduo isoladamente que terá que tentar e experimentar levá-la adiante. Esta 

mudança só pode principiar, realmente, em um só indivíduo; poderá ser qual um de 

nós [...] Já não existem deuses cuja ajuda possamos invocar. As grandes religiões 

padecem de uma crescente anemia, porque as divindades prestimosas já fugiram dos 

bosques, dos rios, das montanhas e dos animais e os homens-deuses desapareceram 

no mais profundo do nosso inconsciente. Iludimo-nos julgando que lá no 

inconsciente levam vida humilhante entre as relíquias do nosso passado. Nossas 

vidas são agora dominadas por uma deusa, a Razão,  que é a nossa ilusão maior e 

mais trágica. É com a sua ajuda que acreditamos ter “conquistado a natureza.(JUNG. 

1964, p. 101) 

 

 Mesmo frente a esta situação, ainda há saída. Ela se faz, na reconstrução do sagrado. 

Resgatar a individualidade num mundo onde a velocidade e a quantidade de estímulos criados 

a fim de desviar o ser humano do seu objetivo é imensa,  faz-se necessário que se conheça 

uma cartografia desta coragem de ser.  

 

Imagem 5 – Jung e Tillich 

 

http://www.sandracoelho.com.br/wp-content/gallery/eranos/jung-e-heinrich-zimmer.jpg 
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 Sem este recurso, o prognóstico é sombrio. Resumidamente, Jung postula a saída 

quando mostra que a psique tem uma função religiosa, ou seja, os arquétipos do inconsciente 

coletivo equivalem a dogmas religiosos, portanto para ele a função da psicologia moderna é 

levar, ou resgatar, uma imagem de Deus (arquétipo) que subjaz no inconsciente de cada 

homem. .  

A consciência do homem foi criada com a finalidade de reconhecer que sua 

existência provém de uma unidade superior; dedicar a esta obra fonte a devida e 

cuidadosa consideração; executar as ordens emanadas desta fonte, de forma 

inteligente e responsável; e, por conseguinte, proporcionar um grau ótimo de vida de 

possibilidade de desenvolvimento à totalidade da psique (Paráfrase elaborada por 

Jung, em termos psicológicos, da afirmação de Santo Inácio de Loyola in Aion CW- 

9/II - parágrafo 253).  

 

 É interessante notar a solução filosófica e teológica provida por Tillich equipara-se em 

essência a proposta psicológica de Jung. De posse deste contexto, que fornece o fio de 

Ariadne, para mergulhar na história e voltar-se com o fio da meada, é que agora poder-se-á 

navegar em busca do entendimento de como a arte serviu de palco às expressões das 

necessidades do homem. 

 

1.1 – DA NECESSIDADE DA ARTE. 
 

Imagem 6 – Os primórdios 

 

http://3.bp.blogspot.com/-
ZFTRixgY0OY/UO26oiO7nQI/AAAAAAAAHdw/wMlQ56O9xr4/s1600/Bifaz_de_Silex_de_Mucientes.jpg 

 

 De que maneira a arte está presente na história evolutiva do homem desde os seus 

primórdios? Pergunta ímpar que merece uma resposta. 

 A arte se apresentou ao homem como um mecanismo mágico de conhecer o mundo e a 

si próprio. As primeiras evidências encontradas são pinturas rupestres dentro de cavernas ou 

em ambientes externos, mas, sobretudo trabalhadas sobre pedra (rochas). Segundo Ernst 

Fisher a arte “[...] é uma forma de trabalho, e o trabalho é uma atividade característica do 

homem” (FISHER, 1987, p. 21), pois se diz que todo desenvolvimento humano se deu através 

do trabalho, ou seja, de sua incessante busca de dominar a natureza. Entenda-se que este 

http://3.bp.blogspot.com/-ZFTRixgY0OY/UO26oiO7nQI/AAAAAAAAHdw/wMlQ56O9xr4/s1600/Bifaz_de_Silex_de_Mucientes.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ZFTRixgY0OY/UO26oiO7nQI/AAAAAAAAHdw/wMlQ56O9xr4/s1600/Bifaz_de_Silex_de_Mucientes.jpg
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domínio, a priori, é mais domínio de si, que propriamente sobre a natureza. O domínio sobre 

a natureza se dá quando o ser humano se vê separado dela, como adiante ficará mais claro. 

Este aprendizado foi passo a passo, muito devagar, refletindo assim este “trabalho” como ato 

de se construir. O trabalho se dá fundamentalmente através do manusear, do tocar, do sentir, 

do aprender. 

 De acordo do Fischer, a maneira como se deu o início deste trabalho de transformação 

foi através das ferramentas que o ser humano produziu. “O homem tornou-se homem através 

da utilização de ferramentas, ou seja, o homem se fez produzindo ferramentas” (FISHER, 

1987, p. 21). A princípio, tocando os objetos naturais a sua volta, o ser pré-humano foi 

construindo-se pouco a pouco com um entendimento ainda bem rudimentar de sua ligação 

com a natureza (espaço) que o circundava.  

 Portanto, se possuía um órgão (ou ferramenta) por excelência para tanto, este órgão 

(ferramenta) era sua mão. A mão é essencial para a construção da cultura, o que não diminui 

outras qualidades refletidas no sentido de olfato, visão mais aguda e ampla, postura mais 

ereta, audição, libertação dos membros dianteiros e o crescimento do cérebro, na alimentação 

dentre outras que possibilitaram e foram necessárias para o homem tornar-se ser humano. 

 Fazendo uma ponte para salientar a importância das mãos na prática da Arteterapia,  

citamos Philippini quando diz: 

A palavra mão deriva do sânscrito mana, que quer dizer mente, pensamento e, 

certamente, o fazer com as mãos equivale a configurar, processar, ordenar e, em 

última instância, elaborar. As mãos, desde os tempos imemoriais relacionavam-se 

com o divino através da natureza e seus elementos (2008, p.67) 

 

 O uso de ferramentas é fator de diferenciação entre o ser humano e outras espécies, e 

este uso dá-se mediante o trabalho. O processo que demanda ação determinada baseada em 

um objetivo, fazendo desta maneira, através de inúmeras repetições e deste jeito intuindo e 

construindo pontes entre uma ação e um resultado, assimilando este resultado (memória), aos 

poucos se vê surgindo a inteligência e com esta o nascimento da consciência – foi com certeza 

um longo processo e,  porque não dizer, continua sendo. 

 Foi esta construção de ferramentas que colocou o homem frente a possibilidade de 

primeiro utilizar um dado objeto natural como uma ferramenta de uso único. Posteriormente, 

o homem vê que este utensílio pode ser apurado, melhor desenvolvido e, desta forma, 

melhorar a qualidade da ferramenta e ampliar seu uso para outras funções. Segundo Fisher: 

Se há um fruto numa árvore para ser colhido, o homem pré-humano estende seu 

braço, mas este é muito curto e ele não consegue, depois de repetidas tentativas 

frustradas, sua atenção é compelida a desviar-se para outras coisas. Porém, o animal 

se serve de uma vara, o seu braço se estende; e, se a vara ainda for curta, ele ainda 

pode utilizar uma segunda...Qual o novo elemento que aparece aqui? É a descoberta 
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da diversidade das possibilidades e a habilidade de comparar diversos 

objetos...Conquistou-se uma força sobra a natureza e esta força é potencialmente 

ilimitada. Nesta descoberta, precisamente, está uma das raízes da mágica e, por 

conseguinte, da arte. (1987, p. 26) 

 

 De acordo com este autor, esta forma de obter alimento ainda não é o pensar. Seria 

mais um condicionamento, falta ainda o elemento do propósito (característico do trabalho); 

em outras palavras, a vara não faz surgir o propósito de se obter o fruto, mas o processo 

invertido, ou seja, “[...] aqui está a vara; onde estará o fruto que posso apanhar com esta 

vara?” (FISHER, 1987, p. 27) Se assim por entendido, o objeto-instrumento vara teria uma 

função: “[...] a vara já não é uma mera vara, algo de novo lhe foi magicamente adicionado”. 

Se a ferramenta tem função ela pode ser melhorada para se tornar mais eficiente, assim o 

pensar com as mãos começa a ser modificado, isto é, transformado em reflexão com um 

propósito. Desta maneira surge o pensamento conduzido por um cérebro e não memorizado 

com as mãos, ou seja, surge o pensamento oriundo de experiências. 

 Com o tempo e repetidas experiências, o homem pré-humano começa a separar os 

objetos segundo sua função e mais: 1) estas ferramentas poderiam ser achadas acidentalmente 

na natureza, ou seja, dadas pela natureza e, 2) a descoberta que não é preciso esperar pelas 

“ofertas da natureza, porque a natureza pode ser corrigida, ou seja, alterada pela mão do 

homem, tornando-as assim em instrumentos eficazes. É a consciência criadora que descobre 

que as pedras (instrumentos=ferramentas) podem ser lascadas, quebradas e alteradas em sua 

forma. Porém, produzindo instrumento como aquela pedra, o homem não estava obedecendo a 

qualquer ‘ideia criadora’, estava somente imitando. Agindo assim o homem ainda não tinha 

um plano (como resultado de uma ideia). Só depois de muitíssimas repetições deste processo 

de imitação é que o homem consegue incluir o propósito no processo de trabalho. Segundo o 

autor do livro A Necessidade da Arte, 

O fazer consciente e o ser consciente se desenvolveram no trabalho e só num estágio 

posterior é que o surgiu um propósito claramente reconhecido a dar forma específica 

e um caráter próprio a cada instrumento. Levou tempo para que o homem se pusesse 

acima da natureza e se defrontasse com ela com um criador. (Ibid, p, 29) 

 

 Assim, com o passar do tempo, o ser humano veio se apropriando cada vez mais de 

suas funções cerebrais e reconhecendo seu poder sobre a natureza. Não precisa mais esperar 

pelas ofertas, pode fazê-las. Foi humanizando suas ferramentas e assim criando objetos que 

não existiam (daquela forma) na natureza. “Essa transformação na natureza do trabalho só se 

pôde realizar quando o trabalho já alcançara um estágio relativamente bastante desenvolvido”. 

(Ibid, p. 30) 
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  Seguindo este desenvolvimento, surge a linguagem, pois o ser humano necessitava 

um meio de expressão e comunicação mais eficiente, ou seja, a linguagem surge com este 

desenvolvimento oriundo do trabalho com as ferramentas.  

 

1.2 – A LINGUAGEM – DO USO DO SOM ATÉ A PALAVRA FALADA 

 

Imagem 7 – A linguagem 

 

http://4.bp.blogspot.com/_VEzV8mz2bZw/TBkDJslyb8I/AAAAAAAAAHQ/3G3aYrRkqUM/s1600/linguagem-
corporal.jpg 

 

 A dinâmica do trabalho em si mesmo clama pela comunicabilidade dos envolvidos. 

Mesmo que sejam gritos selvagens, grunhidos animalescos, o ato de dar nomes, imitando a 

natureza veio também lado a lado neste processo. Esse ‘dar nome’ não é o uso da palavra, 

foneticamente articulada e própria de significado particular, mas imitação e gesticulação 

imitando os sons e ações da natureza.  

 Faz-se necessária a atenção para esse período, pois aqui observa-se o início do uso dos 

sons – o precursor sonoro da música.  

 O uso dos sons, sendo grunhidos, batendo a mão ou percutindo ferramentas é uma 

forma de linguagem que comunicava mediante esta dramatização das coisas ao entorno. 

Nome e objeto eram indiferenciados. E com o repetir infinitamente tais experiências é que o 

homem vai tornando sua linguagem mais fluente.  

O homem primitivo ainda não distinguia claramente entre sua atividade e o objeto 

ao qual ela se relacionava, as coisas formavam uma unidade indeterminada. Embora 

a palavra se tivesse tornado um signo (não mais uma simples expressão ou 

imitação), uma pluralidade de conceitos cabia dentro deste signo (FISHER, 1987, p. 

32)  

 

 Continua Fisher,  

Sem o trabalho e sem a experiência da utilização de instrumentos o homem jamais 

poderia ter desenvolvido a linguagem como sistema de signos representativos de 

atividades e objetos, isto é, como abstração. O homem criou palavras articuladas e 

diferenciadas não só por ser capaz de dor, alegria e surpresa, mas por ser capaz de 

trabalhar, por ser um criatura que trabalhava”. (Ibid, p. 36) 

 

http://4.bp.blogspot.com/_VEzV8mz2bZw/TBkDJslyb8I/AAAAAAAAAHQ/3G3aYrRkqUM/s1600/linguagem-corporal.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_VEzV8mz2bZw/TBkDJslyb8I/AAAAAAAAAHQ/3G3aYrRkqUM/s1600/linguagem-corporal.jpg
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 O ato de conseguir fabricar instrumentos semelhantes a outros fez com que o homem 

obtivesse poder sobre os objetos. Isto proporciona domínio sobre a natureza. Fazendo-se 

semelhante a um animal (pintando-se), imitando-lhe a aparência, utilizando os sons, o homem 

conseguia atraí-lo para o abate. A semelhança é uma força mágica. “Daí que a similute tenha 

um significado universal e o homem pré-histórico que adquirira prática no comparar, escolher 

e copiar instrumentos começou a atribuir enorme importância a toda semelhança” (FISHER, 

1987. p.37).  

 Aniela Jaffé no livro O Homem e seus Símbolos, também é da mesma opinião 

quando diz:  

As mais interessantes figuras pintadas nas cavernas não as de seres semi-humanos 

disfarçados em animais, por vezes, encontrados alo lado da imagem do animal 

verdadeiro [...] Na mesma caverna existe a pintura de um ser humano que dança, 

com chifres de veado, cabeça de cavalo e patas de urso. Este personagem, 

dominando uma massa de algumas centenas de animais, é, sem dúvida, o “Rei dos 

Animais”. (JUNG, 1964, p. 235) 

 

 Estas pinturas, dentre outras, remontam a eras do período glaciário (de 60.000 a 

10.000 anos A.C.) 

 
Imagem 8 – Caça 

 

http://4.bp.blogspot.com/-YT4m-dzRC0o/TyGNRbMnEjI/AAAAAAAAACc/oHOhR- 
fxujw/s1600/Neol%25C3%25ADtico+cavernas+de+Tassili+n%2527Ajjer%252C+na+Arg%25C3%25A9lia.jpg 

 

 De semelhança a semelhança chega-se a uma riqueza crescente de abstrações. O signo 

abrange uma série de imagens, ou seja, abarca instrumentos, objetos e animais. Quanto mais 

se desenvolve através do trabalho mais faz uso de signos. Tais signos tinham função 

importante para o homem primitivo na organização interior do grupo e na coletividade, pois 

significava a mesma coisa para todos. Esse poder de vinculação, de união em torno do signo 

também tem efeito mágico sobre os indivíduos. 

 As primeiras palavras-signo foram, provavelmente, sons cantados nos sentido de 

trazer uniformidade para o trabalho. Fisher cita que, “as palavras lhes pareciam instrumentos 

poderosos” pois que aumentavam seu poder na condução do trabalho, ou seja, sobre sua 
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própria realidade. As palavras deram ao homem um poder “mágico” sobre suas ações e sobre 

a natureza. Um objeto marcado com um sinal ou mesmo nomeado estabelecia distinção entre 

outros tantos e também um poder para o homem. Inicia-se uma confrontação mais ativa do 

homem em relação a natureza. Porém, antes ainda que o ser tornasse sujeito de si-mesmo, a 

natureza tornou-se objeto para ele. “Uma coisa na natureza só se torna objeto ao se tornar 

objeto ou instrumento de trabalho”, declara Fisher (1987, p. 41). Desta maneira, a separação 

gradual do homem da natureza dá origem a dupla natureza do homem, pois mesmo 

pertencendo a natureza (da qual é criatura) ele cria um novo tipo de “[...] realidade que é ao 

mesmo tempo sensorial (contra-natureza) e supra-sensorial (supra-natureza)” (FISHER, 1987, 

p. 41), ou seja, a realidade é um todo e não um “acúmulo de unidades separadas” (homem e 

natureza). O produto mais extraordinário desta nova realidade (supra-natureza) é a mente 

humana, ou seja, 

 

[...] o ser que trabalha se eleva pelo trabalho a um ser que pensa. O pensamento – 

isto é , a mente que pensa – é o resultado necessário do metabolismo que é a relação 

do homem com a natureza. Por seu trabalho, o homem transforma o mundo com um 

mágico. [...] Objetos materiais são transformados em signos, em nomes, em 

conceitos. O próprio homem é transformado de animal a homem. Essa magia 

encontrada na própria raiz da existência humana, criando simultaneamente um senso 

de fraqueza e uma consciência de força, um medo da natureza e uma habilidade para 

controlá-la, essa magia é a verdadeira essência de toda arte. O primeiro a fazer um 

instrumento, dando nova forma a uma pedra para fazê-la servir ao homem, foi o 

primeiro artista. O primeiro a dar um nome a um objeto, a individualizá-lo em meio 

a vastidão indiferenciada na natureza, a marcá-lo com um signo e, pela criação 

lingüística, a inventar um novo instrumento de poder para os outros homens, foi 

também um grande artista. O primeiro a organizar uma sincronização para o 

processo de trabalho por meio de um canto rítmico e a aumentar, assim, a força 

coletiva do homem, foi um profeta na arte. O primeiro caçador a se disfarçar, 

assumindo a aparência de um animal para aumentar a eficácia da técnica da caça, o 

primeiro homem da idade da pedra que assinalou um instrumento ou uma arma com 

uma marca o um ornamento, o primeiro a cobrir o tronco de árvore com uma pedra 

grande com uma pele de animal para atrair outros animais de mesma espécie – todos 

esses foram os pioneiros, os pais da arte. (FISHER, 1987, p.42) 

  

 Vendo de outro ângulo, segundo o musicoterapeuta e músico Carlos Fregtman citando 

Henri Bergson em relação a intuição (modo de conhecer e produzir do artista):  

Se a realidade focasse diretamente os nossos sentidos e a nossa consciência [...] se 

pudéssemos entrar em comunicação direta com as coisas, todos seríamos artistas, 

pois nossas almas vibrariam sem cessar em uníssono com a natureza [...] 

(BERGSON apud FREGTMAN. 1989, p. 71) 

 

 Assim, vê-se que no início a arte tinha pouco a ver com beleza esteticamente falando, 

mas era voltada para conferir poder: sobre a natureza, sobre os inimigos, sobre o parceiro de 

relações sexuais, sobre a realidade e fortalecer a coletividade.  

  Mais tarde esta magia (modo de relacionar-se com a natureza) veio a diferenciar-se 

em ciência, religião e propriamente a arte (entendida como objeto a parte). Da linguagem (uso 
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de signos e palavras) vê-se que o caráter de fortalecimento da coletividade entrelaça-se com a 

manutenção dos laços sociais, ou seja, o trabalho artístico é uma atividade social e nunca 

perdeu esta finalidade, pois se estende com a divisão de classes motivadas pelos meios de 

produção e suas conseqüências advindas da divisão do trabalho nas eras que se seguiram. O 

que é mais importante é ter uma visão necessária dos primórdios do nascimento da 

consciência humana de modo a compreender a íntima ligação que este homem “primitivo” 

tinha com a natureza e que, com o desenvolvimento e evolução da espécie, foi se 

transformando e criando uma história
4
.  

 Assim de maneira bem resumida, mas elucidativa, presencia-se o surgimento da arte, 

sua ligação com a magia e da força que ela exerce sobre o ser humano. O som é universal 

peça fundamental na engrenagem do desenvolvimento cerebral, dos sentidos, da linguagem, 

da construção do pensamento, assim como também suas características. O som tem como 

características altura, duração, timbre e intensidade. Por outro lado, a música é particular pois 

é produto cultural; ela se faz a posteriori do uso dos sons e tem como características ritmo, 

melodia, harmonia, timbre, forma, etc. Sendo assim, som e música são fios que se 

entrecruzam neste tear do desenvolvimento do homem. Distinguida a diferença entre som e 

música passa-se então ao estudo da música e a sua pertinência neste trabalho. 

 

1.3 – A MÚSICA: ORIGEM HISTÓRICA 

 
Imagem 9 – O som primordial - OM 

 

http://www.musicaindianabrasil.com/2011/03/om-o-som-primordial.html 

 

 Dos sons da natureza, do primeiro grunhido humano, a primeira palavra pronunciada, 

o primeiro ritmo percebido e marcado com a mão, a primeira comunicação, a primeira dança, 

até o surgimento da música (feita pelo ser humano), tudo isso foi muito gradual. 

                                                           
4
 Para um melhor aprofundamento deste ponto e para compreender seu desenrolar até os dias atuais, 

sugere-se a leitura do livro O Sentido dos sentidos – a educação (do) sensível de João Francisco 
Duarte Júnior. 

http://www.musicaindianabrasil.com/2011/03/om-o-som-primordial.html
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 A arte da música tem uma amplitude que por vezes o homem moderno não percebe. 

“De fato, se bem que possamos ouvir hoje pessoas que falam na ‘magia da música’, os antigos 

empregavam a frase muito mais literalmente, pois julgavam-na capaz de provocar mudanças 

até na matéria” (TAME, 1984, p. 17). Tal é sua importância que:  

[...] para as civilizações antigas o som organizado inteligentemente era considerado 

a mais elevada de todas as artes e a música – a produção inteligente  dos som através 

de instrumentos musicais e das cordas vocais – a mais importante das ciências, o 

caminho mais poderoso da iluminação religiosa e a base para um governo estável e 

harmonioso. Acima de qualquer outra coisa, no entanto, os grandes pensadores da 

antiguidade destacavam o vigoroso efeito da música sobre o caráter do homem. 

(Ibid, p. 19) 

 

 Esta noção do som como vibração de um som uno, remonta ainda tempos remotos da 

civilização humana. Assim, segundo David Tame: 

[...] reputava-se o próprio som, a verdadeira base de toda a música, intimamente 

relacionado com as não-físicas e sagradas dimensões ou planos de existência. Por 

que? Porque se considerava o som audível um reflexo terreno de uma atividade 

vibratória, que se verificava além do mundo físico, mais fundamental e mais 

próxima do âmago das coisas do que qualquer som. Inaudível ao ouvido humano, a 

Vibração Cósmica era a origem e a base de toda a matéria e energia existentes no 

universo. (Ibid. p. 23) 

 

 Abrindo possibilidade de se prolongar o assunto é interessante notar que na China 

antiga, talvez a civilização que, mesmo antes dos gregos, mais informações abriga em sua 

história a respeito da importância do uso da música aliada a esta sabedoria provinda do som 

cósmico. A música (Energias Celestes da perfeita Harmonia, como era chamada por eles) 

como fenômeno da natureza assim como a produzida pelo ser humano era uma energia livre 

que poderia ser usada tanto para o mau quanto para o bem.  

Acreditavam eles que o objetivo da música nunca deveria ser o mero entretenimento, 

visto que o lado escuro da natureza do homem poderia, afinal de contas, ser tão 

prontamente entretido pelo lado mau e imoral da música quanto pela música correta. 

[...] Os escritos da China antiga chegados até nós não nos deixam dúvidas alguma 

quanto a ser a música considerada capaz de afetar diretamente a saúde do corpo 

físico. [...] O efeito da música reputado superior aos outros e o mais importante de 

todos era o seu efeito moral. (Ibid, p. 24) 

 

 Desta maneira, vê-se o quão importante era a visão que as civilizações antigas tinham 

da arte musical. Os egípcios também conheciam esta arte e chamavam às energias vibratórias 

o Verbo. O mundo grego, através de Pitágoras, também conhecia e a denominava Música das 

Esferas e, assim, continua pelos relatos contidos na Bíblia, que também servem de referência. 

O uso do termo Verbo tem também um significado de som, ou seja, “No princípio era o Verbo 

(o som) e o Verbo (o som) estava com Deus”. Este sentido da palavra Verbo significando som 

também era usado pelos egípcios relacionado a energias vibratórias universais (VICTORIO. 

2008, p.16). Segundo Victorio, no Egito, por volta de 4.000 A.C. há relato do uso da música 
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com uso de instrumentos de metal, harpa, de sopro e percussão em rituais religiosos assim 

como uso de trompetes e tambores nas bandas militares e o uso do canto em rituais. Ainda 

existe referência do uso da música na Egito – 1500 A.C. relativas ao encantamento da música 

sobre as mulheres e sua fertilidade. 

 

Imagem 10 – Egito Antigo 

 

http://cemap3y7.wordpress.com/2012/03/07/musica-primitiva-y-antigua/ 

 

 Percebe-se já, de forma preliminar, que a história da música é vinculada estreitamente 

ao seu uso. Como é objetivo desta exploração monográfica aliar música e seu efeito na 

Arteterapia faz-se agora importante salientar, neste breve resumo histórico, a história da 

música pertinente a seu uso terapêutico.  

 Portanto, o primeiro relato de aplicação terapêutica pode ser encontrado: 

 - Na Bíblia, quando Davi tocando sua harpa afasta o espírito mal em Saul: “E sucedia 

que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, e a 

tocava com a sua mão; então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito mau se 

retirava dele (BÍBLIA.1 Samuel 16:23). Seguida de outro: “E aconteceu no outro dia, que o 

mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa; e Davi 

tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias; Saul, porém, tinha na mão uma lança”. 

(BÍBLIA.1 Samuel 18:10) (VICTORIO, 2008, p. 15) 

 

 

 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/16/23+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/18/10+
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Imagem 11 – Davi e Saul  

 

  http://4.bp.blogspot.com/_SeyU-9fnLgE/TKTvVIMloEI/AAAAAAAAASA/bAqNcMe7Agc/s1600/saul-e-davi.jpg             

 - Nos gregos, já se difere do uso mágico das civilizações mais antigas, pois estes 

foram os pioneiros a desenvolver uma ‘consciência científica’. Sua música trazia o sentido de 

equilíbrio e harmonia, assim utilizavam música para controle de emoções e construção do 

bem estar do indivíduo. O grego Pitágoras, já tinha esta interlocução científica e filosófica 

apartada da magia e acreditava que a “[...] cura racional só seria possível se a enfermidade 

fosse analisada criteriosamente, se possuísse um diagnóstico correto, um tratamento coerente 

e a ajuda dos benefícios da música”. (ZAMPRONHA. 2002. p, 93). Desta maneira a música 

tinha o objetivo de educar, pois participava também da moral, formação de caráter sendo 

mantenedora da ordem e harmonia do grupo social, pensamento que também foi seguido por 

Platão.  

 
Imagem 12 – Templo de Asclépio / Esculápio 

 

http://i1219.photobucket.com/albums/dd429/a4149/Viagens/templo3ok.jpg 
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 - Hipócrates, o médico, levava seus enfermos ao Templo de Esculápio para que o 

enfermo ao escutar música adquirisse o ritmo sadio novamente, ou seja, restabelecesse seu 

equilíbrio psíquico. 

 

 - Sacerdotes romanos também fizeram uso desta forma de terapia com a música, 

porém com a queda do império a sabedoria desde uso só consegue ser preservada em 

Alexandria, que mais tarde passaria às mãos dos árabes. (ZAMPRONHA, 2002, p. 95). Estes 

no século XIII tinham salas de música em seus hospitais. 

 - Na Idade Média a música foi usada mais como forma de poder exercida pela religião 

católica e conseqüentemente refletindo sua terrível força secular. O que fez com que 

aparecessem também os trovadores e os menestréis populares, traduzindo assim, uma força 

contrária aos ditames religiosos, assim como um contraponto aos cânticos religiosos que eram 

instrumentos da fé. 

 - Segundo Zampronha, a música da Renascença segue o rumo de uma “[...] verdadeira 

arte de curar, particularmente por meio da recreação” (Ibid, 2002, p. 95). A música é usada 

como recurso de saúde e comunicação e a “meloterapia (tratamento de certas doenças com a 

música, já utilizada nos séculos XII e XIII) é integrada a medicina de tendência metafísica, 

unindo filosofia, astrologia e magia”.(ZAMPRONHA, 2002, p, 95)  

 - Paracelso (1493-1541), o grande médico e alquimista (muito estudado por Jung), 

desenvolve trabalhos sobre o poder da música. 

 - No século XVII germinam idéias que, mais tarde, vão desembocar na musicoterapia 

baseada nas filosofias de Descartes (1596-1650) aliada a uma teoria dos afetos (Barroco) e o 

“princípio de que a música reproduz emoções” juntamente com a “crença que os intervalos 

podiam expandir ou contrair os ‘spiritus animale’ do corpo e, portanto, influenciar de maneira 

direta o estado da mente” (RUUD apud ZAMPRONHA, p. 95) 

 - No século XVIII vários filósofos escrevem sobre a música e alguns escrevem sobre a 

possibilidade de curar males. Leibiniz (1665-1716) escreve um tratado A música como 

medicina, nele alinhavam-se também física, matemática e metafísica. Termos como 

melancolia nervosa e princípio de ISO (identidade sonora) aparecem em tratados, com 

destaque para Méemoire  sus La maniére de guérir La melancolie par La musique, de 

Pierre Buchoz (ZAMPRONHA, 2002, p. 95) 

 - Felipe Pinel (1745-1826), usava a música em tratamentos recreativos no Hospital de 

Salpêtriere (Ibid, p.96) 
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 - J.E.D. Esquirol (1772-1840), um dos fundadores da moderna psiquiatria, aluno de 

Pinel, recomendava música, lembrando ‘que se ela não cura, distrai e, por conseguinte, alivia’. 

Fato que hoje vemos em projetos de música implantados em alguns hospitais do Brasil, tais 

como o A arte na medicina, às vezes cura, de vez em quando alivia, mas sempre consola.
5
  

 - No século XIX – Carvalhal Ribas escreve Música e Medicina. Lembrando também 

que mesmo dentro da filosofia, antropologia, e outras ciências foram vários estudos e tratados. 

 - No século XX multiplicaram-se os estudos e se diversificaram as disciplinas que 

estudam a música em seu vasto repertório de atuação. Portanto, são inúmeras disciplinas tais 

como: sociologia da música, filosofia da música, psicologia da música e a música aliada a 

vários tipos de terapia.  

 Nota-se que o uso terapêutico da música caminha paralelo a história da música. Assim 

é importante destacar atenção para a Musicoterapia, pois conforme citado na introdução, foi 

através de uma musicoterapeuta que Jung teve uma experiência em 1956. 

  

1.4 – A MUSICOTERAPIA 

 

 A Musicoterapia tem origem nos Estados Unidos com Harriet Ayher Seymour 

(enfermeira) que se dedicou à prática da terapia musical desenvolvendo um método – Método 

Seymour. Para ela “[..] a música não é propriamente um remédio, mas há certa classe de 

música que, em determinadas doenças, cura muitas vezes e constitui sempre um valioso 

auxiliar” (ZAMPRONHA, 2002, p. 96). Outras pessoas desenvolvem trabalhos com música e 

associações de terapêutica musical são criadas. No campo da educação também são 

desenvolvidos processos com trabalhos na área de ritmos e identidade corporais, 

desenvolvidos por Jacques Emile-Dalcroze, sendo este caracterizado como um dos 

precursores da musicoterapia. Desta maneira na década de 50 ocorre o “[...] estabelecimento 

da musicoterapia como disciplina científica, paramédica, auxiliar da medicina, da 

psicoterapia, da terapia ocupacional e da fonoaudiologia, propondo a pesquisa do complexo 

som/ser humano, podendo este som ser ou não musical” (Ibid, p. 97). Na América Latina 

destaca-se o musicoterapeuta Dr. Rolando Benenzon, músico e médico argentino. Benenzon é 

                                                           
5
 Idealizado e coordenado pelo médico, professor da disciplina de Pneumologia, coordenador da 

disciplina de Arteterapia e músico Paulo Fernando Barreto Campello de Melo, o programa “A Arte na 
Medicina às vezes cura, de vez em quando alivia, mas sempre consola”, da Coordenadoria de 
Cultura e Extensão da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco-UPE, que 
completou 15 anos de atividades em 2011. O programa tem como finalidade a humanização da 
medicina e contribuição com o processo terapêutico e, como numa receita médica, a arte foi o 
remédio prescrito. 
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quem ajuda a fundar a Escola de Formação de Musicoterapeutas da Faculdade de Medicina de 

Salvador (1966) e da Associação Brasileira de Musicoterapia no Rio de Janeiro (1968) dentre 

outras participações no Brasil e no mundo. 

 Realizado este destaque à Musicoterapia, volta-se a atenção ao propósito desta jornada 

exploratória, ou seja, do tema da música e sua história. Assim, antes de chegar propriamente 

ao estudo da Arteterapia (capítulo 2) é importante salientar neste momento a noção de Ethos 

no mundo grego antigo.  

 

1.5 – O ETHOS GREGO NA MÚSICA 

 

 Segundo o etnomusicólogo Merrian, “[...]a música possui usos e funções” 

(VICTORIO, 2008, p. 29). A primeira está ligada a ação humana (=modo que o sujeito a usa). 

A segunda diz respeito ao propósito – a que vai servir
6
. Assim tem-se o exemplo do mundo 

grego no que tange ao uso e a função da música. Nasser destaca que:  

Na antiga Grécia a música era uma atividade vinculada a todas as manifestações 

sociais, culturais e religiosas. Dentre todas as artes, era a mais relevante. Para os 

gregos a música era tão importante e universal como o próprio idioma. Como forma 

de expressão, tinha o poder de influenciar e modificar a natureza do homem e do 

estado. Seu grau de importância pode ser comparado aos princípios da ética e da 

política, como declara Damon: ‘Não se pode alterar os modos musicais sem alterar 

ao mesmo tempo as leis fundamentais do Estado’ (NASSER, 1997, p. 241) 

 

 Percebe-se assim o axioma ‘como na música, assim na vida’. Axioma eterno que “[...] 

contém o conceito central sobre o qual civilizações inteiras fundaram quase todos os aspectos 

de sua sociedade” (TAME, 1984, p.15). Por isso a formação musical do grego era requisito 

básico na sua educação, pois esta educação direcionava sua conduta moral, social e política. 

Pitágoras, Aristóteles e Platão tinham esta concepção. A função da música era manter o 

equilíbrio harmonioso da alma. Desta forma haveria concordância e proporção adequadas ao 

uso dos conhecimentos. “As formas de expressão rítmicas, melódicas e poéticas, eram 

determinadas por normas que  pudessem conduzir à essência desses princípios” (NASSER, 

1997, p. 242) Acreditavam os gregos que existia uma correlação entre os sons musicais e 

processos naturais capazes de influenciar a conduta humana. Assim certos agrupamentos de 

notas que tinham determinada sonoridade melódica (nómoi), serviam de unidades estruturais 

para composições mais extensas. Esta conduta dá a origem a doutrina do Ethos, ou seja, um 

“[..] princípio tem sua origem, e grande significado, na música das culturas orientais [China – 
                                                           

6
 Merrian determina algumas funções: expansão emocional, prazer estético, entretenimento,  

comunicação, representação simbólica, resposta corporal, reforço da conformidade,  consolidação 
das instituições sociais, contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura e integração da 
sociedade (Ibid. p, 29) 
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adendo meu], mas é somente na Grécia que atinge seu desenvolvimento máximo com a 

doutrina do Ethos” [...] (Ibid, p. 243). Essa doutrina postula que a música tem o poder de agir 

e modificar categoricamente os estados de espírito nos indivíduos. Tanto pode induzir à ação, 

como fortalecer ou enfraquecer o ânimo da pessoa como também seu equilíbrio, podendo 

ainda criar estados de inconsciência. Nasser cita a definição de ethos de Herman Albert: 

A idéia do ethos se fundamenta no postulado de que entre os movimentos da música 

e os movimentos psíquicos do homem existem relações íntimas que possibilitam à 

música um influxo determinado sobre o caráter humano. Prova disto é que os gregos 

atribuíam uma importância especial às inflexões de nossas faculdades volitivas; 

importava apenas despertar estados de ânimos passivos (HERMAN apud NASSER, 

1997, p. 243) 

 

 Ou seja, ethos são os nomói inseridos nas estruturas musicais. (ALBERT apud 

NASSER, 1997, p. 249) No uso da música dois instrumentos mais utilizados eram a cítara e o 

aulos. A cítara era um instrumento de cordas e possuía um som suave enquanto que o aulos 

era instrumento de sopro (com uso de palheta) e tinha som estridente. Assim a doutrina do 

ethos está “[...] relacionada às qualidades timbrísticas dos instrumentos. O ethos atribuído a 

cítara é diferente do ethos produzido pelo aulos. [...] A cítara era o meio ideal para expressar 

principalmente o ethos dos hinos litúrgicos, dedicados a Apolo” (NASSER, 1997, p. 250),  ela 

possui assim um caráter ético viril, grave e majestoso.  

 
Imagem 13 – Dionísio e o aulos                                                           

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2010/filosofia/2dionisio.jpg 

 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2010/filosofia/2dionisio.jpg
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Imagem 14 – Apolo e a Lira 

 

             http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20090729233555/fantasia/pt/images/3/3e/Apollo_glyptotek.jpg 

 

 Por sua vez, o aulos é o instrumento associado ao culto de Dionísio, pois era “[...] 

utilizado nas composições ditirâmbicas para acompanhar os coros dramáticos e as elegias [...] 

A harmonia própria das composições é a frigia, e seu caráter é entusiasta e agitado” 

(NASSER, 1997, p. 250). Existiam outros ethos cada um com um propósito peculiar. Além do 

mais existia também o ethos relacionado ao ritmo. 

 Assim para efeito desta pesquisa é importante destacar dois ethos: apolíneo e 

dionisíaco. A título de ilustração, “[...] e fazendo uma comparação com a música brasileira, a 

bossa nova e o samba canção teriam características apolíneas, enquanto o frevo e o samba 

enredo estariam, por sua vez, relacionados a Dionísio”. (NETO, 2011, p. 1) 

 De toda esta visão depreende-se que a música pode afetar o ser humano de algumas 

formas. A música carrega esta capacidade. Segundo Neto: 

Alguns filósofos, estetas, cientistas ou músicos atribuíram esta capacidade de 

mobilização física e emocional da música a fatores puramente acústicos, universais, 

referentes à natureza do som, enquanto outros afirmaram que uma determinada 

música só expressiva para alguém devido a fatores socioculturais e psicológicos que 

diriam respeito menos à natureza do som, do que às vivências e histórias pessoais. 

Para os primeiros, o som, em si mesmo, é capaz de provocar nossas emoções, 

enquanto que, para os segundos, uma determinada música só é expressiva por ser 

uma expressão simbólica de um indivíduo ou grupo dentro de uma determinada 

cultura. Talvez os dois estejam parcialmente corretos [...] (NETO. 2011, p. 2) 

 

 Fato é que a música não tem estrutura fixa, pode modular (para terror dos gregos, pois 

assim influenciaria nos hábitos do povo negativamente), e assim sendo decorre que ela é de 

natureza polissêmica, isto é, nela ocorrem múltiplos significados que, em sua 

pluralidade, expressam a humanidade que se reflete em cada individualidade. Ela 

integra o biográfico, o arquetípico e o sociocultural. Desta maneira, como forma 

produtora de sentido, a música está associada a emoções, sensações, afetos, imagens, 

recordações e intuições e, por isso, por ser uma linguagem simbólica expressiva, ela 

possibilita uma tripla relação: a) do indivíduo consigo mesmo (aproximando o 
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consciente e o inconsciente); b) do indivíduo com o som (e com os intérpretes e 

compositores) e; c) do indivíduo com os outros indivíduos de um grupo social numa 

determinada época. (NETO, 2011, p. 2).  

 

 É da mesma opinião G. Sorbom (citado por Diogo Norberto Mesti) “[...] a música 

pode representar o caráter por si mesma. A música nos mostra diretamente, por imagens e 

imitações, exemplos paradigmáticos do caráter”. (MESTI, 2012, p. 255) Ou por outra 

“composições de música são imagens do caráter porque o ouvinte sabe que elas não são nem 

reais e genuínos signos de um caráter e nem o caráter em si mesmo; elas são apenas similares 

a ele”. (SORBOM apud MESTI, 2012, p. 247). 

 Assim é que, de todo este estudo, vê-se que a música tem função em várias áreas, e 

todas circumambulam a saúde do indivíduo. 

 Ter este conhecimento em mente é dar melhor atenção quando se ouve a música de 

outra pessoa, ou, em outras palavras, qual seria a influência da música para a Arteterapia? 

 Não é de se estranhar que prestando atenção ao redor, atualmente, percebe-se que o 

uso da música está bem diferente do que era na antiguidade clássica. Assim na música, como 

na vida (sociedade). A variedade de ethos pode até continuar a mesma pois cada um tem seu 

objetivo, mas a enorme variedade de sons e gêneros musicais que é presenciado é 

extratosférica. Se antes a educação fazia-se através da música, imagina-se um grego antigo 

acordando nos dias de hoje com o rádio ligado. Ele ficaria atordoado, pensando talvez, ‘para 

onde vou? Que devo fazer? Qual é o certo? É muita coisa ao mesmo tempo!’. 

 Tendo trazido estes conhecimentos a respeito do ethos na música é que agora chama-

se a atenção para o estudo da música focado no meio social atual. Portanto,  

Buscar entender essas manisfestações musicais de outros continentes significa 

estudá-las, e estudá-las exige um conhecimento mais aprofundado da sociedade em 

foco, ao mesmo tempo que conhecer outras civilizações é também emancipar-se das 

normas ao próprio redor, relativizando-as, para, inclusive, enxergar a própria cultura 

com outros olhos, e, por conseguinte, ouvi-la com outros ouvidos. (PINTO, 2008, p. 

1)  

 

 Estas palavras são do etnomusicólogo Tiago de Oliveira Pinto mas poderiam também 

ser de um arteterapeuta. Para Kazadi Wa Mukuna, este campo de estudo da música, a 

etnomusicologia, tem como foro de estudo a música e como objetivo auxiliar na compreensão 

de seus criadores, assim tem-se um enfoque na música em contexto cultural (mais que 

evolutivo); um enfoque na estrutura de significado (mas que análise de estrutura); enfoque  na 

música como força de influência dentro da cultura e agente de sentido social (mais que 

compreensão da música como reflexo da cultura) e, com “antenas alertas às importantes idéias 

de outras disciplinas” (MUKUNA, 2008, p. 12-23). Por isso, para o etnomusicólogo interessa 
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mais estas relações do que ficar preso a conceitos do que seja a música. A própria maneira de 

como Merrian define a música clareia seu objeto e seu objetivo, ou seja, “A música é um 

produto do comportamento humano e possui estrutura, mas sua estrutura não pode ter 

existência própria se divorciada do comportamento que a produz” (MUKUNA, 2008, p. 14). 

Muito diferente da definição de Jean-Jacques Rousseau (1767): “[...] a música é a arte de 

organizar os sons para agradar aos ouvidos” (Ibid, 2008, p. 14), reflexo da mentalidade 

eurocêntrica do século XVIII. Assim, continua Mukuna,  

[...] a definição de música de Merrian trouxe mudanças ao campo de 

etnomusicologia e clarifica a meta final de sua pesquisa. Sustenta que a música é seu 

objeto e não seu objetivo. Portanto, a atenção do etnomusicólogo deve incluir mas 

não se limitar ao entendimento da estrutura física da expressão musical. Estes devem 

se empenhar em decifrar o fenômeno cultural que influenciou o comportamento 

produtor de tal estrutura musical [...] (Ibid, p. 14) 

 

 Portanto, a equação “a ser decifrada, a música é o elemento conhecido, enquanto o 

desconhecido – o sentido/verdade – existe abaixo de camadas de uma variedade de fenômenos 

que constituem o vécu (experiência de vida) de um indivíduo e que influenciam seu 

comportamento” (Ibid, p.15). Assim, seguindo o pensamento de Merrian o caminho parte do 

conhecido (objeto=música) para o desconhecido (que aparece em camadas: 

comportamento/ação > conceito/pensamento > rede de relações).  

 Foi este mesmo método que Jung, de maneira similar, inicia seus estudos, partindo do 

conhecido, presente na consciência, para mergulhar nas profundezas do desconhecido, o 

inconsciente. Buscando, através do estudo do símbolos, estudo de garimpagem em outras 

disciplinas (antropologia, etnopsicologia e outras tantas) que eram afins em seu estudo e que 

desenvolve sua psicologia. Fazendo então a ligação, recorda-se de Victorio quando destaca 

que, das funções da música, a simbólica é a que chama a atenção por se fazer a ponte de 

comunicação entre as margens da psicologia analítica e da etnomusicologia, citando  Merrian:  

Símbolo é a transformação da energia vibratória, abstrata, em algo concreto, 

inteligível. Expressa tanto comportamentos quanto valores e paixões, cujo 

significado, muitas vezes, é pré-definido culturalmente. A musica, no caso funciona 

como símbolo nos níveis subjetivos e objetivos. Em níveis subjetivos, expressa 

emoções, sentidos e sentimentos e, em níveis objetivos, padrões culturais. 

(MERRIAN apud VICTORIO, 2008, p. 33) 

 

 De todo este estudo da arte da música – sua visão história, seu uso medicinal e da 

influência que exerce no ser humano – é que sendo arte faz-se presente no campo da 

Arteterapia (como é conhecida atualmente) e tem enorme grau de importância para a 

manutenção da saúde do Homem integral.  
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 Do grunhido ao som articulado; do som a palavra; da palavra a música; da música ao 

ethos; do ethos a formação da cultura, da cultura a formação do ser humano. Ciclos que se 

desenvolvem e se multiplicam em transformações. Do ‘primeiro artista’ ao arteterapeuta. 
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CAPÍTULO II 

 

A ARTE AFETA A VIDA 

 

 

Imagem 15 – Jung e a arte 

 

http://www.redicecreations.com/ul_img/1721mandalajung.jpg 

 

 Inicia-se este capítulo com uma pergunta: o que a música tem que toca o ser humano 

de maneiras surpreendentes?  

 Interessante notar que a doutrina do ethos clareia alguns pontos. A palavra em si 

carrega outros significados semânticos que podem ser aliados ao já citado caráter; designa 

características morais (é o substituto latino do nome ethos = norma) e afetivos. Ethos ainda se 

refere ao espírito motivador das idéias e costumes
7
. A palavra ética vem do grego ethos que 

significa modo de ser ou caráter
8
. Fato curioso é a similaridade da palavra afeto com ethos. O 

ethos que afeta contém características afetivas. Do latim afeto é afectum = produz impressão. 

Composto de ‘em = para’ e ‘fazer, operar, agir, produzir’. Afetividade do latim Afficere ad 

actio = onde o sujeito se fixa, onde se liga.
9
 

 Juntando estas definições com a função simbólica da música é que se pode alinhar um 

possível caminho de estudo, ou seja, a música contém em si padrões de comportamento 

(sentimentos, emoções, afetos) que tocam o ser humano na razão mesma que estes padrões 

estão contidos na consciência ou no inconsciente da pessoa. Lembrando do conceito de 

música de Merrian, produto que é reconhecido em função daquele que o produz (e para quem 

produz). Assim, música é sinônimo de afeto (emoção e sentimento), que toca o ser humano 

mas sem este saber precisamente o que é. É arte e é linguagem que o ser humano utiliza para 

se expressar e estar em contato com o outro.  

 

                                                           
7
 Disponível em: http://www.significados.com.br/ethos. Acessado em 12/09/2012. 

8
 Disponível em: http://www.significados.com.br/etica-e-moral. Acessado em 12/09/2012. 

9
 Disponível em: http://www.wikipedia.org/wiki/afetividade. Acessado em 12/09/2012. 

http://www.significados.com.br/ethos
http://www.significados.com.br/etica-e-moral
http://www.wikipedia.org/wiki/afetividade
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 A arteterapia baseia-se na condução do processo terapêutico através da expressão 

artística do indivíduo. Expressão eminentemente de valor simbólico que poder ser trabalhada 

de diversas formas (pintura, música, tecelagem, modelagem, costura, teatro, etc). Todo estudo 

baseia-se em um pressuposto teórico. A presente abordagem diz respeito a teoria de Carl 

Gustav Jung. Como surgiu sua base teórica e em seguida a Arteterapia é o que seguir-se-á 

agora. 

 

2.1 – A ORIGEM 

 

 Seguindo a rota, Carl Gustav Jung nasceu na Suiça em 1875, praticamente na virada 

de século. Momento fervilhante de idéias, tecnologias novas, ciências nascendo, enfim, um 

momento de ebulição científica. Desde criança já demonstra ter um discernimento 

aprofundado tanto para as coisas que aconteciam ao seu redor, assim como para coisas que 

aconteciam em seu interior.  

 

Imagem 16 – Jung (criança)                  

 

       http://images.encydia.com/thumb/6/6a/Jung-child-clean.jpg/120px-Jung-child-clean.jpg 

 

Possuía habilidade para o desenho e a pintura desde pequeno. E também um notável gosto 

pelo estudo, acompanhado de uma disciplina austera para consigo mesmo. Em meio a outras 

características, estas são as que chamam a atenção no relato que faz em Memórias, Sonhos e 

Reflexões (sua autobiografia).  

 Na virada do século, forma-se como médico e inicia seu trabalho em hospital 

psiquiátrico. Nesta época já havia lido A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud –

médico psiquiatra vienense. Não só Jung mas outros profissionais, que se interessavam pela 

http://images.encydia.com/thumb/6/6a/Jung-child-clean.jpg/120px-Jung-child-clean.jpg
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nova ciência que devagar nascia, se entusiasmaram com esta obra. Jung já possuía uma teoria 

em construção. Mesmo assim fez contato com Freud através de cartas e daí surgiu o primeiro 

encontro dos dois.  

 
Imagem 17 - Freud e Jung

10
 

 
http://www.deepspirits.com/great-people/carl-jung/ 

 

 Assim Jung e Freud se aliaram e trabalharam em conjunto, discutindo ideias e teorias. 

Freud já era possuidor de sua teoria, que na época, era conhecida como Psicanálise. Mas logo 

se divergiram e os laços que os mantinham unidos na jornada de crescimento da psicologia se 

desfizeram mediante conflitos de base teórica. Não é objetivo desta exploração evidenciar este 

conflito, porém demarcar que Jung, como hoje ainda se pensa, nunca foi discípulo de Freud, 

no sentido que houvesse uma dissidência de Jung da escola psicanalítica. Conforme já citado 

Jung já tinha uma abordagem dos conceitos freudianos bem diferentes do eminente vienense. 

 

 

2.2 – ESTRUTURA DA PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

 Conforme já descrito anteriormente Jung possuía um enorme conhecimento 

enciclopédico e, na mesma proporção, um grande poder de síntese. Seu conhecimento 

abrangia vastas áreas do conhecimento, desde filosofia, teologia até as ciências biológicas e 

médicas, dentre outros conhecimentos. Assim é que seus estudos a respeito dos fenômenos 

mediúnicos, foram a pedra fundamental que o lançou a empreender todo esse imenso 

conhecimento que hoje é conhecido pelo nome de Psicologia Analítica. Mesmo antes de se 

formar já dava palestras e escrevia trabalhos relacionados a este estudo. 

                                                           
10

 Da esquerda para direita – sentados) Sigmund Freud, Stanley Hall, Carl Jung. Da esquerda para 
direita em pé: Abraham A. Brill, Ernest Jones, Sandor Ferenczi - 1909 em frente a Clark University. 
 

http://www.deepspirits.com/great-people/carl-jung/
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 É interessante notar que mesmo na origem da psicologia existia a etnopsicologia (séc. 

XIX), de caráter mais experimental. Segundo Shandasani a “[...] etnopsicologia consistia em 

estudar os fenômenos da vida comunitária” (2012, p. 306). Fato é que Jung na construção de 

sua psicologia partiu de vários pontos diferentes de diferentes áreas. A etnopsicologia de 

Wundt foi um destes pontos. Assim, foram vários anos e várias ampliações que caminharam 

no sentido do encontro da psicologia com a antropologia, pois tanto esta como a 

etnopsicologia no final do séc. XIX como a antropologia de gabinete (séc XIX) e a de campo 

da virada do século adiante estudavam o indivíduo nos grupos sociais e a correlação entre os 

mesmos (sejam povos primitivos ou não). É o que veremos adiante. 

Os postulados que ele criou, por vezes, vieram destes primeiros estudos. Um desses 

postulados, talvez o mais significativo, foi o conceito de arquétipo.  

 Este conceito foi apropriado de outro conceito desenvolvido por Adolf Bastian (1826-

1905). Segundo Shandasani: 

 [...] entre 1936 e 1946, o antropólogo que Jung destacou por ter tido a inédita 

iniciativa de formular o conceito de arquétipo foi Adolf Bastian [...] Jung afirmou 

que o ele chamava de arquétipo ‘tinha sido, há muito tempo, chamado de 

pensamento elementar ou primordial por Bastian’, dizia ele, fora ‘o primeiro 

investigador do campo da etnologia a chamar a atenção para a difundida ocorrência 

de certos pensamentos elementares. (SHANDASANI, 2011, p. 341)  

 

 Assim, aspectos deste conceito de Bastian, Jung também encontrou em Nietzsche, na 

literatura francesa com Hubert e Mauss e também com Lévy-Bruhl
11

, sendo este antropólogo 

contemporâneo de Jung e que de suas formulações Jung adotou o conceito de “participação 

mística” e de “representações coletivas”. (Ibid, p. 345). Desta forma os postulados vieram 

a ser criados na medida em que Jung ia desenvolvendo seus pontos de vista, articulados nos 

estudos, experiência hospitalar e também em sua clínica particular.
12

 

 É importantíssimo destacar para o claro entendimento da obra de Jung que sua vida é a 

própria história de suas ideias. Em outras palavras, Jung sempre prestou atenção e dava real 

valor às experiências por que passava durante sua vida. Dono de uma memória privilegiada e 

visão minuciosa, anotava sonhos, pintava, escrevia, mantinha um diário e se debruçava nestas 

vivências de modo a vasculhar o real significado que possuíam e que sentido era-lhe 

comunicado por estas experiências. Sendo também portador de um grande carisma nos 

círculos sociais. Segundo suas próprias palavras:  

Minha vida é minha ação, meu trabalho consagrado ao espírito é minha vida; seria 

impossível separar um do outro. Todos meus escritos são, de certa forma, tarefas que 

                                                           
11

 Segundo Shandasani, este Levy- Bruhl queria ser músico, mas acabou optando pela Antropologia. 
12

 Para um perfeito e esquemático resumo do desenvolvimento de sua obra recomenda-se a leitura 
de abertura do Liber Novus (Livro Vermelho), escrita por Sonu Shandasani. 
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me foram impostas de dentro. Nasceram sob pressão de um destino. O que escrevi 

transbordou de minha interioridade. Cedi a palavra ao espírito que me agitava 

(JUNG, 1975, p. 198) 

  Sua obra cresceu e frutificou, a apesar de Jung achar (no final de sua vida) que não 

havia prestado contas de seu objetivo a contento, suas descobertas circulam todo o mundo e 

seus conceitos tornaram-se até populares. Palavras como: sonhos, arquétipo, símbolos, 

persona, alquimia, sombra e inconsciente coletivo são mais populares que outras como: 

processo de individuação, anima, animus. As negritadas são palavras do repertório de Jung. 

 

2.3 – PRINCIPAIS CONCEITOS 

 

 Não foi por simples intenção que esta exploração foi iniciada buscando-se entender a 

necessidade da ARTE para o ser humano, pois a arte é a linguagem da alma – queira-se aqui 

entender alma como personalidade ou como Imagem de Deus (a segunda é extensão da 

primeira13). “A arte sempre foi uma função estruturante da consciência. [...] A arte possibilita 

tornar visível o que é invisível, valendo-se do simbólico” (MONTEIRO, 2009, p. 22), pois o 

símbolo “agrupa significados contrastados, daí a possibilidade de transcender por meio da arte 

[...]” (DINIZ apud MONTEIRO. 2009, p. 22). Então é tarefa do arteterapeuta escutar e dar 

voz à alma daquele que necessita auxílio. Porém, nesta comunicação feita através da arte há 

possibilidade de se romper a barreira do verbal (da palavra dita) e ultrapassar as fronteiras do 

que conhecido, ou seja avançar pelo inconsciente.  

 Observar-se-á agora a tarefa de clarear alguns conceitos de modo a fazer-se um 

mergulho – do conhecido ao desconhecido. 

 

2.3.1 – Consciência 

 Consciência é um dos níveis que juntamente com o Inconsciente formam a Psique que 

é a personalidade total. Na consciência situam-se os pensamentos, sentimentos, gestos, 

imagens, e fantasias. É a parte desperta, sempre alerta. Tem função de manter o sujeito 

orientado no tempo e no espaço, mantendo relações com o meio em que vive (social e 

natural). Seguem 3 definições de consciência: 

Quando indagamos qual poderá ser a natureza da consciência, o fato que mais nos 

impressiona – maravilha das maravilhas – é o de que um acontecimento que se 

produz no cosmo cria simultaneamente uma imagem em nós ou, de algum modo, se 

desenrola paralelamente, tornando-se, assim, consciente (JUNG, 1975, p. 353)  

                                                           
13

 Para um melhor entendimento do conceito de alma ver: Tipos psicológicos – volume 6 das C.W. p, 
476 e MSR, p. 350. O primeiro foi publicado em 1920 e o segundo em 1961. A distância dá a prova 
de que o conceito não mudou, mas ampliou, fato que ocorreu durante o desenvolvimento de sua obra 
com alguns outros conceitos. 
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Nossa consciência não se cria a si mesma, mas emana das profundezas 

desconhecidas. Na infância, desperta gradualmente e, ao longo da vida, desperta 

cada manhã, saindo das profundezas do sono, de um estado de inconsciência. È 

como uma criança nascendo diariamente do seio materno (JUNG, 1975, p. 353) 

 

 E de sua relação com o Ego (conceito também muito aplicado em outras teorias) Jung 

diz o seguinte: 

Por consciência entendo a relação de conteúdos psíquicos com o ego, desde que essa 

relação seja percebida pelo ego. Relações com o ego não percebidas como tais são 

inconscientes. A consciência é a função da atividade que mantém a relação de 

conteúdos psíquicos com o ego (Obras Completas, v.6, parág. 700)
14

.   

 

 Assim sendo, o Ego aparece como o centro da consciência. Segundo Stein atua como 

sujeito “de todos os atos pessoas de consciência” (STEIN, 1998, p. 23), ou seja, continuando 

o autor de Mapa da Alma, o “termo ego refere-se à experiência que a pessoa tem se si mesma 

como um centro de vontade, de desejo, de reflexão e ação. Essa definição do ego como centro 

da consciência mantém-se  constante do começo ao fim dos escritos de Jung” (Ibid, 1998, p. 

23). O ego não abrange toda a consciência, mas situa-se como seu centro. O campo da 

consciência é mais amplo que o campo do ego. O olhar indica a presença de consciência, ou 

seja, um olhar vivo e desperto denota assim um ego atento para as coisas que circunda o ser 

humano. Mas não só o sentido da visão (caracterizado pelo olhar), os outros sentidos também 

expressam esta capacidade. Assim, observa-se que o ego vai como que registrando todas estas 

impressões da realidade externa e também da realidade interna (sentimentos, emoções, etc.), 

formando portando um enorme banco de dados. Um ego forte (expressão muito utilizada 

popularmente) significaria então um ego com grande capacidade de lidar com estes 

conteúdos, integrando-os e organizando-os. Um ego fraco, por outro lado não teria esta 

capacidade e poderia mais facilmente sucumbir (sem concentração e motivação) ante as 

dificuldades. 

 Conforme dito acima, não são somente os conteúdos externos que formam estes dados, 

existem também os conteúdos internos que são sentimentos, emoções e outros estímulos 

psíquicos. Um dado externo pode desencadear uma resposta interna, por exemplo uma música 

ouvida pode gerar uma identificação do ego com algo real ou uma fantasia, o que aliás 

observa-se é uma das funções do ego, dizer o que é real e o que não é. Esta música então pode 

gerar um sentimento ou emoção, como tristeza ou alegria, como também pode desencadear 

respostas no corpo do indivíduo, pois a consciência também abrange o espaço corpo. 

                                                           
14

 Disponível em: http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/conscien.htm. Acessado em 10/09/2012. 

http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/conscien.htm


 51 

 

  

 

 Segundo Stein, Jung dizia que o que faz o ego crescer são as ‘colisões’, ou seja, o 

indivíduo precisa passar pelas dificuldades da vida, sejam elas de que âmbito forem, para 

manter seu ego em desenvolvimento sempre. “Uma quantidade moderada de conflito com o 

meio ambiente e certa dose de frustração são, portanto, as melhores condições para o 

crescimento do ego” (STEIN, 1998, p. 34). 

 Fato importante é também salientar que Jung desenvolveu uma tipologia de 

personalidade, ou tipos psicológicos, justamente baseados no estudo da consciência. Para ele a 

consciência trabalha de duas maneiras fundamentais: uma maneira extrovertida e outra 

introvertida. A primeira a consciência trabalha voltada mais para a realidade externa (objetos 

externos), e a segunda, o indivíduo tem uma atitude mais voltada para o interno. As duas têm 

pontos positivos e negativos, mas nenhuma das duas é boa ou ruim, apenas são maneiras de se 

por em ação. Aliada a estas duas funções principais, Jung destacou outras 4 funções de modo 

a auxiliarem o trabalho das primeiras. São elas: sentimento, pensamento, sensação e intuição. 

Não é função deste estudo esmiuçar esta tipologia em relação a música.
15

 

 Em relação à obra de Jung, percebe-se que o estudo da consciência é a ponta da 

iceberg, e, certamente a porta de entrada para este estudo. Mas o que permanece encoberto e 

sob a água, é por assim dizer, o território per se de pesquisa de Jung, o inconsciente, ou seja, 

conteúdos que permanecem intocados pela consciência.   

 

2.3.2 – O inconsciente pessoal 

 
Imagem 18 – O inconsciente pessoal 

 

http://4.bp.blogspot.com/_VMDkOOJh69I/TT1_QhAUDpI/AAAAAAAAAF4/k8Zdv_97jGc/s1600/118699_Papel-de-
Parede-ZEUS-OS-X-Terra-Vista-do-Espaco_1920x1200%255B1%255D.jpg 

 

 Dado que existe a consciência e que esta possui um centro – ego – e que conforme 

citado acima, o desenvolvimento da consciência dá-se através de colisões, imagine-se o 

seguinte: a Terra como sendo a consciência do ego. Stein dá uma visão bem interessante: 

                                                           
15

 Livros que fundamentam mais este estudo são: Tipos psicológicos (vol. 6 das Obras Completas) 
que foi o primeiro livro da obra de Jung a ter uma vendagem expressiva quando foi lançado e, o livro 
de Marie Louisie Von Franz com participação de James Hillman: A tipologia de Jung. 

http://4.bp.blogspot.com/_VMDkOOJh69I/TT1_QhAUDpI/AAAAAAAAAF4/k8Zdv_97jGc/s1600/118699_Papel-de-Parede-ZEUS-OS-X-Terra-Vista-do-Espaco_1920x1200%255B1%255D.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_VMDkOOJh69I/TT1_QhAUDpI/AAAAAAAAAF4/k8Zdv_97jGc/s1600/118699_Papel-de-Parede-ZEUS-OS-X-Terra-Vista-do-Espaco_1920x1200%255B1%255D.jpg
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 [...] o espaço ao redor da Terra está cheio de satélites e meteoritos, alguns grandes, 

outros pequenos. Este espaço é o que Jung chamou o inconsciente, e os objetos com 

que primeiros nos deparamos quando nos aventuramos nesse espaço são o que ele 

chamou os complexos. O inconsciente é povoado por complexos. (STEIN, 1998, p. 

41).  

 

 Depois Jung chamou este espaço de inconsciente pessoal.  O ser humano sempre 

movido e impulsionado por emoções e imagens, da mesma razão que somos racionais e 

ambientalmente adaptados. “No mínimo, uma grande parcela de pensamento é colorida e 

modelada por emoções, e a maioria dos nossos cálculos racionais está sujeita às nossas 

paixões e medos”, ou seja, saber o que dá forma e motiva a emoção, a fantasia e o 

comportamento humano foi o que motivou Jung neste mergulho na alma humana. (Ibid. p, 

41). 

 Estes objetos situados fora da consciência que por vezes colidem com ela são 

conteúdos carregados de forte carga afetiva. Jung chamou-os de complexos afetivos ou 

simplesmente complexos. 

 Nise da Silveira
16

 define o complexo como: 

Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afetividade. 

Compõem-se primariamente de um núcleo possuidor de intensa carga afetiva. 

Secundariamente, estabelecem-se associações com outros elementos afins, cuja 

coesão em torno do núcleo é mantida pelo afeto comum aos seus elementos. 

Formam-se assim, verdadeiras unidades vivas, capazes de existência autônoma. 

Segundo a força de sua carga energética, o complexo torna-se um imã para todo 

fenômeno psíquico que ocorra ao alcance de seu campo de atração (SIlVEIRA, 

1981, p. 35) 

 

 Denota-se que o desenvolvimento da consciência ocorre, então, mediante, não 

somente as colisões com as dificuldades diárias assim como as colisões com estes complexos. 

Desta maneira, a consciência precisa fazer com que estes complexos sejam assimilados tanto 

mentalmente, corporalmente e, também, pelo sentimento. 

 Bem, pode-se perguntar de onde vieram estes complexos? Segundo Jung, foram 

criados por conflitos, assim como por traumas ou por choques. 

A imagem de situações psíquicas fortemente carregadas de emoção e incompatíveis 

com a atitude e a atmosfera consciente habituais. Esta imagem é dotada de forte 

coesão interna, de uma espécie de totalidade própria e de um grau relativamente 

elevado de autonomia. (JUNG apud SILVEIRA, p. 38) 

   

 Assim existiriam vários tipos de complexos, tais como, complexo materno, complexo 

paterno, complexo de poder, etc. E estes complexos fazem-se notar através de perturbações no 

                                                           
16

 Eminente médica brasileira que através de seu trabalho com pacientes do Hospital Pedro II (Rio de 
Janeiro) travou conhecimento com a obra de Jung, chegando mesmo a encontrá-lo pessoalmente, foi 
talvez a que melhor ajudou a difundir o conhecimento e obra de Jung no Brasil. 
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nível da consciência do ego. O conteúdo desta perturbação é o próprio complexo e seu palco 

de atuação é justamente nas relações entre os seres humanos. Jung diz que a base  

[...] essencial de nossa personalidade é a afetividade. Pensar e agir são, por assim 

dizer, meros sintomas da afetividade. Os elementos da vida psíquica, sentimentos, 

ideias e sensações apresentam-se à consciência sob a forma de certas unidades que, 

numa analogia com a química, poderiam se comparadas às moléculas” (Ibid, p. 31) 

 

 Imagine-se agora o ser humano como esta molécula e vivendo num ambiente repleto 

de milhares outras que podem sentir atração umas pelas outras através deste pensar e agir, de 

sentir e de ter sensações. É um campo de colisões. Mas o que ocorre quando um complexo 

atinge a consciência do ego? 

  Seguindo este exemplo da química dado por Jung, Stein brilhantemente explica: 

Os complexos têm energia e manifestam uma espécie de “rodopio” eletrônico [...] 

Quando são estimulados por uma situação ou evento, soltam uma rajada de energia e 

pulam sucessíveis níveis até chegarem a consciência. Este energia penetra na concha 

da consciência do ego e inunda-a, influenciando-a para rodopiar na mesma direção e 

descarregar parte da energia emocional que foi liberada por essa colisão. Quando 

isso acontece o ego perde por completo o controle da consciência ou, quanto a isso, 

o do próprio corpo. [...] O que o ego pode fazer, se for suficientemente forte, é 

conter em si mesmo parte da energia do complexo e minimizar assim os súbitos 

impulsos emocionais e físicos. (STEIN, 1998, p. 48) 

 

 Quando este fato acontece diz-se que se constelou
17

 um dado complexo.   

 Então, tem-se um conteúdo (ou vários) que se junta a uma imagem, como citado 

acima. Para Stein a palavra imagem é de suma importância para Jung, pois a imagem define a 

essência da psique. A palavra IMAGO também é, por vezes, usada por Jung para referir-se a 

um complexo (imago da mãe, p.ex.), ou seja, o complexo é uma imagem e, como tal, “[...] 

pertence ao mundo subjetivo; é feito de pura psique, por assim dizer, embora represente 

também uma pessoa, experiência ou situação real. [...] O complexo é um objeto interior e em 

seu núcleo está uma imagem” (STEIN, 1998, p.51). E aliada à imagem a experiência em que 

o complexo está baseado (memória congelada). Sendo que este núcleo “compõe-se de duas 

partes: uma imagem ou traço psíquico do trauma originador e uma peça inata (arquetípica) 

que lhe este intimamente associada” (Ibid, p. 55). Tais peças seriam os arquétipos, isto é, “os 

alicerces da vida psíquica comum a todos os humanos” (SILVEIRA, 1981, p. 38). 

 Os complexos fazem parte do Inconsciente. Como a maioria dos complexos é 

construída na história pessoal de cada um, é dito que fazem parte do inconsciente pessoal do 

indivíduo. Esta camada ficaria, então, abaixo da consciência do ego. 

2.3.3 – O Inconsciente Coletivo 

 

                                                           
17

 A palavra “constelação” é mais usada neste sentido em toda obra junguiana, ou seja, constelação é 
mera aglutinação de conteúdos afetivos num dado momento (STEIN, 1998, p. 47) 
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Imagem 19 – O mergulho 

 

http://2.bp.blogspot.com/_kd8guQqkRLw/TGyGk5TEifI/AAAAAAAAEw0/NBOaAvZaV_E/s1600/Inconsciente+cole
tivo+genizah+hermes+fernandes.jpg 

 

 Pela ordem de camadas, o Inconsciente Coletivo seria uma camada mais interna do 

inconsciente. Assim, da mesma forma que o corpo humano possui sua estrutura idêntica a 

todos seres humanos, independente de raça, a psique possui um área comum a todos os seres 

humanos. Este substrato em comum é o Inconsciente Coletivo.  

Na qualidade de herança comum transcende todas as diferenças de cultura e de 

atitudes conscientes, e não consiste meramente de conteúdos capazes de tornarem-se 

conscientes mas de disposições latentes para reações idênticas. Assim, o 

inconsciente coletivo é simplesmente a expressão psíquica da identidade da estrutura 

cerebral independente de todas as diferenças raciais. (JUNG apud SILVEIRA, 

1981,p. 73) 

 

 Assim é que este substrato advém dos tempos mais longínquos da história do ser 

humano. Esta estrutura está construindo-se através de repetições e inúmeras colisões e 

preenchendo um espaço dentro do inconsciente, aqui denominado coletivo, pois que estas de 

experiências humanas fazem parte da psique coletiva, sendo comum a todos os seres 

humanos, é, em outras palavras, o denominador comum da psique que “[...] reúne e explica 

numerosos fatos impossíveis de entender, no momento atual da ciência, sem sua postulação” 

afirma Nise da Silveira (SILVEIRA, 1981, p. 76).  

 Foi um trabalho de arqueólogo e também de antropólogo. Comparando material 

pessoal tais como sonhos e materiais de pesquisa originários de seus estudos com materiais 

oriundos de outras disciplinas (Antropologia), assim como material advindo dos pacientes 

com quem trabalhava,  é que Jung vislumbrou imagens e mitos que se repetiam de região para 

região, em tempos muitos distantes entre si, sem que estas pessoas tivessem tido algum 

conhecimento prévio. Prossegue Jung:  

Encontramos também no inconsciente [coletivo] propriedades que não foram 

adquiridas individualmente; foram herdadas, assim como os instintos e os impulsos 

que levam à execução de ações comandadas por uma necessidade, mas não por uma 

motivação consciente... (nesta camada “mais profunda” da psique encontramos os 

arquétipos.) Os instintos e os arquétipos constituem, juntos, o inconsciente coletivo. 

Eu chamo coletivo porque, ao contrário do inconsciente pessoal, não é constituído 
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de conteúdos individuais, mais ou menos únicos e que não se repetem, mas de 

conteúdos que são universais e aparecem regularmente”. (JUNG, 1975, p. 355) 

 

 Assim, existem conteúdos que vêm à consciência na forma de imagens. Estas imagens 

primordiais ou da alma, vêm carregadas de expressões e significados que a consciência não 

abarca na sua totalidade. Frente a estas imagens a consciência se vê tocada de maneira mais 

intuitiva, sensitiva e pelo sentimento do que propriamente, e eminentemente racional. A estes 

agrupamentos de possibilidades herdadas para representar imagens similares, Jung denominou 

arquétipos. 

 

2.3.4 – Arquétipos 

 Jung ressalta que os arquétipos são temas que se repetem “[...] em sonhos, fantasias, 

nas ideias delirantes e ilusões dos indivíduos que vivem atualmente. A estas imagens e 

correspondências típicas, denomino representações arquetípicas” (JUNG, 1975, p. 352). Seu 

conteúdo afetivo é diretamente proporcionou a nítidez que aparecem. São estas tonalidades 

afetivas que fazem vibrar as cordas interiores do ser. Frisa Jung, que em si mesmo o arquétipo 

não tem conteúdo determinado, o que é determinado é somente sua forma. Em outras 

palavras, o “[...] arquétipo é em si mesmo vazio, é um elemento puramente formal [...] As 

representações não são herdadas; apenas suas formas o são. Assim, correspondem aos 

instintos, que também só são determinados em sua forma.” (Ibid, p. 353). 

 Nise da Silveira diz que o “[...] arquétipo funciona como um módulo de concentração 

de energia psíquica. Quando, esta energia, em estado potencial, atualiza-se, toma forma, então 

teremos a imagem arquetípica”. (SILEIRA, 1981, p.78). Esta imagem não é o arquétipo em si. 

O arquétipo em si é somente uma virtualidade. Ainda em outras palavras, seria como ser um 

caleidoscópio, sendo que a cada giro (movimento e energia) cristaliza-se uma determinada 

imagem. Esta imagem é resultante de várias experiências do trabalho e da construção da  

cultura sedimentadas pelo tempo afora. O significado desta imagem é polissêmico e nunca 

abarcado totalmente pelo racional humano.  É este significado carregado de afeto que através 

de seu movimento dá forma aos processos psíquicos. “As invenções humanas da cultura e da 

especialização no trabalho produzem-se mediante a criação pela mente de análogos para as 

metas e atividades instintivas. Tais análogos funcionam como símbolos” (STEIN, 1998, p. 

78). 

 

 

2.3.5 – Símbolos 
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 Palavra de origem grega que significa “aquilo que é colocado junto” (EDINGER apud 

PHILIPPINI, 2008, p.20). “Os símbolos emergem da base arquetípica da personalidade, o 

inconsciente coletivo” (Ibid, p. 79). Eles são os organizadores da energia psíquica (=libido). 

Os símbolos são conteúdos que surgem devido a alguma necessidade; não são criados pelo 

Ego. Jung sinaliza bem a diferença entre signo (que aponta para uma determinada 

compreensão ou direção conscientemente já apreendida), ao contrário do símbolo que é algo 

que não é apreendido em sua totalidade pela consciência. Desta forma, o símbolo nasce da 

própria alma (Psique), oriundo do Inconsciente Coletivo e aliado as colisões da consciência 

em seu desenvolvimento.  

Conjuga, de uma lado, o arquétipo, fonte de sua numinosidade e em si mesmo 

irrepresentável: de outro, apresenta uma imagem concreta, retirada de seu contexto e 

que, ao revestir e dar forma ao arquétipo, de certo modo, também lhe existência, 

diferenciando-o do caos do inconsciente de onde se origina, como que realizando o 

próprio ato cosmológico da criação. Por fundar-se na gênese da alma humana, o 

símbolo adquire a capacidade de tocar interiormente o homem e mostra-se carregado 

de afeto. (LIGIA DINIZ in MONTEIRO, 2009, p. 29) 

 

 Aliando, portanto, conteúdo do Inconsciente Coletivo e da Consciência é que o 

símbolo torna-se um canal de comunicação entre estes dois campos. O símbolo é a ponte, o 

intermediário que permite a consciência do ego transitar por entre conteúdos da Psique. 

 
Imagem 21 - Símbolo 

 

http://www.sobreavida.com.br/wp-content/uploads/2013/02/Hevajra_Mandala-1.jpg 

 

 O ser humano tende a polarizar suas atitudes (Ego) entre um extremo e outro. Para um 

funcionamento equilibrado destas atitudes, ou seja, para que o indivíduo não se torne 

unilateral, é que o símbolo age no sentido de unir os opostos. Jung denominou esta dinâmica 

de função transcendente, em outras palavras, devido a capacidade de síntese do símbolo, as 

tendências da consciência e do inconsciente tornam-se mais equilibradas, conjugando melhor 

a energia psíquica e fazendo fluir melhor o desenvolvimento do indivíduo.  

 Portanto, talvez o campo onde vê-se melhor a enorme variedade de símbolos é no 

campo da arte, dos mitos, das religiões, da literatura, etc. Poder-se-ia até dizer que a arte seria 

http://www.sobreavida.com.br/wp-content/uploads/2013/02/Hevajra_Mandala-1.jpg
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o campo que abarcaria, dentro de um visão global, todas as outras modalidades de expressão 

do ser humano, seja a ciência, seja o trabalho, seja a cultura, todas estas são obras artísticas. 

De alguma maneira, o símbolo é a manifestação visível (expressões plásticas, literatura, etc) 

ou não (música, artes cênicas, etc) do afeto.  

 Um dos instintos do ser humano é a criatividade. Então é fator constituinte da natureza 

humana. Mas do que isso, a criatividade é uma experiência de afeto, de significado e de 

deixar-se afetar pela emoção e pelo sentimento (afetos) que também, através dos seus 

significados, orientam o ser humano – dando-lhe sentido. Daí, conseqüentemente, vem seu 

uso e valor terapêutico. Isso não quer dizer que a criatividade dá-se apenas pela via do 

sentimento, pode acontecer também pelo pensamento, sensações e intuições. Pode vir por eles 

e também  expressá-los. A estrada é de mão dupla – um tear. 

 Pode-se obter alguma imagem expressiva de todos os 5 sentidos humanos. Estas 

imagens podem ser visualizadas de forma concreta (uma pintura), de forma cênica-rítmica 

(dança), de forma sonora (canto, música) e mesmo também imaginada (não expressa 

externamente, por exemplo, quando ouvimos uma música e criamos uma imagem pelo 

pensamento criativo). São estas imagens (= símbolos) que reproduzem afetos não conhecidos, 

recusados (sombrios, reprimidos pela consciência), que mudam o humor e atitudes e que, por 

fim, trazem condições de expressão mais abrangente e profunda, dando voz a conteúdos 

internos mais do que propriamente a fala pessoal (racionalmente pensada).  

 Os símbolos possuem vida e agem sobre o ser humano, pois advém de sua própria 

natureza. “Ele não traz explicações; impulsiona para além de si mesmo na direção de uma 

sentido ainda distante, inapreensível, obscuramente pressentido e que nenhuma palavra de 

língua falada poderia exprimir de maneira satisfatória” (JUNG apud STEIN, 1998, p. 80).  

Como é objetivo desta explorarão, chama-se a atenção para o fato de ser a música (vista como 

símbolo, cuja significado é semelhante a címbalo, ou seja, algo que ressoa) a linguagem 

universal humana, presente em todas culturas desde os mais remotos tempos – imagem que 

diz muito do ser humano em cada época de sua história. Daí a enorme importância terapêutica 

que possui e que Jung, através de sua obra, mostrou como pode ser utilizada para auxiliar o 

processo de individuação do ser humano.  

 

 

 

 

2.3.6 – Processo de individuação  

 



 58 

 

  

 

Imagem 21 - Caminho 

 

http://mokusen.files.wordpress.com/2012/11/caminho.jpg 

 

 Individuar significa realizar plenamente potencialidades inerentes à pessoa. Se 

completar. Que é diferente de tornar-se perfeito, ou, por outra, tornar-se individualista 

(individualismo) ou egoísta (egoísmo). Jung usa a palavra individuação para denotar o 

processo que a pessoa torna-se “individuo” psicológico, ou seja, um ser indivisível, uno, 

inteiro, sempre se completando (JUNG, 1975, p. 355). Em outras palavras o autor de 

Memórias, Sonhos e Reflexões diz: 

A individuação significa tender a tornar-se um ser realmente individual; na medida 

em que  entendemos por individualidade a forma de nossa unicidade, a mais íntima, 

nossa unicidade última e irrevogável; trata-se da realização de seu si-mesmo, no que 

tem de mais pessoal e de mais rebelde a toda comparação.Poder-se-ia, pois, traduzir 

a palavra ‘individuação por realização de si-mesmo, realização do si-mesmo. 

(JUNG, 1975, p. 355).  

 O que é diferente de “tomada de consciência do eu” identificando-se com o si-mesmo, 

o que levaria ao egocentrismo. Stein salienta que este movimento (processo) não é retilíneo, e 

sim, uma circunvolução que conduz a outro centro psíquico chamado Self (si-mesmo). 

Quando o inconsciente e o consciente vêm se unir ao redor deste novo centro (Self) a 

personalidade integra-se, completa-se. “O self será o centro da personalidade total, como o 

ego é o centro do campo da consciência” (SILVEIRA, 1981, p. 87-88) 

 Este processo, segundo Nise da Silveira, é trabalho de uma vida inteira (por vezes não 

concluído).  

Neste trabalho, ele [o indivíduo] aprende por experiência própria que a estrutura 

básica de sua vida psíquica é a mesma estrutura básica da psique de todos os 

humanos. Um conhecimento dessa ordem decerto não fomenta sentimentos de 

orgulhosos privilégios individualistas. Acontece é que as relações interpessoais 

mudam no decurso do desenvolvimento da personalidade. Liquidam-se as projeções. 

As relações de estreita dependência, de quase fusão com outros seres, gradualmente 

modificam-se para dar lugar a uma posição de ‘respeito pelo segredo que é cada vida 

humana’. Talvez o indivíduo venha então a sentir-se algo solitário, porém estará 

cada vez mais longe do egoísmo individualista. (Ibid, 1981, p. 89) 

 

http://mokusen.files.wordpress.com/2012/11/caminho.jpg
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 Jung descobriu o desencadear deste processo na descrição e comparação dos contos de 

fadas, mitos, na alquimia, nos sonhos e nas produções do inconsciente. Justamente por serem 

estes meios artísticos que contêm o material simbólico (imagens, situações) que se repete, em 

cada povo, em cada cultura, em cada época  e que se constitui a estrutura básica da vida 

psíquica dos seres humanos. Jung, como que um tecelão, foi costurando as analogias que estas 

imagens (símbolos) contavam, construindo, desta maneira, a rota do caminho a ser percorrido. 

 O processo dá-se seguindo “[...] os pontos cardeais que norteiam a caminhada por 

estas regiões psíquicas profundas e singulares.” (PHILIPPINI, 2008, p.18) que foram 

registradas no mapa da psicologia junguiana e que sinalizam para determinadas etapas do 

processo de individuação. Como foi citado acima, na caminhada, coisas têm que ser deixadas 

para traz (persona); outras readquiridas sob novo olhar (sombra); outras adquiridas para a 

jornada (anima/animus), assim chegando ao objetivo revelador (Self, si-mesmo). Estes pontos 

serão vistos agora. 

 

2.3.7 – Persona
18

 

  

 Para estabelecer-se e adaptar-se ao mundo externo o indivíduo pode usar de 

mecanismos específicos. Um destes mecanismos é fazer-se passar pelo que não é, ou seja, 

assumir um modo de ser, que não corresponde ao seu ser autêntico.  Jung denomina esta 

aparência de persona (nome dado a máscara que os atores gregos usam para seus 

personagens). Assim, não chega a ser um transtorno se usada, por vezes, como um sistema 

útil de defesa do ego. Porém, se o indivíduo assimila sua persona como sendo sua própria 

identidade, sufocando a consciência do ego, esta pode cindir-se ou deixar-se possuir por 

várias personas  (personalidades múltiplas). Entenda-se que ‘deixar-se possuir’ é diferente de 

lançar mão de várias personas, pois durante a vida, este mecanismo é inerente as etapas de 

crescimento. Ou seja, ao longo da caminhada o indivíduo lança mão de personas que se 

adequam à determinadas situações (familiares, sociais ou de trabalho) e épocas de seu 

desenvolvimento (infância, adolescência, adulto, idoso).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 “No que diz respeito à psicologia e a psicanálise, o termo persona é propriedade intelectual 
especial do próprio Jung” (STEIN,1998, p. 102). 
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Imagem 22 - Persona 

 

http://2.bp.blogspot.com/-W_KIIo9Glas/T0lYHxoC8_I/AAAAAAAAA34/2BM5ir0SQ9Y/s1600/mascara-de-
carnaval-5.jpg 

 

 A formação da persona se dá de duas fontes: a) pelas expectativas e demandas da 

sociedade e b) pelos objetivos e aspirações do indivíduo. Estas duas fontes moldam o caráter 

social do indivíduo. O caráter é formado por atitudes que o indivíduo desenvolve frente aos 

enfrentamentos que vive. Dada a demanda por uma determinada atitude (derivada de um 

enfrentamento) esta passa a fazer parte do caráter da pessoa. Este processo de formação da 

persona passa por etapas de imitação-identificação (imitação do pai, da mãe, etc), pela 

identificação do ego com atributos da sociedade (“eu sou isto”, “eu sou aquilo”, “eu pertenço 

a família tal”, “eu uso isso”
 19

 , “eu tenho isso” etc), e também por suas aspirações sociais. 

(STEIN, 1998, p. 107-108)  

 Depreende-se então que existe um conflito entre o que realmente “eu sou” (tendência 

de separação e da individuação, autonomia) e outra no sentido do “eu em relação” com o 

mundo dos objetos (STEIN, 1998, p. 107).  

 Essas são duas tendências contrárias dentro do ego – uma necessidade de separação e 

independência por um lado, e uma necessidade de relacionamento e de participação de outro. 

O desejo radical do ego de separação/individuação está frequentemente radicado da sombra, 

por ser tão ameaçador para a vida do grupo e do bem-estar do indivíduo.  

 Esta colisão e o desenvolvimento que dela provém, então, passa pelo reconhecimento 

que existe no indivíduo uma parte que funciona como que um porão de uma casa. Coisas que 

não são pertinentes a personilidade são jogadas ali. Só que a casa é um todo e para conhecer 

sua identidade precisa de todos seus espaços/cômodos. Este porão é a sombra. 

 

 

                                                           
19

 Roupas dizem muito a respeito da persona.(Ibid, p. 108) 
 

http://2.bp.blogspot.com/-W_KIIo9Glas/T0lYHxoC8_I/AAAAAAAAA34/2BM5ir0SQ9Y/s1600/mascara-de-carnaval-5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-W_KIIo9Glas/T0lYHxoC8_I/AAAAAAAAA34/2BM5ir0SQ9Y/s1600/mascara-de-carnaval-5.jpg
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2.3.8 – A sombra 

 
Imagem 23 – Sombra 

 

http://4.bp.blogspot.com/-
30j6XfOhJM/TnJ7IehqPII/AAAAAAAAAtc/BVSKk9Ul20E/s1600/amar%2Bpela%2Bsombra.jpg 

 

 É a parte “inferior da personalidade. Soma de todos os elementos psíquicos pessoais e 

coletivos que, incompatíveis com a forma de vida conscientemente escolhida, não foram 

vividos e se unem ao inconsciente (JUNG, 1975, p. 359) Tanto pode ter seu conteúdo 

originário do inconsciente pessoal como do inconsciente coletivo. É função do início da 

terapia torná-la consciente. Segundo Nise da Silveira, depois de retiradas as máscaras (ou 

reconhecidas, visto que durante toda da vida necessitaremos em parte delas – personas) 

aparece a face desconhecida. Olhar e reconhecer estes traços de personalidades  (sombra) 

como fazendo parte do próprio ser é tarefa que envolve coragem. Lançar luz sobre elas é 

ampliar a consciência. (SILVEIRA, 1981, p.92). Segundo esta autora: 

A sombra é uma espessa massa de componentes diversos, aglomerando desde 

pequenas fraquezas, aspectos imaturos ou inferiores, complexos reprimidos, até 

forças verdadeiramente maléficas, negrumes assustadores. Mas também na sombra 

poderão ser discernidos traços positivos: qualidades valiosas que não se 

desenvolveram devido a condições externas desfavoráveis ou porque o indivíduo 

não dispôs de energia suficiente para levá-las adiante, quando isso exigisse 

ultrapassar convenções vulgares. (Ibid, p. 92). 

 

 Assim, depois de realizado o reconhecimento da persona, de ter-se tomado consciência 

da sombra (que aparece em sonhos como figuras do mesmo sexo do sonhador) e também de 

tê-las integrado, pois persona e sombra são opostos (STEIN, 1998, p. 113) vem a 

confrontação com a anima.  
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2.3.9 – Anima 

 
Imagem 24– Anima 

 

http://4.bp.blogspot.com/_L20ziBk3kEI/S_ZEEzskS0I/AAAAAAAAF_k/WlK2N7W37m0/s1600/Back_into_the_Pala
ce_1.png 

 

 “Anima e animus são personalidades subjetivas que representam um nível do 

inconsciente mais profundo do que a sombra. Para melhor ou para pior, elas revelam as 

características da alma e conduzem para os domínios do inconsciente coletivo”. (STEIN, 

1998, p.116). Assim, o princípio feminino no homem Jung chamou anima e, 

consequentemente, o principio masculino na mulher, denominou animus. Este princípio 

feminino no homem (anima) vem sendo formado através dos milênios, ou seja, “[...] um 

aglomerado hereditário inconsciente de origem muito longínqua, tipo de todas as experiências 

da linha ancestral em relação ao ente feminino, resíduo de todas as impressões fornecidas pela 

mulher” (JUNG apud SILVEIRA, 1981, p.93).  

 As imagens que este arquétipo do feminino adquire na jornada são de vários tipos. 

Primeiramente a mãe, depois para a uma estrela de cinema, a cantora famosa etc. É através 

destas imagens que a consciência do ego tramitará entre o inconsciente e a consciência. De 

acordo com Nise da Silveira:  

A anima torna-se uma função psicológica da mais alta importância. Função 

psicológica de relacionamento com o mundo interior, na qualidade de intermediária 

entre consciente e inconsciente, função de relacionamento com o mundo exterior na 

qualidade de sentimento conscientemente aceito. (SILVEIRA, 1981, p. 96) 

 

 Portanto, o indivíduo deve buscar realizar a anima, ou seja, integrar estas atitudes, que 

se assemelham a estados de humor, emoções, ideias, imaginações ou impressões subjetivas 

que lhe comunicam características e modos de relacionamento. Caso estas atitudes não sejam 

integradas, estas características serão projetadas em figuras externas, como a mãe, namorada, 

esposa ou outras figuras. Desta maneira o “[...] homem esperará que a mulher amada assuma 

o papel protetor de mãe, o que o leva a modos de comportamento e a exigências pueris 

gravemente perturbadoras das relações entre os dois” (SILVEIRA, 1981, p. 94). De forma 

http://4.bp.blogspot.com/_L20ziBk3kEI/S_ZEEzskS0I/AAAAAAAAF_k/WlK2N7W37m0/s1600/Back_into_the_Palace_1.png
http://4.bp.blogspot.com/_L20ziBk3kEI/S_ZEEzskS0I/AAAAAAAAF_k/WlK2N7W37m0/s1600/Back_into_the_Palace_1.png
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equivalente, o mesmo acontece para a mulher que expressará estas projeções para figuras 

masculinas (pai, namorado, marido etc). 

 Anima(us) representa um canal bem mais profundo que a sombra e a persona. 

Localiza-se, por assim dizer, numa camada mais profunda da psique. Só se conhece a 

realidade da anima(us) mediante a relação com o sexo oposto, pois “só nessa relação a 

projeção se torna eficaz” (STEIN, 1998,  p. 131).  

 A imagem da anima é uma imagem que gera atração. Ela seduz para o encontro devido 

a seu forte comando emocional. A função da anima(us) é elevar o nível de consciência do ego 

e “[...] desmembrar o mundo ilusório da fantasia inconsciente[...]”, conforme salienta Murray 

(STEIN, 1998, p. 131) que, continua: 

É também permitir-se experimentar plenamente as alturas e profundidades de seu 

próprio universo mental, os pressupostos inconscientes que nos fazem brotar água na 

boca quando já estamos superalimentados, que nos mantêm desejosos embora 

devêssemos estar desde há muito saciados, que nos impelem a repetir vezes sem fim 

os padrões emocionalmente ingurgitados na férrea cadeira de sequencias de 

estímulo-resposta. Masmorras e dragões, mitos e contos de fadas, excesso romântico 

e recriminações sarcásticas, tudo isso faz parte do mundo urdido em nossos 

interiores psíquicos pela anima/s.[...] Na visão de Jung anima/us é destino. Somos 

guiados para os nossos destinos pelas imagens de poderes arquetípicos situados 

muito além de nossa vontade consciente ou conhecimentos. (1998, p. 131) 

 

 A figura de Beatriz (em O Inferno de Dante) representa a figura da anima para o poeta 

florentino na viagem os círculos do inferno com auxílio – a pedido de Beatriz – do poeta 

Virgílio.  

 Como todos os arquétipos, a anima(us) tem seu aspecto positivo e negativo, assim 

como um aspecto primitivo e uma aspecto diferenciado (JUNG, 1975, p. 351). 

 Desta maneira, depois de árduas colisões “[...] desfazem-se as personificações da 

anima ou do animus ‘o inconsciente muda de aspecto e aparece sob forma simbólica nova’, ou 

seja,  o self – o si-mesmo”. (VON FRANZ apud SILVEIRA, 1981, p. 95) 

 

2.3.10 – O si-mesmo (Self) 

 Assim, do confronto do inconsciente com a consciência aparecem imagens (em 

sonhos), nos homens, de um velho sábio, um guru, de um mago ou mestre espiritual, assim 

como nas mulheres aparecem imagens análogas em função, sacerdotisas, deusa etc. São 

imagens que representam um contato com um centro de grande poder energético que traz uma 

sensação de vislumbre para quem os tem. (Ibid, p.99) Estas imagens representam um novo 

centro da personalidade chamado si-mesmo ou self. Este novo foco pode ser representado 
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também por outras imagens que não humanas, tais como círculos, pedras, vegetais, pois sua 

simbologia é vasta.  

 Desta maneira, prossegue Silveira: 

O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, liquidação das 

projeções, assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos 

abismos, em suma o confronto entre consciente e inconsciente, produz um 

alargamento do mundo interior do qual resulta que o centro da nova personalidade, 

construída durante todo esse longo labor que não mais coincide com o ego. O centro 

da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia 

englobará todo o sistema psíquico. [...] O indivíduo não estará mais fragmentado 

interiormente. Não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos 

limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos [...] Prazeres e sofrimentos 

seão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, 

um ser completo, composto de consciente e inconsciente incluindo aspectos claros e 

escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for 

peculiar. (1981, p. 100). 

 

 Esse processo, claramente exposto por Nise da Silveira, tem o nome de processo de 

individuação. Esse é o eixo da psicologia de Jung. Todo este caminho, Jung desenvolveu com 

base no seu conhecimento teórico e na própria vida. Sua psicologia foi, por assim dizer, 

expressão de sua vida. Assim sendo, aqueles que não se diferenciam permanecem nas 

sombras – vivem confundindo-se, mesclando-se, fusionando-se com outros em projeções sem 

fim, sendo assim, constituem a massa dos que vivem em desacordo consigo mesmos, em 

estado neurótico. (SILVEIRA, 1981, p. 101). A liberdade advém quando se age em 

conformidade com o que se realmente é, ou seja, encontrar e seguir sua verdadeira natureza. 

 Atualmente, tem-se a prova irrefutável deste processo que Jung vivenciou e do 

confronto com seu próprio inconsciente relatado através da confecção do livro Vermelho – 

Liver Novus. Este livro é a expressão imagética e escrita de seu confronto entre consciente e 

inconsciente. É a constatação da ligação de sua psicologia e a necessidade da arte para o ser 

humano.  

 
Imagem 25 - Self 

 

http://3.bp.blogspot.com/-VDofrg0gAyU/TnOFvJIJmTI/AAAAAAAACkE/Z4IMmQkH7i8/s1600/page-livre-rouge-
page-105.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/-VDofrg0gAyU/TnOFvJIJmTI/AAAAAAAACkE/Z4IMmQkH7i8/s1600/page-livre-rouge-page-105.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-VDofrg0gAyU/TnOFvJIJmTI/AAAAAAAACkE/Z4IMmQkH7i8/s1600/page-livre-rouge-page-105.jpg
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 Neste momento, faz-se necessário construir a ponte, pertinente a este trabalho 

exploratório, entre a psicologia analítica de Jung e a arteterapia (e sua derivada, a interação 

entre a arte musical e plástica). 

 

2.4 – A VIVÊNCIA ARTETERAPÊUTICA 

 

Imagem 26 – Trabalho plástico de Jung 

 

http://www.naderlibrary.com/bookred.131a.gif 

  

 Depois de ter-se feito uma breve histórico da teoria junguiana
20

 faz-se necessário 

agora conjugar esta teoria e a arteterapia. Iniciando pelo interesse de Jung frente ao fazer 

artístico. 

 Tão cedo começou a estudar, ainda quando criança, Jung já manifestava habilidade 

com o desenho. Além de ser uma atividade eminentemente criativa oriunda de suas fantasias 

com o tempo adquiriu um conhecimento bastante expressivo no desenho e pintura. Em suas 

memórias relembra que o “[...] curioso é que eu tinha uma certa habilidade espontânea para o 

desenho, quando este dependia essencialmente do meu sentimento, circunstância que 

desconhecia nessa época. Sabia desenhar apenas o que ocupava a minha imaginação” (JUNG, 

1975, p. 40). Em outro momento, depois de levar um choque com um amigo e ter caído no 

chão foi-lhe recomendado que ficasse em casa durante algum tempo. Neste período, descreve 

Jung:  

Durante mais de seis meses faltei às aulas e isto foi para mim um ‘achado’. Em 

liberdade sonhava durante horas inteiras, à beira d’água, na floresta, ou então 

                                                           
20

 Foram destacados os pontos principais referentes a teoria junguiana. Alguns pontos, como por 
exemplo, o estudo da Energia psíquica e sonhos foram excluídos para não tornar a exploração 
deveras grande.   
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desenhando. Ora pintava cenas selvagens de guerra, ou velhos castelos que eram 

atacados e incendiados, ora enchia páginas inteiras de caricaturas.( JUNG, 1975, 

p.40) 

 

 Além das atividades de desenho e pintura, Jung também gostava de construir pequenas 

estruturas de pedra, argila e madeira. Em outro momento de sua vida, já trabalhando, frisa: 

“Pus-me, então a colecionar pedras, trazendo-as da beira do lago ou de dentro d’água; depois 

comecei a construir casinhas, um castelo, uma cidade” (JUNG, 1975, p. 155). Estas atividades 

eram muito importantes para ele, a ponto de:  

Todos os dias depois do almoço, se o tempo permitia, eu me entregava ao brinquedo 

de construção. Mas terminada a refeição, ‘brincava’ até o momento em que os 

doentes começavam a chegar; à tarde, se meu trabalho tivesse terminado a tempo, 

voltava às construções. Com isso meus pensamentos se tornavam claros e conseguia 

apreender de modo mais preciso fantasias das quais até então tivera um vago 

pressentimento” (JUNG, 1975, p. 155) 

 

 Assim, tal recurso Jung fizera uso durante toda sua vida. Na casa a beira do lago em 

Bollingen (Zurique – Suiça) tem-se amostra de sua atividade de escultor de pedras. 

 
Imagem 27 – Escultura 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-73072010000200009&script=sci_arttext 

 

 Desta maneira vê-se a ligação da arte na vida de Jung. Chama-se a atenção para este 

fato no sentido de ser presente a atividade expressiva ligada ao desenvolvimento de sua 

psicologia e também, por assim dizer, de uma atitude arteterapêutica inata de sua 

personalidade.  

 
Imagem 28 – Liber Novus              

 

http://2.bp.blogspot.com/_lUu92QY0YZo/S- 
 

http://2.bp.blogspot.com/_lUu92QY0YZo/S-
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Imagem 29 – Liber Novus (Livro Vermelho aberto) 

 

 http://classconnection.s3.amazonaws.com/162/flashcards/502162/jpg/3.131304626659655.jpg 

 

 O trabalho que é a evidencia disto é O Livro Vermelho. Trabalho pictórico e de 

escrita onde Jung, durante anos, trabalhou sobre si mesmo. Dando vazão a todo conteúdo 

advindo de seu inconsciente. De início tenebroso, mas que, ao mesmo tempo em que 

navegava por conta própria em mares nunca antes navegado, traçava a rota ao porto seguro do 

si-mesmo. Esta rota é o processo de individuação.  

 O lançamento deste livro é como um farol a dar guia aos navegantes que buscam se 

conhecer. É muito provável que a visão do uso da arte na psicologia analítica se transforme 

daqui para frente. Já era fato que Jung usava e pedia aos seus clientes que se manifestassem 

artisticamente de algum modo pois a função simbólica da arte reside justamente na expressão 

dos conteúdos do inconsciente que precisam vir à tona – a consciência. Assim, Jung 

considerava a arte “[...] a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de 

cada um. É a liberdade de expressão, é sensibilidade, criatividade, é vida” (CHIESA, 2004: 34 

in MONTEIRO, 2009, p. 32) Desta feita, Jung afirma: 

Pode-se expressar um distúrbio emocional, não intelectualmente, mas conferindo-lhe 

uma forma visível. Os pacientes que tenham talento para a pintura ou o desenho 

podem expressar seus afetos por meio de imagens. Importa menos uma descrição 

tecnicamente ou esteticamente satisfatória, do que deixar o campo livre à fantasia, e 

que tudo se faça do melhor modo possível (JUNG apud MONTEIRO,2009, p. 33) 

 

 Esta citação corroborada pela própria vivência de quem a solicita é que mostra o valor 

terapêutico que tem a expressão artística quando usada eficientemente. Nas palavras de Jung: 

[...] a mão que guia o creiom ou o pincel, com o pé que executa os passos de dança, 

com a vista e o ouvido, com a palavra e com o pensamento: é um impulso obscuro 

que decide, em última análise, quando à configuração que deve surgir; é um a priori 

inconsciente que nos leva a criar formas [...] A imagem e a significação são 

idênticas, e à medida que a primeira assume contornos definidos, a segunda se torna 

mais clara (JUNG apud MONTEIRO, 2009, p. 35) 
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 Ferramenta sempre eficaz quando a fala (expressão do pensamento racional) ou o 

raciocínio não dão conta de se desvencilharem de conflitos. Jung em suas Memórias assinala: 

Situações deste tipo repetiram-se em minha vida. Sempre que me sentia bloqueado, 

em períodos posteriores, eu pintava ou esculpia uma pedra: tratava-se sempre de um 

rite d’entrée que trazia pensamentos e trabalhos. (JUNG, 1975, p. 155) 

 

 A arte, expressão da vida, que mantém intacta sua essência ainda nas profundezas da 

alma. É através dela que se faz um caminho de religação com o que há de sagrado no íntimo 

do ser humano. E é nesta proposta que a disciplina da ArteTerapia surge no século XX. 

Ligada a tantas outras linhas teóricas, como por exemplo, a Transpessoal, a Gestalt-terapia 

etc). 

 

2.5– ARTETERAPIA NO BRASIL 

 

 Evidentemente que, como já foi citado anteriormente, a arte sempre foi usada como 

meio terapêutico para a saúde do ser humano. A disciplina Arteterapia surge no primeiro 

quarto do século XX. Philippini cita algumas personalidades importantes, “Florence Cane, 

Margareth Naumburg e Edith Kramer nos Estados Unidos, Adrian Hill na Inglaterra, Ulisses 

Pernambuco e Nise da Silveira no Brasil” (2008, p. 14). Fato é que a Arte Terapia vem se 

difundindo através do mundo e no Brasil também. Depois da abertura política em 1985, novas 

tendências e manifestações fizeram com a Arte Terapia fosse se desenvolvendo e crescendo 

mais.  

“Houve um desenvolvimento significativo das chamadas ‘Terapias Expressivas’ e 

nestas trilhas de abertura, brotaram as primeiras sementes da Arte Terapia, através 

dos primeiros núcleos de trabalho, basicamente no Rio de Janeiro e São Paulo, onde 

começou-se a estudar e aplicar a Arte em contextos terapêuticos” (PHILIPPINI, 

2008, p. 14). 

 

 Hoje existem várias entidades, associações, assim como variadas manifestações do 

trabalho arteterapêutico em andamento em todo Brasil. Essencialmente é uma disciplina que 

abarca o conhecimento de outras, faz-se transdisciplinar, não esquecendo seu foco. Assim 

como a psicologia de Jung também foi criada de uma base transdisciplinar e que se 

desenvolveu tendo por componentes conteúdos de outras ciências. 

 A definição de Arte Terapia, segundo Philippini: 

[...]será considerá-la como um processo terapêutico, que ocorre através da utilização 

de modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas, 

configurarão uma produção simbólica, concretizada em inúmeras possibilidades 

plásticas, diversas formas , cores, volumes etc. Esta materialidade permite o 

confronto e gradualmente a atribuição de significado às informações provenientes de 

níveis muito profundos da psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela 

consciência.(2008, p. 13) 

 



 69 

 

  

 

 Neste sentido a Arteterapia baseia-se na psicologia de Jung como destaca a autora de 

Cartografias da Coragem: 

Em Arte Terapia o trajeto é marcado por símbolos particulares que assinalam, 

informam e definem sobre os estágios da jornada de individuação de cada um. Este 

caminho único, compreende as transições e transformações em direção a tornar-se 

um “in”-divíduo, aquele que não se divide face às pressões externas e que assim 

procura viver plenamente, integrando possibilidades e talentos, às feridas e faltas 

psíquicas.[...] Ou seja, o conjunto de atos que genericamente pode-se nomear por 

“fazer artístico” expressa a singularidade e identidade criativa de cada um. 

(PHILIPPINI, 2008, p. 16) 

 

 Todo este caminhar refletirá a tentativa de dar voz aos conteúdos afetivos presentes 

nas imagens produzidas. Através da criação de um temenos acolhedor onde possam ser 

vivenciadas experiências únicas nesta jornada. Desta maneira existem estratégias que usadas 

apropriadamente darão orientação e suporte ao desenvolvimento da personalidade do ser 

humano – tanto do buscador quanto do acompanhante (arteterapeuta). Ampliação, associação, 

analogias, imaginação ativa e outros recursos podem ser usados. Alguns destes recursos, 

como a própria expressão artística, também são usados por outras linhas, porém não todos. O 

recurso de ampliação do material simbólico é recurso eminentemente junguiano, assim como 

uma forma específica de leitura simbólica e seus encaminhamentos, seguindo das etapas do 

processo de individuação e de uma compreensão arquetípica. 

 Pode-se considerar que Jung era um “arteterapeuta de si-mesmo”. Assim como a Arte 

terapia usa diversas expressões artísticas em seu processo de autoconhecimento. E nos tempos 

atuais utiliza-se; contação de histórias, pintura, modelagem, dança, música, desenho, costura, 

tecelagem, construção, escultura, canto, como as mais tecnológicas, mas não menos 

expressivas, fotografia e vídeo, e que são apenas algumas dentre as formas que o ser humano 

tem de buscar se expressar.  

 O ato de criar é inerente ao seu humano. “O anseio criativo vive e cresce dentro do 

homem como uma árvore no solo do qual extrai seu alimento. Por conseguinte, faríamos bem 

em considerar o processo criativo como uma essência viva implantada na alma do homem” 

(JUNG, 1970, p. 48)  

 Continua Jung em O Espírito na Arte e na Ciência: “Este é o segredo da arte. O 

processo criativo consiste (até onde nos é dado segui-lo) numa ativação inconsciente do 

arquétipo e numa elaboração e formalização na obra acabada”(Ibid, p. 53) Assim, o processo 

de formação da imagem tem origem no inconsciente. O que chega ao consciente é uma 

transcrição da imagem primordial remodelada, atrelada a seu conteúdo afetivo, que já é em si 

mesma o significado.  
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 Dentre estas formas de expressão artísticas, ou poderia-se dizer, arquetípicas, 

conforme citado, a música tem forte impacto na vida do ser humano e também na vida de 

Jung, a música teve importância elevada. 

 

2.6 – ARTETERAPIA E MÚSICA 

 

  Jung relata em suas Memórias, Sonhos e Reflexões que se lembra da primeira vez 

que ouviu a ópera Carmem, do compositor Bizet
21

 e como as canções ficaram reverberando 

em sua cabeça por uns dias (JUNG, 1975, p. 105). Também relata que gostava do compositor 

Wagner (Tristão e Isolda, Parsifal, Anel dos Nibelungos). 

 De um encontro com uma musicista e musicoterapeuta chamada Margareth Tilly, Jung 

relata que (ao ser indagado por ela quais foram as relações de Jung com a música): 

Minha mãe foi uma excelente cantora, assim como sua irmã. E minha filha é uma 

excelente pianista. Conheço toda a literatura... ouvi tudo e todos os grandes 

concertistas e intérpretes, mas agora não ouço mais música [...] (MCGUIRE and 

HULL, 1982, p. 247) 

 

 Em uma carta
22

 – respondendo a um editor de uma revista – Jung escreve: 

É certo que a música, bem como o drama tem a ver com o inconsciente coletivo: [...] 

De certa forma, a música expressa o movimento dos sentimentos (ou valores 

emocionais) que acompanham os processos inconscientes. O que acontece no 

inconsciente coletivo é por sua natureza arquetípico e os arquétipos têm sempre uma 

qualidade numinosa que se manifesta na acentuação do emocional. A música 

expressa em sons o que as fantasias e visões exprimem em imagens visuais (JUNG. 

Cartas 1946-1955, 2002, p. 150) 

 

 Depreende-se destas linhas que Jung tinha vasto conhecimento musical. Foi um bom 

ouvinte, apesar de o fonógrafo só ser comercializado na década de 20. Como já citado na 

introdução, apesar de seu vasto conhecimento, Jung não falou da importância da música para 

sua psicologia. Contudo deixa explícito o caráter eminentemente emocional da música 

enquanto portadora dos conteúdos afetivos. Da música advém o “movimento dos 

sentimentos” conforme salientou. Se o som (música) tem a capacidade de expressar fantasiais 

e visões então refletem, por assim dizer, a trilha sonora destas imagens. E voltando-se ao 

capítulo I, talvez a expressão primeira não tenha sido uma imagem, mas um som, dado que, 

muito provavelmente, a primeira forma de contato com a natureza e sua relação com esta deva 

ter sido auditiva.  

 

 

                                                           
21

 Que foi a primeira vez que foi a um teatro na sua vida.   
22

 Carta em resposta ao editor Moreux da revista Revue Musicale que lhe pediu para escrever um 
artigo em número especial da revista a respeito da música ao qual Jung declinou o convite, mas 
escreveu algumas linhas nas carta.  
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Imagem 30 – Arte e música 

 

http://img.alibaba.com/img/pb/549/975/519/519975549_237.jpg 

 

 Tamanha é a variedade de arquétipos e consequentemente das formas que possuem um 

mesmo arquétipo, que a música se adéqua a cada tipo em particular, ou seja, a música também 

é arquetípica na medida em que também pode expressar afetos e sentimentos que podem 

suscitar imagens ou não. 

 Daí sua importância para esta exploração. A saber, qual a influência que a música 

pode ter na Arte Terapia de linha junguiana. 

 Jung, apesar de fazer poucas citações a respeito em toda sua obra, deixa claro o valor 

da música quando no mesmo contato com Margareth Tilly, depois de passar uma tarde com a 

musicoterapeuta inglesa, relata: 

Mas isto abre todo um novo campo de pesquisa com que eu nem mesmo sonhara! 

Por causa do que você me mostrou esta tarde [...] não só o que disse, mas o que eu 

realmente senti ouvindo-a [...] acho que doravante a música deve ser uma parte 

essencial de toda a análise. Isso alcança o material arquetípico profundo que nós só 

podemos atingir, por vezes, em nosso trabalho analítico. É extraordinário. 

(McGUIRE e HULL, 1982, p. 248)
23

 

 

 Antes, porém de iniciar esta experiência propriamente dita com a música, Jung relata a 

Tilly que ouvir música era, naqueles tempos, coisa que lhe trazia irritação e fadiga e explica o 

porquê: “Porque a música lida com material arquetípico e, hoje em dia, aqueles que a tocam 

não percebem isso” (Ibid, p. 247). Assim Tilly pensa que Jung passava a sensação de que não 

                                                           
23

 “Pouco depois, a filha de Jung disse a Margareth: Talvez você não se aperceba de que fez algo 
muito importante para mim e meu pai. Eu sempre amei a música, mas ele não a compreendia, e isso 
era uma barreira entre nós. A sua visita mudou tudo isso, e eu não sei como agradecer-lhe”. Citado 
por Allan Watts na sua autobiografia In My Own Way (Nova Iorque, 1972, p. 394 - referindo-se 
brevemente ao encontro de Margareth Tilly com Jung. (McGUIRE e HULL, XXXX, p. 248 – nota de pé 
de página). 
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gostava de música, mas ao contrário, interessava-lhe demais. Este encontro é por demais 

importante para esta exploração pelas possibilidades que abre de conjugar música e psicologia 

analítica. Não cabe aqui descrever, mesmo assim, todo o acontecimento, pois Margareth Tilly 

em seu documento que relata tal encontro não explicita o que fez, sabe-se somente, que tocou 

piano para Jung, da forma que fez (usando alguma técnica específica) não há relato. Mas 

percebe-se a importância pelas palavras que são ditas por Jung após a ‘vivência’ musical que 

passou. 

 Estando ligada ao arquétipo, no sentido de ser uma representação deste, a música traz 

em sua história, conteúdos mitológicos sob vários aspectos, ou seja, a música está presente em 

muitos relatos míticos. De alguma forma, o mito conta uma história e também tem uma trilha 

sonora. Cita-se aqui apenas alguns exemplos: Euterpe (musa da música), Aede e Arche (o 

canto), Apolo (deus da música), Museo (filho de Eumolpo, que curava doenças com sua 

música), Orfeu (filho de Calíope, que era cantor, músico e poeta. Sua música tinha poder 

sobre a natureza e os animais), Anfião (filho de Hermes) e Dionísio (filho de Zeus) 

(VICTORIO, 2008, p. 40 e 41). Não esqueça-se de Pã e sua flauta. 

 Portanto, como suporte ao estudo dos mitos pode-se depreender que a música 

enquanto canal de expressão dos conteúdos do inconsciente para consciência é recurso 

primordial em Arte Terapia. 

 Devido à profundidade que alcança dentro do Inconsciente Coletivo e, 

consequentemente, da força afetiva que ecoa desde movimento de energia psíquica, a música 

deve ser considerada uma aliada no processo de individuação.  

 Atualmente, em muitas ocasiões seu uso tem sido de mera coadjuvante, Como a  

música usada como pano de fundo para outras atividades ou para fins de relaxamento, e no 

mais das vezes, permanece somente na sala de espera. De tanto já ter sido utilizada com fins 

terapêuticos, a música agora ensaia seu retorno às funções curativas de modo mais relevante. 

Ela pode novamente fazer parte também do setting terapêutico, pois tem muito a dizer.  

 Assim, deste modo, foram apresentados alguns aspectos da história da arte e da música 

aliada a um histórico do surgimento da arteterapia vinculado à psicologia de Jung. Faz-se 

agora necessário apresentar a casuísta do trabalho em estágio, ou seja, a conjugação da música 

com a prática da Arteterapia, para complementar com a ilustração destes pressupostos teóricos 

apresentados. 
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CAPÍTULO III 

 

ENTREATO ETNO-MUSICAL 

 

 

Imagem 31– Música na feira (montagem) 

 

Acervo pessoal. 

 

 Como pode ser a música aproveitada em sessões de arteterapia? De que maneira pode 

ser utilizada e para que? São perguntas que este estudo exploratório pretende responder. Para 

chegar ao campo de estudo, foi necessário que se adquirisse pontos de referência em outras 

disciplinas, de modo a auxiliar o entendimento e manejo do instrumento – música – utilizado. 

Assim, neste capítulo fazer-se-á uma introdução a estes termos, sua derivação na forma de 

trabalho e a posterior integração deste método ao grupo de estágio. 

 

3.1 – BIOGRAFIA SONORA E PLÁSTICA  

 

 Já foi citado anteriormente, o auxílio da Antropologia para a formatação de alguns 

postulados de Jung acerca da Psicologia Analítica. Assim, a etnomusicologia, ciência nova 

derivada da Antropologia, vem fornecer alguns pontos de vista acerca de um entendimento de 

como a música pode ser estudada hoje em dia.  

 A definição de música não é hoje tão importante quanto a forma como era 

compreendida anteriormente (e também a forma que ainda encontra-se em alguns 

dicionários), ou seja, mais do que sons organizados de forma a soar bem aos ouvidos, a 

música hoje cerca-se mais da importância do que quer dizer, da busca de um sentido e 

significado que lhe traga um referencial mais amplo. Segundo MUKUNA (2008) para que os 

etnomusicólogos encontrem o sentido real da música, devem ir além do elemento sonoro. A 
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música seria, então, o elemento conhecido (som), mas seu sentido e sua verdade são 

justamente os elementos desconhecidos que existem abaixo de uma “[...] variedade de 

fenômenos que constituem o vécu (experiência de vida) de um indivíduo e que influenciam 

seu comportamento” (MUKUNA, 2008, p. 15), assim sendo, este sentido é o que une a 

música à rede da cultura como um todo.  

 Do conhecido para o desconhecido – este procedimento familiariza-se ao exercício do 

arteterapeuta. Dentre alguns conceitos, a música afigura-se ora como signo (quando remete a 

uma imagem ou significado pessoal ou cultural), ora como símbolo (significado 

desconhecido, não abarcado por conceitos, métodos ou regras). Segundo Costa Lima Neto:  

A música tem, assim, natureza polissêmica, isto é, nela ocorrem múltiplos 

significados que, em sua pluralidade, expressam a humanidade que se reflete em 

cada individualidade. Ela integra o biográfico, o arquetípico e o sociocultural. Desta 

maneira, como forma produtora de sentido, a música está associada a emoções, 

sensações, afetos, imagens, recordações e intuições e, por isso, por ser uma 

linguagem simbólica expressiva, ela possibilita uma tripla relação: a) do indivíduo 

consigo mesmo (aproximando o consciente do inconsciente); b) do indivíduo com o 

som (e com os intérpretes e os compositores) e; c) do indivíduo com os outros 

indivíduos de um grupo social numa determinada época (2011, p. 2) 

 

 Desta maneira, o centro desta dinâmica é o indivíduo. A música atuará como símbolo 

que ocupa o lugar do que é ainda desconhecido frente às relações do indivíduo consigo 

mesmo e com a sociedade. Foi partindo deste referencial simbólico que a música tem, que o 

musicoterapeuta Kenneth Bruscia criou um método chamado “canções projetivas”. (COSTA-

LIMA NETO, 2011, p.4). Sugere-se ao paciente que traga músicas (instrumentais / cantadas 

ou sons) que relembrem momentos de vida, emoções, sentimentos, etc. Assim, pode-se pedir: 

 - Uma música que lembre minha infância. 

 - Uma música que lembre minha mãe. 

 - Uma música que lembre meu pai. 

 - Uma música que traga alegria (tristeza). 

 - Uma música que descreva minha personalidade. 

 - A música essencial de minha vida. 

 Vê-se que são inúmeras as possibilidades. Este método integrado à expressão plástica 

em arteterapia dá-se o nome de Biografia Sonora e Plástica. Biografia sonora, pois a música é 

inerente à vida do indivíduo. Não se vive sem esta experiência (que seja a música ou que 

sejam os sons e suas vibrações no caso da pessoa surda de nascença).  

 Estas músicas comporão a trilha sonora da vida do indivíduo que, aliadas à atividade 

plástica expressiva, servirão de palco para que novos conteúdos advindos do inconsciente 

(matriz da criatividade) apresentem-se à consciência. 
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 3.2 – O PROCESSO MÚSICO-ARTETERAPÊUTICO 

 

 Segundo o músico e etnomusicólogo Luiz Costa Lima Neto, a aplicação desta técnica 

requer diretrizes. Primeiramente, o arteterapeuta que se predispõe a trabalhar com a Biografia 

Sonora e Plástica deve, antes,  construir sua própria biografia sonora. Isto leva tempo e não 

tem fim, mas faz parte do processo conhecer-se primeiro. Desta maneira, saberá como auxiliar 

o indivíduo (cliente-paciente) a descobrir sua própria trilha sonora. Leva-se o outro até onde 

se chegou, salientava Jung. Um segundo critério é atentar para o fato de que a compreensão 

simbólica de uma música não é obrigatoriamente igual para todos. Dada a infinidade de 

representações e significados existentes, uma dada leitura não tenderá, na maioria dos casos, a 

ser única, devido a individualidade de cada ser humano. Assim, a interpretação do símbolo 

variará de contexto para contexto. As imagens que advém dos afetos, sentimentos e sensações 

poderão ser infinitas em sua expressividade. Assim, deve o arteterapeuta estar atento a estas 

imagens associadas as lembranças e sentimentos. Da mesma forma, o cuidado com as letras 

das canções, que por serem projetivas, contêm narrativas, personagens que irão possuir grande 

importância para o paciente. Este conteúdo pode ser consciente, mas com certeza poderá 

revelar passagens para outros conteúdos mais profundos e desconhecidos. Segundo Costa 

Lima Neto: “Os elementos musicais contribuem muitas vezes para ilustrar e amplificar as 

imagens e sentimentos contidos na letra” (NETO, 2011, p. 4). Tudo isso é uma questão de 

treinamento, o que não quer dizer que o arteterapeuta deva ser músico – caso for melhor, mas 

não é obrigatório ou necessário. O importante é que, sendo ou não músico, que não deixe 

preconceitos e julgamentos oriundos deste ‘conhecimento musical’ apoderar-se das rédeas, 

desvirtuando o caminho. 

 Em se tratando desta modalidade de expressão, não é raro que o profissional depara-se 

com um gosto musical que não é o seu. Assim, faz parte deste treinamento o respeito ao gosto 

musical do outro - isto é que é o fundamental, pois o setting terapêutico é local seguro que 

abriga e guarda o material que o indivíduo traz, ou seja, é preciso despojar-se de julgamentos 

estéticos e do próprio gosto musical. 

 

3.3 – A MÚSICA PLASTICAMENTE EXPRESSIVA  

 

 Ressalta Neto que, diferentemente da musicoterapia onde a música “é a principal 

modalidade expressiva utilizada – a Arteterapia, por sua vez, a música é utilizada 

opcionalmente como uma complementação das partes plásticas” (Ibid, p. 5). Portanto, a 
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conjugação da música com expressão plástica detém enormes possibilidades criativas, fato 

que conta com a indicação de Jung no seu encontro com Margaret Tilly.  

 A música poderá então servir de ponte para os conteúdos inconscientes emergirem 

através das atividades plásticas. Todo som-música evoca uma imagem que poderá ser 

plasticamente representada, corporalmente dançada ou cantada.  

 Dependendo do ethos musical que lhe dá expressão, o arteterapeuta poderá sugerir 

algum trabalho que abra o caminho para os afetos e representações ao palco da consciência. 

Uma música com ethos dionisíaco (um samba enredo ou um heavy metal) poderá servir de 

palco a uma manifestação corporal ou, dependendo das circunstâncias, uma modelagem em 

argila, para ‘acalmar os ânimos’.  

 O caminho inverso também é válido. Uma expressão plástica pode originar a busca de 

um som que traga-lhe voz. Dependendo de como se lê, por exemplo, uma escrita criativa 

(poesia), pode-se ouvir a música ali presente.  

 Portanto, são várias as analogias que pode-se fazer entre músicas, som e imagem. Neto 

distingue, na tabela
24

 abaixo, algumas analogias que auxiliam a ligação dos elementos da 

imagem com os elementos da música.                                  

Elementos da 

Imagem 

Eixo do som Elementos da música O corpo da 

música 

Movimento - tempo Duração (som curto e 

longo) 

Rítmo, pulso, 

andameto e 

compasso 

Pulsação, 

batimentos 

cardíacos. 

O andar 

Cor - espaço Altura (sons 

agudos/altos ou 

graves/baixo) 

Ruído, nota, melodia, 

escalas e tonalidades, 

acordes, harmonia e 

textura 

A voz 

aguda 

(mãe) 

A voz 

grave (pai) 

Masse - volume Timbre (sons lisos ou 

ásperos) 

Timbres vocais 

(metálicos, 

sussurrados, roucos, 

aveludados etc) 

Instrumentos de 

corda, sopros e 

percussão. Timbre 

eletrônicos 

Pele, tato. 

Perspectiva – 

Ponto de vista e de 

fuga 

Intensidade (sons 

fracos e fortes) 

Do pianíssimo ao 

fortíssimo 

(crescendos e 

descrescendos) 

Inspiração-

expiração. 

Músculos 

Ponto, linha e 

formas 

geométricas 

Forma (repetição, 

variação e contraste) 

Formas simples, 

binárias, ternárias, 

rondó, sonato, formas 

abertas. 

Esqueleto, corpo humano. 
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 Tabela disponível em: Costa Lima Neto, 2011, p. 5. 
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 Desta forma, a noção do movimento e de tempo é ligada ao ritmo. Arquetipicamente, 

as batidos do coração refletem este ritmo. Ritmo também está ligado ao fluir. Podendo assim, 

ser expresso pelos movimentos do corpo na dança. 

 A altura da música pode ser relacionada ao espaço e, consequentemente, a cor. 

Expressões como textura, tonalidade e cromatismo usadas no linguajar do músico são 

tomadas de empréstimo às artes plásticas. Assim, o “arquétipo sonoro da altura [frequências 

altas/agudas, médias e baixas/graves] na espécie humana é o som da voz aguda da mãe, e da 

voz grave, do pai[...]” (Ibid, p.6). 

 O timbre (das vozes e dos instrumentos) relaciona-se aos aspectos táteis dos sons. 

 A intensidade relaciona-se a perspectiva (proximidade ou não dos sons fracos ou 

fortes), relacionando-se, assim, ao arquétipo sonoro da respiração.  

 De acordo com Neto (2011, p.7), ainda existem relações que associam o rápido ao 

leve, o cômico e o alegre (allegro) e, o lento ao drama, ao pesado, ao sério (adagio). O que 

sugere relações entre polaridades, vista na tabela abaixo
25

. 

 

Lento Rápido 

Grave Agudo (alto) 

Escuro Claro 

Fraco Forte 

Espesso Fino 

Pesado Leve 

Drama (Apolo) Comédia (Dionísio) 

 

 Outra forma de relação entre as características da música em comparação a pintura são 

mostradas por Lévi-Strauss quando assinala que existe um paralelo nas respectivas definições 

das cores e dos sons.  

Cores se descrevem Omo metonímias – amarelo-gema, azul-prússia, índigo blue, 

etc, - em alusão a elementos da natureza. Já as sonoridades demandam uma 

descrição através de metáforas (o pranto das flautas, etc.), pois a natureza não pode 

forneceer os elementos descritivos básicos de ruídos ou de sons musicais. A pintura 

parte de uma material dado pela natureza, de uma organização sensível preexistente, 

para organizá-los intelectualmente através da cultura, ou seja, dando forma às cores. 

Já os sons musicais, que não existiam antes de sua invenção pelo homem, são 

geridos diretamente pela cultura através da música. Os ruídos e as cores pertencem a 

natureza, mas não os sons. (STRAUSS apud PINTO, 2008, p. 98-111) 

 

 Portanto, a correlação entre os elementos da música e outras artes pode ser ampliada. 

Note-se também a importância do ruído e do silêncio – elementos constituintes da música. 
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 Tabela disponível em: Costa Lima Neto, 2011, p. 5. 



 78 

 

  

 

Descrever sobre a natureza do som (música) remete também a noção de paisagem sonora 

(termo da etnomusicologia), que é a apreensão do respectivo meio acústico onde vive-se. Esta 

é uma representação similar ao que uma pintura representa para a visão. Assim, paisagem 

sonora equivale ao sentido do ambiente acústico (auditivo). 

 Desta forma Paisagens Sonoras “[...] expressam culturas e são tão diversas quando são 

diversificados os ambientes que as produzem” (PINTO, 2008, p. 105). “Dos sentidos do 

homem, a visualidade (o império da imagem
26

) no século XX e XXI passou a ser 

predominante sobre o sentido auditivo, que vive, atualmente refém de uma redoma acústica 

onde a única forma de evolução tecnológica é o aumento dos decibéis” (Ibid, p. 106). 

Segundo PINTO (2008) o homem atual encontra-se na era da falta de silêncio, ou seja, vive-se 

em um ambiente de poluição sonora. 

  

3.4 - MÚSICA E CULTURA (COMO NA MÚSICA ASSIM NA CIDADE) 

 
Imagem 32 – Fonógrafo (usado para gravar e reproduzir sons) 

 

http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com.br/2011/11/world-music-vs-etnomusicologia-con.html 

 

 Desde o fonógrafo até o tocador Mp3 a expressão musical tornou-se globalmente 

conhecida. O que traz pontos positivos e negativos. Positivos, pois o ser humano toma 

conhecimento de outras culturas e pode se reconhecer também fora de seu meio espaço 

musical cotidiano. Negativo, pois a diversidade pode fazer naufragar o que resta de genuíno 

na individualidade do ser humano e também de sua cultura (musical). 

 Neste meio, então, é importante que o arteterapeuta atente para o não julgamento 

estético da material sonoro trazido pelo indivíduo, assim como também, acerque-se de algum 
                                                           

26
 Outdoors, mídias de toda ordem, publicidades e moda aperfeiçoados por processos tecnológicos 

de impressão e de filmagem (TV, filmes etc). 
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conhecimento referente à paisagem sonora que deu origem àquele material. Deste segundo 

cuidado, é importante também que se busque conhecer a cultura musical juntamente com sua 

história. O Brasil é rico em gêneros e estilos musicais, possuindo paisagens sonoras ricas. É 

lícito buscar conhecer o solo onde se caminha, pois como lembra Neto, “[...] sem o local o 

global não existe” (NETO, 2011, p. 8). 

 Desta forma vale se informar da história social da música brasileira, pois muito antes 

dos colonizadores portugueses chegarem já havia música feita pelos indígenas há pelo menos 

12.000 anos atrás. Depois segue a música trazida pelos portugueses a partir do ano 1500 

seguida de outros povos que aqui vieram. Também, e muito rica, foi a contribuição advinda 

dos afrodescendentes, tornando o solo brasileiro um caldeirão sonoro. Não se pode esquecer 

também da música dos países latinos circundantes. “Da antropologia dos tupinambás e da 

pajelança indígena, passando pelos lundus e modinhas imperiais, até o samba e o frevo 

modernos, a bossa nova, a jovem guarda, o armorial e as manifestações artísticas 

contemporâneas – samba-rock, música instrumental popular, vanguardas”. (Ibid, p. 8-9) 

Esquematicamente
27

 teria-se: 

  

Brasil colônia Músicas indígenas, auto de fé jesuítas, batuques 

Império – Chegada da família real portuguesa Danças dramáticas, modinhas, lundus, fados, 

valsas (polcas), ópera e operata 

Abolição e República Maxixe e choro, teatro de revista 

Estado Novo – Getúlio Vargas – Rádio Nacional Frevo, samba e marchas de carnaval, música 

sertaneja de raiz 

Anos 50 – Juscelinho Kubitschek (Anos 

dourados) 

Bossa nova, baião, jovem guarda 

Ditadura militar – festivais da canção MPB, tropicália, música instrumental popular, 

movimento armorial,  

Abertura política Músicas independentes (vanguarda paulista), 

Rock Brasil, música sertaneja romântica 

Anos 90 Funk, Hip Hop, multimídias 

Século XXI Tecno, mídias da internet (Youtube, Myspace, 

Facebook, etc) 

 

 Deste quadro pode-se averiguar que, salvaguardando as devidas proporções, com a 

evolução dos meios de comunicação a linguagem musical penetra em outras regiões que antes 

sobrevivia da música local, por assim dizer. O rádio expandiu a cultura de um dado espaço 
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 Tabela disponível em: NETO, 2011, p. 9. 
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para outro, mesmo dentro de um país, como o Brasil. Regiões praticamente inatingíveis 

tomam conhecimento de outras culturas através do som. Por vezes, pode-se pensar que em 

determinada região a cultura de massa do rádio possa até ter sobrepujado a existente. Desta 

maneira, atualmente, o que se vive “auditivamente” é uma explosão sonora. O ser humano 

urbano é bombardeado incessantemente com sons, músicas (rádio, TV, filmes etc) e ruído. 

Ainda tem o veículo universal – a internet – que junta tudo no mesmo liquidificador (visual e 

acústico) ao clicar de um botão. Talvez o que falte seja justamente o silêncio.  

 É dentro deste emaranhado acústico atual que o arteterapeuta que trabalha com música 

navega. Buscar aquele “som-música” que traga sentido à vida de um indivíduo, ser ouvido-

abrigo do “som-música” do outro e saber partilhar esta experiência é algo ao mesmo tempo 

inquietante, mas também chamativo. 

 No setting terapêutico, pode até existir música ruim, brega, antiga, cafona, 

ultrapassada, mas que esses adjetivos fiquem fora deste local. Quando o som ou a música são 

trazidos pelo indivíduo, o arteterapeuta deve ater-se ao fato de que este material diz respeito a 

uma história, a um contexto de vida, a um espaço de tempo sagrado e essencialmente humano. 

 Esse cuidado deve-se ter sempre, pois fora do temenos (espaço sagrado) da arteterapia 

todos têm seus gostos musicais. Porém a cultura por vezes, subliminarmente, planta 

preconceitos a respeito de algum tipo de manifestação artística, seja ela de que tipo for. Deste 

fato, a título de exemplificação, citando Araújo, da origem da palavra cafona usada de início 

na década de 80: 

Divulgada no Brasil pelo jornalista e compositor Carlos Imperial, a expressão 

“cafona” subsiste hoje como sinônimo de “brega”, que, segundo a Enciclopédia da 

Música Brasileira, é um termo utilizado para designar “coisa barata, descuidada e 

malfeita” e a “música mais banal, óbvia, direta, sentimental e rotineira possível, que 

não foge ao uso sem criatividade de clichês musicais ou literários. (ARAÚJO, 2005, 

p.20) 

 

 Segundo Araújo ressalta em seu livro – Eu não sou cachorro não – a palavra cafona 

vem carregada de preconceito e que retrata, assim, a música ouvida pela grande massa dos 

economicamente desfavorecidos, dos que moram nos subúrbios e que, por uma série de 

conjunturas sociais e culturais, servem-se deste tipo de música em contraposição a uma 

música ‘mais sofisticada’ das camadas mais favorecidas.  

 Assim, indaga Araújo, por que compositores como Valdik Soriano, Odair José e 

Nelson Ned (dentro outros tantos que se ouviam nas rádios) não fazem parte dos “livros e 

ensaios que tematizam a música popular” ou ainda: “Por que a exclusão de uma vertente 

musical que serve de referência para milhões de brasileiros?” (ARAÚJO, 2005, p. 21). Não é 

objetivo aprofundar estes aspectos aqui, mas deixar a porta aberta a indagações e ao exame de 
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que por vezes a resposta pode vir de encontro a um preconceito pessoal do profissional 

arteterapeuta.  

Deste entreato, chama-se a atenção para este cuidado com a prudente escuta. Esse exemplo 

aqui citado referente a música cafona ou brega (a mesma situação referida acima para a 

música dos anos 70) vem de encontro ao fato observado no estágio com pessoas da terceira 

idade, ou seja, pessoas que tiveram suas vidas guiadas por músicas tocadas em radiólas e 

rádios, trazendo músicas de gêneros e estilos diferentes. Elas poderam, através das vivências 

expressivas possibilitadas pelos métodos arteterapêuticos, encontrar um sentido que  

melhorasse algum aspecto de sua personalidade. 

 
Imagem 34 – Valdik Soriano, José Augusto e Nelson Ned (montagem) 

                    

Acervo do autor. 
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CAPÍTULO IV 

 

“A VIDA É AMIGA DA ARTE, FOI A PARTE QUE O SOL ME 

ENSINOU” 

 

 
Imagem 34 - Girassol 

 

http://infor24.com/wp-content/uploads/2012/06/girasol-fondos.jpg 

 

 O estágio, como requisito para finalização de curso, deu-se com pessoas da terceira 

idade. Foi usado o trabalho com a biografia sonora e plástica ao longo do estágio. Apesar de 

que nem em todos os encontros tenham sido realizados trabalhos de biografia sonora (sendo 

ressaltado, inicialmente, que a linha mestra da jornada abrangeria a biografia sonora), em 

todos os encontros a música esteve presente (no relaxamento inicial e no fechamento do 

encontro). 

 Iniciou com a previsão de atendimento para cinco pessoas, tendo, porém iniciado com 

quatro pessoas até a metade do caminho e dando prosseguimento até o final com três pessoas.  

 O espaço de início dos trabalhos foi uma escola de arte, onde as pessoas já faziam 

cursos regulares de pintura e atividades afins. Tendo em seguida, devido a problemas 

administrativos, mudado para uma sala em prédio comercial bem ampla e arejada. 

 

4.1 – CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO. 

 

 O grupo inicial contou com 3 mulheres com idade aproximada de 70 anos (duas com 

70 e uma com 69). A outra senhora - quarta integrante - contava 57 anos (foi a que deixou a 

jornada por motivo do nascimento de sua neta e viagem para outra cidade). 

 Assim, para ocultar suas identidades, dar-se-á um nome fictício para elas: Jasmim, 

Rosa, Violeta e Margarida.   
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Imagem 35 – Flores (montagem) 

 
Acervo do autor. 

 

 Assim, descrever-se-á agora características mais detalhadas das participantes: 

 Jasmim: senhora de 69 anos. Estatura média. Possui segundo grau completo. É casada 

e mãe de 3 filhos (dois casados e um solteiro). Os dois casados moram foram do estado. Mora 

em casa. Pertence à classe média. Já fazia aulas de pintura para iniciante na escola de arte. 

Gosta ainda muito de cozinhar, mas devido a um forte resfriado perdeu o sentido olfativo e 

gustativo. Presta serviço voluntário em instituições. Pouco fala, mais instrospectiva. 

 Rosa: senhora de 70 anos. Estatura média. Possui segundo grau completo (o normal 

antigo) e curso de contadora. É divorciada e mora em apartamento em bairro de classe média 

com seu gato. Tem um filho (casado) que mora fora do estado, e a visita aproximadamente 

duas ou três vezes ao ano. Faz pintura a óleo há mais tempo (na escola de arte), gosta de 

costura e também faz trabalhos voluntários. É diabética e toma remédio para dormir. Um 

pouco recatada (um ar de tristeza).  

 Violeta: 70 anos. Possui primeiro grau completo. Mora em casa (classe média) em 

duas filhas e neta. Faz curso de pintura na escola, além de trabalhos voluntários diversos. 

Estatura alta. Falante e decidida. Viúva. Gosta de caminhar. 

 Margarida: 59 anos. Casada. Mora em casa de classe média afastada da cidade. Tem 

duas filhas casadas. Primeiro grau completo. Fazia curso de pintura na escola. Pessoa alta, 

com dificuldade de locomover-se devido ao peso. Alegre e sempre bem disposta, apesar de 

sempre se desgastar com problemas de parentes próximos. Foi Margarida que abandonou a 

jornada no final da primeira fase do estágio
28

(alguns detalhes serão vistos mais adiante). 

 Lírio: Esta senhora foi somente ao primeiro encontro. Não foi possível pegar mais 

dados. Depois que saiu, as demais falaram que foi por motivo de doença na família. 

 

4.2 – A PARTE QUE O SOL ME ENSINOU 

 

 A vida é feita de ciclos. A visão do curso solar traz um entendimento a respeito da 

transitoriedade da vida. Segundo Boechat, o trajeto que o sol faz nascendo no oriente, 
                                                           

28
 Para um melhor aprofundamento recomenda-se o livro: Grupos em Arteterapia – redes para colorir 

vidas  de Ângela Philippini. Wak Editora. 
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alcançando o seu pico (zênite) e depois indo morrer no ocidente caracteriza a vida humana. 

Citando Jung que define  a vida “como um curto processo, entre dois grandes mistérios, o 

nascimento e a morte” (JUNG apud BOECHAT, 2002, p. 41). Assim, para os antigos que 

mitologizaram este movimento criando desta maneira um símbolo que lhes informava das 

etapas da vida, ou seja, nascimento, crescimento, idade adulta e envelhecimento.  

 Estas etapas como modo de buscar entendimento, significado e, consequentemente, 

sentido, variam de cultura para cultura, e, dentro de uma mesma cultura varia de época para 

época. Espaço e tempo variam nesta equação. Portanto, cada cultura dará maior importância a 

determinada fase, segundo a forma que melhor lhe convier sua manutenção. O velho nas 

culturas antigas tinha uma posição de grande magnitude, pois espelhava a sabedoria. 

 Atualmente, este lugar do ‘velho’ está perdendo sua importância. A sociedade 

moderna dessacralizou este lugar, ou seja, não é um lugar de sabedoria, experiência e 

maturidade, o lugar daquele que ensina – o velho sábio. Hoje, até mesmo a palavra velha foi 

substituída por outros termos, tais como, idoso ou terceira idade. Este fato pode refletir até 

mesmo um afastamento da real compreensão de que caminha-se para a velhice, etapa que 

precede a morte. De acordo com Barros: 

Ao longo dos séculos XIX e XX, as classificações das fases de vida e as diferenças 

de gênero passam a ser gerenciadas por esse sistema dominante de ideias. 

Instituições e áreas de conhecimento desenvolvidas neste processo histórico 

colaboram para esta nova compreensão das etapas de vida: a escola, o hospital, o 

asilo, a pedagogia, a psiquiatria, a demografia, a sociologia, a psicologia, a 

gerontologia e geriatria. (BARROS, 2002, p. 32) 

 

 Estas práticas e saberes, por sua vez, dão origem a outras classificações etárias, a 

saber: “[...] terceira idade, quarta idade, velhos-jovens, velhos-velhos. Estas temporalidades 

do ciclo de vida marcam segregações entre elas, definem e institucionalizam as idades para a 

escoloridade, para o trabalho, para o casamento, para a aposentadoria.” (Ibid, p. 32) 

 Portanto, percebe-se que são vários fatores que levam a esta visão desvalorizada da 

velhice, culturalmente falando, pois é bom atentar que esta perda de valor está a serviço de 

ideologias, do modo de pensar sócio-cultural da época.  

 Terceira idade é definida então como para aquela faixa etária que passou dos 60 anos. 

Não é objetivo desta exploração monográfica detalhar o que está envolvido nesta “[...] 

construção da realidade da velhice e do envelhecer” (BARROS, 2002, p. 34). Mas sem dúvida 

é bom que diga-se que a manutenção do estado de saúde física e psíquica do idoso, hoje em 

dia, é visto como continente mais de sua própria responsabilidade do que de terceiros (daí 

também nasce toda uma complexidade de relações).  
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 Assim, como o girassol que segue a luz do sol, pois este movimento da planta 

sustenta-lhe a vida, este movimento é que suplanta suas necessidades. Assim, vê-se que, 

apesar dos variados pontos de vista a respeito da velhice, é necessário que haja um impulso 

para se continuar caminhando. Este impulso é a busca pela vida. 

 

4.3 – A VIDA É AMIGA DA ARTE 

 

 Segundo Goldfeld, “Nunca devemos nos esquecer de que o criar [impulso, 

movimento
29

] é que nos mantém vivos. Quanto mais criamos, mas temos gosto pela vida, e 

com isso prolongamos nossa chama [o sol em nós]” (C, p. 53) Apesar da visão culturalmente 

imposta, envelhecer não é doença, é, um processo natural, um contínuo movimentar-se. Cada 

etapa de vida tem seus pontos altos e baixos. Todas trazem em si a possibilidade de ganhos, 

de poder crescer.  

 Portanto, criatividade, auto-estima e movimento no sentido de expressar-se são 

características da vida e da longevidade. O ser humano pleno de saúde deseja viver longos 

tempos. Obter sabedoria e maturidade através da experiência de vida. “Experiência não é o 

que a vida faz com a gente. Experiência é o que a gente faz com a vida” – salienta Goldfeld 

em seu texto Reflexões sobre saídas criativas (GOLDFELD in MONTEIRO, 2002, p. 52). 

Diz com propriedade, contrariando a visão moderna de exclusão da velhice, “[...] a tragédia da 

velhice não é envelhecer, mas permanecer jovem” (Ibid, 2002, p. 53), no sentido de que 

sonhar e desejar  não é prerrogativa do jovem ou do adulto – sonhar e desejar não tem idade. 

 Os desejos (sonhar, fantasiar) são a matéria prima para construir vínculos e relações 

afetivas, no dizer de Maria Helena Novaes: “Afetividade é a tonalidade colorida da vida” 

(NOVAES in MONTEIRO, 2002, P. 59) e continua:  

[...] a arte está ligada à expressão, à emoção, ao simbolismo, sendo um nutriente 

importante para a realização pessoal mediante qualquer registro: verbal, musical, 

pictórico, corporal, abstrato e demais, de acordo com os interesses e as capacidades 

de cada um. (Ibid, p. 58) 

 

  Samuel Souza corrobora esta visão dizendo: “A velhice é o coroamento da existência 

e não pode existir sem a Arte, sinônimo de humanidade, vida” (SOUZA in MONTEIRO, 

2002, p. 61). Logo, a arte sempre está, de algum modo, ligada à vida. Se não concretizada 

mediante uma obra qualquer, vê-se que a pessoa tem vida, pelo modo de afetivamente lidar 

com sua própria vida. O afeto é a liga entre a vida e a arte.  

 Portanto, nota-se a importância de trabalhos que dêem suporte a manutenção deste 

fluxo de vida nas pessoas. A Arteterapia vem a este encontro de modo a abraçar a causa. “A 
                                                           

29
 Minhas palavras. 
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vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou”. Esta frase contida na música Força 

Estranha de Caetano Veloso exemplifica parte deste processo, pois que a totalidade do 

entendimento nunca é atingida. A vida (fluxo de energia, vitalidade, ciclos) é amiga 

(companheira afetiva da jornada, guia, anima/us) da arte (o suporte, o método, o 

conhecimento, a expressão), é a parte (pois não é tudo, mas pertence ao Todo) que o sol (o 

pai, fonte da vida, fonte de energia, o Pai, o Self, direcionado a pessoa que busca) ensinou 

(quem procura, acha; ‘quem acredita sempre alcança’
30

, o que se aprende é o que se busca 

aliado ao experiência do caminhar). 

 Então, como é que, hoje em dia, a música pode ser utilizada como ferramenta de 

auxílio na Arteterapia? Quais suas funções? A que serve neste empreendimento terapêutico? 

É com este objetivo de encontrar respostas que agora adentrar-se-á a casuística do estágio. 

Portanto, o leitor terá oportunidade de ver, de maneira mais prática, como a música pode ser 

expressão de vida e ensinar algo às pessoas da terceira idade. 

 

4.4 – “A MÚSICA ESSENCIAL NÃO É A MÚSICA DE TODOS OS DIAS, MAS TODO 

DIA TEM MÚSICA”
31

 – A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO. 

 

 É importante registrar desde já que foram muitas as experiências vividas ao longo do 

estágio que durou aproximadamente 11 meses. Para um melhor encaminhamento, optou-se 

por relacionar alguns destes momentos mais marcantes da trajetória, ou seja, serão destacados 

trabalhos que foram feitos essencialmente com música, na forma do que se propôs a 

metodologia da Biografia Sonora e Plástica
32

 ou através do uso da música como auxiliar na 

expressão plástica ou em relaxamento inicial ou de fechamento. São muitas as análises ou 

leituras que podem ser efetuadas mediante estes trabalhos. Procurar-se-á salientar a mais 

visível (a que salta aos olhos) tendo em vista o pouco referencial teórico que abrange esta área 

do campo da Arteterapia integrada a música. É importante também salientar que esta 

monografia não aprofundará por mais fascinante que seja interpretações sob a égide da 

psicologia junguiana, visto que isto levaria o trabalho para outro caminho
33

. Esta exploração 

monográfica tende então, mais a ventilar novas possibilidades que, no devido tempo poderão 

ser aprofundadas. 
                                                           

30
 Música de Renato Russo – Mais uma vez (conjunto Legião Urbana). 

31
 Frase de uma das participantes. 

32
 Alguns trabalhos com uso da música seguiram essa ordem, ou seja, música seguida da expressão 

plástica, mas por vezes, o trabalho plástico não ocorre. Mas de alguma forma foi elaborado e 
comunicado através da fala. 
33

 Este recurso poderia ser levado a cabo em outro momento ou se deixar por conta da curiosidade e 
aprofundamento do leitor.  
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4.4.1 – O som da voz 

 O primeiro encontro
34

 foi utilizado uma técnica da Pronuncia do Nome
35

 de forma que 

as pessoas pudessem se apresentar. É um recurso muito utilizado. Para surpresa, ao trabalhar 

com a fala (voz) que é o som emitido por uma pessoa no sentido de buscar se comunicar, 

aconteceu a primeira manifestação do poder do som. Foi assim que, durante este encontro 

Violeta, que fazia parte do grupo de pintura já algum tempo, disse que gostara muito daquela 

experiência pois a maneira de ouvir seu nome pronunciado pelas pessoas foi como se ouvisse 

seu nome de diversas nuances e texturas. Violeta falou que usava aparelho para surdez (a sua 

baixa auditiva era acentuada) e que mesmo assim sentiu desta forma. Depois de ouvir isso, 

Margarida – colega de pintura de Violeta, muito surpresa, comentou que não sabia deste 

problema de Violeta. Margarida pronunciou seu nome com tonalidade alegre e alto 

(manifestação singular de sua personalidade extrovertida); Jasmim foi mais contida (somente 

a princípio, pois logo depois viu-se que gostava bem de se mostrar). Lírio, que só foi este 

encontro, que também pronunciou bem fraco seu nome. Violeta disse seu nome em tom claro 

e alto (uma pessoa decidida, pontual em sua fala, como se viu durante a jornada). 

 Desta primeira experiência viu-se que a utilização do som da voz traz conteúdos que 

trazem significados bem íntimos. Foi utilizada esta técnica porque o grupo era pequeno, num 

grupo grande seria utilizado em posteriores encontros. Cada pessoa se comunicou da forma 

que é, talvez, a princípio, um pouco tímidas, mas com certeza, usaram de sinceridade. As 

qualidades do som, tais como altura (alto-agudo, baixo-grave), timbre (textura) e tonalidade 

(alto ou baixo) dizem muito do instrumento corporal de origem. E pode também dizer da 

forma como este instrumento é usado, tocado, como se expressa, ou seja, uma diversidade de 

fatores pode ser visto. O trabalho plástico que se seguiu foi a elaboração de um cartão de 

visita pessoal, a princípio não relacionado diretamente à primeira experiência sonora. Porém, 

se analisado pelo ângulo da paisagem musical, estes trabalhos são reveladores da vida destas 

senhoras e marcam o espaço onde vive a voz (nome) pronunciada.  

 

 

 

                                                           
34

 A partir deste ponto utilizar-se-á a palavra encontro (em vez de sessão), por achar que durante a 
jornada esse termo foi mais  propicio na comunicação com o grupo. 
35

 Técnica que pede às pessoas que, cada um de cada vez, pronuncie o próprio nome de olhos 
fechados – da maneira que achar melhor. Permanecendo de olhos fechados (quem pronunciou) os 
outros participantes irão repetir o nome da pessoa. Assim, cada um por sua vez. Esta técnica possui 
variantes. Assim procurei adaptar outras particularidades em outras técnicas de modo que usava-as 
de modo planejado mas também, na maioria das vezes, seguia a intuição no sentido de buscar ser 
mais espontâneo no andamento dos trabalhos. 
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           Imagem 36 – Margarida.                                                                      Imagem 37 - Violeta 

                                    
Acervo do autor.                                                                          Acervo do autor. 

 

 

 

                     Imagem 38 – Lírio                      Imagem 39 - Rosa 

                                
Acervo do autor.                                                                               Acervo do autor. 

                                          

 Cada trabalho demarca um continente a ser pesquisado. Assim é que deste trabalho 

plástico inicial disseram: Margarida – ‘A água é a vida. Onde moro agora tem muita água, 

bichos e borboleta’. Estes elementos dizem respeito a sua vida e sonoramente muito 

descritivos do seu espaço externo, e também do interno. Violeta: ‘Para mim cor é essencial’. 

Vê-se a ligação dos elementos da imagem, ou seja, cor e espaço, relacionados ao eixo da 

música, alto e baixo (agudo/grave), relacionadas a voz da mãe ou do pai (quadro dos 

elementos citado anteriormente). Esta relação ficou evidenciada mais para o final do curso.  

 É importante dizer que muitas destas relações, só foi possível ver depois de terminado 

o trabalho e aprofundado mais os estudos das relações imagem-som-música conjuntamente 

com as diretrizes dadas pelo orientador do trabalho.  

 Assim, conforme dito, algumas particularidades, só foram trazidas a tona na entrevista 

final de conclusão do estágio. Rosa: ‘Tem uns quadrinhos que eu gosto de pintar, e nuvens 

também, pois eu gosto de pintar nuvens’. Estas nuvens podem representar muitas coisas, mas 

ligadas a sua sonoridade particular, denota uma leveza ao se falar. Lírio: ‘O lugar mais 

importante na nossa casa é o nosso canto’. Infelizmente, com sua saída tão cedo do grupo não 
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foi possível saber mais a respeito de Lírio. Mas sua fala deixa pistas...Que canto seria este? 

Com sorrisos, apertos de mão (encontros), árvores e uma casinha modesta... 

 

4.4.2 – Biografia Sonora e Plástica Opus nº1 

 No segundo encontro que foi realizado foi pedido uma música de trouxesse alegria. As 

músicas que foram trazidas foram: Violeta (RainDance – música instrumental com sons de 

natureza e chuva), Margarida (Va Pensiero da ópera Nabuco de Verdi: música com 

movimentos altos, tons fortes e movimentada), Rosa (Only You – The Platters) e Jasmim, 

que estava participando pela primeira vez (Índia – cantada por Paula Fernanda). Estas 

músicas  vistas pelo ângulo de um gosto musical padrão, poderia parecer que apenas a música 

da ópera manifestasse alguma alegria, pois RainDance, Only You e Índia não são, a 

princípio músicas alegres. Mas, conforme já citado anteriormente, o material trazido tem que 

ser ouvido referente ao conteúdo da pessoa. É por essa razão que sendo de alegria ou não a 

música trazida pela pessoa já comunica algo dela. Jasmim trouxe a música Índia quase que de 

improviso, pois havendo esquecido de procurar em casa pegou um cd de Rosa e escolheu uma 

música que gostasse. Não foi por coincidência. Ao ouvir a música Jasmim chorou muito e não 

quis comentar nada a respeito. Margarida, depois de ouvir sua música, contou da experiência 

que teve numa praia com esta música, onde cantando (como se cantasse para Iemanjá) e 

passeando perto das ondas ficou em estado de muita alegria, quase que eufórica, ao que 

chamou a atenção de seus familiares que estavam perto dela. É para ela uma experiência de 

bastante alegria, e sendo também uma música que ouve sempre, pois lhe traz ânimo. Rosa 

também disse algo de sua música relembrando fatos de sua juventude e de seu pai com um 

tom de tristeza. Violeta nada quis falar. 

 Após esta troca foi sugerido que fizessem um desenho (caneta hidrocor) a respeito do 

sentimento que tiveram. Tiveram dificuldade para começar. Então, foi sugerido que 

começassem pela cor que representasse aquele momento. Esta pequena sugestão, durante o 

percurso mostrou ser eficaz no sentido que proporcionar um ‘gatilho’ para que o movimento 

possa acontecer. Às vezes, as pessoas ficam paralisadas, como se um vácuo ocorresse, a 

presença atenta do arteterapeuta, observando o andamento do trabalho, posturas, olhares, 

gestos das mãos, ou seja, qualquer sinal serve de orientação.  Assim, depois de ser dada ‘uma 

dica’ pegaram o fio da meada e desenvolveram o trabalho plástico. E eis o que surgiu: 
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Imagem 40 – Jasmim (hidrocor)                                                Imagem 41– Violeta (hidrocor) 

                                                                   
  Acervo do autor.                                                                          Acervo do autor. 

 

 

 

          Imagem 42 – Margarida (lápis de cor).                                                 Imagem 43 – Rosa (hidrocor). 

                             
                     Acervo do autor.                                                                                  Acervo do autor. 

 

 Jasmim a principio nada falou. Rosa lembrou-se de mais coisas da infância e 

juventude, salientando a presença do pai dela de quem gostava muito (ele possuía uma casa de 

baile) e Rosa desde pequena escondia-se para ver as pessoas dançando. Assim que terminou, 

Jasmim, enxugando as lágrimas, começa a falar que gostava muito de música e que aquela 

música (Índia) havia lembrado muito seu pai (mas não diz o por quê) e de que dependendo do 

momento as músicas trazem-lhe sentimentos diferentes. A música Índia era uma música que 

seu pai gostava.  Somente na entrevista de fechamento do estágio é que Jasmim disse que 

aquele momento foi muito triste, pois havia perdido seu pai há pouco tempo. Margarida fez 

um sol e nada quis dizer. O mesmo acontecendo com Rosa. 

 Vê-se que através de uma música ‘alegre’ quanto material foi trazido. Um tema alegre 

trouxe um aguaceiro simbólico (imagens dos desenhos e dos relatos da música). Observa-se o 

campo simbólico água no desenho de Rosa, uma chuva (ou pranto) no de Violeta. O tema do 

pai que circulou na conversa e no desenho de Margarida (que segundo ela, era também os 

movimentos de dança que fazia na praia ao cantar). O quanto de afetividade pode ser 

canalizada através de uma música. Importante também observar com que rapidez este canal 
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(da música) faz brotar sentimentos e emoções no segundo encontro do grupo, onde apesar de 

serem conhecidas, fez com que já trocassem histórias de vida de caráter mais pessoal. 

 A música, por este exemplo, diz que não carrega somente um tipo de afeto, ou seja, 

uma mesma música carrega uma variedade de emoções que tocarão as pessoas conforme o 

estado que estiverem, nas palavras de Jasmim, ‘dependendo do momento as músicas me 

trazem algo diferente’.  

 Deste cuidado que há de ter-se com o preconceito para com a música do outro, pode-se 

indagar qual seria o caminhar destas trocas caso não houvesse essa troca de sentimentos e 

emoções. Pois justamente o conteúdo que a música traz e que serve ao encontro terapêutico é 

ter em mente que a música faz parte da biografia da pessoa, ou seja, uma música conta-nos a 

respeito de um momento especial do indivíduo. 

 Da mesma maneira, conforme relato de Jasmim e do sentimento que veio aos teus 

olhos, observa-se que uma música, a principio de alegria, serviu de música que lembrasse seu 

pai. 

 

4.4.3 – Biografia Sonora e Plástica allegro 

 No quarto encontro foi pedido que trouxessem uma música que levantasse o astral. 

Desta vez o sentimento acompanhou melhor os ritmos das músicas, ou seja, as músicas 

traduziram melhor o que foi pedido. Observase-á que quando se pede uma determinada 

música alegre e o sentimento que aparece é de tristeza, culturalmente pode-se dizer que está 

em desacordo, sendo este o cuidado que tem que se ter de não ceder a este julgamento. Assim 

quando fala-se ‘as músicas traduziram melhor o que foi pedido’ não  esta-se culturalmente 

julgando, mas dizendo que o sentimento que apareceu foi congruente com a música solicitada. 

cada uma de sua forma.  

 Assim, Violeta trouxe a música tema da série Star Treck
36

 (abertura do seriado da 

TV) e relata muitas coisas interessantes. Por exemplo, da sua dificuldade para ouvir o som da 

televisão, pois sua mãe não a deixava assistir pelo horário que era muito tarde. Depois que 

casou, continuou a ver a série e “colocava o som na altura que eu queria, pois meu marido não 

estava nem aí”- diz ela com alegria e certo ar de vingança. 

 Margarida trouxe a música Paixão, de Moacir Franco. Relata que ouvia esta música 

quando ainda namorava o futuro marido. Ainda hoje a escuta com freqüência. Teve família 

                                                           
36

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=atJqsDoLxio. Acessado em 09/10/2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=atJqsDoLxio
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rígida. Neste momento lembra de uma música chamada O Relógio,
37

 de Adilsom Ramos, ao 

que todas começaram a cantar um trecho da música alegremente.  

 Observa-se que a letra refere-se ao tempo, que é um dos fatores que a música desperta, 

ou seja, faz relembrar conteúdos que foram deixados para trás, mas que ficaram guardados na 

memória. 

Porque não paras relógio, não me faças padecer   

Ela irá para sempre, breve o sol vai nascer   

Não vês só tenho esta noite     para viver nosso amor   

Teu badalar me recorda que sentirei tanta dor   

Detém as horas relógio, pois minha vida se apaga   

Ela é a luz que ilumina meu ser, sem seu amor não sou nada   

Detém o tempo eu te peço   

Faz esta noite perpétua   

Pra que meu bem não se afaste de mim  

Para que não amanheça. 

 

 Assim, como exemplo do que poderia-se trabalhar de forma simbólica, temos a letra 

da música que se examinada junto a pessoa poderia trazer aspectos de sua personalidade 

inconsciente (aspectos de anima/animus ou da sombra). Jasmim traz a música Alvorada 

Voraz
38

 (RPM). Conheceu a música através do filho e diz: ‘Apesar da letra não ser muito boa, 

o ritmo dá vontade de dançar’. 

 Rosa traz a música Love Story (Where do I begin – Andy Williams) – tema do filme 

de mesmo nome da década de 70. Rosa mesmo, não consegue entender o sentimento que esta 

música traz, pois ao mesmo tempo que acha a música bonita vem com um sentimento de 

tristeza. Neste momento Jasmim diz que “a música é muito bonita, o filme é que deixa a 

música triste, pois seu final é muito triste”. Mas a ambiguidade de Rosa permanece. Fato 

importante é que Rosa não sabia a tradução da letra da música e realmente a tradução não 

remete a tristeza. A tristeza vem da história do filme. De alguma forma, ver-se-á que Rosa 

tem uma ligação com a personagem central do filme (a que morre no final). Mas importante 

salientar que a melodia de uma canção pode transparecer um sentimento não propriamente 

igual a imagem passada pela letra da música. (Neste momento ainda não havia internet no 

espaço onde eram feitos os encontros. Quando afinal a internet foi instalada no consultório, 

pôde-se averiguar este fato, assim como outros que apareceram e que serão detalhados mais 

adiante. Atualmente, é fundamental esta ferramenta no setting terapêutico pois ela dinamiza 

as ‘colisões’ entre o inconsciente e consciência, se usadas de forma adequada. A cultura do 

rádio e as trilhas sonoras das tele-novelas brasileiras com suas músicas estrangeiras exerceram 

influência na escuta de uma classe social que, por vezes, não tinha acesso a idiomas, fato que 

                                                           
37

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=agjMlvueaPI. . Acessado em 09/10/2012. 
38

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=rfZgZahoaWw . Acessado em 10/10/2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=agjMlvueaPI
http://www.youtube.com/watch?v=rfZgZahoaWw
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ocorre até hoje, porém com recursos de busca (pela internet) que facilitam a compreensão da 

real mensagem da música. Isto é importante para olhar-se devidamente a mensagem (letra) e a 

forma (som) que vem expressa ( poderia então ter-se letras mascaradas com sons diferentes). 

A letra musical vista como sombra de determinado som. e o que o ouvinte apreende desta 

equação sonora. 

 Fato é que neste mesmo encontro, depois do relato de Rosa foi pedido que, ouvindo a 

música novamente, dessem um final positivo para a imagem (de tristeza) que o filme 

‘passava’. Isto redundou em um relato mais profundo de Rosa, lembrando um antigo namoro 

que teve antes de casar e que, tempos mais tarde (depois de separada do marido), teve 

oportunidade de reencontrar a antiga paixão e manter um contato afetivo com ele ainda hoje 

(neste dia, infelizmente, não houve o trabalho de expressão plástica).  

 

4.4.4 – O som e os sentidos 

 Um trabalho que mostrou ser de grande valia para as senhoras foi a experiência com 

os sentidos (auditivo, tátil, gustativo e olfativo). Esta atividade é extremamente rica pois faz 

com a pessoa faça um mergulho para dentro de si via os sentidos. Assim, a música, o cheiro 

das ervas e outros petiscos, o degustar pequenos alimentos assim como experimentar tatear 

diferentes texturas fazem com que estes sentidos tragam a tona registros de memória bem 

antigos e carregados de valor sentimental. Nesta atividade, ficou-se sabendo que Jasmim não 

possuía olfato nem paladar (devido a um forte resfriado que sofreu). Só sente, desde então, 

gostos amargos ou muito doce. Apesar de ter ficado com semblante triste logo depois da 

atividade plástica melhorou e deu risadas ouvindo o relato de Rosa. Abaixo vê-se o trabalho 

de Jasmim, do qual ela diz: ‘Fiz um lago porque fechei o desenho sem ver, daí a idéia do lago. 

No lago tem um homem pescando. O vermelho é a cor da pessoa que quer chamar a atenção, 

que quer aparecer’. 

 

   Imagem 44 – O lago. 

 
Acervo do autor. 
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 São várias interpretações que podem ser feitas, contudo o importante é dar sentido ao 

que o indivíduo traz primeiro, ou seja, a diretriz parte do sentimento de quem fez a obra, 

seguida de alguma intervenção do arteterapeuta para se orientar e ver para onde se dirige 

aquele sentimento. 

 Observa-se que o contorno do lago foi feito pelo ritmo da música (primeiro sentido 

utilizado) numa música com ritmo mas dançante (as músicas utilizadas começaram com 

Adagio
39

 de Albinoni, Músicas Infantis - Cantigas de ninar, um choro Chorando baixinhho 

– Abel Ferreira, Samba de uma nota só – A. Carlos Jobim (com arranjo de Eumir Deodato), 

uma música com ritmo cubano Mandinga improvisacion - Ruben Gonzalez. Elas foram 

mixadas nesta ordem num crescendo de intensidade e ritmo). 

 Violeta também apreciou a atividade, tanto do som como da experiência tátil. Sua 

experiência com os sentidos manifestada artisticamente originou esta obra a qual relata: ‘Um 

pássaro [Fênix] que quer voar para o alto mais que está preso a algumas coisas’. Diz que teve 

uma doença quando jovem que quase a vitimou (envenenamento urêmico), mas que 

conseguiu sair-se bem. Nota-se também que o traço usado no contorno por Violeta se 

assemelha ao usado por Jasmim. 

Imagem 45 – Fhênix. 

 

Acervo do autor. 

 

 

4.4.5 – Identidade sonora - resgate da ancestralidade 

 Seguiu-se a vivência sonora da identidade. Importante salientear que estas vivências 

registradas aqui, estão seguindo a ordem em que foram feitas no estágio. As músicas eram 

pedidas em um encontro anterior de modo às pessoas terem tempo para pesquisarem o 

material. Esta pesquisa, diga-se de passagem, não era feita no sentido de encontrar uma 

música (atual) que se adequasse ao pedido, mas, sim buscar na memória qual era a música 

pertencente a ‘sua vida’ que a representasse. Com o passar do tempo e, conseqüentemente, da 

                                                           
39

 Estas músicas estão no DVD (em anexo). 
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integração das pessoas no grupo e com o estagiário, as músicas foram se adequando mais ao 

que era pedido, ou seja, a busca da música já transitava por um território mais conhecido. As 

portas da memória aos poucos foram sendo abertas e camadas mais profundas, tais como 

trazer uma música que representasse a própria identidade, foram tocadas e puderam soar 

acusticamente em resposta. 

 Violeta: Moonlight Serenade,
40

 de Glen Miller; a segunda música (pois pode haver 

mais de uma personalidade, ou mais de uma máscara) trouxe You never Know, 
41

 de Alice 

Faye e, músicas mexicanas. (Por vezes tinha-se que deixar a porta aberta para mais uma 

música, até pelo entendimento que determinados pedidos poderiam refletir, ou seja, a ‘música 

que expresse sua identidade’ – identidade pode ser vista como produto final ‘do que jeito que 

eu sou” ou “dos jeitos que eu possuo frente a determinadas situações’ que poderiam suscitar a 

leitura de personas diversas. Mas uma persona pode ser interpretada como sendo uma 

identidade temporária). Sendo que gostava de ouvir esta música desde seus 12 anos. Trazia 

felicidade e alegria para ela. Por vezes tinha-se que deixar a porta aberta para mais uma 

música, até pelo entendimento que determinados pedidos poderiam refletir, ou seja, a “música 

que expresse sua identidade” – identidade pode ser vista como produto final “do que jeito que 

eu sou” ou “dos jeitos que eu possuo frente a determinadas situações” que poderiam suscitar a 

leitura de personas diversas. Mas uma persona pode ser interpretada como sendo uma 

identidade temporária.Não condizia com ela. Rosa chegou até dizer: ‘Esta música é muito 

certinha para você’, ou seja, de alguma forma a música não se adequou a identidade de 

Violeta, segundo as colegas. Rosa continuou: ‘As indígenas representam ela melhor’. 

Certamente Violeta transparece mais uma índia xamã que uma artista de cinema da década de 

50. Ao que Violeta comenta: ‘Mas antigamente não existiam estas músicas (indígenas), 

quando apareceram foi como um resgate da ancestralidade’. ‘Meu marido dizia que eu era 

diferente” – seu jeito de ser mudava a cada dia, pois seu gosto musical é muito variado. 

 Margarida trouxe a música Chalana,
42

 de Almir Sater. ‘É uma música que traz alegria, 

amorosa, mas um pouco triste’. O grupo diz que a música combina com Margarida com 

ressalvas, pois Jasmim achou a música triste e não vê Margarida assim. Violeta viu uma 

música triste-romântica e acha que combina com Margarida. Cada música uma sentença. Fato 

é que esta música, talvez pelo conteúdo de sua letra marcou a despedida de Margarida do 

                                                           
40

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=n92ATE3IgIs Acessada em 26/02/2013. 
41

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=CI_VQ55EX9U Acessada em 26/02/2013. 
42

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=wTkmYt0FONA Acessada em 26/02/2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=n92ATE3IgIs
http://www.youtube.com/watch?v=CI_VQ55EX9U
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grupo (10 encontro)
43

. As outras músicas foram Casinha Branca
44

, de Sérgio Reis e 

Meditação de Thais
45

, de Beethoven. 

 Rosa veio com o Bolero
46

, de Ravel (seguida das Vou ter sempre você e Sempre no 

meu coração ambas de Antônio Marcos). Rosa que nasceu num salão de baile. Conhece a 

música deste criança. “Parece que eu fico presa esperando o próximo instrumento”. Uma 

música com um crescendo de energia (do ethos apolíneo para o dionisíaco). Segundo Violeta 

e Jasmim, a música não combina com Rosa. Jasmim diz que Rosa não tem altos e baixos. 

Dizem que as músicas de Antônio Marcos, estas sim, são a cara dela. Esse diálogo foi muito 

instrutivo no sentido de uma ‘desmarcar’ a outra. Por vezes, uma música pode ser ter a ‘nossa 

cara’, mas pode ser que outra pessoa não identifique esta música como parte de nossa persona. 

Assim, a troca de sentimentos que tiveram serviu para trazer consciência de certos aspectos de 

cada uma das participantes. Isso aconteceu também de uma ‘intuição’ no momento oportuno. 

Deu um resultado satisfatório de interlocuções sendo que pode ser usada como que uma 

técnica ao se trabalhar com músicas que dizem respeito a identidade das pessoas. 

 Jasmim traz Peer Gynt Suite número 1 – morning
47

, de Edvard Grieg. Esta música 

traz vários movimentos, uma parte lenta e outra mais rápida. O grupo concorda que a música 

realmente representa Jasmim, pois lembra uma manhã de sol. Ela não trouxe outras músicas. 

 Mais uma vez observa-se a pluralidade de visões que uma música pode transparecer. E 

de como a música marca a vida de uma pessoa, fazendo parte das paisagens sonoras da 

infância à idade adulta (e velhice).  Cada participante relatou a música que lhes marcou e, da 

forma que foi marcada, até tornar-se parte da identidade.  

 A expressão plástica desta tarefa foi a colagem com EVA já recortado em pedaçinhos. 

Desta maneira, veio a técnica ao encontro da construção desta imagem-identidade oriunda da 

música. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Por motivo do nascimento de sua neta em outra cidade. Fez de tudo para retornar a tempo, pela 
importância que estava dando aos encontros mas não foi possível. 
44

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=JmDuXrwawbI Acessada em 26/02/2013. 
45

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=fLU8ANaZvAs Acessada em 26/02/2013. 
46

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=_JVR9Mmwk9E Acessada em 26/02/2013. 
47

 Pode ser ouvida em: http://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0 Acessada em 26/02/2013. 
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Imagem 46 – Jasmim (EVA)                                                       Imagem 47 – Margarida ( EVA) 

                     

                          Acervo do autor.                                                                           Acervo do autor. 

 

Imagem 48- Violeta (EVA)                                                              Imagem 49 – Rosa ( EVA) 

                    

                           Acervo do autor.                                                                           Acervo do autor. 

 

 Algumas considerações dos elementos simbólicos da atividade. Em Jasmim aparece 

um sol que está sempre brilhando. Embaixo os sentimentos de alegria e tristeza e coisas ruins 

(doença, saudade). ‘Temos que por o pé no chão sempre, mesmo que apareça uma nuvem 

preta no caminho’. Dentro do coração (vermelho) existe esperança (verde), o amarelo é o sol. 

Faz referência a sua família. 

 Margarida não fez relato
48

, apesar de ter feito uma ‘chalana’.  Violeta relata do seu 

trabalho: ‘O mosaico reflete aquilo que às vezes não dá certo... a gente pega os caquinhos e 

vai montando novamente... sempre devemos estar tentando fazer mosaicos de nossa vida’. 

Fala também de superação. Não quis falar muito mais. A música traz à tona conteúdos 

afetivos, mas também mostra poder de reconstrução de algo que foi ‘quebrado’, auxiliando na 

cicatrização de feridas e reorganizando sentimentos, pensamentos na busca de equilíbrio. 

 Rosa coloca o nome de seu filho no meio do mosaico. É seu filho único. Tem uma 

ligação muito forte com ele (apesar dele morar em outro estado). As músicas de Antônio 

                                                           
48

 Esta atividade começou em um dia em que foram ouvidas as músicas – o último dia de Margarida – 
e no encontro seguinte, as demais participantes acabaram de concluir o trabalho. 
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Marcos podem dizer respeito ao homem da vida de Rosa, mas também ao seu filho (não foi 

possível averiguar isto). Após esta atividade veio o trabalho de fechamento do primeiro ciclo 

– hipótese diagnóstica – quando foi realizado um trabalho de Selfbox. Infelizmente, este 

trabalho não foi atrelado ao trabalho com música. Perebe-se, após ter sido constatada esta 

falta, que este trabalho da Selfbox poderia ter sido acompanhado da música de identidade ou 

de alguma outra que trouxesse sentido sonoro a tarefa. Pode-se até ligar a música de 

identidade (que gerou o mosaico) ao Selfbox, pois há ligações das imagens trazidas 

anteriormente e as que foram incorporadas ao Selfbox. 

 

Entreato 

 

 Antes de continuar, cabe aqui observar que esta atividade anteriormente comentada foi 

de número 11 do primeiro ciclo, ou seja, hipótese diagnóstica. No derradeiro encontro deste 

ciclo foi realizada atividade de Selfbox (ver nota de página 50). Assim, a hipótese diagnóstica 

que passa ser averiguada no segundo ciclo do processo (Estímúlos Geradores) foi ‘quais os 

pequenos prazeres que eu posso me permitir que me proporcionem felicidade?’. Esta hipótese 

advém de um questionamento sempre presente em quase todos os compartilhamentos 

(diálogos realizados após as vivências), o qual se exprimia de forma: ‘sempre fiz tudo para 

meus filhos, meu marido, minha mãe, e quando eles se vão (os filhos e os pais) ficamos sem 

saber o que fazer’; ‘quando chega a hora de aproveitar, não tem mais tempo’, dentre outras no 

mesmo sentido. 

 Então, a tarefa da Arteterapia seria o de propiciar algum sentido que pudesse 

ressignificar estas vidas. Como já foi relatado, estas senhoras já tinham um direcionamento de 

como aproveitar o dia, ou seja, ansiavam por movimento, vida. Encontraram na arte (escola 

onde freqüentavam) um porto seguro onde acharam algo que as motivasse. Assim como 

algumas já haviam realizado trabalhos como voluntárias em serviços assistenciais. Mas de 

alguma maneira, no íntimo, uma insatisfação permanecia. Seria como que ocupar o tempo, 

mas o espaço interior ainda permanece vazio.  

Após a meia idade, a principal perda que ocorre, principalmente para as mulheres, 

preponderantemente ligada à vida familiar, é a perda dos filhos, que adultos vão em 

busca de suas realizações tornando-se independentes. Esta etapa é especialmente 

importante para as mulheres que ao longo de suas vidas se identificaram com 

exclusividade ao papel de mãe.
49

(MONTEIRO, 2002, p. 17) 

 

 Assim pode acontecer a qualquer um (a) que renuncie aos seus objetivos e sonhos para 

cuidar de outros, mas que, quando se vê sozinho, querendo, de alguma forma, receber algo em 

                                                           
49

 Esta estrutura arquetípica é tratada no mito de Deméter. 
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troca, ressentimentos e sentimentos negativos podem brotar, e a vida tornar-se sem sentido. 

 São vários os fatores envolvidos no envelhecer (desde o declínio do corpo, perdas 

afetivas, de parentes ou amigos, perda de papéis sociais, financeira até a aposentadoria), não é 

objetivo deste estudo exploratório esmiuçar isto. O principal motivo, vinculado à observação 

no estágio condizente com a oratória das participantes, foi o relatado acima referente a 

hipótese diagnóstica.  

 O segundo ciclo (que vem ser descrito após este entreato) destina-se a servir de 

estímulos geradores como que para comprovar esta hipótese. Segundo Monteiro (2009), o 

trabalho que deve ser realizado é fazer com que a pessoa volte a ser criativa. O resgate de 

“[...] nosso poder criador e de nossa capacidade reprodutora, pois a velhice também é repleta 

de prenhez” (MONTEIRO, 2009, p.20) Para tanto a conexão passa pelo arquétipo da criança. 

É a procura da manutenção do eixo puer-senex que revitaliza o velho e vice-versa. 

“Precisamos realmente aceitar as perdas, a culpa, a raiva, para que nos surjam possibilidades 

futuras, um senso de capacidade criativa e coragem própria”. (Ibid, p. 23). Este é um processo 

do qual não existe aposentadoria. A prática da Arteterapia vem ao encontro deste objetivo no 

que tange propiciar estes recursos ligados à criatividade. 

 

4.4.6 - Música do estandarte  

 Neste segundo ciclo foram apresentados vídeos e poesias de Cora Coralina e um filme 

chamado Garotas no Calendário. Foi apresentado como forma de fazer uma ampliação deste 

motivo do que Monteiro chamou de “síndrome do nicho” (MONTEIRO, 2009, p. 18). Depois 

de assistido ao filme, foi solicitado que fizessem um estandarte (técnica de costura, colagem e 

pintura em juta) que de alguma maneira representasse o que as senhoras estavam precisando 

naquele momento para seguirem a jornada. Como este trabalho levou dois encontros para 

ficar pronto foi solicitado que encontrassem a música que ‘ergueria este estandarte’, como que 

dançasse com o estandarte. 

 Seguem os estandartes das participantes, assim como a música que o acompanha. 
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Imagem 50 - Estandarte Rosa 

 

                                                                  Acervo do autor.                                                           

  

 Rosa queria que sua vida fosse um mar de rosas, “mas não é”, pois quando era casada, 

sua vida com o marido era muito ruim. Rosa fala de momentos muitos ruins que viveu ao lado 

do ex-marido. Quando se separa, sua vida melhora muito, adquire mais liberdade, recebe 

pensão do ex-marido e ainda ganha um dinheiro vendendo coisas por fora. Acometida de 

surpresa pelas próprias, enche-se de vergonha e pondera: ‘Tirando a diabetes, minha vida é 

boa’. Seu estandarte revela então sua vida. A música que ela traz é a expressão desta tomada 

de consciência (que ocorre até ao contrário, pode-se dizer, da síndrome do nicho). Mas algo 

ainda está escondido. A música é: Nunca lhe prometi um mar de rosas (Composição: Joe 

South, Versão: Rossini Pinto) – na voz do cantor Leandro
50

. 

Você bem sabe 

que eu não lhe prometi um mar de rosas 

Nem sempre o sol brilha 

Também há dias em que a chuva cai 

Se você quer partir pra viver 

por viver sem amor 

Não tenho culpa 

Eu não lhe prometi um mar de rosas 

A promessa que eu fiz foi fazer você feliz 

Eu queria que você entendesse o quanto 

eu lhe quero 

O quanto eu sou sincero 

Se eu falasse talvez ao menos uma vez 

Que o mundo inteiro à seus pés 

Contente eu botaria 

Isso eu não podia 

não há razão pra ser tão triste nosso amor 

                                                           
50

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=KDc4SL9UJ0Q Acesso em 23/02/2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=KDc4SL9UJ0Q
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Ainda existe 

Temos muito tempo para amar 

Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas 

Nem sempre o sol brilha 

Também há dias em que a chuva cai 

Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas 

Se eu fizesse uma canção de todo coração 

E nela eu confessasse que sem o seu amor 

eu não consigo viver 

Você talvez até nem fosse entender 

É bem melhor você pensar 

No passo que vai dar 

Pois há sempre alguém querendo ver 

Um grande amor com o nosso no fim 

Isso mesmo você disse pra mim 

Não há razão pra ser tão triste 

Nosso amor ainda existe 

Temos muito tempo para amar 

Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas 

Nem sempre o sol brilha 

Também há dias em que a chuva cai 

 Depois de ouvir a música, Rosa ainda disse que, apesar de não gostar de sua vida 

antes, ela tinha situação financeira boa. Mas era maltratada pelo marido. Ficou com ele até ele 

tentar estrangulá-la, o que foi a gota d’água. Toda a música cantada que Rosa escolheu nos 

encongtros, sempre remeteu a sua vida. Contou sua história. Esta música pode ser um pedido 

de desculpas ou perdão. Se o estandarte sinaliza o que ela quer buscar, a música traz, talvez, 

uma adequação ao desejo dela, como pôde ser expresso por sua tomada se consciência de sua 

situação anterior quando casada e a situação atual. De outro ângulo, pode ser vista também 

como o meio que Rosa encontrou para, de alguma forma, reconhecer toda sua história, curar-

se deste trauma afetivo que marcou sua vida. A  música foi depositária dos sonhos, afetos não 

vividos, sentimentos não partilhados. Com a música poderia dialogar consigo mesma e seguir 

seu caminho pela vida afora. Como é importante visualizar esta condição propiciada pela 

Biografia Sonora e Plástica. Uma música faz-se o retrato de uma vida. 

 Violeta fez o estandarte e comentou: ‘O meu é óbvio né! Só de olhar já sabe, eu quero 

poder pegar tudo que eu posso e transformar em dinheiro’. Seu objetivo atual está sendo 

arrumar a casa que recebeu dos pais para deixar para suas filhas. ‘A caveira é para lembrar 

que a vida é finita’. O papagaio é o espírito, ‘que quando acabar, eu vou para o céu’. ‘O resto 

está tudo maravilhoso’. Violeta é sempre de alto astral, se esforça para não pensar coisas 

negativas. 
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Imagem 51 – Estandarte – Violeta 

 

Acervo do autor. 

 

   O estandarte na forma horizontal conta uma história e pode-se notar que a 

música que traz diz algo desta história. A música é Casinha Branca, de Gilson & Joran, 

cantada por José Augusto51
. 

Tenho andado tão sozinho ultimamente 

Que nem vejo em minha frente 

Nada que me dê prazer 

Sinto cada vez mais longe a felicidade 

Vendo em minha mocidade 

Tanto sonho perecer 

Eu queria ter na vida simplesmente 

Um lugar de mato verde 

Pra plantar e pra colher 

Ter uma casinha branca de varanda 

Um quintal e uma janela  

Para ver o sol nascer 

Às vezes saio a caminhar pela cidade 

À procura de amizade 

Vou seguindo a multidão 

Mas eu me retraio, olhando em cada rosto 

Cada um tem seu mistério 

Seu sofrer, sua ilusão 

 Observar-se-á que, conforme demonstrado na figura de Rosa, as palavras de Violeta 

(Tudo maravilhoso) não combinam com a letra da música, mas retrata o sentido de seu 

objetivo – a conquista da casinha. A respeito da música, Violeta diz que sempre foi triste, 

tímida, aparecia nas fotos de cabeça baixa. ‘Mas a nova Violeta surgiu mesmo depois que 

                                                           
51

 Disponível em: http://letras.mus.br/jose-augusto/150204/ Acessado em 23/02/2013. 

http://letras.mus.br/jose-augusto/
http://letras.mus.br/jose-augusto/150204/
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meu segundo marido morreu, pois tive que segurar as rédeas da família’. A música revela um 

sentimento contido, mas que pelo objetivo do estandarte dá energia e força para Violeta seguir 

em frente. É como lembrar do passado e se renovar no presente para caminhar rumo ao futuro. 

Jasmim não conseguiu trazer a música que era a O que é, o que é?, de Gonzaguinha
52

. 

 
Imagem 52 – Estandarte - Jasmim  

 

Acervo do autor. 

 

 Assim descreve o que fez no estandarte. ‘Minha bandeira é ter mais atitude em relação 

a mim’. Para outros pedidos da família ela faz e acontece, mas consigo mesma, ainda não 

consegue. Esta atitude é revelada em uma procrastinação com relação as suas coisas. Ela diz 

ser a esponja da família. Daí vem um sentimento de inferioridade. Não se sente merecedora 

do que já tem de positivo. Monteiro, citando Winnicott, diz que pessoas que assim agem 

podem espelhar “personalidades falsas”, pois podem perder sua força vital. (WINNICOTT 

apud MONTEIRO, 2009, p. 18) A música reflete então esta luta e esse vislumbre. Segue a 

letra de O que é, o que é de Gonzaguinha. 

Eu fico 

Com a pureza 

Da resposta das crianças 

É a vida, é bonita 

E é bonita... 

Viver! 

E não ter a vergonha 

De ser feliz 

                                                           
52

 Ela trouxe na sessão seguinte, mas com a finalidade de dar sequência ao trabalho, foi incluída agora. 
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Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser 

Um eterno aprendiz... 

Ah meu Deus! 

Eu sei, eu sei 

Que a vida devia ser 

Bem melhor e será 

Mas isso não impede 

Que eu repita 

É bonita, é bonita 

E é bonita... 

E a vida! 

E a vida o que é? 

Diga lá, meu irmão 

Ela é a batida 

De um coração 

Ela é uma doce ilusão 

Hê! Hô!... 

E a vida 

Ela é maravilha 

Ou é sofrimento? 

Ela é alegria 

Ou lamento? 

O que é? O que é? 

Meu irmão... 

Há quem fale 

Que a vida da gente 

É um nada no mundo 

É uma gota, é um tempo 

Que nem dá um segundo... 

Há quem fale 

Que é um divino 

Mistério profundo 

É o sopro do criador 

Numa atitude repleta de amor... 

Você diz que é luta e prazer 

Ele diz que a vida é viver 

Ela diz que melhor é morrer 

Pois amada não é 

E o verbo é sofrer... 

Eu só sei que confio na moça 

E na moça eu ponho a força da fé 

Somos nós que fazemos a vida 

Como der, ou puder, ou quiser... 

Sempre desejada 

Por mais que esteja errada 

Ninguém quer a morte 

Só saúde e sorte... 



 105 

 

  

 

E a pergunta roda 

E a cabeça agita 
Eu fico com a pureza 

Da resposta das crianças 

É a vida, é bonita 

E é bonita... 

 De qualquer maneira, encontrar a beleza da vida é também encontrar a fonte que traz 

renovação. Esta música remete ao arquétipo da criança, pois quem responde à pergunta são as 

crianças (Eu fico com a resposta das crianças...é a vida, é bonita e é bonita – letra da música 

O que é o que é). Daí para frente é um território de infinitas possibilidades. 

 Importante salientar que esta música resume algumas características que se encontram 

no processo de envelhecimento e seu símbolo mais significativo que é a morte. Demarca um 

ethos dionisíaco em contraste com o apolíneo da anterior (Casinha Branca). Para se levantar 

um estandarte é necessário um ethos que movimente mais que um que acalme. 

 

4.3.7 – Livro das Pequenas Grandes Delicadezas e a música essencial 

 A atividade do Livro das Pequenas Grandes Delicadezas surgiu justamente do intuito 

de buscar aquelas atividades que as senhoras poderiam fazer por si só, sem depender de 

terceiros e que trouxesse a elas um bem-estar. Para cada página foi sugerida uma técnica 

diferente. Portanto, foram 5 atividades para fazer uma só cujo produto final seria um ‘livro’. 

Cada atividade foi atrelada a esta contrução dos desejos mais profundos que elas possuíam e 

que deles não poderiam se separar. Estes desejos seriam então atividades que as 

acompanhassem a vida toda, provavelmente, desde a infância até o atual momento, não 

descartando talvez uma atividade nova. Assim, foram montando o livro. O objetivo seria 

então, de construir um diário, onde elas pudessem se lembrar quais eram a coisas essenciais 

(desejos) em suas vidas. Ao final da confecção do livro, foi pedido que trouxessem a música 

essencial. 

 Desta maneira, fizeram uma lista destas atividades em ordem de prioridade. Violeta: 

viajar no pensamento; tomar café, criar beleza com os trabalhos artesanais e pintura, caminhar 

sempre vendo o pôr do sol, banheira com óleos aromáticos com taça de champanhe. Rosa: 

curtir meu apartamento com música, brincar com meu gato, aula de pintura, encontros da 

quarta-feira (estágio), receber telefonemas do filho, ver a novela das 18h. Jasmim: Ouvir 

música, dançar, testar receitas, conversar, caminhar, conhecer pequenas cidades, trabalho 

voluntário, ler, pintura, os encontros de quarta-feira e jogar cartas. Vê-se que nas listas 

mesclam atividades que dependem de companhia e outras até que surpreendem pela ordem de 

importância. Vê-se que a música aparece em primeiro lugar em duas pessoas. De certo modo 
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a música está presente com muita importância nas três senhoras, como observar-se-á logo 

adiante. 

 Segue, de modo a ilustrar, a capa do livro que foi realizada com argila (técnica que 

nenhuma delas tinha conhecimento anterior, mas que revelou impressionante trabalho), 

pintura, fotografia seguida de colagem. 

 
Imagem 53 – Jasmim (capa)                                                  Imagem 54 – Violeta (capa) 

             

Acervo do autor.                                                                               Acervo do autor. 

 

 

Imagem 55 – Rosa (capa) 

 

Acervo do autor. 

 

 A parte colorida (Viver, Yin-Yang e a casinha) foi o trabalho realizado com argila que 

foi pintado, fotografado, ampliado (revelado) e colado. Como duas senhoras escolheram a 

música como parte essencial do Livro das Pequenas Delicadezas seguem estes trabalhos. 
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Imagem 56 – Jasmim (música – pastel seco)                          Imagem 57 – Rosa (música – pastel seco) 

          

                           Acervo do autor.                                                                         Acervo do autor. 

 

 Chama-se a atenção para o trabalho de Jasmim, um trabalho colorido que preenche 

todo o espaço da folha (assim também o de Rosa). Volta-se no tempo e veja o trabalho de 

Jasmim (no segundo encontro do grupo, e o primeiro que participou) quando, ouvindo a 

música Índia lembrou-se de seu pai e chorou muito (imagem 57 - Jasmim). Observa-se que o 

trabalho com a Arteterapia fez com que, através da expressão artística, pudesse tomar 

consciência do que, dentre outras coisas, é importante para ela. A expressão plástica joga luz 

em motivos que por vezes passam desapercebidos da consciência e, consequentemente ficam 

despontecializados do poder de renovação e criatividade que possuem. Os “arranhões” da 

(imagem 38 – Jasmim) agora estendem-se em cores pasteis (material: pastel seco) literalmente 

tomando conta do espaço da própria consciência. Assim, também semelhante leitura pode ser 

feita com o trabalho de Rosa. As duas claves de sol simbolizam a busca de companhia que a 

música oferece-lhe diariamente. Ao acordar, a primeira coisa que faz é ligar o rádio. Não é 

necessário muito esforço para notar a importância deste aparelho sonoro na vida das pessoas 

mais solitárias. Seja no trabalho ou onde quer que seja, o rádio é o amigo perfeito. 

Interessante notar a importância do rádio na comunicação. A enorme massa populacional que 

atinge faz com que adquira enorme poder de comunicação e que, justamente através dele, 

populações possam ser manipuladas ou sujeitadas às forças políticas dominantes. Na história 

política brasileira, viu-se isto acontecer na Era do Rádio, quando antes do advento da TV, 

toda a comunicação era feita através do rádio, desde as inocentes músicas, o jornalismo e as 

novelas rádio-fonadas. 

 Não faz parte do objetivo principal deste estudo exploratório adentrar estes meandros 

da comunicação de massa, mas chama a atenção que a música ouvida no rádio, depois da 
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chegada da TV e das radiolas, passou a ser vista como música das classes menos favorecidas 

(como já citado anteriormente). É digno de estudo (aqui muito brevemente) estes 

movimentos, pois dizem respeito a cultura musical do Brasil. Na década de 60 e 70 (época da 

ditadura militar) a divisão de classe também era representada por uma divisão na música. A 

música “brega-cafona” conhecida mais popularmente como expressão de música romântica 

(veiculada nas rádios e através dos Lps) também tinha caráter político. É bem provável que 

para quem não conhece, pensar que música de caráter político anti-ditadura era somente feita 

por artistas da MPB, mais elitizados socialmente. Assim impera ainda um desconhecimento a 

respeito deste meio, fato que pode ser observado doravante no excelente trabalho do livro Eu 

não sou cachorro não de Paulo César de Araújo. 

 Seguindo a rota dos trabalhos no estágio, pediu-se a música essencial da pessoa. 

Depois de concluído o Livro das Pequenas Grandes Delicadezas, fazia-se necessário a ligação 

com a música
53

. Esta música seria a música que as acompanhasse durante maior parte da vida; 

uma música sagrada.  

 Foi assim que Rosa trouxe a música Meu Primeiro Amor (letra de Paulo Coelho) 

cantada por José Augusto
54

.  

Foi numa festa outro dia 

Que eu te encontrei a dançar 

Namoradinha de infância 

Sonhos da beira do mar 

Você me olhou de repente 

Fingiu que tinha esquecido 

E com um sorriso sem graça  

Me apresentou ao marido 

Refrão 

E o resto da noite dançou prá valer 

Se teus olhos me olhara fingiram não ver 

No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor 

Lembrando do primeiro amor 

Prá te beijar precisava 

Ficar na ponta dos pés  

Eu tinha então oito anos 

Mas te menti que eram dez 

Lembro você orgulhosa  

Da minha calça comprida 

Vínhamos juntos da escola 

Sem qualquer medo da vida 

Refrão 

E o resto da noite... 

                                                           
53

 Poderia até ser pedido antes da confecção do livro, pois a ordem que aparecereu (as atividades 
que colocaram como prioridade) não ficou sujeita à interferência de uma música essencial. Assim a 
música essencial como que coroou a conclusão do livro. 
54

 Pode ser ouvida em: http://www.youtube.com/watch?v=o2T72ZlcI94. Acessado em 27-02-2013. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=o2T72ZlcI94
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Sábado tinha dinheiro 

Prá te levar ao cinema 

Onde com medo pegava 

Tua mãozinha pequena 

Nossos castelos de areia 

Sonhos perdidos no ar 

Jogo de bola de meia 

E um refrigerante no bar 

 Esta música de José Augusto (que está na lista dos cantores ‘brega-cafona’ de Araújo. 

Observa-se que cantores ‘brega ou cafona’ era um termo usada por uma parte da sociedade 

não ouvia e nem apreciava este gênero de música. Mas, para as fans destes, eram como ‘reis’.) 

retrata de forma sonora a história de Rosa.  Parece até que foi composta para ela. Rosa 

conheceu seu primeiro amor num baile (seu pai possuía um salão onde se realizavam bailes), 

tiveram um curto namoro e separaram-se. Logo depois num outro momento, em um baile, 

conhece seu ex-marido. Casam-se. Têm um filho. Separam-se. E depois de um tempo 

reencontra o primeiro amor que mantém até hoje (moram separados e encontram-se 

quinzenalmente).  

 Vê-se, aqui, como a música e as mensagens veiculadas em suas letras retratam os 

motivos humanamente vividos por todo ser humano; em outras palavras, a música é símbolo, 

traz e remete a quem ouve sentimentos, pensamentos e imagens doravante vividos por tantos 

outros seres humanos. A letra musicada é mensageira do arquétipo, neste caso, retrato dos 

encontros e desencontros amorosos humanos. Segundo Jung, o artista é quem é o 

intermediário desta criação. É ele quem traz ao mundo o que humanamente o mundo vive, 

mas que racionalmente não é apreendido pela consciência.  

 Acontecimento digno de nota é relatar que em suas conversas Rosa revelou que não 

gostava do escritor Paulo Coelho (parceiro de Raul Seixas e, atualmente, escritor famoso). 

Para surpresa, revelada no livro Eu não sou cachorro não, a letra da música Meu Primeiro 

Amor foi escrita por ele, pois era prática usual naqueles tempos (assim como deve ser hoje) o 

pedido de música encomendada. Assim, Paulo Coelho assinou várias outras composições de 

músicos ‘cafonas’ da década de 60 e 70. É evidente que isso não foi comunicado a Rosa.  

 Assim, a música essencial de Rosa é um segredo íntimo que foi partilhado com o 

grupo. Conta sua história. Vem então municiada de poder. Rosa sempre a escuta quando 

sente-se triste, e ouvindo-a sente que, de alguma maneira, realizou a música em sua vida. È 

importante lembrar que o acompanhante de Rosa é seu rádio. 
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 Violeta traz You Only lives Twice
55

 – cantada por Nancy Sinatra (e que foi trilha 

sonora do filme de OO7 de mesmo nome de 1967). Violeta não conhece a tradução da 

música, sabe somente que é “Só se vive duas vezes” (tradução literal e que foi nome do 

filme), e diz ‘uma vez na realidade e outra nos sonhos. O processo de criação tem haver com 

o imaginar e o sonhar. Esta música é bem velhinha, mas eu sempre achei ela muito bonita’ – 

diz ela. Esta frase representa o belo (poder de criar) ainda vivido em idade avançada e que 

possibilita desta maneira, que a beleza faça parte do vale de ‘fazer alma’. E aqui vem à 

memória Hillman quando este fala a respeito da importância dos relacionamentos para se 

fazer alma. “O mundo e sua humanidade são o vale de fazer alma”. (1984, p. 33) Assim, a 

música auxilia no Opus que é o processo de individuação, a criatividade psicológica que 

opera, segundo Hillman, através de 

[...] nosso próprio sentido de alma como instrumento, como o diapasão ou a lira, que 

soam um acorde fazendo vibrar sons e outros sons, ressoando, reciprocamente, 

mutuamente, em harmonia e dissonância. O adestramento da sensibilidade, a 

participação em grupos, a ênfase na experiência corporal e na imaginação tornaram-

se tentativas preliminares necessárias para despertar a psique, tornando-nos cônscios 

de que a alma se estende através do corpo em direção aos outros e rumo ao campo 

imaginário.[...] O opus que desafia o criativo, que limita seu potencial e, em última 

instância o testa, é sempre a outra alma humana (HILLMAN, 1984, p. 35) 

 

  Assim declara Violeta que esta música ‘não é a música que ouço todo dia, mas todo 

dia tem música’. Mesmo que ela não tenha colocado a música em seu Livro das Pequenas 

Grandes Delicadezas, vê-se o quanto é importante para ela. Alguns dias depois, em outro 

encontro, via internet, buscou-se a tradução da música que tanto ela ouvira e que apreciava 

apenas pelo gosto musical. 

 

You Only Live Twice or so it seems, Só se vive duas vezes ou assim parece, 

One life for yourself and one for your dreams. Uma vida para si e um para os seus sonhos. 

You drift through the years and life seems tame, Você deriva ao longo dos anos e a vida parece 

mansa, 

Till one dream appears and love is its name. Até que um sonho aparece e amor é o seu 

nome. 

  
And love is a stranger who'll beckon you on, E o amor é um estranho que vai acenar-lhe por 

diante, 

Don't think of the danger or the stranger is gone. Não pense no perigo ou o estranho terá ido. 

  
This dream is for you, so pay the price. Este sonho é para você, então pague o preço. 

Make one dream come true, you only live twice. Faça um sonho tornar-se realidade, você só 

vive duas vezes. 

  
And love is a stranger who'll beckon you on, E o amor é um estranho que vai acenar-lhe por 

diante, 

Don't think of the danger or the stranger is gone. Não pense no perigo ou o estranho terá ido. 

  
  
This dream is for you, so pay the price. Este sonho é para você, então pagar o preço. 

                                                           
55

 Pode ser ouvida em: http://www.youtube.com/watch?v=u3lC1Q_L16k. Acesso em 08/11/2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=u3lC1Q_L16k
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Make one dream come true, you only live twice. Faça um sonho tornar-se realidade, você só 

vive duas vezes 

 

  Desta maneira observa-se o quanto de informação uma música pode trazer. A pessoa 

se liga em uma música, talvez, primeiramente, pela melodia (que já traz-lhe um ethos 

particular) que é associada a um gosto pessoal, mas também pode ligar-se pela intuição. A 

música vem ao seu encontro (a música escolhe a pessoa), pois a música diz-lhe respeito  

(mesmo não sabendo – conscientemente - o que diz a música). Esta música está ligada 

intensamente à vida de Violeta e ao modo decidido de agir (que é lembrado no objetivo de seu 

estandarte). 

 Jasmim, por sua vez, trouxe a Valsa do Imperador, de Johann Strauss II
56

 (1825-

1899). Relata que ouve esta música desde seus seis anos, época em que sonhava em dançar 

valsa. “Esta música me traz bem-estar, me deixa feliz e me acalma”. Diz escutar bastante. 

Gosta de ouvir quando está sozinha, e, assim, pode dançar à vontade. Assim, diz que gosta 

muito de dançar, mas que não arruma jeito de realizar este sonho. Só consegue quando vai a 

bailes de formatura ou casamentos. Por vezes, dança com a neta, pois esta fica sob seus 

cuidados certos dias.  

 Uma música que traz bem-estar. O conceito de bem-estar está conjugado com várias 

disciplinas e aplicável a vários contextos conforme Ana L. Neri (NERI in MONTEIRO, 2002, 

p. 2). Desta forma, conforme esta autora: “O bem-estar subjetivo pode ser definido como o 

grau em que o indivíduo julga favoravelmente a qualidade de sua vida como um todo, a partir 

de elementos cognitivos e afetivos”.(Ibid, p. 2) Seu entendimento é melhor compreendido 

dividindo-se em 3 significados: virtude, satisfação com a vida e afetos positivos. Como ver-

se-á mais adiante onde, pelo desenrolar destas atividades, fatos bem significativos vieram a 

tona, é necessário que, por breves linhas, adentre-se a estas 3 significados. 

 O bem-estar como virtude diz respeito à concepção de “[...] maturidade como virtude 

ou como qualidade de procurar realizar o próprio potencial para a excelência” (Ibid, p.2). 

Idéia derivada de Aristóteles e Cícero que postulavam que o senso de realização pessoal é 

produto desta busca de um ideal de excelência pessoal, e não da vivência de sentimentos de 

prazer decorrente da satisfação de necessidades (Ibid, p.2) Para tanto este bem-estar está 

                                                           
56

  Disponivel em: http://www.youtube.com/watch?v=i7qeKjtGZdU. Acessado em 27-02-2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=i7qeKjtGZdU
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vinculado a: auto-aceitação, crescimento pessoal, propósito de vida, relação positiva com os 

outros, domínio sobre o ambiente e autonomia
57

.  

 O bem-estar subjetivo como satisfação com a vida é: 

[...] provavelmente universal, quer visto como fruto de virtude, quer visto como um 

aspecto da qualidade de vida. É a avaliação pessoal que cada um faz de sua vida, 

segundo critérios próprios, baseados em comparações entre o que é desejável e o que 

vive (VEEFHOFEN apud NERI in MONTEIRO, 2002.p. 3) 

 

 Concluindo com a visão do bem-estar subjetivo ligado aos afetos. A tendência é 

basear-se nas experiências prazerosas, mas também nota-se que as negativas não são 

excluídas. O que dá um colorido a vida emocional e de relação é uma mescla de afetos 

positivos e negativos. Desta feita, resumidamente, segundo as palavras de Neri:  

Há, assim,três aspectos centrais no conceito de bem-estar subjetivo. Em primeiro 

lugar, ele pertence ao âmbito da experiência privada e é experiência relativamente 

independente de saúde, conforto, virtude e riqueza. Em segundo lugar, as medidas 

do bem-estar subjetivo incluem tanto avaliação global quanto avaliações particulares 

referenciadas a domínios específicos, tais como saúde física e mental, relações 

sociais, espiritualidade, sexualidade e outros. Em terceiro lugar, o bem-estar 

subjetivo inclui medidas positivas e negativas (NERI in MONTEIRO, 2002, p. 4) 

 

 Toda essa descrição culmina na relação de um agente regulador destas tantas 

avaliações, comparações e à sua história de vida. Para Neri,  

A avaliação do bem-estar subjetivo por idosos depende substancialmente do self, 

cuja continuidade permite analisar as experiências pessoais numa perspectiva 

temporal e comparativa. Na velhice, um aspecto essencial do bem-estar é a 

capacidade do self em acomodar-se às perdas evolutivas e de assimilar novas 

informações sobre si mesmo, ou seja, de investir no autoconhecimento, na seleção 

de metas e em estratégias de lidar com os eventos externos e com os próprios 

sentimentos. (NERI in MONTEIRO, 2002, p. 6)  

 

 Todas estes elementos dizem respeito a construção deste bem-estar. A música usada 

na arteterapia propicia ao indivíduo entrar em relação com conteúdos internos que podem-lhe 

trazer informações de modo a integrar experiências e poder avaliá-las segundo os critérios 

descritos acima. A Arteterapia, desta forma, mantém o eixo puer-senex do idoso ‘calibrado’ 

com informações que possibilitam ao indivíduo transformar-se, ou melhor, adaptar-se ao 

meio. 

 

4.4.8 – Nirvana, Queen e Ramones no palco de Dionísio. 

 Se a surpresa não existisse, que seria da vida? Ou, o que seria de Apolo sem Dionísio e 

vice-versa?  Pois bem, certo dia, que foi o primeiro do terceiro ciclo (Processos auto-gestivos, 

onde o grupo toma as rédeas do andamento do processo, escolhendo que temas abordar e 
                                                           

57 
Para um melhor aprofundamento ler o texto Maturidade e Velhice: desafios individuais e 

socioculturais, no livro de Dulcinéia Monteiro: Depressão e envelhecimento: saídas criativas. Ed. 
Revinter. 
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quais técnicas usar), seguindo uma intuição, músicas diferentes foram escolhidas para o 

relaxamento (anteriormente usava-se música do gosto mais popular, ou seja, músicas calmas, 

serenas do gênero New Age ou mesmo algumas músicas clássicas de andamento suave – do 

reinado de Apolo). Assim, foram escolhidas alheatoriamente 3 músicas, a saber: 

Iluminação
58

, de Renato Teixeira, Fé
59

, de Roberto Carlos e Oi sô!
60

, de Zito e Zeth. Foi um 

relaxamento atípico. Não apreciaram muito. A música Oi sô! fez com que Rosa e Jasmim se 

lembrassem de uma feira (atividade que estava programada, sem elas soubessem, para mais 

adiante). Assim, no final deste encontro, foi colocada a música Receita de Vida
61

 de 

Toquinho. Talvez pela variedade e música que foi-lhes trazida neste dia, Jasmim pergunta se 

o estagiário conhecia a música Smell like teen spirits do Nirvana, pois segundo ela, era uma 

música que ‘levava ela para o céu’. Neste momento Violeta lembra-se da trilha sonora do 

filme Highlander que foi composta pelo conjunto Queen. Rosa diz que tem vários discos do 

Queen. Violeta também lembra de um outro filme Pet Cemetary cuja trilha sonora foi 

composta pelo conjunto The Ramones. Foi então que estas músicas do ethos Dionísiaco no 

início do encontro foram a chave para que a porta fosse aberta, sinalizando que o próximo 

encontro seria algo, no mínimo, bem interessante. 

 Chegado o dia, o tema proposto foi livre. O material escolhido foi a argila. Mesmo 

tendo o tema sido de livre escolha, ficou uma ideia no ar sugerindo, a partir de uma conversa 

delas, que o tema passasse pelos trabalhos que haviam desenvolvido até então (idéia original 

de Jasmim). Então foram colocadas as músicas que haviam trazido de casa com algumas que 

elas falaram no encontro anterior. Ouviram então: We are the champions
62

, Love of my 

life
63

, We Will rock you
64

, Somebody to Love
65

 – do Queen; Pet Cematary
66

 -The 

Ramones, Smell like teen spirits
67

 - Nirvana.  

 Os trabalhos que surgiram foram muito expressivos. Elas ficaram muito introspectivas, 

mesmo escutando músicas que muito pouco auxiliaram este estado de concentração. A argila 

e o poder de concentração que ela proporcionou pode ter suplantado o som pesado que 

ouviram. De qualquer maneira, foi impressionante.  

                                                           
58

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=vP1aIKsBJsc.  Acessada em 27-02-2013. 
59

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=FWWPf5lTbHE. Acessada em 27-02-2013. 
60

 Disponível em: http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/zito-e-zety/oi-so/2358997. Acessada 
em 27-02-2013. 
61

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Z75YaqeWvh8. Acessada em 27-02-2013. 
62

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=xdCrZfTkG1c. Acessada em 26-02-2013. 
63

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=v3xwCkhmies. Acessada em 26-02-213. 
64

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=qGaOlfmX8rQ. Acessada em 26-02-2013. 
65

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=2pMM4iwC-ag. Acessada em 26-02-2013. 
66

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=2pMM4iwC-ag. Acessada em 26-02-213. 
67

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg. Acessada em 26-02-2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=vP1aIKsBJsc
http://www.youtube.com/watch?v=FWWPf5lTbHE
http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/zito-e-zety/oi-so/2358997
http://www.youtube.com/watch?v=Z75YaqeWvh8
http://www.youtube.com/watch?v=xdCrZfTkG1c
http://www.youtube.com/watch?v=v3xwCkhmies
http://www.youtube.com/watch?v=qGaOlfmX8rQ
http://www.youtube.com/watch?v=2pMM4iwC-ag
http://www.youtube.com/watch?v=2pMM4iwC-ag
http://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg
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Imagem 58 – Encontro (Argila)  

 

Acervo do autor. 

 

 Jasmim relatou que não havia trazido a ideia de casa. Seu trabalho simboliza um 

aperto de mão, pedido de auxílio, cumprimento. ‘O que um aperto de mão pode dizer?’ 

Assim, vai-se conversando e volta-se ao motivo de sua música essencial – A valsa do 

Imperador. Pois a posição também remeteria a um pedido para dançar uma valsa. Para quem 

só havia trabalhado com argila uma vez na vida (em um encontro passado), expressou-se de 

forma muito singela e bonita. Havia dois tipos de argila – fato que foi visto por Violeta e que 

chamou a atenção de Jasmim – e ela empregou os dois tipos sem perceber, o que também 

estende o campo simbólico das mãos para um encontro inter-racial, ou também, um encontro 

da consciência com algum aspecto mais sombrio ou, mesmo um guia, o animus se 

apresentando. Jasmim relatou que não ouviu as músicas que tocaram na atividade. Estava 

muito compenetrada. A energia psíquica estava totalmente no seu olhar e nas suas quatro 

mãos. O motivo da música essencial mostra como a força do sagrado (Dionísio – Valsa do 

Imperador – dança – corpo - parceiro) pode manifestar-se de forma, se é que pode-se assim 

chamar, branda e gentil. Este movimento do valsar lembrou Jasmim quando passava roupa em 

casa (ouvindo suas músicas). Começou, então, a fazer associações de pensamento e 

sentimentos que antes não fazia ou que  não se apercebia disto. Assim, teve alguns insights 

interessantes. 

 O trabalho de Violeta também a surpreende. Ela fez um par de asas. Também, como 

Jasmim, nem se apercebeu das músicas que tocaram durante a atividade. Relata que ‘para 

criar nossos sonhos, temos que sair do comodismo. Qualquer coisa que você quer na vida 

você tem que ter asas’.  
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Imagem 59 – Asas (Argila) 

 

Acervo do autor. 

 

 Neste momento é-lhe mostrada a tradução de sua música essencial (citada 

anteriormente). Ao ler seus olhos brilham. ‘Todos precisamos de asas. Mas não poder ser um 

Ícaro e chegar muito perto do sol, não é!’. É a sabedoria da velha sábia, ouvindo o que a 

imagem comunica-lhe. De certo modo, a vida é amiga da arte, pois a arte dá-lhe asas, mas não 

voe perto do sol, buscando mais ensinamentos, pois a queda, proveniente do orgulho, pode ser 

fatal. 

 O trabalho de Rosa também diz respeito à sua música essencial. Rosa modelou um 

porta-jóias. Esta idéia veio de casa, pois lembrou um acontecimento marcante de sua vida. 

Antes de se casar, seu primeiro namorado presenteou-lhe com um porta-jóias de prata. Nele 

estava gravado o nome dos dois enamorados. Depois de casada, o marido mandou raspar os 

nomes  o que deixou Rosa deveras triste. Assim, a música essencial traz uma história de amor 

que deixou marcas profundas, mas que através do afeto revisitado musicalmente tem o poder 

de reconstruir e ressignificar pequenos grandes tesouros.  

 

Imagem 60 – Porta-jóias 

 

Acervo do autor. 
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4.4.9 – Orquestrando caminhos a três mãos. 

 Caminhando para a finalização da amostragem dos trabalhos expressivos. Seguem-se 

agora dois exemplos de trabalho em grupo. 

 O primeiro trabalho originou-se de um filme (Colcha de Retalhos). A expressão 

plástica redundou em uma linda colcha feita através da técnica do Patchwork que muito as 

mobilizou. Foi realizado em conjunto, cada uma fazendo sua parte, e no final, costurando 

juntas, duas de cada vez. 

 

                    Imagem 61 – Toalha (detalhe I)                                    Imagem 62 – Toalha (detalhe II) 

                   

Acervo do autor.                                                          Acervo do autor. 

 

 Ao final deste trabalho foi sugerido uma música que simbolizasse este trabalho. A 

música escolhida foi Canção da América
68

, de Milton Nascimento e Fernando Brant, por 

tratar-se de uma música que simboliza a amizade e que foi representada plasticamente na 

imagem abaixo. 

 
Imagem 63 – Toalha pronta 

 

Acervo do autor. 

 

                                                           
68

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=OlcQE4NeXow.Acessada em 24-02-2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=OlcQE4NeXow
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 Nota-se que nas duas extremidades (esquerda e direita) vê-se que elementos 

originários da música essencial e do trabalho em argila ainda repercutem no imaginário delas. 

As duas imagens são ligadas pelo motivo central, o coração – ninho dos afetos e dos 

sentimentos mantidos em segredo e também dos que podem ser partilhados. Esta colcha foi 

orquestrada com fios de vida. Cada cor uma tonalidade, cada tom uma nota musical.  

 Outra orquestração em conjunto deu-se através de uma atividade que primeiro serviu 

para ouvir o som e o ritmo do coração. Assim, através da técnica de relaxamento baseada 

somente na respiração (sem música de fundo) indo da paisagem sonora onde o grupo estava 

até chegar aos sons internos (coração). Aqui chamar-se-á atenção para a imagem de Jasmim 

que foi muito expressiva, levando-se em conta suas primeiras imagens. 

 
Imagem 64 – Som do Coração 

 

Acervo do autor 

 

 A imagem é um ‘eletrocardiograma’ do seu coração. Que pulsa com mais vigor 

segundo ela. A imagem mostra dois cursos bastante coloridos. Jasmim não soube explicar o 

porque daqueles dois ritmos, um mais calmo (acima) e outro para variado (abaixo). Leituras e 

interpretações são muitas, o importante é partir do que fala inicialmente o indivíduo. O norte 

advém de seu sentimento. 

 Logo após esta atividade foi sugerida uma composição musical, um quadro sinfônico a 

três mãos. As participantes gostaram da ideia e foram pegando os materiais. Não foi colocada 

música ‘de fundo’, pois que já havia música! 
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Imagem 65 - Orquestração 

 

Acervo do autor 

 

 Deste trabalho trouxe campos simbólicos referentes à água, mar, nuvens e vegetação. 

Alguns movimentos que fizeram juntamente com as formas originadas relembraram 

expressões plásticas que fizeram durante os encontros. Este trabalho foi o anti-penúltimo a ser 

realizado (seguido de construção e uma colagem). Ponto importante a destacar foi a forma 

espontânea com que eles se puseram em união para pintar. Rindo, brincando umas com as 

outras. Pareciam crianças... O quadro mesmo lembra muito pintura de crianças. Escolheram o 

guache por talvez ser a técnica mais próxima da pintura a óleo (que faziam na Escola de 

Arte). Lembra-se então do resgate da criança interior de modo a fazer a ponte entre o que foi 

esquecido e o presente vivido com sabedoria na velhice.  

 Desta maneira, esta composição retrata parte delas mesmas, se doando entre si. 

Improvisando também é expressão de ‘brincar’ musicalmente – ‘like teen spirits’, como relata 

Tourinho (2002), expressão de espontaneidade característica da jovialidade daqueles idosos 

de espírito jovem, que andam cercados de afetos, cuidado e compreensão. 

 ‘Música a três mãos’ foi o título que elas deram para esta atividade, marcando de um 

jeito bem característico a finalização do trabalho com a biografia sonora e plástica no estágio. 

E dos assuntos circulantes na troca de experiências,  apareceu ainda uma outra música, 

lembrada por elas, Como uma onda no mar
69

, de Lulu Santos. Cabe a descrição da letra pois 

resume de forma poética esta jornada. 

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi um dia 

Tudo passa 

Tudo sempre passará 
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 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=BuO3PFE0CDs. Acessado em 24-04-2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=BuO3PFE0CDs
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A vida vem em ondas 

Como um mar 

Num indo e vindo infinito 

Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente 

Viu há um segundo 

Tudo muda o tempo todo 

No mundo 

Não adianta fugir 

Nem mentir 

Pra si mesmo agora 

Há tanta vida lá fora 

Aqui dentro sempre 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
Imagem 66 – Riacho 

 

http://osaldanossapele.blogs.sapo.pt/arquivo/Mintegi.jpg 

 

Eu vi muitos cabelos brancos 

Na fronte do artista 

O tempo não pára e no entanto 

Ele nunca envelhece... 

Aquele que conhece o jogo 

Do fogo das coisas que são 

É o sol, é o tempo, é a estrada 
É o pé e é o chão...70 

 Chegando ao fim ao fim deste estudo exploratório, tratar-se-á neste momento de 

responder às questões levantadas no início desta exploração. De que forma a música pode 

auxiliar a Arteterapia? De que modo por ser usada? Em quais contextos que pode ser usada ou 

não? Quais suas funções? De que modo pode a música auxiliar as pessoas de terceira idade a 

terem melhor saúde?  

 Foi percebido ao longo desta monográfica que a música funciona como um veículo de 

afetos e sentimentos. A música é um veículo acústico que remete às imagens. Não há como 

ouvir uma música e não imaginar um dado elemento. Elemento este ligado a alguma imagem 

inerente: a) a sua memória pessoal quando evoca algum acontecimento real, uma lembrança 

pouco detalhada mas ainda sim sentida como real (fez parte de algo relativo a vida do 

indivíduo); b) uma fantasia, ou seja, a imagens criadas mediante escuta de algum som ou 

música, mas ainda relativas ao plano da consciência; c) imagens advindas de áreas mais 

profundas do consciência, relativas a sombra ou a persona e, d) imagens que emergem do 
                                                           

70
 Música Força Estranha. 
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Inconsciente coletivo. Ou seja, o elemento sonoro organizado (=música) ou não (som puro, 

ruído) e mesmo o silêncio (pois não existiria música sem silêncio) são elementos que podem 

suscitar imagens. Sendo assim, a música possui enorme poder sobre o indivíduo e a 

coletividade (os grupos). É a linguagem universalmente capaz de comunicar algo a alguém de 

cultura diversa da original, pois seu combustível é a afetividade.  

 Seja através do sentido dos ethos normatizantes da Grécia antiga (“como na música 

assim na cidade”), seja sendo tradutora de uma comunicação de uma visão apolínea ou 

dionisíaca, ela sempre atua no indivíduo. A música auxiliará na Arteterapia mediante o 

entendimento do que ela agrega (seu poder), o de colocar esta força no sentido de guiar o 

indivíduo no caminho da individuação. Neste sentido, a música será uma ferramenta do 

acompanhante (arteterapeuta). Será utilizada como forma de libertação e não como forma de 

controle, diferentes das visões do mundo grego antigo, ou da Idade Média onde a música 

estava a favor do controle da Igreja. Esta forma de auxílio, de cunho terapêutico,  também já 

era realizado na antiguidade e ao longo da história mas de uma maneira mais centrada na 

manutenção de uma ordem sustentadora do grupo social e culturalmente dominante do que em 

vista de um integração do homem consigo mesmo
71

.  

 A música pode ainda servir de auxílio a Arteterapia, trazendo-lhe um canal de 

comunicação muito fino. Investigando e vislumbrando o que o próprio Jung sentiu quando 

passou pela experiência com a musicoterapeuta e musicista Margaret Tilly, algo de muito 

forte, pois ele mesmo, com sua inteligência e intuição não conseguiu expressar em palavras o 

que vivenciou. Ele viu o achado e mostrou a porta de entrada, o que já foi muitíssimo 

importante. É o que presencia-se quando lê-se as palavras de Tilly no seu depoimento em 

anexo. Diga-se também, por ser muito importante, que o que salienta-se aqui é a experiência 

que Jung teve com a música e não com o musicoterapia. Tilly em seu texto não é clara no que 

respeita que técnicas pode ter utilizado. Ao que parece só tocou piano. 

 Agora, faz-se necessário que adentre-se por esta porta. Jung nesta vivência também 

nos dá-nos outro meio de saber com a música pode auxiliar a arteterapia. É justamente 

buscando conhecer outras disciplinas que tratam do ser humano usando deste recurso – a 

música. Assim, a Musicoterapia, como qualquer outra disciplina, pode trazer ensinamentos à 

prática da Arteterapia de abordagem junguiana, o que de forma inversa pode não ser verdade 

(ou aqui provado, pois aqui fala-se de um espaço próprio). Saber que a Arteterapia é 
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 Até que ponto, esta visão libertadora moderna trazida pela ciência da psicologia e afins não subjaz 
a outra forma de domínio já é questão para outro trabalho. Este pensamento serve de escudo aos 
manifestos humanos de orgulho e vaidade frente a uma verdade tida como única. 
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transdisciplinar, mas não sair do casulo teórico protetor pode fazer com a conduta fique, para 

usar um vocabulário musical, acusticamente inaudível ou ruidosa, desta maneira não 

permitindo transformar.  

 Portanto, o homem pode usar a música para provocar, afetar respostas, 

comportamentos e sentimentos de acordo com a cultura em que vive o indivíduo. Portanto, a 

música é ponte entre o que ainda não foi expresso e a consciência. 

 Sinaliza-se então que música usada em terapia é diferente da música usada como 

terapia. A primeira ponte diz respeito à Arteterapia e a segunda à musicoterapia. Ambas as 

pontes levam ao mesmo destino – saúde integral do ser humano.  

 De que modo pode ser usada? A música tem sido usada em arteterapia ainda como 

“música de fundo”. Música que se presta a preencher um silêncio por vezes um tanto sonoro e 

ruidoso. Este uso tem fundamento em algumas atividades como relaxamento, início de uma 

imaginação ativa, acompanhando alguma atividade plástica ou mesmo no fechamento de uma 

vivência. Geralmente usa-se a música instrumental para tal. Podendo se usar músicas 

cantadas, o próprio canto, o uso de som, da voz (como mostrado neste trabalho), tudo vai 

depender de qual será a função da música. Foi visto que algumas atividades como manuseio 

de argila concentrou tanto a atenção dos idosos, e como a música heavy metal (rock pesado, 

solicitadas por elas mesmas) distanciaram ou prejudicaram o andamento da tarefa. Por vezes o 

uso da música como “música de fundo” é totalmente dispensável, como também foi provado 

em determinado encontro com relaxamento baseado na respiração.  

 Um pensamento que deu origem a este trabalho foi a tentativa de libertar a música da 

sala de espera – onde reina a música de fundo, ou ‘música de espera’. Visto a partir da 

experiência de Jung, e do que surgiu dos encontros com pessoas da terceira idade, a música 

tem muito a dizer, mas dentro do espaço adequado, não mais na sala de espera.  

 Outra forma que pode ser usada, é o arteterapeuta atentar para a história de seu uso. 

Como foi abordado aqui os usos são diversos. Atendem mais especificamente à cultura a que 

a música é usada e sua época. Os antigos gregos, com Pitágoras e Aristóteles, já tinham esta 

preocupação com a arte que era por eles considerada a mais importante de todas – a música. 

Na China (mundo oriental), nesta mesma época, Confúcio tinha o mesmo critério de controle 

social (como na música assim na cidade). É bem importante que se observe estas comparações 

e estudos. O arteterapeuta faz parte de uma cultura e de uma sociedade, assim, o modo que ele 

transita por ela, refletirá o modo que ele tenderá a usar a música.  

 Na experiência do estágio, foram usadas músicas instrumentais e músicas cantadas e 

somente uma experiência com voz, o que foi muito pouco. Nenhuma experiência com 
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instrumentos, isso revelou falhas, mas aponta outros usos da música. O silêncio também foi 

relativamente pouco usado. Bem, isto revela algo de como o arteterapeuta iniciante caminha. 

Da mesma forma que observa-se o uso da música, verifica-se que o gosto do arteterapeuta 

também diz muito da forma que usa os diferentes tipos de música. Ou seja, o gosto estético de 

uma forma pode influenciar na condução de determinada atividade. Se a pessoa ‘não gosta’ de 

sertanejo, trabalhar com uma atividade que contenha algum elemento cultural regional pode 

ficar demasiado pouco explorado.  

 Quais contextos em a música que pode ser usada ou não?  

 O contexto arteterapêutico é bastante amplo e variado. No que refere-se às pessoas da 

terceira idade, como o que foi trabalhado aqui, a conduta valeu tanto de conhecimento 

adquirido com leituras e da supervisão e orientação, como também de cuidado, zelo e 

intuição. Dentro do setting terapêutico, utilizando-se, por exemplo, o método da biografia 

sonora e plástica foi saudavelmente aproveitado e contextualizado, ou seja, repercutiu 

favoravelmente no caminhar do processo com estas as pessoas da terceira idade, levando-se 

em conta todo contexto daí proveniente.  

 A música é inerente a qualquer atividade, a qualquer contexto, pois o ser humano é, a 

priori, um ser acústico. Sua voz é expressão de seu instrumento. Aonde quer que vá, leva 

música, sons, ruídos e seu ritmo. E como instrumento sonoro, quiçá um dia, através de sua 

busca de autoconhecimento e ampliação da consciência, possa tornar-se um pouco mais  

sonoro, tornar-se musical e harmônico, pois sendo instrumento, também é portador de 

afinação (desenvolvimento da consciência). 

 Quais suas funções da música na arteterapia? 

 As funções que a música possui arteterapeuticamente falando são: a) Servir de canal 

para os conteúdos do inconsciente coletivo transitarem para a consciência. Pois conforme já 

salientado no corpo do trabalho, a música pode ser um símbolo como também, ouvir música, 

fazer música é arquetípico, pois está presente no escalada da origem da consciência no ser 

humano. b) Ao mesmo tempo que é canal é também veículo pois se constitui de afetos. Poder-

se-ia dizer que a música tem uma função de afeto catalizador, expressão usada por Nise da 

Silveira em seu livro Imagens do Inconsciente
72

. Viu-se nos trabalhos mostrados como a 

música acelera a emergência de conteúdos recalcados do consciente ou mesmo do 

inconsciente. d) Possui uma função imagética, pois o homem ouvindo os sons e a música tem 

a capacidade de imaginar  e, que através da expressão plástica utilizada mediante técnicas 
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 Editora Alhambra. 
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variadas, dar forma a estas imagens, podendo assim, posteriormente, ouví-las dizer algo. 

Outra função que a música tem na Arteterapia é ser coadjuvante, pois esta é a condição sine 

qua non para se trabalhar com ela em Arteterapia. Caso a música for o ator principal vira 

Musicoterapia, conforme citado acima.  

 De que modo pode a música pode auxiliar as pessoas de terceira idade a terem melhor 

saúde?  

 Basicamente todas as perguntas feitas (e até aqui respondidas) se encaminham para 

responder a esta derradeira questão de estudo. O auxílio, o uso, sua função, seu contexto se 

dirigem para a saúde do ser humano. A música tem amplitude terapêutica para qualquer faixa 

etária. Presta-se, seguindo sua aplicabilidade, a atender de forma bem proveitosa ao idoso. 

Fato este visto neste trabalho, tanto pelos trabalhos realizados e tendo mostrado evolução 

através do tempo (vistos em sequência) assim como suas falas. Ao final do estágio em 

entrevista pessoal com as participantes, elas relataram que o processo trouxe benefícios, não 

tanto em termos de uma atitude de personalidade onde houve substancial mudança, mas num 

encontro consigo mesmas que propiciaram um diálogo mais amoroso com suas próprias 

vidas. A necessidade de um espaço, onde tivessem o que falar e partilhar, foi evidenciado ao 

longo do percurso. Jasmim, que era muito solícita à sua família e amigos, conta como a 

quarta-feira (dia do encontro) tornou-se importante para ela. 

 Jasmim também disse que o trabalho com música foi muito importante, pois diminuiu 

a expectativa que tinha frente a alguns eventos. Hoje é mais paciente e tem o pensamento 

mais tranqüilo. Além de tudo manifestou vontade de iniciar outro trabalho voluntário. Relatou 

que gostaria de continuar os trabalhos do estágio.  

 Rosa também revelou que as vivências proporcionaram que ela pudesse falar de sua 

vida mais reservadamente com pessoas de confiança, às vezes comentava acontecimentos de 

sua vida, mas de forma amargurada e com rancor. Hoje estes últimos sentimentos não existem 

mais. Algo foi diluído nestas águas. Destaca que o trabalho com as músicas foi bem valioso, 

por pode rever o passado com outros olhos. Talvez tenha sido justamente isso que diluiu a 

amargura e o rancor de outrora. Vem sentindo vontade de voltar a dançar. ‘Agora estou mais 

metida’ – concluiu. Os encontros na quarta-feira suscitaram até ciúmes no namorado (o 

primeiro amor) e chegou ao ponto de Rosa não mais contar as coisas que fazia nos encontros 

pois o namorado não gostava. 

 Violeta relatou que era muito individualista, depois do curso continua sendo um 

pouco, mas respeita mais o gosto do outro. ‘Aprendi mais a medir as palavras que falo para o 

outro’. Por ter uma personalidade mais fechada (contudo não deixando de se comunicar bem) 
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as vivências proporcionaram-lhe este contato mais íntimo. Pois da mesma forma das outras 

participantes, num ambiente mais reservado e de confiança conseguiu expor-se mais. Violeta 

disse: ‘Não sou mais a pessoa de antes, aqui eu tive a oportunidade de me conhecer mais’. 

 Pegando uma carona nesta fala de Violeta é que, observando a figura do facilitador, 

durante todo este percurso, dá-se conta de como este processo foi sério (responsável) e 

também muito lúdico (‘like teen spirits’). Trabalhar com um grupo de poucas pessoas foi 

muito rico e repleto de gratas surpresas. Estas dizendo respeito a uma ‘falta de visão’ do 

facilitador no sentido de que o descortinamento de certos acontecimentos são meramente 

coisas que culturalmente as pessoas são determinadas a pensar, como por exemplo, porque 

uma senhora de 70 anos não pode gostar de rock, se pela idade ela vivenciou esse tempo mais 

do que o facilitador. Assim, quem foi ‘paciente’ ou quem foi ‘facilitado’ neste processo? Não 

foi o facilitador também aprendiz? Isso parece óbvio, mas só se mostra quando passa-se pela 

experiência. Abarcar tudo o que sente-se, refletir e, ainda escrever a cerca disto, é tarefa para 

uma vida inteira. De alguma forma, talvez, foi o que Jung sentiu no seu encontro com 

Margareth Tilly. Ele pode ter-se colocado neste lugar lúdico e a música novamente penetrou 

sua vida, trazendo novas possibilidades de expansão. 

 Finalizando, é importante que se diga que o trabalho da Arteterapia com pessoas da 

terceira idade é motivador, pois todos saem aprendendo. Jung falou que o terapeuta só leva o 

analisando até onde ele já foi. Fica-se a pensar que esta caminhada é de mão dupla sempre, 

pois quem auxilia é também auxiliado. Pois, o que pode uma pessoa não tão jovem auxiliar 

outra bem mais idosa, com mais experiência de vida, maturidade e sabedoria? Partilhar é a 

palavra certa? Brincar? Improvisar? Talvez cuidar? Talvez uma orquestração e num arranjo 

multi-instrumental afetivo de todas estas possibilidades.  

 Um fato de importância capital neste trabalho com o recurso da Biografia Sonora e 

Plástica é saber que o arteterapeuta não precisa ser músico ou ter conhecimentos relativos ao 

estudo acadêmico ou mesmo ser “músico de ouvido” para trabalhar com esta ferramenta. 

Caso já tiver algum conhecimento tanto melhor, mas não é condição, a priore, para que o 

arteterapeuta não invista nesta modalidade. 

 Depois de passar por esta experiência (de tantas coisas vividas, de erros e acertos, 

pontos que ficaram ‘a dever’), é que refazendo o trajeto tece-se um novo fio de Ariadne. Este 

fio pode nortear outros exploradores. Desta forma então, para ampliação do banco de dados 

referente a este estudo exploratório recomendam-se alguns pontos: 
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 - Que os arteterapeutas consultem  trabalhos em variadas disciplinas, como filosofia, 

musicoterapia, etnomusicologia e antropologia dentre outras, já que a bibliografia referente ao 

trabalho com a música e arteterapia é ainda escasso no Brasil.  

 - Conforme já citado no corpo do texto, é importante o estudo histórico-socio-cultural 

da música no Brasil de modo a conhecer o solo musical onde vive-se.  

 - Deste estudo acima, vem uma forma salutar de conhecer outras culturas e formas de 

expressão musicais do povo brasileiro que só tem a contribuir para o conhecimento do 

Arteterapeuta. Hoje ouve-se dizer, “não precisamos saber tudo, precisamos saber onde achar 

as respostas” – o que tem sua validade. 

 - Este estudo não priorizou uma parte essencial do trabalho com música, que é a parte 

corporal. Foram realizados apenas cinco atividades de relaxamento (com música) ligadas  

diretamente ao movimento corporal. É importante o estudo da dança juntamente com aspectos 

a expressão corporal intimamente ligados ao uso da música em Arteterapia. 

 - É preciso conhecer de antemão a clientela formadora de um grupo arteterapêutico 

(ainda mais se for da terceira idade) com o objetivo de detectar prováveis deficiências físicas 

(audição, por exemplo) que podem prejudicar o andamento dos trabalhos, e para não ser pego 

desprevenido e ouvir o que não quer (fato que não aconteceu neste percurso).  

 - Outro aspecto relacionado a este estudo, que não foi possível levar a cabo aqui, mas 

que é de inegável importância é o estudo da música conjuntamente com as funções psíquicas 

(tipos psicológicos). Que devem propiciar um estudo bem interessante se aliado ao estudo dos 

ethos. 

 - Experiências com a voz também podem ser pesquisadas. 

 - Usar instrumentos musicais nas atividades pode render novos conhecimentos (aliados 

a simbologia e história dos mesmos). 
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