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RESUMO:  

A depressão é uma doença psiquiátrica crônica que tem como sintomas tristeza profunda, 

perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor. Muitas vezes é confundida 

com ansiedade e, se não tratada adequadamente, pode levar a pensamentos suicidas. Pes-

quisas já realizadas indicam que a música pode ajudar no tratamento. Decorrente da pan-

demia, observou-se que houve um aumento nos índices de pessoas com depressão, com 

isso, seria possível utilizar a música como um método de tratamento complementar no tra-

tamento a depressão.  O objetivo do projeto consistiu em analisar e comprovar a influência 

da música em pessoas diagnosticadas com depressão, e incentivar o uso da música para 

auxiliar no tratamento. No primeiro momento do projeto realizou-se pesquisas teóricas sobre 

o tema afim de se conhecer mais a respeito do tema abordado. Após esta etapa, foi aplicado 

questionário em alunos do colégio Interativa para saber a opinião dos alunos em relação ao 

assunto. Novas etapas das pesquisas serão realizadas futuramente.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A música se trata de uma forma de arte, uma combinação de vários sons e ritmos 

organizados ao longo do tempo. Alguns autores consideram ser uma prática cultural e hu-

mana. 

A música é uma forma de expressão inerente ao ser humano, suscetível de parti-

lha de emoções ou afetos. A interação quer promove fortalece as relações huma-

nas, aumentando empatia e o prazer nesse relacionamento. Favorece ainda a evo-

cação de memórias emocionais, sendo, assim, um veículo para sentimentos inatin-

gíveis de outro modo. (Areias, 2016) 

 

Atualmente tem-se notado o aumento dos índices de depressão nos jovens decorrente 

da pandemia. É uma doença mental crônica com sintomas como tristeza profunda, perda 

de interesse, falta de humor e alterações de humor. Muitas vezes é confundida com ansie-

dade e pode levar a pensamentos suicidas. 

Através desse fato, acredita-se que a música pode ser uma alternativa uma alternativa 

de tratamento contra a depressão, pois é comprovado que a música altera o humor dos 

seres vivos. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A MÚSICA  

 

    A música é uma forma de arte, basicamente organizando o som e o silêncio ao longo 

do tempo. Alguns autores consideram ser uma prática cultural e humana. 

    Ela está presente em tudo, para algumas pessoas a música faz parte do seu dia a 

dia, tendo inúmeras funções como: um tipo de entretenimento, uma forma de se distrair, se 

acalmar, ou simplesmente ir para outra realidade… para algumas pessoas pode ser que a 

música nem tenha tanta importância, já para outras pessoas tem um grande valor.  

   A música, sobretudo a chamada “música popular”, ocupa no Brasil um lugar privile-

giado na história sociocultural, lugar de mediações, fusões, encontros de diversas etnias, 

classes e regiões que formam o nosso grande mosaico nacional. Além disso, a música tem 

sido, ao menos em boa parte do século XX, a tradutora dos nossos dilemas nacionais e 

veículo de nossas utopias sociais. Para completar, ela conseguiu, ao menos nos últimos 



 
quarenta anos, atingir um grau de reconhecimento cultural que encontra poucos paralelos 

no mundo ocidental.” (Napolitano, p.7, 2002). 

    Pelo simples fato de escutar músicas, já é possível perceber que com uma simples 

sequência de sons podem transmitir diferentes tipos de sentimentos. Com isso, é fácil che-

gar à conclusão que a música tem relação com o humor, podendo mudá-lo.  

 
Figura 1: Pessoa ouvindo música. 

.      
Fonte: https://www. dapimenta.com.br 

2.2 A DEPRESSÃO  
 
     A depressão é uma doença comum, mas séria, que interfere na vida diária, no traba-

lho, no sono, nos estudos, na alimentação e na capacidade de aproveitar a vida. É causada 

por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. 

  A depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o "Mal 

do Século". No sentido patológico, há presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, 

que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. A depressão provoca ainda 

ausência de prazer em coisas que antes faziam bem e grande oscilação de humor e pen-

samentos, que podem culminar em comportamentos e atos suicidas.” (tjdft.jus.br) 

A depressão afeta o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal. Essas três regiões 

cerebrais são responsáveis por funções importantes, como processamento de memória, 

aprendizagem, atenção e cognição. 

 
Figura 2: Pessoa triste. 

 
Fonte:https://www.saudebemestar.pt/pt/blog/psicologia/depressao/ 

 



 
3. OBJETIVO  

Geral: Comprovar o impacto que a música tem na vida de pessoas que sofrem de depressão, 

e com isso, incentivar o uso de músicas de diferentes gêneros no tratamento dessa doença 

psiquiátrica.  

Específico: Investigar a opinião e comportamento de alunos do 3º ano do Ensino Médio do 

Colégio Interativa em relação ao tema de estudo.  

 

4. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

A PNS (Pesquisa Nacional de Saúde) 2019 aponta que 10,2% (16,3 milhões) das pes-

soas com mais de 18 anos sofrem de depressão. Quando o levantamento anterior foi reali-

zado, em 2013, eram 7,6% (11,2 milhões) — um adicional de 5,1 milhões de casos no pe-

ríodo. 

Jovens entre 15 e 29 anos representam 45% do total. No Brasil, estima-se que 14,1 

milhões de pessoas tenham diagnóstico de transtornos ou sofrimentos mentais, de acordo 

com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013. 

        Nesses tempos de pandemia, a música tem sido companheira diária de milhões de 

pessoas, seja com o auxílio do rádio ou, como é mais comum hoje em dia, pelas redes 

sociais. Ela nos emociona, nos conforta, nos traz esperança de dias melhores e nos ajuda 

a passar por esse momento difícil de uma forma menos dolorosa. 

    E com o uso da música, seria possível fazer o uso da música para auxiliar no  tratamento 

da depressão? 

 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) – revisado até aqui 

 

Como o projeto teve início esse ano, o primeiro passo foi realizar pesquisas sobre o 

tema. Para isto foi utilizado site e artigos que contribuíram para o entendimento dos princi-

pais conceitos teóricos, principais sintomas e conhecer os tipos de tratamentos.  

Após isso, o segundo passo foi analisar a influência que as que as músicas causavam 

em aspectos psicológicos e emocionais dos adolescentes do último ano do ensino médio, 

entre 16 e 19 anos. Para tal foi aplicado um formulário no Google Forms (Figura 1 e 2). A 



 
partir da análise destes dados, foi possível identificar os gêneros musicais que o público 

tem maior preferência e a finalidade do uso musical no dia a dia. 

 

             
            Figura 1: Perguntas do questionário aplicado.    Figura 2: Perguntas do questionário aplicado. 

 

Depois de realizar tais coletas, pretende-se elaborar novas etapas da metodologia com 

o objetivo de se aprofundar em conhecer ainda mais em como a música afeta o humor dos 

adolescentes e como ela pode ser usada no tratamento da depressão.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Participaram da pesquisa, 18 alunos da terceira série do ensino médio do colégio 

Interativa, e os principais resultados encontram-se nos gráficos abaixo:  

 

Gráfico 1: Você tem ansiedade 

No gráfico 1, quando questionados sobre “Você tem ansiedade (com diagnóstico)", 

percebemos que 77,8% dos estudantes disseram não possuíam diagnóstico para ansie-

dade. Vale analisar que todos nós temos diferentes níveis de ansiedade como caracterís-

tica pessoal e, quanto mais ansiosa for a pessoa, maior é a chance de que um transtorno 

se desenvolva, podendo levar a depressão. Já 22,2% dos estudantes relatou que tem ansi-

edade (com diagnostico), e para chegar a tal resultado consultaram com psicólogos, que 



 
realizam diferentes testes, que medem os níveis de stress e ansiedade, a partir de compor-

tamentos e sensações percebidas.  

 

Gráfico 2: Você já teve início de depressão  
 

No gráfico 2, quando questionados sobre “Se já teve início de depressão”, 66,7% 

dados entrevistados disseram que nunca tiveram, entretanto 33,3% afirmaram que sim. 

Este dado reforça estudos anteriores que já identificaram que, na média, um a cada quatro 

adolescentes já tiveram início de depressão, e nestes casos, é indicado a necessidade de 

uma intervenção com profissionais de saúde qualificados.   

 

         Gráfico 3: Você costuma ouvir música para se distrair   

 

No gráfico 3, quando questionados sobre “Você costuma ouvir música par se distrair”, 

a grande maioria dos entrevistados (88,9%) afirmaram que sim. Isto demostra que a música 

é uma forma muito comum de distração e entretenimento para os adolescentes.   

 



 

.  
Gráfico 4: A música pode alterar seu humor?    

 
No gráfico 4, quando questionados “Se a música poderia alterar seu humor”, todos 

os entrevistados responderam que sim. Este dado reforça inúmeros estudos que já demons-

tram que o humor tem relação, principalmente, com os neurotransmissores serotonina e 

dopamina, explica Fernando Gomes, neurocirurgião e neurocientista do Hospital das Clíni-

cas de São Paulo. "A música é capaz de estimular esses circuitos e modular o humor, indu-

zindo a euforia, alegria ou até mesmo o baixo-astral.  

No gráfico 5 é possível ver a opinião dos alunos quando a seguinte questão: Você 

acha que a música pode servir no tratamento contra da depressão e ansiedade” e 88,9% 

disseram que sim, e 11,1% disseram que não.  

 

 
Gráfico 5: Você acha que a música pode servir de tratamento para ansiedade?  

 

No gráfico 6, é possível ver os resultados da seguinte pergunta:  Quais os seus dois 

gêneros musicais favoritos.  



 

 

Gráfico 6: Gêneros musicais favoritos  

Através da análise, foi possível concluir que os estudantes tem gostos musicais vari-

ados, tendo como preferência o Pop (55,5), Internacional (44,4), Rock (38,9) e outros (44,4). 

No contexto geral esta analise é muito importante pois o comportamento jovem, na indícios 

de tendencias e novas formas de perceber o mundo.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização das pesquisas teóricas concluímos que a saúde mental em tempos 

de pandemia é uma preocupação constante. Foram documentados em todo o mundo au-

mento de ansiedade, depressão, estresse e até pensamento suicida associados à quaren-

tena por Covid-19.  As consequências de não ter uma boa saúde mental na adolescência é 

que se estendem à idade adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando futuras 

oportunidades. A promoção da saúde mental e a prevenção de transtornos são fundamen-

tais para ajudar adolescentes a prosperar. 

 

 

Também concluímos que ouvir música não é só um entretenimento e uma medida 

para acalmar e relaxar – ela pode trazer diversos benefícios para a saúde, como alívio de 

dores, redução do estresse e ansiedade. Para os casos de transtornos de ansiedade, a mú-

sica pode ajudar a reduzir o estresse e a promover uma sensação de bem-estar, graças à 

liberação da endorfina, um neurotransmissor capaz de melhorar o humor e de auxiliar no 

controle da dor.  

Através do questionário aplicado também concluímos que a maior parte dos estu-

dantes gosta de música e tem o hábito de escuta-las, e que elas são atividades que ajudam 

na distração e relaxamento em diversas horas do dia. Também concluímos que a mú-

sica pode ser decisiva na vida de uma pessoa, ou pode ajudá-la a desenvolver habilidades 



 
e controles muito importantes. Além disso, um jovem ligado à musicalidade desenvolve in-

teresse e apreço pela cultura e pela arte, valores que estão escassos atualmente, e cola-

boram para o enriquecimento cultural do país.  
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