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Motivada por expe-
riências pessoais e 
preocupada em não 

vê-las se repetir em outras 
pessoas, a mestranda da 
pós-graduação em Música 
da Escola de Música e Ar-
tes Cênicas da UFG, Grazie-
la Panacioni, realizou uma 
pesquisa em que buscava 
encontrar formas de com-
bater o estresse identificado 
nos estudantes de gradua-
ção da UFG. Os estudos fo-
ram produzidos por meio de 
sessões de Musicoterapia. 
Foram realizados dez en-
contros semanais com par-
ticipação de sete estudantes 
da graduação e dois da pós-
-graduação. O trabalho foi 
realizado sob a orientação 
da professora Claudia Re-
gina de Oliveira Zanini, na 
linha de pesquisa Música, 
Educação e Saúde, do mes-
trado em Música da UFG.

Os resultados da pes-
quisa foram publicados na 
Revista OPUS, da Associa-
ção Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Músi-
ca, em junho de 2012, no 
artigo “Musicoterapia na 
promoção da saúde: contri-
buindo para o controle do 
estresse acadêmico”.

Graziela Panacio-
ni explica que cada ses-
são tinha a duração de 60 
a 90 minutos. “Por meio 
das experiências musicais 
de audição, improvisação, 
re-criação e composição 
musicais, os participantes 
vivenciaram meios de en-
frentamento às principais 

Musicoterapia ajuda a controlar 
o estresse entre graduandos
Artigo publicado por Graziela Panacioni relata experiência positiva 
de ações musicoterápicas para o controle do estresse entre estudantes de graduação

que focam o problema bus-
cam modificar a relação da 
pessoa com o meio externo, 
dando ênfase nas causas 
do estresse. Já as estra-
tégias de enfrentamento 
focam na resposta emocio-
nal de quem se estressa, 
visando adequar à reação 
emocional. Graziela Pana-
cioni explica que “quando 
o fator que leva ao estres-
se mostra-se como passível 
de mudança ou superação, 
geralmente o foco no pro-
blema é mais utilizado. En-
tretanto, quando a situação 
já foi avaliada e, mesmo 
assim, são consideradas 
poucas possibilidades de 
mudança, há maior pro-
babilidade de focar-se na 
emoção”.

Resultados - De acordo 
com a autora, durante as 
sessões os temas tratados 
se relacionavam à ansieda-
de, sonorização de fatores 
estressores e não estresso-
res, autoconhecimento, for-

situações geradoras do es-
tresse acadêmico”, ressalta 
a mestranda. Essas experi-
ências, somadas a um le-
vantamento prévio sobre as 
principais queixas do gru-
po, nortearam a pesquisa 
da pós-graduanda. 

Graziela Panacioni 
destacou que os principais 
pontos de reclamação dos 
estudantes de graduação 
estão ligados à dificuldade 
de aprendizagem, dificulda-
de de memorização, proble-
mas familiares, ansiedade  
(por causa das avaliações), 
dificuldade de falar em pú-
blico, insatisfação com o 
curso, dificuldade nos rela-
cionamentos interpessoais 
(namoro e amizades), au-
tocobrança, falta de tempo. 
A pesquisadora afirma que 
essas queixas correspon-
dem a aspectos que têm 
sido frequentemente rela-
tados em outros estudos, 
como aspectos geradores 
de estresse em estudantes.

Som e ritmo - “Para a re-
alização do trabalho, foi 
considerado também o his-
tórico sonoro-musical de 
cada participante, utilizan-
do-se como recursos  a voz 
e instrumentos musicais 
de percussão, tais como:  
pandeiro, ganzá, atabaque, 
metalofone, bongô, choca-
lho”, acrescentou a pesqui-
sadora.

De acordo com o es-
tudo, no processo de en-
frentamento ao estresse 
há duas ações possíveis: 
focar no problema e focar 
na emoção. As estratégias 

talecimento da autoestima 
através do reconhecimento 
das qualidades: eu comi-
go, eu com o outro e eu e 
o tempo. 

O que chamou a aten-
ção na pesquisa foi o fato 
de que o nível de estresse 
entre mulheres se mostrou 
maior que entre homens. 
Graziela conta que algu-
mas pesquisas apontam 
que a possível causa des-
se maior estresse feminino 
se dá pela sobrecarga  de 
tarefas e pela tripla jorna-
da de trabalho, que levam 
as mulheres a se esforçar 
mais para cumprir  as suas 
funções regulares de espo-
sa, mãe e profissional. “Em 
relação ao fato de, além 
dessas atividades, ainda 
cursar uma pós-gradua-
ção,  pode-se ressaltar um 
panorama que se configura 
como uma  quarta jornada, 
já que além de manter os 
referidos papéis,  existe o 
investimento profissional 
com o treinamento, que 

possui  suas exigências es-
pecíficas”, comenta Grazie-
la Panacioni.

Os resultados de-
monstram que as sessões 
de Musicoterapia se mos-
traram positivas, já que 
ao final do processo houve 
uma tendência à diminui-
ção de todos os sintomas 
de estresse apresentados 
pelos participantes. “Du-
rante o processo musicote-
rapêutico, os participantes 
desenvolveram o autoco-
nhecimento e o enfrenta-
mento do estresse de forma 
gradativa. Graziela ressal-
ta que “houve ampliação 
da auto expressão e maior 
liberdade para os partici-
pantes verbalizarem suas 
dificuldades pessoais e an-
gústias relacionadas à vida 
acadêmica”. Assim, foi pos-
sível concluir que a Musi-
coterapia se mostra como 
aliada no combate ao es-
tresse entre os acadêmicos, 
refletindo em qualidade de 
vida e promoção da saúde.

Notas musicais: Divulgação


