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PROJETO 
 
Música e saúde mental: um estudo comparativo no campo da experiência 
musical entre estudantes do Conservatório Estadual de Música Lobo de 
Mesquita (Diamantina/MG) 
 
RESUMO 
Contexto: A música nos leva a experimentar sensações capazes de influenciar nosso bem-
estar. A experiência musical é um caminho eficiente para intervenções na promoção de saúde 
mental, isto é, além da estética, pois evoca sensações e provoca sentimentos, estudar música 
estimula habilidade de comunicação (linguística e metalinguística), auxilia as relações 
socializantes em grupos diversos e diversificados, melhoram as relações sociais, torna o 
estudo mais prazeroso, estimula o raciocínio, dentre outros. Objetivo Geral: Caracterizar 
como a experiência musical pode ser um fator de proteção para a saúde mental de estudantes 
adultos do CEMLM. Objetivos específicos: a) Identificar o nível de experiência musical dos 
estudantes do CEMLM; b) Indicar como o nível de experiência musical se relaciona com os 
níveis de depressão, estresse e ansiedade. Sujeitos e métodos: Pretende abordar 
estudantes de música do Conservatório Estadual de Música Lobo de Mesquita. A pesquisa 
se dará em duas fases. A primeira é a aplicação de dois instrumentos: o Inventário de 
Ansiedade Traço (IDATE-T) e O questionário DASS-21 (Depression, Anxiety and Stress 
Scale) a todos os estudantes da educação musical e curso técnico maiores de 18 anos que 
se tornarem elegíveis para esse estudo e se voluntariarem a participar. A segunda fase 
consistirá em aplicar a versão portuguesa do Brief Music Experience Questionnaire (Brief 
MEQ), que tem como objetivo detectar o papel da música na vida dos sujeitos, a intensidade 
e profundidade da relação dos sujeitos com a música. Hipótese Principal: Assim, esta 
pesquisa será realizada a partir da perspectiva dos estudantes de instrumentos musicais a 
partir das experiências musicais. A hipótese é que os sujeitos que têm altas experiências 
musicais apresentam menores possibilidades de apresentar depressão, estresse e ansiedade 
de algum tipo. Os participantes da pesquisa ao aceitarem responder os questionários deverão 
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que o mesmo seja assinalado e 
armazenado como documentação da pesquisa. 
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PROJECT 
 
Music and mental health: a comparative study in the field of musical experience 
among students of the Lobo de Mesquita State Conservatory of Music 
(Diamantina/MG) 
 
ABSTRACT 
 
Context: Music leads us to experience sensations that can influence our well-being. 
The musical experience is an efficient way for interventions in mental health 
promotion, that is, beyond the aesthetic, because it evokes sensations and provokes 
feelings; studying music stimulates communication skills (linguistic and 
metalinguistic), helps socializing in various and diversified groups, improves social 
relationships, makes studying more pleasurable, stimulates reasoning, among others. 
General Objective: To characterize how musical experience can be a protective 
factor for the mental health of adult CEMLM students. Specific objectives: a)- To 
identify the level of musical experience of CEMLM students; b)- To indicate how the 
level of musical experience relates to levels of depression, stress, and anxiety. 
Subjects and methods: The subjects approached in this research will be the music 
students from the Lobo de Mesquita State Conservatory of Music. The research will 
take place in two phases. The first is the application of two instruments: the Trait 
Anxiety Inventory (IDATE-T) and the DASS-21 (Depression, Anxiety and Stress Scale) 
questionnaire to all music education and technical course students over the age of 18 
who become eligible for this study and volunteer to participate. The second phase will 
consist of applying the Portuguese version of the Brief Music Experience 
Questionnaire (Brief MEQ), which aims to detect the role of music in the subjects' lives, 
the intensity and depth of the subjects' relationship with music. Principal hypothesis: 
Therefore, this research will be conducted from the perspective of musical instrument 
students from musical experiences. The hypothesis is that subjects who have great 
musical experiences are less likely to have depression, stress, and anxiety of some 
kind. When the research participants agree to answer the questionnaires, they must 
sign the Free and Informed Consent Form, so that it can be marked and stored as 
documentation of the research. 
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