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Você já deve ter ouvido falar sobre como a música pode influenciar positivamente a vida das 

pessoas, como ouvir música clássica acalma bebês, melhora o comportamento de crianças 

autistas, ajuda crianças com déficit de atenção ou auxilia na diminuição da dor em crianças 

em estágio terminal. Ou então como algumas pessoas preferem estudar ou ler alguma coisa 

escutando uma música de fundo.  

De fato, nos últimos anos tem crescido o número de pesquisas científicas realizadas para 

desvendar a relação da música com o nosso cérebro graças ao avanço das pesquisas 

neurocientíficas. Técnicas como imagem por ressonância magnética (IRM) e a IRM 

funcional tem auxiliado para ter uma visão a respeito da correlação de certas áreas 

cerebrais ativadas com a percepção musical com a função cerebral. A eletrocefalografia 

(EEG) e a análise de potenciais evocados relacionados a eventos (PE) também são 

ferramentas importantes para esse estudo, estes, por sua vez, relacionados ao 

processamento da informação musical. 

Essas pesquisas procuram entender cada vez mais a fisiologia cerebral e o estado emocional 

ao ouvir alguma música para poder, por exemplo, auxiliar na musicoterapia em 

determinadas doenças, como o autismo. Ou então como possibilidade para diminuir a 

ansiedade ou outros transtornos psíquicos. 

Quando ouvimos um som, várias áreas de nosso cérebro são ativadas em conjunto. O córtex 

pré-frontal, o córtex pré-motor, córtex somatosensorial, lobos temporais, córtex pariental, 

cerebelo e áreas do sistema límbico (como a amígdala e o tálamo) são as áreas normalmente 

ativadas, e trabalham desde na percepção do som até no reconhecimento consciente do que 

se está ouvindo. Através de estudos de neuroimagens, por exemplo, descobriu-se que o 

córtex temporal é particularmente importante na percepção da melodia. Já o ritmo é 

processado por outras áreas, dentre elas o cerebelo. Enfim, todo o nosso cérebro atua em 

conjunto para podermos ouvir e reconhecer algum som musical. Ou seja, a 

interdependência de cada hemisfério de nosso cérebro se mostra ainda mais importante 

quando há o processamento da música. 

Viviane Cristina da Rocha e Paulo Sérgio Boggi, ambos da Universidade Prebiteriana 

Mackenzie, publicaram em 2013 na Revista Acadêmica de Música, um artigo sobre “A 

Música por uma óptica neurocientífica”, estabelecendo relações entre música e algumas 

áreas específicas, como a emoção, memória e neuroplasticidade (*). 

Na relação entre a música e as emoções, há um conhecimento popular bem antigo. Platão, 

filósofo e matemático grego, em sua obra A República, sua obra central que tem como tema 

a justiça, já nos mostra que a impressão de traços morais em indivíduos pode vir a partir de 

experiência musical. De fato, essa questão é conhecida, mesmo que inconscientemente, por 

todos. Uma prova disso é escolhermos um estilo musical de acordo com nossos 

sentimentos. Se estivermos alegres, colocamos uma música mais rápida com uma 

frequência fundamentalmente alta. Por outro lado, se estamos tristes, tendemos a escolher 

uma música mais devagar e baixa. Em um momento de raiva, uma música bem alta e com 

gritos. E assim sucessivamente. 

A música também pode ajudar na memória. Estudos revelaram que ela tem uma capacidade 

de ampliar nossa memória para textos, por exemplo (uma boa notícia para aqueles que 

http://blog.sbnec.org.br/author/chpereira/


curtem um som baixo na hora de estudar!). Entretanto, na questão música e memória, 

embora saibamos que ela ajuda nesse quesito, pesquisas ainda estão sendo realizadas de 

forma a nos ajudar a entender como exatamente a música pode aumentar nossa memória 

textual.  

A neuroplasticidade também é influenciada em músicos. Em estudo comparativo, 

observou-se que há um maior volume do córtex auditivo, maior concentração da massa 

cinzenta no córtex motor, maior corpo caloso anterior em relação aos músicos sobre os não 

músicos. Tais mudanças também são influenciadas pela idade em que se começou a estudar 

música. Entretanto, experimentos paralelos estão em andamento para descobrir se essa 

transformação na neuroplasticidade é dada pelo estudo da música ou por uma pré-

disposição antes do estudo. 

Kathleen Evanovich Zavotsky, do Hospital Universitário Robert Wood Johnson, em 2014 

publicou um artigo chamado “The Effects of Music on Pain and Anxiety During Screening 

Mammography”, que, em uma tradução livre seria ‘Os Efeitos da Música na Dor e na 

Ansiedade durante o Exame de Mamografia’, teve como principal motivação a quantidade 

anual de diagnóstico de câncer de mama (**). 

Muitas pacientes no exame feminino para a prevenção do câncer de mama (o câncer que 

mais mata as mulheres no Brasil) fazem o exame de ultrassonografia, bem como 

diagnóstico rápido e maiores chances de cura. Entretanto, muitas mulheres não fazem esse 

exame pois, segundo elas, sentem insegurança, medo, ansiedade, dor, preocupação e falta 

de confiança nos profissionais da saúde. 

Kathleen usou, então, o método de musicoterapia para ver se as pacientes se sentiam mais 

confortáveis durante o exame. Como resultado, descobriu-se que a música não influencia 

muito na dor durante a ultrassonografia, mas sugeriu um potencial de diminuição na 

ansiedade.  

Esse resultado, portanto, pode ser muito revelador. Se a ansiedade pode ser diminuída com 

o uso da musicoterapia, pode-se abrir portas para a diminuição de uso de psicotrópicos 

(remédios de depressão e ansiedade) na população em geral.  

Por outro lado, a não-existência de uma diminuição de dor com a musicoterapia durante o 

exame de ultrassonografia não significa que ela não diminua a dor em outras áreas. Lenice 

Aparecida Giannoti, publicou um artigo intitulado “Musicoterapia na dor: diferenças do 

estilo jazz e new age”, confirmando que a musicoterapia pode sim funcionar para a 

diminuição da dor e que o estilo new age consegue atingir essa diminuição em 100% dos 

pacientes, bem como aumento de 50% na sensação de bem-estar e alivio da dor em um 

período de oito horas (***). 

Se a musicoterapia é eficiente em dores crônicas, mas não eficiente nas agudas, poderia 

então ela ser eficiente em ansiedade momentânea e não nas patológicas? São questões que 

ainda precisam ser respondidas pelos cientistas.  

Embora a neurociência já tenha respondido muitas questões sobre a relação da música com 

o cérebro, muitas questões como estas estão em aberto. A musicoterapia, com esses 

achados neurocientíficos, tem realizado muitas melhoras. Mas, para que essa terapia seja 

mais eficaz e concreta, os cientistas têm um longo caminho a percorrer.  
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