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Resumo: Na sociedade contemporânea, precisamente nesse período 

pandêmico, temos percebido um grande aumento nos índices de transtornos 

mentais viabilizados pelo isolamento social dos sujeitos ocasionados pela Covid-

19. Dentro dessa perspectiva, podemos citar problemas tais como a ansiedade, 

a depressão e o estresse causados pelo acúmulo de energias pelo fato de 

termos tido uma redução de serviços nas nossas rotinas diárias. Este trabalho 

tem como objetivo a reflexão sobre a experiência exitosa com a musicoterapia, 

que é uma técnica utilizada em pacientes para tratar de transtornos mentais, 

enquanto meio de combate aos problemas já citados acima. Desse modo, 

elegemos os seguintes objetivos específicos para este fazer: Levar o ensino da 

música, por meio remoto, às crianças e jovens do município, objetivando 

melhorar a saúde mental desses sujeitos, enquanto forma de distração e 

alimentação da produtividade, além de incidir no desenvolvimento e 

aprendizagem escolar; Estender à comunidade a possibilidade do ensino da 

música com vistas à formação de orquestras ou fanfarras locais visando à futura 

promoção de empregos em eventos que possam requerer a participação dos 

mesmos; Transformar o ensino da música em uma forma de minimizar o impacto 

dos transtornos mentais, ante a pandemia de Covid-19. Com esta pandemia, 

vimos as dificuldades em ministrar aulas presenciais de regência musical, mas 

sempre com o desejo de levar a música e o ensino da mesma a todos que 

quisessem e estivessem dispostos a recepcionar tais orientações a partir da 

formação de uma turma on-line. As aulas de música vêm apresentando 

resultados satisfatórios em relação ao desenvolvimento social e mental dos 

envolvidos, além de agregar conhecimento e valores aos mesmos nesse período 

pandêmico. Em tempos tão difíceis, acreditamos que toda forma de ajuda ao 

próximo é válida, ainda que a distância, mas elevando o desejo de viabilizar 

valores como a empatia e a preocupação com a saúde mental do próximo. Em 

síntese, valendo-se da proposta que foi evidenciada, notamos que os avanços e 

as pretensões de atingir positivamente nosso público conseguiram lograr êxito e 
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seguirão firmes no sentido de estender tais intenções para outros públicos, 

inclusive outras comunidades que desejarem participar. 
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