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Eficaz entre autistas
Uma pesquisa publicada no perió-

dico científico Empirical musicology
review relatou a base cognitiva da
emoção por meio da música. O artigo
explica que a codificação do tom de
uma sonoridade forma a base para o
reconhecimento das emoções. Essa hi-
pótese explica porque pessoas com au-
tismo, que têm falta da habilidade de
perceber e interpretar sinais afetivos,
são capazes de processar o afeto por
meio da música.

Para saber mais

A música pode
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Os sons da superação

Stella usa o 
canto nas sessões 

de terapia em
grupo

Em tratamento
contra o câncer,
Conceição recorre à
música sempre que
sente muitas dores 
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A
ntes mesmo de falar, Lorenzo
cantava. “Àquela época, eu até
assustei porque foi um canto
bonito e afinado”, lembra Áurea

Daia Barreto, a mãe do menino de 9
anos. Aos 3, Lorenzo foi apresentado à
musicoterapia como uma forma de en-
frentamento ao autismo. Desde então,
“não vive sem um instrumento na
mão”. As sessões são guiadas pela aten-
ção e pelo interesse que ele demonstra
por instrumentos de percussão espa-
lhados dentro de uma sala colorida.
Nesse universo musical, o garoto dedi-
ca o tempo a quase todos os objetos
dispersos no chão e, assim como diz a
mãe, prova que já nasceu com uma
certa inclinação à sonoridade. O que
parece uma grande brincadeira é uma
terapia que está se mostrando eficaz
no desenvolvimento de Lorenzo.

“O principal objetivo desse traba-
lho é conseguir a atenção comparti-
lhada”, considera Clarisse Peres, que
trabalha na área de musicoterapia e
autismo há cinco anos. “A música sem-
pre convoca uma interação. 

De modo geral, não dá para fugir do
apelo da música. Deixar de ouvir é
muito difícil. A música tem essa capa-
cidade de chamar a atenção. Nesse
sentido, para crianças que têm ten-
dência a ficarem isoladas, as chances
de conseguirem contato aumentam
bastante.” Na casa de Lorenzo, o tra-
balho com a música continua. Áurea
acompanha as ideias do filho, interage
com ele diariamente e se orgulha dos
avanços conquistados. “No Dia das
Mães, ele fez uma apresentação na es-
cola e tocou o bangô, que é o instru-

“Já que indivíduos com autismo
são capazes de reconhecer emoções da
música, mas são incapazes de proces-
sar informação das vozes e faces, é vá-
lido mencionar que um sistema de res-
posta emocionalmente global pode ser
possível, consistente com as descober-
tas de que podem existir módulos de
reconhecimento de emoções separa-
dos”, considera Neha Khetrapal, pro-
fessora da Universidade de Bielefeld,
da Alemanha.

mento preferido dele”, lembra
A terapia com música, no entanto,

não é uma opção apenas para crian-
ças. A bancária e blogueira Stella De
Domenico afirma que nunca a procu-
rou como tratamento: “Ela que veio
até mim”. Participante de um grupo de
terapia tradicional, ela recebeu um
convite diferente da psicóloga: utilizar
a voz para resolver as questões inter-
nas. “Geralmente, cada um fala o que
quer durante a sessão. Alguns querem
trabalhar o medo, a angústia, mas ca-
da um propõe o que fazer”, conta Ste-
lla. A partir dos pontos abordados, o
grupo reage com sons. “Podemos can-
tar qualquer coisa. Durante a sessão, a
musicoterapeuta nos questiona e va-
mos respondendo aos estímulos da
música e da imagem”, relata Stella.

Segundo a bancária, os sons trazem
uma memória emotiva muito forte.

“Com a música e a terapia, atingimos
mais rapidamente nossas emoções. É
melhor do que quando estamos ape-
nas falando de algumas questões que
temos. Você acaba cantando triste,
com raiva, rindo ou chorando. Canta-
mos para identificar e ajudar uns aos
outros a colocar as emoções para fora”.

Sentimentos contidos

Erci Kimilo Inokuchi, musicotera-
peuta do grupo do qual Stella faz par-
te, trabalha com um método diferen-
ciado. Tendo a música erudita como
base, o trabalho conhecido como ima-
gens guiadas e música (GIM, na sigla
em inglês) consiste na audição de sons
pré-selecionados e organizados em
programas. As sessões são divididas
em temas, que trabalham questões de
perda, depressão, estresses, enfermi-

dades e outros estados patológicos.
“A estrutura da música clássica mo-

biliza componentes psicodinâmicos,
permitindo que a pessoa enfrente e
supere as situações mais difíceis de
maneira segura e confiante. Favorece
e possibilita desbloquear sentimentos
arraigados, resgatar memórias remo-
tas, modificar estados de consciência
e minimizar situações de dor, entre
outros benefícios”, explica Inokuchi.

O musicoterapeuta Bruno Fortes
conta que, durante uma sessão, é pos-
sível romper o bloqueio da emoção
por meio da música. “A terapia ajuda
na expressão de um afeto contido.
Quando acordamos e estamos pen-
sando em uma música, por exemplo, é
interessante analisar o significado de-
la porque, na maioria das vezes, o in-
consciente está querendo mostrar al-
guma coisa que está acontecendo.”

Refúgio

Conceição Aparecida Guedes, apo-
sentada, descobriu que tinha câncer
há dois anos e encontrou um refúgio
na música. A doença que atingiu em
um primeiro momento o endométrio
se espalhou para o fígado. Ela foi enca-
minhada para o tratamento de qui-
mioterapia no Hospital Universitário
de Brasília (HUB). Durante um dia, ao
entrar no consultório médico, foi sur-
preendida com a notícia de que a dose
da quimioterapia seria mais forte. Na
mesma sessão, uma surpresa, relatada
pela paciente em uma crônica. “En-
quanto escrevo, acaba de entrar um ra-
paz bem vestido, de voz doce e suave
com um violão. O nome dele é Alan e
ele faz isso todas as quartas-feiras. Para

mim, ele não é simplesmente um vo-
luntário para distrair os doentes e sim
alguém muito especial, aliviando as
dores dos outros com canções. Podem
crer: enquanto ele canta, viajo nas le-
tras das canções e me eternizo ao som
suave e gostoso de sua voz”, descreveu
Conceição, em abril deste ano.

Naquele dia, ela pediu a Alan para
que cantasse a música Iolanda ,  de
Chico Buarque. “Essa canção ninou o
meu namoro com o Paulo e tenho
grandes e belas recordações daquela
época. É isso, a música nos leva a revi-
ver e também a viver momentos que
para sempre ficarão em nossas memó-
rias”, relata. Para Conceição, quando
Alan canta, a quimioterapia, de algu-
ma maneira, fica em segundo plano:
“Enquanto escuto o Alan cantar, me
imagino à beira da praia, sentada, já
num fim de tarde, sentindo um aroma
gostoso e um vento suave em meu ros-
to” conta a aposentada, que passou a
escutar música em casa quando sente
dores muito fortes.

O trabalhado feito no HUB faz parte
do projeto Música nos Hospitais, cria-
do em 2006 pelo Laboratório Sabin,
onde o músico Alan Cruz trabalha.
“Quando toco, as pessoas cantam co-
migo. Eu vejo que faço a diferença na-
quele momento de dor”. Em dezem-
bro, Alan lançará o CD Remédio musi-
cal, com outros dois músicos, com-
posto pelas músicas cantadas pelo trio
no HUB. “A música tem o poder de
mudar o estado de espírito de uma
pessoa e tira ela de um momento tris-
te, trazendo a lembrança de uma fase
alegre da vida”, explica Alan, que pla-
neja, no próximo ano, estudar musico-
terapia.

Instrumentos musicais ajudam no desenvolvimento de Lorenzo Barreto, que é autista. O menino de 9 anos é estimulado pela mãe (D) e pela musicoterapeuta (E)
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  9 out. 2012, Seudinheiro, p. B-9.




