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Podemosaquiabrangerduasvertentesna peÍspêctiva
de um
educador,
formadorou coordenador
do professor,
grupo:
dê um instrumento
I . A curaatÍavésdo ensinâmento
em si.
2. A curautilizandotodasas estruturasmusicais,sem
que paraissosejânecessário
ter qualquertipo de
mnhecimentomusicalmasantesser capacitado
quê permitaentendere sêntir
mm umasensibilidade
de ajuda,
daquelesque necessitam
a necessidade
curainterior(dasemoçóes).
nomeadamente
No quediz respeitoao pontoí, aprendeÍum
musicalaliviaa tensáo,melhoraa saúde
instrumento
do
canalizaas têndências
de doentespsiquiátricos,
do abusode substãncias,
suicidio,da marginalidade,
paracomportamentos
maissaudáveis,O envolvimento,
principalmente
e jovens,
de crianças,adolescentes
musicais,torna
de disciplinas
coma aprendizagem
com
em envolver-se
essaspessoasmaisinteressadas
assim,em grande
afastando-as
ocupaçõesconstrutivas,
auto-destÍutivos
e ocupações
medida,de interêsses
marginaise nocivasà sociedade.
formador
Estána mãodo educador,sejaele professoÍ,
de um grupo,utilizara disciplinamusical
ou coordenador
(sejaâprendizagem
ou outra,individual
de instrumento
de
ê a capacidade
ou em grupo),ter a sensibilidade
alémde ensinara técnicaespeciÍicada disciplinaque
parase
lêcciona,tambémutilizaressaoportunidade
psicolôgicas
e emocionais
aperceberdas necessidades
do seu educando.SeÍátantomaisatingidaa sua missão

(e nÕO sÓ...)

de ensinar se conseguirjuntar o ensinamentoda técnica
e utilizálo também como meio de cura interior
No que diz respeito ao ponto 2, podemos destacar uma
'musicoterapia",que de
disciplinaque tem o nome de
alguma Íorma se pode considerarrecente,mas que
tem sido expandidarapidamentemmo forma de terapia
com o propósitode atender a necessidadedo paciente,
ou melhor,daquele que por razões divêrsastem a sua
auto-estimae equilíbriointeriorameaçados. Poderão
ser causa desse desequilíbrio,a solidão por diversas
razões, nomeadamenteprovocadapor abandono
familiar,exclusão racial e/ou abandono ou exclusão por
quaisquer razões, entre outras causas.
Esta disciolinaDodeser utilizâdaem diversas
rêalidades,podendoter um papel muito relevantenuma
área de actuaçãoampla em todas as idades. Mais
concretamenteem relação a criançâs e adolescentes,
esta disciplinanão só pode ser útil naquiloque foi
referidono parágrafoanterior,mas também na vertente
Dreventiva.
Como exemplo,temos a estimulaçãopara bebés e
pÍé-natal,tratamentode adolescentescom problemas
de almolismo e abuso de dÍogas, tratamentosde
Íeabilitaçãoaplicadosa pessoas com os diversos
tipos de deÍiciência,tais mmo a motoÍa, sensoriais,
abarcando invisuais,surdos-mudos,e problemasde
autismo,podendo ser utilizadotambém com crianças
e adolescentescom problemasde aprendizagemumâ
vez que aumenta a concentração,o equilíbÍio e favorece
a disciplinapor meio da relação construtivada música
'Ïacilita
Esta terapia tem um caráctertão abrangenteque
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a músicaescolhidaparaacompanhar
estasfestase
convíviosde adolescentes
e jovens,é escolhidacom
propósitos
que levamà degradação
e destruiçãodo ser
humano,podendoresultardai diÍÌculdade
de memória,
tantovêrbalcomovisual,dificuldade
de tomardecisões,
impulsividade
e perdado autocontrole,ataques
de pânico,recorrências
de paranóia,alucinaçÕes,
despersonalização
e depressãoprofunda.

a comunicação,
aprendizagem,
expressão,organização
e atendeàs necessidades
físicas,emocionais,
mentais,
(de acordocoma Comissáode
sociâise cognitivas"
PráticaClínicada FederaçãoMundialde Musicoterapia).
Interessantê
seráagoradebruçar-nos
brevesmomentos
sobreumaperspectiva
diferênte:aquelado ouvinte
da "música",aquelaque incluitodoo ser humano
quede umaformaou de outraouvemúsica.Tal
como
qualquercoisaexistenteà faceda tena, a músicapode
servirparaajudar,prevenir,melhorar.Ou seja,para
atingirinteressesnobres.Ou podeservirparadestruir,
paraa marginalidade,
agravaÍsituações,encaminhar
enfim,tornardestrutivas
condutasquepoderiamser
parao bempÍóprioe
aprimoradas
e encaminhadas
comum.Talcomoo dinheiropodeser bomou maude
acordocoma formaqueé utilizado.nãosendoele a
causados malesmassim a formacomoé ulilizado,
assimtambémé a música.Dêformaalgumaa musicaé
malditamaspoderátrazermalefíciosa quemse utilizar
delade formaerrada,e trarágrandesbenefíciosse
usadaparaprosseguirpaz,harmonia,cura,e tudoo
queé bom parao organismohumano.Vejamosalguns
exemplosde comoa músicapodeser usadaparao bem
ou parao mat.
Umexemplode comoa músicapodeaiudara
destruiro ser humano:Muitasdas festas"raves",
por adolescentes
frequentadas
actualmente
e jovens,
por músicaelectrónica
sãoacompanhadas
ou outra,
masescolhidade propósitoparaacentuaro efeito
queas
da euforiae bem-estar,
aindaquetemporário,
drogas,nomeadamente
ecstasy.proporcionam
aos seus
consumidores.
As drogascomoa ecstasyfazemcom
quea pessoaqueestásob o seu efeito,se sintamuito
sociável,comumavontadeincontrolável
de conversar,
teÍ contactofísim comoutraspessoas,Íicandocoma
sua auto-estima
temporariamente
elevada.Portanto,
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Umexemplode comoa músicapodeajudara melhorar
o ser humano:"Ouvirum poucodê músicajazzantes
de deitar,ajudaa ter uma boanoitede sono,pelo
menosé o que adiantaum estudolevadoa cabopor
umaequipada Universidade
de Taiwan',estudoesse
problemas
efectuadoa 60 pacientesque aprêsentavam
em conseguirdormir.Aindasegundoos especialistas,
ouvirmúsicajazz provocamudançasfísicasqueajudam
ao sonodescansado,
incluindoum ritmomaisbaixode
respiraçãoe dos batimentos
cardiacos.
podiamoptarpor escolher
No estudo,os voluntários
músicaque ia desdeo jazz à músicafolclórica,
passandopelosomdas orquestrassinfónicas.As
pessoasdo grupoqueouviammúsicacrmunicaram
umamelhorade 35%no seu sono,incluindouma
noitemaislongae menoresdisfunçóesduranteo dia.
Os quese sentirammaisajudadosforamaqueles
diagnosticados
comdepressão.Doençacaracterizada
por afectaro êstadode humordeixandoa pessoanum
estadopredominante
de tristeza.resultadomuitas
vezesdê stress,estilode vidacom problemasque
levama pessoaa tornar-sefrequentemente
deprimida,
acontecimentos
comocrisese separações
conjugais,
mortena família,clima,entreoutros.Tudoistoresulta,
muitasvezes,na dificuldade
em conseguirdormirou
ter um sonotranquilo.Estes,duranteo estudofeito,
conseguiram
dormire ter sonostranquilostornandose pessoasmenostristesê por consequência
menos
dadasà deDressão.
Concluí-sepois,quêa músicatem a capacidade
de dar
vidae a capacidade
de matâr,istodependerádas mãos
quea utilizame da formacomoé utilizada. -:
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