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Todo mundo tem uma canção,
a qual não é canção alguma:

é um processo de cantar,
e quando vocês cantam,
vocês sabem onde estão.

John Cage



RESUMO

AVILA, D. C. A musicalidade comunicativa das canções: um estudo sobre a identidade sono-
ra de crianças com autismo. 2016. 248 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Psicologia, Universi-
dade de São Paulo, São Paulo, 2016.

O manejo clínico das instâncias constitutivas da subjetividade por meio da música tem encon-
trado na identidade sonora um de seus eixos centrais. Ao mesmo tempo, diversas aplicações te-
rapêuticas têm fundamentado sua justificativa na teoria da musicalidade comunicativa, que
considera a capacidade de produzir e reconhecer as formas e qualidades expressivas no tempo
que caracterizam e imprimem sentido aos sons como o fundamento das interações sociais,
mesmo nas etapas iniciais do desenvolvimento. Apoiando-se na ideia de que crianças com au-
tismo conservam tal capacidade, não obstante os problemas comportamentais, sociais e de lin-
guagem, dispositivos que empregam a música com finalidades terapêuticas vêm apresentando
resultados benéficos a essa população. Esta pesquisa pretendeu avaliar se a musicalidade da cri-
ança com autismo pode ser abordada com fins terapêuticos pelo uso de canções que se relacio-
nem com sua identidade sonora e instaurem um campo possível para o surgimento de movi-
mentos expressivos e de interação social. Para tanto, realizou-se uma oficina terapêutica com a
participação de cinco crianças entre quatro e nove anos, durante um ano, com frequência se-
manal e duração de uma hora, em um total de 20 sessões. Os procedimentos empregados fo-
ram a improvisação musical, o jogo musical e recriação de canções. As sessões foram registra-
das com câmera de vídeo e segmentos foram selecionados e microanalisados, sendo posterior-
mente descritos em linguagem verbal, partituras musicais e gráficos de análise acústica, incor-
porados a estudos de caso individuais que utilizaram as categorias da Avaliação Psicanalítica
aos 3 anos como indicadores clínicos. Simultaneamente, realizou-se um levantamento biblio-
gráfico sobre livros, artigos de periódicos, teses e dissertações acadêmicas que incluíssem os te-
mas pesquisados, resultando em uma revisão narrativa de estudos em um amplo escopo de dis-
ciplinas. A pesquisa indica que a música e as canções produzem efeitos terapêuticos em crian-
ças com autismo, que os mesmos podem ser compreendidos em suas dimensões intrapsíquica,
intersubjetiva e sociocultural. A oficina de música contribui também para o desenvolvimento
da função psíquica da voz e a flexibilização do desenvolvimento de células musicais em moti-
vos e figuras mais complexos. Também gera possibilidades de imitação, sincronização e coor-
denação de movimentos, facilitando a interação social entre seus participantes. Uma das dinâ-
micas que produziram engajamentos sociais mais intensos foi a construção em grupo de narra-
tivas a partir de ideias musicais e temáticas trazidas pelas crianças. Além disso, a música teve
um efeito mais eficiente que ordens, pedidos e reprimendas verbais na contenção dos movi-
mentos agitados e agressivos de algumas crianças. Assim, a hipótese foi parcialmente compro-
vada, tendo em vista os diversos movimentos expressivos e de interação social evidenciados.
Por outro lado, a noção teórica de que esses processos se orientam em torno do conceito de
identidade não foi sustentada pela presente pesquisa, já que os movimentos de constituição
subjetiva mais importantes verificados na parte empírica poderiam ser traduzidos como pro-
cessos de identificação, e não de expressão de identidades.

Palavras-chave: Autismo. Música. Identidade.



ABSTRACT

AVILA, D. C. The communicative musicality of songs: a study on the sound identity of chil-
dren with autism. 2016. 248p. Thesis (Ph.D. Degree) – Instituto de Psicologia, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2016.

The clinical management of the constitutive instances of subjectivity through music has found
in sound identity its central axis. At the same time, a number of therapeutic applications have
based their justification upon the theory of communicative musicality, which considers the
ability to produce and recognize the shapes and expressive qualities in time that characterize
and provide sense to sounds as the foundation of social interactions, even in the early stages of
development. Relying on the idea that children with autism retain this ability, despite the be-
havioral, social, and language problems, devices that use music for therapeutic purposes have
shown beneficial outcomes for this population. This research aimed to evaluate whether the
musicality  of children with autism can be approached with therapeutic  purposes by using
songs that relate to their sound identity and introduce a possible field for the emergence of ex-
pressive movements and social interactions. To this end, a therapeutic atelier was organized
with the participation of five children aged between four and nine years, during one year, with
a weekly frequency and duration of an hour, for a total of 20 sessions. The procedures em-
ployed were musical improvisation, musical play and recreation of songs. The sessions were
recorded with a video camera and segments were selected and microanalyzed, being later de-
scribed in verbal language, musical scores and acoustic analysis graphics, embedded in individ-
ual case studies using the categories of the Psychoanalytic Evaluation After 3 years as clinical
indicators. Simultaneously, a bibliographic survey of books, journal articles, theses and aca-
demic dissertations that include the investigated subjects was performed, resulting in a narra-
tive review of studies on a broad range of disciplines. The research indicates that music and
songs produce therapeutic effects in children with autism, which can be understood in their
intra-psychic, inter-subjective and socio-cultural dimensions. The music atelier also contrib-
utes to the development of the psychic function of the voice and the flexibility of the develop-
ment of musical cells into motifs and more complex figures. It also generates possibilities for
imitation, synchronization  and  coordination  of  movements,  facilitating  social  interaction
among its participants. One of the dynamics that produced more intense social engagements
was the group construction of narratives from musical and thematic ideas brought by the chil-
dren. In addition, music had a more efficient effect than orders, requests and verbal reprimands
in containing the agitated and aggressive movements of some children. Thus, the hypothesis
was partially proven, in view of the many expressive movements and social interactions. On
the other hand, the theoretical notion that these processes are oriented by the concept of iden-
tity was not supported by this research, since the most important movements of subjective
constitution evidenced in the empirical part might be translated as identification processes,
not of identity expression.

Keywords: Autism. Music. Identity.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fotografias dos instrumentos construídos para a oficina …………………... p. 13

Figura 2 – Transcrição da canção de abertura e encerramento da oficina de música…... p. 14

Figura 3 – Ilustrações da disposição do grupo em roda na oficina de música………….. p. 16

Figura 4 – Encarte do disco distribuído aos participantes……………………………... p. 17

Figura 5 – Célula rítmica do jogo musical de apresentação dos nomes na oficina de 

música de 10/15/13………………………………………………………….p. 26

Figura 6 – Transcrição de trecho da recriação da canção “Banho é bom” na oficina de 

música de 17/05/13………………………………………………………….p. 29

Figura 7 – Transcrição de trecho da recriação da canção “Atirei o pau no gato” na 

oficina de música de 24/05/13………………………………………………p. 33

Figura 8 – Transcrição da recriação da canção “Thomas e seus amigos” na oficina de 

música de 06/07/13………………………………………………………….p. 34

Figura 9 – Transcrição do final da canção de abertura do desenho “Thomas e seus

amigos”………………………………………………………………………p. 34

Figura 10 – Transcrição da recriação da canção “Thomas e seus amigos” na oficina 

de música de 06/07/13…………………………………………………….p. 36

Figura 11 – Fotograma da sessão de 04/10/13…………………………………………. p. 38

Figura 12 – Transcrição da improvisação “Música Assustadora” na oficina de música 

de 06/07/13………………………………………………………………..p. 41

Figura 13 – Análise espectral e de pitch de uma vocalização de William na oficina 

de música de 14/06/13…………………………………………………….p. 44 

Figura 14 – Análise espectral, de intensidade e de pitch de trecho da canção 

“Cocoricó na oficina de música de 21/06/13……………………………... p. 48

Figura 15 – Ilustração de coreografia da canção “A dona aranha” na oficina de música 

de 17/05/13………………………………………………………………..p. 57

Figura 16 – Transcrição de segmento de improvisação na oficina de música de 

06/07/13…………………………………………………………………...p. 60

Figura 17 – Ilustrações da recriação da parlenda “Bruxa no castelo mal assombrado” 

na oficina de música de 07/06/13……………………………………….....p. 62



Figura 18 – Ilustrações da apresentação do motivo musical do filme “Tubarão”, na 

oficina de música de 06/07/13……………………………………………. p. 63

Figura 19 – Ilustrações do movimento de Pablo e William na oficina de música de 

06/07/13…………………………………………………………………...p. 64

Figura 20 – Ilustrações da recriação da canção “Os indiozinhos” na oficina de música 

de 23/08/13………………………………………………………………..p. 65

Figura 21 – Ilustração da recriação da canção de abertura da oficina de música de 

29/11/13…………………………………………………………………...p. 77

Figura 22 – Transcrição de recriação da canção de abertura da oficina de música de 

29/11/13…………………………………………………………………...p. 79

Figura 23 – Ilustração de coreografia da canção “Banho é bom” na oficina de música 

de 24/05/13………………………………………………………………..p. 84

Figura 24 – Ilustrações de coreografia na oficina de música de 24/05/13……………….p. 85

Figura 25 – Ilustração de coreografia de ciranda na oficina de música de 24/05/13…….p. 86

Figura 26 – Ilustrações de coreografia sobre tema do filme “Tubarão” na oficina de 

música de 08/09/13………………………………………………………..p. 86

Figura 27 – Ilustrações da coreografia da canção “Cocoricó” na oficina de música de 

29/11/13…………………………………………………………………...p. 91

Figura 28 – Análise espectral e de pitch de vocalização de Mathias na oficina de 

música de 24/05/13………………………………………………………..p. 92

Figura 29 – Carta escrita por Mathias no atendimento individual…………………….. p. 94



SUMÁRIO

 1. INTRODUÇÃO  1
 1.1.  Apresentação  1
 1.2.  Música e psicanálise  1
 1.3.  Música, corpo e movimento  4
 1.4.  A nota azul  5
 1.5.  A musicalidade comunicativa das canções  6
 
 2. METODOLOGIA 10
 2.1.  Revisão da literatura 10
 2.2.  Desenho de pesquisa 10
 2.3.  Participantes 11
 2.4.  Procedimentos 12
 2.5.  Registro e análise de filmes 17
 2.5.1. Microanálise 18
 2.5.2. Transcrições 20
 2.5.3.  Ilustrações 22
 2.5.4. Análise acústica e espectral 22

 3. ESTUDOS DE CASO 24
 3.1.  William 25
 3.2.  Pablo 54
 3.3.  Camila 70
 3.4.  Mathias 80

 4. DISCUSSÃO 96
 4.1.  Autismo 96
 4.2.  Palavra cantada 108
 4.3.  Música 126
 4.4.  Narrativa 142
 4.5.  Ritmo 153
 4.6.  Corpo 162
 4.7.  Imitação 168
 4.8.  Identidade 172 

 5. CONCLUSÃO 186

REFERÊNCIAS 211

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 231
                          E ESCLARECIDO
ANEXO B - TABELA DE CANÇÕES 233
ANEXO C - GLOSSÁRIO DE TERMOS MUSICAIS 234
ANEXO D - FAIXAS DO CD 236



1

1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar o emprego da música como recurso terapêutico

no tratamento de crianças com autismo. Mais especificamente, procura investigar os efeitos

que canções podem produzir em um dispositivo clínico dedicado a essas crianças, chamado

oficina de música. É um trabalho que pode ser lido por músicos e pessoas interessadas no tema

do autismo, mas que, por vincular-se às ações de psicólogos, educadores e terapeutas que lidam

com essa população, pode ser útil a esses profissionais, mesmo que contem com pouca ou ne-

nhuma instrução musical. Espera-se que, além de poder contribuir às práticas que dedicamos a

esses sujeitos com o objetivo de proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida, ele nos leve

a questionar os discursos e os conhecimentos que acreditamos contar para compreendê-los e

decidir o que pode ser melhor para eles. Contudo, antes de apresentarmos o estado atual da

pesquisa, sua metodologia e resultados, repassaremos a trajetória que a conduziu até aqui.

1.2. Música e psicanálise

Meu interesse pela música provavelmente se manifestou em minha primeira infância,

quando ainda a chamava de “mu-ca-si”. Em uma das fotografias mais antigas que tenho de

mim, estou em uma cadeirinha de bebê, no jardim da casa de meus avós, sorrindo, com um

fone em meus ouvidos. Quando cumpri dez anos, iniciei os estudos de piano, primeiro em es-

colas e conservatórios, depois na antiga Escola Municipal de Música de São Paulo. Com a

adolescência, minhas ideias de música começaram a tomar novas formas, e somei ao piano a

guitarra elétrica. Ao mesmo tempo, me atraía cada vez mais a música contemporânea, e a pos-

sibilidade de experimentar novos sons me levou a outros instrumentos, o violino, o clarinete, o

saxofone. Desde então, venho explorando diferentes processos produtivos orientados à amplia-

ção dos limites da musicalidade, por meio do uso de técnicas estendidas, construção de instru-
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mentos e livre improvisação. A descoberta das obras de John Cage e Walter Smetak, em mea-

dos dos anos 2000, foram cruciais para todos os caminhos que percorri depois, porque me con-

venceram que a música, mais que uma forma de arte, é uma forma de vida.

Nessa mesma época, na graduação no Instituto de Psicologia, um dos primeiros movi-

mentos  concretos  desta  pesquisa foi  a  iniciação científica “Psicanálise  e  Música” (AVILA,

2006, 2007), orientada pela Profª Helena Maria Sampaio Bicalho. Tratava-se de um tema que

vinha recebendo uma atenção crescente (p. ex. LECOURT, 1992; DIDIER-WEILL, 1997a,

1997b, KAUFFMAN, 1998), mas cujas iniciativas semelhantes, reconhecendo a inexistência

de uma articulação sólida entre os dois campos, apontavam claramente para a dificuldade em

estabelecer um diálogo interdisciplinar. Logo de partida, essas iniciativas padecem um revés:

uma considerável ausência de referências à música na obra de Freud frente às suas diversas

preocupações estéticas, mais frequentemente relacionadas às artes plásticas ou à literatura. E

apesar de algumas figuras no campo psicanalítico terem se interessado pelo tema, o rechaço

freudiano poderia ser considerado como paradigmático de um silêncio disseminado no movi-

mento fundado por ele. Para Reik (1953), a explicação seria a resistência do material musical

ao método interpretativo, dificuldade assumida por Freud (1914/1996a), e sobre a qual caía a

responsabilidade da sua aversão frente a um fenômeno que a racionalidade é incapaz de domi-

nar completamente. Como apreciar algo do qual não se pode ter certeza o que significa ou co-

munica? A psicanálise se enfrenta com um problema com o qual já se debatem diversas disci-

plinas como a filosofia, a psicologia da música e a musicologia, a saber, a determinação do sen-

tido musical. E os métodos de decifração que buscavam nela encontrar um sentido latente se

mostraram ineficazes diante da multiplicidade de suas possibilidades semânticas, permanecen-

do aquém das expectativas. Desde então, como um obstáculo epistemológico (BACHELARD,

2001), a música se manteve, para empregar uma expressão de Pontalis (2005), fora das bordas

ou confins da psicanálise. Os estudos analíticos sobre a música permaneceram longamente re-

duzidos a uma insistência do método interpretativo sobre o material musical e a um recorte li-

mitado de objetos: a análise da escuta e do investimento libidinal ligado a ela, a biografia dos

compositores e personagens, e a análise hermenêutica das composições, em especial dos libre-

tos de ópera (SAFATLE, 2006). 

Porém, se eram essas as considerações musicais que orientavam os primeiros escritos psi-

canalíticos, elas se multiplicariam exponencialmente na literatura recente, sobretudo após a in-

clusão da voz entre os objetos pulsionais por Lacan (1998). A música, considerada uma deriva-
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da da matéria vocal, ganhava então um lugar relevante na metapsicologia e uma presença rele-

vante nos processos de constituição subjetiva, sem a necessidade de um tratamento linguístico

semântico. Mais do que isso, ela passava a ser pensada como elemento da relação mais primor-

dial do sujeito com a alteridade (DIDIER-WEILL, 1997b), na medida em que remeteria a

um momento no desenvolvimento em que o sentido ainda não seria determinado pela palavra,

e no qual as associações contam apenas com a musicalidade da voz para se constituírem. 

Simultaneamente à realização dessa pesquisa teórica, uma oficina de música já era reali-

zada semanalmente na Pré-Escola Terapêutica Lugar de Vida, instituição cujo trabalho estava

baseado no “tratamento e no acompanhamento escolar de crianças e adolescentes com proble-

mas psíquicos” (LUGAR DE VIDA, 2015) e que oferecia serviços comunitários de extensão

pela Universidade de São Paulo. O público atendido era geralmente encaminhado com diag-

nósticos de distúrbio global do desenvolvimento e autismo, definidos por prejuízos graves nas

habilidades de interação social e comunicação, ou pela presença de comportamentos, interesses

e atividades estereotipados, identificados ainda nos três primeiros anos de vida (ASSOCIA-

ÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2002). 

As duas estagiárias que coordenavam a oficina, Sandra Zanneti e Raquel Berg, tinham

uma proposta de brincadeiras com canções, danças e instrumentos, com o objetivo de propor-

cionar um envolvimento com o outro marcado pela diversão e pelo entretenimento. A aposta

da música como um dos representantes da cultura sustentava uma prática na qual as crianças

pareciam encontrar um lugar junto aos demais, de uma maneira mais confortável e menos

ameaçadora (ZANETTI; BERG, 2005). 

Foi em uma visita em busca de material bibliográfico que fui convidado pela Profª Maria

Cristina Kupfer a participar da oficina de música. O dispositivo funcionava semanalmente pela

manhã em um sistema denominado “Portas Abertas”, com uma outra oficina de jogos e brin-

cadeiras ocorrendo simultaneamente, seguida de uma oficina de culinária onde as crianças pre-

paravam um café da manhã. Elas tinham a liberdade de escolher de qual atividade participari-

am, e podiam inclusive encontrar um espaço para estarem sozinhas se assim precisassem, ainda

que as intervenções fossem pensadas de modo a incidir na circulação social dessas crianças e,

consequentemente, em seu tratamento (KUPFER, 2008).

Nos quatro anos seguintes em que coordenei a oficina de música do Lugar de Vida, dei

sequência à proposta original e mantive algumas diretrizes, como a noção da música como um

representante da cultura, a comemoração de festas populares, os jogos musicais e a confecção



4

de instrumentos. Outras intervenções musicais também foram sendo progressivamente inte-

gradas, sobretudo a improvisação livre e o acompanhamento musical de atividades, como brin-

cadeiras, pinturas, danças e até mesmo o lanche. A improvisação mostrou ser um modo possí-

vel de estabelecer contato com crianças que geralmente permaneciam isoladas, e uma comuni-

cação não-verbal com outras que dificilmente faziam uso da palavra. 

1.3. Música, corpo e movimento

A partir de 2008, a oficina de música sofreu algumas modificações, dado que as sessões

haviam indicado a necessidade de uma maior atenção aos aspectos corporais, tanto em danças

e coreografias, quanto nos jogos e improvisações musicais. Com um músico e uma dançarina

convidados, Tiago Lima e Júlia Santos, e sob a orientação do Prof. Rogério Lerner, compuse-

mos então uma nova oficina de “Música e Movimento”, com novas hipóteses sobre o seu po-

tencial clínico: que a música e a dança atuariam como um contorno a um corpo cujas bordas e

imagem não foram plenamente constituídas; que a participação nas atividades envolveria uma

satisfação pulsional vinculada não só a um outro, mas a um objeto da cultura; que a música e a

dança seriam capazes de incidir na produção de cadeias associativas, dando novos sentidos a

ações e palavras; e que a oficina seria um espaço de criação de novas possibilidades de expres-

são subjetiva que não fossem a desorganização psíquica e a formação de defesas. Ao mesmo

tempo, uma metodologia de descrição e análise que permitisse uma melhor compreensão dos

resultados que acompanhávamos cotidianamente foi estabelecida. Os eixos da Avaliação Psica-

nalítica aos 3 Anos (KUPFER et al., 2008) foram empregados na análise dos sintomas apre-

sentados por essas crianças na leitura dos processos subjetivos abordados por nossas propostas

e intervenções. Essa sistematização conferiu à pesquisa um maior grau de formalização e resul-

tou em uma segunda iniciação científica pelo grupo de pesquisadores (LIMA et al., 2008).

Esse novo formato do dispositivo abriu um campo de expectativas e práticas enriquece-

doras ao trabalho clínico. Tanto a música quanto a dança se mostraram eficazes nas interven-

ções destinadas aos movimentos estereotipados, transformando-os em gestos plenos de senti-

do. Em uma sessão, uma criança brincava com uma mesa, apoiando-a e batendo-a repetida-

mente contra uma parede. Em seguida, passamos a bater instrumentos de percussão na mesa e



5

depois no chão, convite imediatamente aceito por ela, que deixou a mesa e passou a bater os

pratos que lhe eram oferecidos. Em outra situação, essa mesma criança dobra e desdobra repe-

tidamente as articulações de uma mesa, e a improvisação de uma canção sobre o que ela estava

fazendo é acompanhada de uma perda gradual da intensidade dessa desmontagem. Mais tran-

quila, ela deixa a mesa e sai da sala. No entanto, quando tentamos repetir a intervenção, a fala

mostrou não ser adequada ou suficiente. A ideia de que a palavra produzia mais efeitos quando

enquadrada musicalmente era realmente instigante, e esse e outros aspectos desse dispositivo

foram estudados mais extensamente por Lima (2012).

1.4. A nota azul

É dessa época que surgem as primeiras indicações de que as canções poderiam apresen-

tar um potencial por descobrir. Tudo começou com um insight na prática clínica. Em uma ses-

são da oficina de música no Lugar de Vida, estávamos dois adultos e V., uma criança que rece -

bia atendimento. O outro adulto, Tiago, tocava no violão uma sequência harmônica em Sol

menor, e eu o acompanhava improvisando com a gaita. V., sentado na cadeira entre nós dois,

parecia estar gostando daquela levada, sorria e balançava a cabeça de um lado para o outro, o

que nós dois também fazíamos. A improvisação já levava alguns minutos, e os três estávamos

compartilhando um ritmo e uma animação crescentes, realmente nos divertindo com tudo

aquilo. Havia uma conexão e afinação que era o auge de um trabalho clínico e musical que le-

vava meses até aí, e que vinha mostrando resultados na relação entre nós, e de V. com as outras

pessoas. Em algum momento, deixei de tocar a gaita, e Tiago seguiu com a base no violão. Co-

meço então a cantar os versos de uma canção dos Beatles: You say you want a revolution. Well,

you know, we all want to change the world..., que se encaixa naquele andamento e tonalidade.

A voz faz o acompanhamento instrumental passar a um registro de intensidade mais baixa,

mas a reação de V. é completamente oposta. Assim que começo a cantar, ele me olha arrega-

lando os olhos e salta da cadeira. Seu corpo é pesado, mas ele sai correndo e dá duas voltas no

salão de 8x6 metros, gritando e cantando. Eu e Tiago nos olhamos e continuamos a tocar e

cantar, e logo V. para adiante de nós e nos abraça. Depois volta a correr pela sala, e nos abraça

novamente.
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Aquele evento me provocou uma incerteza que motivou a realização da pesquisa atual. O

certo era que aquela expressão ativa de alegria e energia era algo raro para V., contrastando

com a sua atitude habitualmente passiva, com o corpo hipotonificado e lânguido. As cadeiras

do salão, como aquela em que ele estava sentado, eram o seu lugar favorito nas sessões, esco-

lhendo sempre a mais confortável e sentando-se nela tão logo chegasse, levantando-se apenas

com a nossa insistência. A improvisação era capaz de fazê-lo dançar e compartilhar um bom

momento conosco, mas a canção havia provocado algo completamente diferente. Ela o havia

literalmente tirado de sua posição e feito ele agir de uma maneira que eu nunca havia visto an-

tes, uma alegria que ele demonstrava sentir nos músculos. A música havia tocado algo naquele

menino.

Aquela situação apontava para a ação emergente de algum mecanismo subjetivo. Mas

qual fator poderia ter desencadeado essa reação? A sequência de improvisação e canto? A me-

lodia da voz? A tonalidade ou aquela canção específica? Os Beatles? Naquele momento, o fato

de a canção ter sido o evento associado a tal efeito encontrava apoio na noção teórica de nota

azul, formulada por Didier-Weill (1997a). Segundo esse autor, as primeiras marcas no psiquis-

mo deixadas pelos sons constituem uma espécie de assinatura sonora pessoal e inconsciente,

que é posteriormente acionada nos encontros que o sujeito terá com a música. É isso o que

justificaria a sensação, ao ouvir uma canção, por exemplo, de que algo que é cantado por outra

pessoa diz respeito a uma experiência que é, na verdade, a de quem a ouve. Como argumenta

Didier-Weill (1997b), a nota azul teria esse poder de apresentar ao sujeito algo que sempre es-

teve presente em seu psiquismo, mas que lhe era desconhecido. E a música assumiria, ao tornar

esse conteúdo audível, uma potência inesperada de arrebatamento, um “poder de me despertar”

(p. 250). 

1.5. A musicalidade comunicativa das canções

A nota azul seria uma noção fundamental no prosseguimento da investigação, quando a

pergunta sobre os efeitos terapêuticos da música se desdobraria em questionar “qual é o som

de uma criança?”, “por que é este o som de uma criança?” ou, antes disso, “como encontrar o

som de uma criança?”. Uma posterior revisão da literatura sobre o tema indicou que estas pre-
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ocupações estavam presentes em um ramo da Musicoterapia que sustentava sua prática clínica

sobre o conceito de identidade sonora. De acordo com Benenzon (1985), esta constitui “o mo-

saico dinâmico (...) que caracteriza o indivíduo” (p. 44), podendo ser usada para abrir um canal

de comunicação. O musicoterapeuta alcançaria esse objetivo, por exemplo, imitando ou fazen-

do tudo aquilo que o paciente faz, isto é, balbuciar junto com os bebês, reproduzir os ruídos e

ecolalias da criança autista, etc. A qualidade de abertura desse canal, contudo, dependeria da

reprodução, ao longo da imitação, dos sons que distinguissem aquela pessoa de todas as de-

mais, que a diferenciassem e caracterizassem, isto é, que se relacionassem com sua identidade

sonora.

Apesar de essa hipótese ter sido formulada há um período razoável de tempo e ser de

uso corrente entre terapeutas, a natureza e funcionamento da identidade sonora permanecem

ainda sem serem completamente elucidados. Um possível caminho de investigação nesse senti-

do seria empregar o enfoque do desenvolvimento infantil e a noção de musicalidade comuni-

cativa, nome dado por Trevarthen e Malloch (2009) à capacidade humana de conferir um sen-

tido compartilhado a formas e qualidades de expressões no tempo e, desse modo, engajar-se na

comunicação com um outro. Muito antes que se faça uso da palavra, já nas primeiras intera-

ções entre o bebê e seu cuidador, os comportamentos corporais e vocais são suficientes não

apenas para estabelecer uma relação de interação recíproca, quanto para criar narrativas que es-

truturam uma transmissão complexa dos motivos e intenções de cada um. Isso indica que os

seres humanos estão biologicamente preparados para se integrar à interação social desde o seu

nascimento por meio de sons e movimentos, já que são eles que permitem as primeiras compa-

nhias coordenadas e experiências compartilhadas. E tal capacidade se estenderia por toda a

vida dos indivíduos, mesmo quando a linguagem se torna um meio eficaz de comunicação, fa-

zendo da musicalidade comunicativa o rudimento que torna possível não só a música mas a

aprendizagem cultural, e provavelmente todo o mundo humano. Desde a entrada do sujeito

em uma relação com um outro, e depois com sua comunidade, é ela quem nos introduziria em

um lugar na história de um grupo que nos antecede, e forneceria as bases sobre as quais se as-

sentam as estruturas que nos tornam o que somos. 

A teoria da musicalidade comunicativa pode, nesse sentido, oferecer um complemento à

noção de identidade sonora, já que os comportamentos comunicativos da primeira infância

tanto revelariam o aspecto musical dos processos de socialização e interação, como também

apresentariam elementos de constituição subjetiva identificáveis nos movimentos expressivos
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que, por sua vez, poderiam ser associados a narrativas da identidade pessoal. As canções, por

serem  uma  forma  musical  que  manifesta  narrativas  de  vida  e,  portanto,  da  identidade

(DREHER, 2005, 2006), ofereceriam uma articulação privilegiada entre a musicalidade comu-

nicativa e a identidade sonora, o que poderia explicar a sua validade clínica no desenvolvimen-

to de habilidades comunicativas, sociais e comportamentais. 

Esse marco teórico deslindaria para a canção uma possível compreensão  do funciona-

mento de práticas musicais terapêuticas no que se referem à identidade sonora, abrindo um

questionamento sobre quais são os mecanismos incluídos e seus efeitos sobre as crianças en-

volvidas nessas práticas. Além disso, ele aventa a ideia de que, por meio do exercício da comu-

nicação musical, crianças com autismo poderiam retomar de alguma forma seu desenvolvi-

mento, diminuindo os efeitos produzidos pela síndrome. Inseridos nessa perspectiva construí-

mos, para os fins desta investigação, a seguinte hipótese de pesquisa: a musicalidade da criança

com autismo pode ser abordada com fins terapêuticos em uma intervenção baseada no uso de

canções que se relacionem com sua identidade sonora e instaurem um campo possível para o

surgimento de movimentos expressivos e de interação social. Para averiguá-la, uma oficina de

música empregando canções como recurso terapêutico foi oferecida a um grupo de crianças,

sendo as sessões registradas e analisadas, e os resultados discutidos à luz de um aprofundamen-

to teórico sobre o tema.

Este trabalho se estrutura da seguinte maneira. Após esta introdução, a metodologia em-

pregada é apresentada, detalhando os procedimentos do dispositivo e de revisão da literatura, o

desenho de pesquisa proposto, a descrição dos participantes e as diretrizes éticas, bem como as

formas de registro e análise. Além da descrição deste último aspecto, alguns dos resultados ob-

tidos por outras pesquisas que empregaram procedimentos semelhantes são apresentados e co-

mentados brevemente. A apresentação dos resultados e a análise dos dados é feita na forma de

estudos de caso individuais no terceiro capítulo. Neles, descreve-se o percurso dos participantes

desde a sua recepção, os eventos ocorridos ao longo das sessões de atendimento e as perspecti -

vas prognósticas. As análises e reflexões clínicas sobre as intervenções planejadas e realizadas

são acompanhadas de orientações de tratamento a partir dos procedimentos adotados.

No penúltimo capítulo, as conclusões obtidas são articuladas com a revisão de literatura,

com o objetivo de averiguar a hipótese formulada. Para cumprir com esse objetivo, pretendeu-

se dar um panorama das questões mais importantes que surgiram da prática clínica e da pes-

quisa teórica, às quais esta pesquisa pode de alguma forma contribuir. Por fim, apresentamos as
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conclusões, incluindo um resumo dos principais resultados, a avaliação da metodologia e das

limitações da pesquisa, bem como suas contribuições. O texto encerra com o Termo de Con-

sentimento Livre e Esclarecido, uma tabela das canções usadas durante as sessões da oficina,

um glossário dos termos musicais empregados e uma lista das faixas do CD que acompanha

este volume.
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2. METODOLOGIA

2.1. Revisão da literatura

Ao longo de toda a pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre livros,

artigos de periódicos, teses e dissertações acadêmicas que incluíssem os temas aqui pesquisa-

dos. As fontes foram extraídas de buscadores e indexadores de periódicos: ISI Web of Kno-

wledge (isiknowledge.com), Portal da pesquisa (portaldapesquisa.com.br), BVS – Psicologia

(bvs-psi.org.br), JSTOR (jstor.org), Biblioteca  Científica  Eletrônica  em Linha (scielo.org),

Portal Periódicos CAPES (periodicos.capes.gov.br), Cairn (cairn.info), Google Scholar (scho-

la.google.com); catálogos de acervos de instituições de ensino superior: Dedalus-USP (deda-

lus.usp.br), Acervus-UNICAMP (acervus.bc.unicamp.br), Lumen – PUC-SP (biblio.pucsp.-

br/) Athena-UNESP (portal.biblioteca.unesp.br/portal/athena), C@thedra-UNESP (unesp.-

br/cgb); e bibliotecas digitais de teses e dissertações: UNICAMP (libdigi.unicamp.br) e USP

(teses.usp.br). 

Para abordar a complexidade do objeto de investigação, buscou-se realizar a seleção dos

textos de modo a cumprir com uma revisão narrativa de estudos em um amplo escopo de dis-

ciplinas. Nesse sentido, foi priorizada a seleção de revisões sistemáticas, bem como a análise

das referências dos demais trabalhos, de modo a traçar um panorama para cada campo de co-

nhecimento. A seleção priorizou também, quando possível, os trabalhos mais recentes, com o

objetivo de abordar as questões atuais de cada disciplina. 

2.2. Desenho de pesquisa

Levando em consideração os objetivos da pesquisa, a estrutura necessária e o limite de

tempo disponível, o desenho de pesquisa selecionado foi o estudo de caso a partir de uma

abordagem intervencional. A modalidade que demonstrou ser mais adequada aos propósitos

dessa pesquisa foi a do grupo terapêutico (ZENONI, 2002), por permitir a realização dos pro-
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cedimentos de investigação em um contexto que incrementa as díades possíveis de interação,

além de possibilitar uma intervenção a curto prazo. Esse dispositivo conjuga o método analíti-

co à prática institucional e está presente em diversas organizações de atenção a crianças com

transtornos de desenvolvimento ao redor do mundo, tais como Antenne 110 e Courtil, na Bél-

gica; Bonneuil, na França; hospital-dia Tobar Garcia e Centro Lydia Coriat, na Argentina;

Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem e Lugar de Vida, no Brasil. Pode-se conside-

rar a oficina de música como parte da montagem institucional de um tipo de intervenção de-

nominado Educação Terapêutica (KUPFER, 2000), baseado em um conjunto de práticas in-

terdisciplinares de tratamento que vincula as esferas do tratar e do educar. 

A oficina  se  realizou  às  sextas  feiras, das  10  às  11  horas  da  manhã, entre  03/05 e

06/12/13, em um total de 20 sessões, com frequência semanal e duração de uma hora por ses-

são. Ela se inseriu no contexto do Núcleo de Educação Terapêutica do Instituto de Psicologia

da Universidade de São Paulo, vinculada a um programa de tratamento de psicopatologias da

infância que inclui também uma oficina de atividades variadas como brincadeiras, jogos, escri-

ta, etc., chamado Grupo da Manhã, coordenado pela psicóloga Ana Beatriz Coutinho Lerner,

e sessões de atendimento individual de uma hora por semana, oferecidas por um aluno da gra-

duação em Psicologia do Instituto, em caráter de estágio, ou da psicóloga vinculada ao Núcleo,

Paula Fontana Fonseca. Além dessas profissionais, os estagiários Guilherme, Thales, Júlia e Ju-

liana também participaram das sessões da oficina de música e do grupo da manhã, comparti-

lhando as atividades, acompanhando as crianças que por alguma razão não participavam do

grupo e registrando em câmera de vídeo as sessões da oficina. Quando mais de uma criança

faltava e havia um número excessivo de adultos, algum dos estagiários não participava, man-

tendo um número equilibrado de adultos e crianças. Após a oficina de música, toda a equipe se

reunia por uma hora para a discussão dos atendimentos individuais e em grupo da semana, de-

batendo questões clínicas e de direção de tratamento, além de planejar estratégias coordenadas

a serem empregadas nos dois níveis de atenção.

2.3. Participantes

O número de participantes da pesquisa foi de cinco crianças, entre 4 e 9 anos. Para pre-
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servar a sua identidade, seus nomes originais foram substituídos por William, Camila, Mathi-

as, Pablo e Sofia. Os estudos de caso corresponderão às quatro primeiras pois Sofia, apesar da

indicação de participação em grupo terapêutico, não apresentava diagnóstico ou hipótese diag-

nóstica de autismo Dos demais participantes, dois haviam sido diagnosticados com distúrbios

globais do desenvolvimento, um não havia recebido nenhum diagnóstico até o momento e do

último não foi possível concluir se um diagnóstico havia sido feito até então. 

Todos os sujeitos participantes da pesquisa tiveram um Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido (ANEXO A) preenchido pelos pais ou responsáveis em uma reunião na qual fo-

ram informados pelo pesquisador sobre os objetivos e procedimentos empregados, garantindo-

lhes o sigilo e confidencialidade dos dados. O projeto e seus anexos foram submetidos à avalia-

ção ética e metodológica da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sendo registrados na

Plataforma Brasil, em conformidade à resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

2.4. Procedimentos

As sessões da oficina de música foram realizadas em duas salas do andar térreo do bloco

D do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. No primeiro semestre, destinou-se

às atividades uma sala de aproximadamente 3x6 metros no final de um corredor de quase 20

metros de comprimento. No lado oposto à porta de entrada da sala, encontram-se duas gran-

des janelas e uma porta de vidro, que conduz a um dos jardins internos do bloco. Por esta con-

figuração, trata-se de um espaço iluminado e arejado, amplo o suficiente para permitir a circu-

lação dos participantes, além de permitir o trânsito entre o jardim e o corredor anexos. Por se

tratar de uma sala de atividades de ensino e reuniões de grupos de pesquisa, no interior da sala

encontram-se cadeiras que são usadas nessas situações. Por ocasião dos atendimentos em gru-

po, retirávamos as cadeiras para o jardim, trazendo-as de volta ao final da sessão. 

No segundo semestre, a oficina foi realizada em uma sala-ateliê, preparada para atendi-

mentos em grupo que empregam linguagem artísticas. Trata-se de uma sala maior, com apro-

ximadamente 10x8 metros, igualmente iluminada e arejada, com janelas amplas e uma porta

para outro jardim interno. Conta com um armário onde eram guardados os instrumentos, uma
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pia e uma lousa móvel. Além disso, estavam disponíveis um conjunto de mesa e cadeiras, outro

de tamanho infantil, e alguns colchonetes, sobre os quais nos sentávamos durante a oficina.

Segundo Bleger (2007), um grupo se define por “um conjunto de indivíduos que intera-

gem entre si compartilhando certas normas numa tarefa” (p. 101). No nosso caso, as normas

eram a participação nas atividades propostas e a permanência no espaço da oficina durante o

tempo da sessão, o cuidado do lugar, dos materiais, dos outros e de si mesmo. Essas condições

eram permanentemente recordadas e discutidas, ainda que as duas primeiras pudessem ser fle-

xibilizadas em função das necessidades de cada participante. A tarefa proposta era a de “fazer

música”, estimulando o uso de instrumentos musicais diversos, tais como tambores, xilofone de

brinquedo, caxixis, flauta doce, flauta de pã e apitos variados. Em uma das sessões do grupo da

manhã, o grupo construiu alguns instrumentos a partir de materiais recicláveis trazidos pelo

pesquisador, como garrafas PET de diversos tamanhos, cabos de vassoura, grãos de feijão e ar-

roz, etc. Esses instrumentos (Fig. 1) foram empregados nas sessões seguintes da oficina.

Figura 1 – Fotografias dos instrumentos construídos para a oficina

O pesquisador levava também um violão para a apresentação das canções e os demais

procedimentos da oficina. A cada sessão, os instrumentos eram primeiramente selecionados

em função do número de participantes presentes e a estratégia a ser empregada naquele dia.

Nesse momento, a oficina se iniciava com as crianças e adultos sentando-se em roda e a esco-

lha dos instrumentos, seguido da apresentação da canção de abertura “A oficina de música já

vai começar” (Fig. 2), na qual cada um se apresentava junto com seu instrumento no momento

em que era chamado pela canção. O encerramento das sessões também obedecia ao mesmo

procedimento durante a canção “A oficina de música já vai terminar”, na qual, após apresentar

os instrumentos, pedia-se às crianças que os guardassem. Após o fim da sessão, as crianças



14

eram levadas pelos adultos aos pais, que as aguardavam na sala de espera. De um modo geral,

essa foi a organização regular de todas as sessões.

Figura 2 – Transcrição da canção de abertura e encerramento da oficina de música

Os procedimentos empregados durante as sessões clínicas foram a improvisação musical,

o  jogo musical e a  recriação de canções. Essas técnicas foram selecionadas pela relevância

apontada na literatura com relação à temática em questão, pela experiência pessoal do pesqui-

sador e pelas relações que estabelecem e desenvolvem com a identidade sonora por meio da

musicalidade comunicativa da criança. Elas são descritas abaixo, com uma justificativa em fun-

ção dos objetivos esperados. 

A improvisação musical (BRUSCIA, 2000; WIGRAM, 2004) corresponde a todo tipo

de improvisação livre ou estruturada empregando múltiplos meios: voz, sons corporais, instru-

mentos ou qualquer combinação de recursos sonoros, podendo ser realizada em solo, dueto ou

em grupo. Podem ser mobilizadas distintas instâncias de improvisação, recriação e audição

musical visando o desenvolvimento de habilidades comunicativas e sua capacidade de intera-

ção social (GOLD; WIGRAM; ELEFANT, 2008). Ao constituir um modo de interação e

compartilhamento, a improvisação incide sobre a musicalidade comunicativa, o que podemos

depreender das suas possibilidades, como as reunidas por Chavarrias (2002): favorecer a comu-

nicação possibilitando a troca de ideias ou sentimentos, tanto por quem escuta quanto por

quem executa; melhorar as relações interpessoais, gerando um clima que permite a expressão e

o relacionamento com o outro; desenvolver o conhecimento de si mesmo, obtendo assim expe-

riências gratificantes consigo mesmo; e desenvolver a capacidade de autoexpressão, por meio

do poder da interação improvisacional em evocar, associar e integrar. 

O jogo musical (MARTINEZ, 2009) abarca as atividades lúdicas definidas em função

da presença de padrões rítmicos e melódicos recorrentes e elaborados (de acordo à estrutura

repetição-variação) ou de acordo à sujeição das condutas a um pulso musical subjacente. Um
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exemplo são as brincadeiras de roda, que estimulam a socialização e o contato com o outro

pelo fato de dar as mãos e estabelecer movimentos coordenados. A hipótese é que canções com

palavras simples, frases repetitivas e sílabas sem sentido, também repetitivas, podem contribuir

para o exercício da musicalidade comunicativa dessas crianças. Outras atividades musicais lú-

dicas, como jogos rítmicos, podem também desenvolver a atenção e memória, a capacidade de

expressão, a capacidade rítmica, a orientação espaço-temporal, a disciplina e a aquisição do es-

quema corporal.

A recriação é uma técnica musicoterapêutica que, segundo Bruscia (2000), inclui a exe-

cução, apresentação, transformação e interpretação de um modelo musical existente, como as

canções. A forma canção está presente nas produções musicais cotidianas das crianças, seja nos

ambientes que elas frequentam, seja em suas atividades lúdicas ou nos produtos culturais que

consomem. Isso aproxima os procedimentos do seu dia a dia e, segundo Adorno (2009), per-

mite que seus resultados sejam igualmente extrapolados para outros domínios da sua vida coti-

diana. Na oficina de música, é possível recriar ao meno quatro tipos de canção. Em primeiro

lugar, estão as canções infantis tradicionais, parte do folclore popular e da cultura. Em seguida,

podemos recriar canções de um repertório infantil contemporâneo, sobretudo de desenhos ani-

mados e programas de televisão. Outro tipo é a canção improvisada, na qual letra, ritmo, melo-

dia e harmonia podem ser improvisados, sendo que ao menos parte desses elementos pode ser

incorporado de um modelo já existente. Por fim, a recriação de canções pessoais (DREHER,

2005) consiste em uma técnica músico-verbal na qual o terapeuta dedica ao cliente uma can-

ção composta em razão de sua interação com a criança e dos conteúdos verbais e não-verbais

que aparecem na interação entre eles. Compostas, apresentadas e reapresentadas, as canções

podem estabelecer uma relação com a identidade sonora da criança, estimulando a musicalida-

de comunicativa a ela relacionada e possibilitando um canal de expressão que dê suporte aos

conteúdos pessoais. 

Em todas as sessões, houve situações de improvisação ocorrendo nos intervalos entre

uma canção e outra ou entre as partes de algumas canções, nas quais o pesquisador mantinha a

base harmônica e rítmica da canção e as crianças improvisavam em seus instrumentos. Os jo-

gos musicais  consistiram nas  brincadeiras de roda, que ocorreram em algumas sessões nas

quais todos nos levantamos e dançamos com as mãos dadas em um círculo, e nos jogos de al-

ternância, tanto de intensidades – tocando a canção em volume alto e sua repetição em volume

mais baixo – quanto de instrumentos – em que cada criança tocava seu instrumento em um
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momento específico de uma canção ou improvisação, tendo em vista sua posição na roda.

Consideramos também as diversas coreografias realizadas na apresentação de algumas canções

como jogos musicais que, dessa forma, e assim como as improvisações, constituíram-se não só

como procedimentos isolados, mas também conjugados com a recriação das canções. 

Figura 3 – Ilustrações da disposição do grupo em roda na oficina de música

De uma maneira geral, todos esses procedimentos eram realizados com os participantes

sentados em um tapete ou colchonete, em uma roda (Fig. 3). Buscou-se sempre reunir o grupo

nessa disposição, ou ainda mantê-la quando nos levantávamos, dando as mãos e formando

uma roda.

Apesar da presença de improvisações e jogos musicais, a recriação de canções ocupou a

maior parte das sessões. As canções eram primeiramente apresentadas pelo pesquisador, acom-

panhadas do violão, e aquelas que eram mais bem recebidas pelos participantes, seja porque

eram reconhecidas ou solicitadas, ou porque se considerou que produziam um efeito clinica-

mente relevante a partir dos indicadores utilizados, eram reapresentadas nas sessões posteriores

(ANEXO B). Essa seleção de canções foi compilada em um disco e uma cópia foi distribuída

para as crianças quando elas entraram no período de férias escolares do mês de julho e não se-

riam atendidas. Elaborou-se também um encarte (Fig. 4), que foi pintado por cada criança du-

rante o grupo da manhã e serviu de capa para a caixa dos respectivos discos.
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Figura 4 – Encarte do disco distribuído aos participantes

2.5. Registro e análise de filmes

As sessões da oficina foram gravadas com uma câmera de vídeo digital e o material foi

transferido para um computador pessoal para análise posterior. Os vídeos foram analisados em

momentos distintos da pesquisa: para as reuniões de supervisão, em que trechos das sessões

eram empregados para apoiar as discussões; na edição de um vídeo de fim de ano, em que ce-

nas foram selecionadas para serem apresentadas aos participantes e seus pais; na elaboração

dos estudos de caso, nos quais as imagens possibilitam a ilustração de um argumento ou a me-

lhor compreensão de algum evento específico. Essas repetidas visualizações do material permi-

tiram ao pesquisador uma familiaridade com os eventos ocorridos e o acompanhamento do

processo terapêutico como um todo.

Durante a elaboração dos estudos de caso, todo o material reunido foi visto e anotado

minuto a minuto. Alguns segmentos foram selecionados para uma análise mais detalhada por-

que poderiam oferecer uma melhor compreensão de dados que dificilmente seriam captados

durante as sessões ou mesmo na reprodução da gravação ou porque ofereciam uma ilustração

dos eventos ocorridos nas sessões. Esses segmentos foram então analisados por meio do con-

gelamento de imagens, reprodução em câmera lenta, quadro a quadro e em loop. 



18

2.5.1. Microanálise

A abordagem escolhida para a análise dos segmentos audiovisuais foi a microanálise, que

pode ser definida como um método para investigar microprocessos, isto é, processos e mudan-

ças ocorridos em períodos curtos de tempo. Ela permite acompanhar “mudanças mínimas nas

relações ou interações entre pessoas ou mudanças mínimas na música e nas forças dinâmicas”

(WOSCH; WIGRAM, 2007, p. 14) que ocorrem em uma situação clínica. A duração dos seg-

mentos analisados é variável, e um processo pode ser acompanhado ao longo do tempo, com

diversas microanálises sendo feitas para diferentes eventos.

Nos últimos anos, as pesquisas que empregam a microanálise e seus resultados têm se di-

fundido em diversas disciplinas como Comunicação (BATESON, 1951, 1972; BIRDWHIS-

TELL, 1952, 1970), Musicoterapia (HOLCK, 2002), Psicoterapia (SCHEFLEN, 1960, 1963;

BEEBE, 2005), Psicologia do Desenvolvimento (STERN et al., 1985; TREVARTHEN; DA-

NIEL, 2005) e Psicologia da Música (TREVARTHEN; MALLOCH, 2009). A microanálise

permite o exame dos contornos das interações que não são visíveis quando a transcrição escrita

é o único meio de registro. Ela oferece, portanto, uma ferramente mais poderosa que os méto-

dos analíticos etnográficos ou de conversação, usualmente empregados em estudos da interação

social. Ela pode superar, inclusive, problemas no registro do comportamento comunicativo de

crianças com dificuldades de comunicação verbal e não-verbal na observação em tempo real.

As microexpressões foram descobertas por Haggard e Isaacs (1966) em um estudo de

filmes cinematográficos de horas de psicoterapia, em que buscavam sinais de comunicação

não-verbal entre o paciente e o terapeuta. Eles as descreveram como expressões “micromomen-

tâneas” e involuntárias de emoção que podem ocorrer quando um indivíduo experimenta uma

emoção forte, mas tenta esconder seus sentimentos. Sua duração é muito mais curta que as ex-

pressões faciais normais, girando ao redor de 1/15 ou 1/30 de segundo. Ao contrário de ex-

pressões faciais normais, eles descobriram que é difícil produzir ou neutralizar voluntariamente

as microexpressões, ainda que elas estejam relacionadas à capacidade de reconhecimento das

emoções do outro.

No mesmo ano, Condon e Ogston (1966) empregaram técnicas cinematográficas para o

estudo do comportamento humano em busca de regularidades comportamentais em indivídu-

os  mentalmente saudáveis  e doentes. O resultado foi  que tanto o comportamento normal



19

quanto o patológico eram compostos de regularidades. Os primeiros apresentavam uma har-

monia consistente entre fala e movimento corporal, o que sugeria um organismo altamente in-

tegrado, enquanto pacientes esquizofrênicos apresentavam comportamentos igualmente regu-

lares, porém sem sincronia entre fala e gestos corporais. Eles denominaram essa nova área de

investigação de microcinética (microkinesics).

Em seguida, Condon e Ogston (1967) dedicaram-se ao estudo das interações no nível

de frações de segundo ocorridas ao longo de processos terapêuticos. Eles examinaram um fil-

me de quatro horas e meia com sessões de uma terapia de casal, quadro a quadro, com cada

quadro durando 1/25 de segundo. A partir dessa microanálise, foram identificados micromovi-

mentos interacionais que se combinavam em microrritmos. Um exemplo era o modo como a

mulher movia seu ombro exatamente como as mãos do marido haviam sido erguidas.

Essa abordagem ganhou progressivamente mais adeptos nos anos 70, quando começa-

ram  os  primeiros  estudos  de  vídeos  de  troca  comunicacional  (BATESON,  1972;

BIRDWHISTELL, 1970), em que elementos da troca comunicativa e mudanças da configu-

ração dos movimentos corporais que acompanham a fala foram evidenciados. Em um estudo

com bebês e seus cuidadores, Condon e Sander (1974) descobriram que o recém-nascido move

o corpo de uma maneira precisa e sincronizada de acordo com as mudanças da fala do adulto.

Evidências dessa “dança” foram encontradas desde o primeiro dia de vida, o que levou a uma

revisão das teorias do desenvolvimento que pregavam um isolamento do bebê como receptor

passivo das ações dos adultos, em favor de uma defesa da participação do recém-nascido em

diversas formas de organização da interação. A sincronia entre a mobilidade do bebê e os

eventos de fala de seu cuidador indicavam a existência de um processo de interação linguís-

tico-cinésico (linguistic-kinesic), e uma base empírica para o estudo da aquisição de lingua-

gem. 

A relação entre micromomentos e microexpressões e o conjunto mais amplo dos com-

portamentos humanos ainda é um ponto que merece discussão. Para Bateson (1996), a dimen-

são microscópica reflete a macroscópica, isto é, os ciclos mais longos são repetições ampliadas

ou reflexos repetidos de padrões encontrados nos detalhes menores. Um dos resultados da mi-

croanálise seria, portanto, um registro de pequenas quantidades de dados capazes de conduzir a

insights sobre as interações humanas que não poderiam ser obtidos de outra maneira, nem

mesmo pela observação a longo prazo ou a reconstrução anamnésica.

Igualmente, a microanálise de filmes, associada ao estudo de problemas no desenvolvi-
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mento de crianças pequenas, vem provocando uma revolução com relação à compreensão sobre

o autismo (BRASIL, 2013). A primeira dessas pesquisas, realizada por Massie (1978), ao in-

vestigar filmes caseiros com bebês que mais tarde foram diagnosticados com autismo, mostrou

claramente os estados de sideração dos pais ante a falta de respostas do filho, fornecendo uma

base empírica à crítica da noção de que a síndrome se relacionava com cuidadores frios ou

pouco afetivos. Outras pesquisas com filmes caseiros reforçam a importância das primeiras in-

terações diádicas em seu desenvolvimento psíquico. Em uma amostra de vídeos gravados ape-

nas durante o primeiro ano de vida, Muratori e Maestro (2007a) encontraram menos respostas

às tentativas de suas mães de estabelecer interações em crianças com autismo que crianças que

não desenvolveriam a síndrome. No entanto, algumas crianças com autismo podiam demons-

trar comportamentos sociais, como a troca de olhares, sorrisos e até mesmo a atenção compar-

tilhada ou ações de apontar um objeto, mas a sua frequência já era menor que o das outras cri -

anças.

2.5.2. Transcrições

Os segmentos escolhidos foram descritos tanto em linguagem escrita quanto em partitu-

ras musicais e gráficos de análise acústica. O procedimento adotado para o segundo caso foi a

audição dos segmentos e a transcrição de cada instrumento, um a um, seguido pela confirma-

ção e correção do que havia sido transcrito. 

Segundo Bergstrøm-Nielsen (2009), as ferramentas descritivas podem servir a dois obje-

tivos principais na investigação da linguagem musical em processos terapêuticos. Elas podem

sugerir como era a música em determinado momento, dando uma imagem mais vívida, e per-

mitir a verificação e o exame crítico dos dados empíricos que proporcionaram determinada

conclusão. Em segundo lugar, elas podem gerar e ordenar uma memória das sessões, de modo

a acompanhar o processo terapêutico em sua sequência. É possível ainda pensar que as descri-

ções permitem a leitura do eventos clínicos praticamente ao mesmo tempo em que eles ocor-

rem, sendo que a sua dimensão temporal é a grande contribuição aos processos descritos.

A comunicação verbal pode descrever de uma maneira extremamente flexível os eventos

ocorridos ao longo de uma sessão. A notação musical, por sua vez, inclui na descrição uma
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apresentação bastante precisa do modo como os eventos se distribuem no tempo, e se organi-

zam em relações de continuidade, simultaneidade e causalidade ao longo desse eixo. Para o lei-

tor com algum conhecimento de teoria musical, elas podem oferecer uma contribuição enri-

quecedora dos processos interativos que acompanhamos no trabalho clínico Um glossário com

os termos musicais empregados é apresentado ao final (ANEXO C), com o objetivo de facili-

tar a leitura. Pode-se igualmente acompanhar uma gravação dos segmentos transcritos no CD

anexo (ANEXO D). Para garantir o sigilo da identidade dos participantes, assim como no caso

das ilustrações, os momentos em que algum nome era pronunciado foram suprimidos.

Na leitura das partituras, algumas observações devem ser levadas em consideração. Em

primeiro lugar, cada pauta foi usada para um instrumento, indicado no início da transcrição,

acompanhado do nome de quem o toca entre parênteses. Nos sistemas seguintes, essa indica-

ção foi abreviada. A numeração dos compassos está indicada no primeiro compasso de cada

sistema, acima do colchete. Quando a duração de um segmento não podia ser deduzida de seu

andamento, uma indicação do tempo transcorrido foi adicionada. Em alguns segmentos, havia

outras pessoas tocando e cantando que não foram incluídas na transcrição, sendo transcritas

apenas as vozes e instrumentos diretamente ligados ao que se queria demonstrar em cada caso.

Em cada pauta foram transcritos os eventos sonoros referentes a um instrumento, porém, no

caso do xilofone, pelo fato de contar com um tambor móvel que se fixava na estrutura do ins-

trumento, uma pauta de percussão separada foi incluída, unida à pauta que representa as teclas

por uma chave. 

Outras anotações, como movimentos corporais e vocalizações, foram indicadas acima da

pauta correspondente a cada participante. Comportamentos não-musicais considerados rele-

vantes ao longo dos segmentos transcritos também foram anotados, acima do compasso em

que ocorreram. Buscou-se com isso enriquecer a descrição daquilo que acontecia, ainda que

evidentemente uma seleção teve de ser aplicada. Em um sentido geral, esse processo foi guiado

pelas necessidade de reforçar alguns argumentos das discussões relacionadas a cada passagem.

As vocalizações são indicadas por aspas. No caso da transcrição das letras cantadas, elisões en-

tre duas palavras são indicadas pelo sinal ˘, indicando que se pronuncia juntos os sons das le-

tras unidas pelo traço, apesar de fazerem parte de palavras diferentes. 

A qualidade do registro era variável. De uma maneira geral, foi possível compreender

qual som correspondia a cada pessoa e instrumento. O vídeo auxilia nessa tarefa, mas não em

todos os momentos. Houve casos em que uma pessoa ou instrumento não estavam presentes
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ou apareciam de costas no registro visual, mesmo que por alguns instantes, e apenas o som po-

dia ser ouvido. As análises foram realizadas conforme aquilo que podia ser avaliado como sen-

do uma produção de tal ou tal pessoa, deixando de lado o material que apresentava algum tipo

de dúvida com relação à sua origem. 

2.5.3. Ilustrações

Em algumas análises, fotogramas isolados ou em sequência foram usados para ilustrar

algum argumento. Essas imagens foram submetidas ao ilustrador Rômulo Alexis, quem as pre-

parou para que fossem incluídas no texto e permitissem um melhor acompanhamento da lei-

tura. Esse processo visa cumprir com as diretrizes éticas previstas no Termo de Consentimen-

to Livre e Esclarecido, garantindo que a identidade dos participantes seja mantida em sigilo.

2.5.4. Análise acústica e espectral

A análise acústica (MALLOCH, 1999) foi empregada todas as vezes em que se buscou

um maior detalhamento das qualidades acústicas de um segmento. Ela foi usada tanto na aná-

lise de eventos musicais quanto vocais, com o objetivo de fornecer uma avaliação quantitativa e

qualitativa da musicalidade comunicativa, isto é, das formas e qualidades expressivas no tempo

que caracterizam e imprimem sentido aos sons. Nesse sentido, os registros sonoros seleciona-

dos foram submetidos ao software Praat (BOERSMA; WEENINK, 2012), ferramenta  de

análise acústica desenvolvida pela Universidade de Amsterdã que gera três gráficos quantitati-

vos para cada segmento. Esses segmentos também estão disponíveis no CD (ANEXO C). Os

espectrogramas são representações gráficas da frequência fundamental e harmônicos das emis-

sões sonoras, medidos em Hz e tendo as verbalizações discriminadas abaixo do espectrograma.

Quanto mais intenso for um harmônico, mais forte será a sua tonalidade na escala de cinza.

Os gráficos de intensidade, por sua vez, representam a força com que os sons são emitidos,

sendo medidos em dB. Por último, os gráficos de pitch indicam a frequência fundamental do
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som emitido, isto é, a nota que de fato escutamos, que, no caso da voz, é definida pelo número

de vibrações por segundo produzidas pelas cordas vocais.

Ainda a respeito da voz, a análise acústica e espectral pode oferecer informações objeti-

vas a respeito da qualidade vocal, isto é, o aspecto subjetivamente percebido. Este pode ser des-

crito em termos da percepção auditiva como normal/anormal, bom/ruim, brilhante/escuro,

oral/nasal, etc., características que podem indicar um estado emocional ou um elemento dife-

rencial de um indivíduo ou grupo de indivíduos. A qualidade da voz corresponde a um nível

extralinguístico da comunicação, sendo determinada pelas características físicas e fisiológicas

incluídas na produção da voz, como fatores orgânicos, gênero, idade, extensão vocal, etc.

A análise acústica das interações sociais vem sendo empregada na pesquisa em Psicolo-

gia  do  Desenvolvimento  (p.  ex.  FERNALD, 1985;  FERNALD;  KUHL,  1987;  TRE-

VARTHEN; MALLOCH, 2009) e Psicopatologia Infantil  (p. ex.  MURATORI; MAES-

TRO, 2007b; LAZNIK et al., 2005), e seu uso é recomendado por ser capaz de fornecer men-

surações objetivas, tanto quantitativas quanto qualitativas, de parâmetros antes subjetivamente

definidos como timbre, coordenação e sincronia.
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3. ESTUDOS DE CASO

Apresentamos a seguir os estudos de caso individuais das crianças participantes da pes-

quisa. Eles foram elaborados a partir de dados colhidos na recepção, cenas ocorridas ao longo

das sessões de atendimento individual e em grupo, seguidas de análises e reflexões clínicas so-

bre as intervenções planejadas e realizadas, bem como as discussões feitas pela equipe clínica

nas reuniões após a realização dos grupos, das quais eventualmente participaram outros profis-

sionais em contato com as crianças. Tratou-se também de discutir, para cada criança, uma ou

mais orientações de tratamento a partir dos procedimentos da pesquisa.

Para a construção dos estudos de caso, foram utilizadas informações provenientes: da en-

trevista de recepção das crianças e familiares, realizada pela psicóloga do Núcleo de Educação

Terapêutica; dos relatos dos atendimentos, colhidos pelos alunos da graduação que atendem as

crianças individualmente; e relatos das sessões do grupo da manhã e da oficina de música, pro-

duzidos semanalmente e de maneira alternada entre os membros da equipe. 

As categorias da Avaliação Psicanalítica aos 3 anos (AP3) (KUPFER et al., 2008) são

usadas como indicadores clínicos e orientam a percepção e a leitura dos eventos ocorridos no

atendimento. Ainda que tenha sido pensada para a identificação de sinais de problemas no de-

senvolvimento para crianças com a idade de 3 anos, esse instrumento mostrou-se adequado

para a avaliação de crianças maiores e a leitura do processo de constituição do laço social na

iniciação científica sobre a oficina “Música, Corpo e Movimento” (LIMA et al., 2008). As

quatro categorias da AP3 são: o brincar e a fantasia, sendo o primeiro considerado forma de

expressar o segundo, oscilando entre a ausência de uma produção imaginária à presença de

uma narrativa; o corpo e a sua imagem, vinculados à construção de um imagem corporal que

possa ou não ser reconhecida como tal e separada de seu exterior; a manifestação diante das

normas e posição frente à lei, isto é, a observância de limites e a restrição dos próprios impul-

sos em concordância com a situação, bem como a marcação de tempos e atividades; a fala e a

posição na linguagem, medida pelo lugar a partir do qual o sujeito se representa a si e suas re-

lações com os outros. Além de fornecer os eixos de leitura das unidades selecionadas como for-

ma descritiva de avaliação clínica, a AP3 pode ser usada também na caracterização dos partici-

pantes, na ilustração dos casos e na análise de quaisquer outros conteúdos que sejam de rele-

vância clínica. 
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3.1. William

William é uma criança de nove anos, trazida ao núcleo pelos pais e uma “tia”, ambas mu-

lheres com o mesmo come. A família traz um diagnóstico de distúrbio global do desenvolvi-

mento, dado pela pediatra, e diversas queixas das escolas pelas quais o menino passou, desde

falta de atenção até violência com outras crianças. William se revela bastante agitado, com di-

ficuldades em manter-se quieto, e desajeitado nos movimentos de seu corpo, que parece grande

para a idade. Apresenta também um discurso sem coerência, muitas vezes parecendo reprodu-

zir  falas  ouvidas  na  televisão e  juntando significantes  em neologismos, como “pia-esgoto”,

“peixe-lagosta” e “tambor-apito”, ou aglutinações, como “tambeiro”, mistura de tambor com

pandeiro. Mais tarde na entrevista, entende-se que a “tia”, na verdade, é a segunda companhei-

ra do pai, com a qual este esteve após separar-se da mãe de William. Pelo fato de ter se afeiço-

ado ao garoto, mesmo após o fim do relacionamento, ela manteve um contato estreito, acom-

panhando seu tratamento e escolarização, eventualmente oferecendo-lhe presentes como rou-

pas e assinatura de TV a cabo. Essa postura maternal da “tia” é recebida com ambiguidade pela

mãe biológica de William, que aceita esse apoio ao mesmo tempo em que ele parece suplantar

sua própria condição de mãe e sua relação com a criança. De alguma forma, essa configuração

vincular parece dificultar para William a possibilidade de encontrar o seu lugar na estrutura fa-

miliar. Isso fica exemplificado pela forma com a qual o significante “tia” se estende a todas as

demais pessoas, que William chama de “tio” ou “tia”, e não pelo nome próprio.

Um dado familiar importante é a relação de William com a representação paterna, poli-

cial de profissão. O pai representa para ele uma verdadeira figura de terror que o paralisa, mui-

tas vezes fazendo-o chorar quando lhe dizemos que deve se comportar ou que, do contrário,

teremos que chamá-lo na sala de espera. Esse terror não se confirma com o que temos acom-

panhado, dado que o pai se mostra bastante interessado no filho e mesmo carinhoso com ele,

como nas situações em que o encontramos fazendo-lhe carinhos na cabeça enquanto esperam

o início do atendimento.

Na primeira sessão da oficina (10/05/13), após nos sentarmos em roda, foi proposto um

jogo musical de apresentação no qual todos diríamos nossos nomes ajustando-os ao grupo de

colcheias de uma célula rítmica derivada da marcha, composta por duas semínimas e três semi-

colcheias seguidas de uma pausa (Fig. 5), com o segundo tempo mais forte. Para começar, a



26

modo de exemplo, cantei meu nome nas duas colcheias, “Da-niel”, batendo palmas nas três se-

micolcheias e repetindo uma segunda vez.

Figura 5 – Célula rítmica do jogo musical de apresentação dos nomes na oficina de música de 10/15/13

Apesar de aparentemente se tratar de uma tarefa simples, pude verificar naquele mo-

mento que ela apresentava exigências cognitivas e sociais às quais algumas crianças não pude-

ram fazer frente. Pablo não pôde dizer seu nome, apesar de certo esforço. Camila se manteve

alheia e, apesar de permanecer na roda nesse momento, se concentrava em despejar sobre uma

pequena montanha de folhas de papel uma grande quantidade de cola branca, de modo que o

grupo tratou de apresentá-la. Sofia conseguiu encaixar seu nome na célula, demonstrando sua

satisfação com um sorriso. 

Já para William, que pôde apresentar-se mediante esse jogo, aquela célula teve um efeito

ainda mais intenso e duradouro. Naquela mesma sessão, por diversas vezes ele a repetiu inces-

santemente, soprando em um apito as semínimas e percutindo com as baquetas em um tambor

as colcheias, às vezes chamando a atenção para essa performance com um “Olha tio!”. Essa de-

monstração acontecia tanto na roda no chão quanto de pé, nas cadeiras ou em movimento,

sendo acompanhada de uma agitação motora que o impedia de sustentar o ritmo. Esse ostina-

to parecia tomá-lo por completo, prolongando-se indefinidamente após surgir entre uma can-

ção ou improvisação, até o ponto em que pedíamos que ele parasse. 

A reiteração por si só da célula me deu alguma ideia do que poderia ser a marca de ex -

cesso da relação que William estabelece com o Outro. A impressão é que a relação que ele es-

tabelecia com o grupo se mantinha apenas pela via da saturação, forçando-o a uma continuida-

de espaço-temporal em uma série praticamente infinita de um termo só. Os motivos para essa

necessidade ainda não eram claros, mas os efeitos para o grupo não eram animadores já que

William ocupava o centro das atenções e tornava difícil aos demais realizar qualquer atividade.

A célula rítmica, por outro lado, parecia haver lhe tocado algo importante, talvez algo da or-

dem de uma identidade sonora. Infelizmente, não soube manejar essa emergência. Sem perce-

ber sua importância, ela me parecia durante as sessões mais como uma estereotipia que impe-

dia a realização da oficina e mesmo a participação de William na oficina. Isso foi discutido na

reunião clínica, onde discutimos a possibilidade de nos orientarmos a suprimir aquele compor-
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tamento ou dar-lhe um novo sentido.

Na segunda sessão (17/05/13), William retomaria em diversos momentos a repetição da

mesma célula, desta vez empregando uma variedade de duplas de instrumentos. Primeiramen-

te, na hora de apresentar o instrumento escolhido, ele diz “bateria-apito”. Em seguida, ele co-

loca o apito na boca e o sopra com força, rufando ao mesmo tempo o tambor. A força e ampli -

tude dos movimentos das batidas é tão forte que ele chega a dar numa baquetada no apito, que

cai em cima do tambor e entra no meio dos golpes. Ele retorna o apito à boca e segue, porém

espera com uma pausa na hora em que os demais apresentam seu instrumento. Depois da can-

ção de abertura, ele retoma aquele ritmo, soprando as semínimas no apito e percutindo as col-

cheias com golpes da baqueta direita, apesar de manter a esquerda em posição para tocar. Per-

guntamos a ele então que música era aquela, mas ele não para de tocar. Beatriz pede então que

ele explique para Paula e Mathias que aquele ritmo havia sido usado para nos apresentarmos

na semana anterior. William prossegue no ostinato, mas em algumas repetições as semínimas

são substituídas por uma mínima. Peço que ele tire o apito da boca para falar, o que ele de fato

faz, mas diz apenas “sei lá”. Insistimos em que ele explique, mas ele hesita um pouco e volta a

pôr o instrumento na boca e a tocar.

Proponho então que cantemos a apresentação dos nomes, usando os estalos e as palmas,

e o grupo começa a repetir. William diz então que esperemos, porque ele iria começar. Res-

pondo que já havíamos começado, mas ele entra fora do ritmo e o desorganiza. Sem conseguir

marcar novamente um pulso comum, digo: “A gente precisa fazer de um jeito só. Você quer co-

meçar? Então vai lá”. Ele começa e pergunto a ele o que fazíamos enquanto tocávamos. Ele

não responde, e Beatriz o toca no joelho dizendo: “Quando um fala, o outro escuta”. Como ele

continua, Beatriz responde por ele e diz que falávamos o nosso nome. 

Sinto que a situação é angustiante para todos, frente à intensidade dos sopros e batidas

de William e a dificuldade de iniciar o jogo. Peço então que ele me dê o apito, com o argu-

mento de que com o instrumento ele não poderia dizer o nome. Ele me dá, mas agarra um ou -

tro em seguida. Ao chegar a sua vez, Beatriz lhe tira o apito com cuidado, mas ele fica mudo e

agarra novamente o apito. Peço que ele me dê o instrumento e tentamos mais uma vez, porém

ele não diz o nome. Acabo falando por ele: “Wi-lliam”, mas digo que é ele quem deve falar. Ele

abaixa a cabeça por alguns momentos e se lança em direção ao Pablo, que está com um terceiro

apito, parecido com aqueles de caça de patos. Ao perceber o movimento, Beatriz se coloca no

meio e William diz: “Espera”. Ela pergunta: “Espera o quê?”. Mas ele faz apenas um grunhido:
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“uhhhh”, e apoia a cabeça no tambor. 

A ansiedade gerada pela cena parece aumentar ainda mais. Mathias, de costas para a

roda, começa a bater no xilofone e dá um grito. Decido então que é melhor falar o nome de

William por ele e prosseguir com o jogo. Ele rufa o tambor com força, o que parece com uma

descarrega de raiva. Passamos para o Guilherme, que estava ao seu lado, e William recupera o

apito. A célula continua sendo tocada sem parar, e parece gerar uma agitação crescente em

William, que começa a gritar. Ele coloca um outro tambor ao lado do primeiro e toca um com

cada baqueta enquanto cantamos “O pato pateta”. Parece reproduzir ali a bateria, que já havia

anunciado no começo da sessão. Na hora da coda, após cantarmos “E foi pra panela”, ele atira

o apito com a boca e grita: “E morreu”. Pergunto o que havia acontecido e ele grita, agora com

o apito de volta na boca, “Foi frito e morreu”, batendo violentamente nos tambores.

Peço os dois tambores e ele me entrega, mas se levanta e vai até a sacola de instrumentos,

voltando com um gonguê de coco e a flauta doce. Ele se senta e pergunta: “Que tal assim, ó?”,

enquanto toca a célula, soprando as semínimas na flauta e batendo as colcheias com as meta-

des de coco no chão. Proponho então uma canção que usava aquele ritmo. Pedi que ele susten-

tasse a célula enquanto cantava “Um, dois, feijão com arroz”, o que foi acompanhado pelo res-

tante do grupo. William pareceu pouco surpreso com a canção e já na segunda repetição não

pôde ajustar o ritmo a um andamento que permitisse que cantássemos. Proponho que ele to-

que e que nós o acompanharíamos, mas isso faz com que ele deixe de tocar, junte as duas me-

tades do gonguê e, dizendo que parecia um ovo, golpeie a própria cabeça. Ele se levanta, dei-

xando a roda em busca de outro instrumento, porém encontra a sacola vazia.

Começo a cantar a canção de abertura do programa de televisão “Cocoricó” e ele grita

por duas vezes: “Onde está o apito?”, levando as duas mãos à cabeça, com uma expressão de

desespero no rosto. Ele vai para um canto da sala e fica nos olhando, mantendo as mãos sobre

as têmporas, mas após alguns compassos volta para a roda dançando. Quando se senta, encon-

tra um apito e com um chocalho volta a repetir a célula e nos pergunta “Que tal assim, ó?”,

agora com um chocalho em uma mão e um caxixi na outra. 

É difícil manter o grupo coeso, as demais crianças parecem se dispersar ou olhar para Wil-

liam, sem se engajar naquilo que ele toca. Pergunto a ele: “Já tocamos essa, não?”, propondo fazer

outra canção e voltar à apresentação dos nomes no final. Começo então a tocar “Banho é bom”,

do programa Castelo Rá-Tim-Bum, e William continua com sua célula. Porém, na segunda es-

trofe, ele a modifica no ritmo da canção, adaptando-a para marcar a pulsação (Fig. 6).
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Figura 6 – Transcrição de trecho da recriação da canção “Banho é bom” na oficina de música de 17/05/13

Durante os cinco primeiros compassos, ele mantém a estrutura de alternância da célula

original entre os dois grupos de duração, tocando cada um com um tipo de instrumento, ainda

que tenha substituído as colcheias por semínimas. Isso não parece ser algo que ocorre com fa-

cilidade para ele, e após equivocar-se no sexto compasso, ele passa a marcar o pulso com os
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dois chocalhos. A marcação do pulso tampouco se estende por muito tempo, e é acompanhada

por uma pausa, seguida do movimento de tirar o apito da boca. É o primeiro momento da ses -

são, após aproximadamente 20 minutos, em que ele se acalma e fica em silêncio. Ele olha ao

redor e oferece seu apito, primeiro a Guilherme, que o recusa, e depois a Beatriz. Ela diz que já

tem um apito, mas ele o deixa cair em seu colo. Ele volta ainda à célula quando termina a can-

ção, mas agora com poucas repetições, tocando com uma força muito menor. E, quando pro-

ponho que a cantemos novamente, ele acompanha com o chocalho, muito mais interessado na-

quilo que os outros estão tocando. O ato de incluir aquela célula em outra música lhe altera o

caráter e produz um efeito em William. O mesmo acontecerá na sessão seguinte, quando ele a

incorporará na canção “O pato pateta”.

Apesar de a célula não aparecer mais naquela sessão, William continua a golpear os ins-

trumentos com violência e a jogá-los para cima. Beatriz intervém dizendo: “Tem horas que a

gente escuta e tem horas que a gente toca”. Voltamos a tocar e a cantar, mas ele não nos acom-

panha, se levanta e fica com os braços cruzados e a cabeça para baixo. Estamos fazendo a core-

ografia da canção, apontando as partes do corpo de que fala a canção, e ele começa a nos atacar

com a sacola de instrumentos. Tento convidá-lo para brincar conosco, mas ele volta à posição

anterior, com os braços cruzados e a cabeça para baixo. O mesmo ocorre quando ele se aproxi-

ma de Beatriz com um sorriso, mas retorna ao canto quando ela diz “Olha os seus instrumen-

tos aí”, e chuta o chocalho, que rola uns 20 centímetros. Por fim, ele avisa que vai embora,

saindo pela porta. Isso provoca uma mudança na expressão de Pablo, que parece estar atento a

tudo o que o companheiro faz, mas não tem nenhum efeito em Mathias, que o vê sair e conti-

nua a tocar o xilofone. Após um minuto, William volta com um barquinho amarelo e brinca

com ele em uma cadeira fora da roda, falando alto e chamando a atenção do grupo. Pablo pede

a Beatriz para ir brincar com William, mas ela diz que aquele era o momento de tocar. Já

Mathias, apesar de parecer ignorar o que ocorre, também parece aumentar a intensidade com

que percute o xilofone na medida em que a brincadeira de William sobre a mesa se torna mais

violenta e barulhenta. Em lugar da precisão sobre as teclas, seu modo de tocar se enche de

glissandi e clusters.

O trabalho clínico com William é difícil de ser sustentado no grupo, em um padrão que

será lentamente alterado ao longo do tratamento. Em primeiro lugar, ele não se engaja com as

atividades que são propostas, dispondo-se a fazer somente aquilo que quer. Quando contraria-

do, ou quando os outros não se engajam em suas propostas, ele se levanta e permanece fora da
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roda, chamando a atenção ou agredindo os demais, chutando e arremessando objetos. Ao mes-

mo tempo em que traz uma miríade de imagens, palavras, músicas, etc., há uma dificuldade –

tanto dele quanto nossa – de se focar em qualquer uma dessas coisas, que dão constantemente

lugar a novos elementos. Essa contradição entre uma riqueza de materiais e um desenvolvi-

mento reduzido fica exemplificada em seu comportamento frequente de pedir músicas. Muitas

vezes, essas peças não estavam no repertório do grupo naquele momento, e as improvisações

que surgiam desses pedidos terminavam sendo incorporadas, como, por exemplo, a “Música

assustadora” ou o motivo musical do filme “Tubarão”. Outras vezes, no entanto, não conseguía-

mos identificar qual era a canção solicitada, e era apenas com muita dificuldade que ele conse-

guia nos transmitir o que queria, ou nos ensinar uma música nova. As alternativas eram, por-

tanto, que todos improvisássemos, descobrir qual era a canção após algumas tentativas, ou que

ele mesmo a inventasse. Nesse último caso, William dava provas da sua criatividade que nos

divertiam a todos, como na sessão do dia 25/10/13, quando ele pede a música do “Banho é

ruim” e canta o refrão da canção “Banho é bom”, parodiando seus versos para “Banho é ruim,

banho é ruim. Banho é muito ruim”. Apesar disso, o mais comum era que um pedido seu se

transformasse em uma situação de frustração, sem que ele pudesse explicar o que queria ou

que nós pudéssemos responder ao seu desejo.

Já os momentos de desbordamento às vezes se confundem com uma cota de agressivida-

de que surge nos momentos em que ele atira os instrumentos para o alto ou tenta atacar fisica-

mente uma outra criança. Por outro lado, as situações em que ele claramente se concentra em

uma atividade são aqueles em que a escrita ou a modelagem estão envolvidas. Na sessão de

20/09/13, por exemplo, encontro-o sentado sozinho em uma mesa, juntando cuidadosamente

pedaços de massinha de 1,5 cm com o objetivo de montar uma minúscula escultura do perso-

nagem George, do desenho da porquinha Peppa. Nem mesmo Mathias, que sopra a flauta com

força, e Sofia, que toca os cocos e dança a seu lado, são capazes de tirá-lo desse momento de

concentração. O desenho é outra atividade em que há um cuidado maior e, em contraste com

os movimentos desajeitados de preencher os espaços, ele pinta e colore com atenção, sem ul-

trapassar as margens dos desenhos. O rabisco é algo que o incomoda, e até mesmo o desespera.

No atendimento individual, por exemplo, ele brinca com Juliana de fazer uma lista de materi-

ais para serem levados a uma expedição, mas não suporta que ela risque o que foi escrito, brin-

cando de checar a lista. De mesmo modo, em uma sessão do grupo da manhã, ele impede que

se desenhem linhas ligando as bandeiras a seus respectivos países em um mapa pendurado na
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sala. Pensamos que quando o mapa ou a lista é danificado, é o próprio corpo de William que é

de alguma forma machucado, o que explica esse terror associado ao rabiscar. A essa dificuldade

se une a de aceitar a presença do outro no momento em que este tenta lhe oferecer uma borda

por meio de ordens, repreensões, etc. Uma estratégia clínica é estabelecer com ele um combi-

nado no qual uma palavra é escolhida para lembrá-lo dos limites, como vemos no exemplo a

seguir.

Antes  de  o  grupo  da  manhã  terminar, Beatriz  levou  William  para  a  cozinha,
perguntando como poderiam fazer um acordo para que ele pudesse participar do
grupo e  não  machucar  as  outras  crianças. Como William não respondia, Beatriz
sugeriu que ele dissesse uma palavra que ela pudesse usar para chamar a atenção dele.
Depois de uma boa insistência, ele sussurrou algo baixinho: “sshsh”. Pedindo que ele
falasse mais alto, eles combinaram que seria “já chega” (Essa é uma expressão que  ele
mesmo usa em alguns momentos) (.. .) Como a Cami indicava o violão e dizia “não”,
Daniel deixou de tocar o instrumento e o deixou no chão. Nesse momento, William
começou a reclamar que tocassem o violão, porque senão a música ficaria chata. A
ausência do violão pareceu ser insuportável para ele que, nesse momento, levou as
mãos às cabeças, dizendo “já chega, minha cabeça tá pegando fogo” (Relato do Grupo
Terapêutico, 06/09/13).

Quando chamamos a sua atenção por algum motivo, ele nos ignora e abandona o que

está fazendo, e muitas vezes escorrega para o chão como se nada estivesse acontecendo.

Nesse momento, a palavra não parece ter um efeito de barramento dos excessos de
William. É  sempre  necessário  retomar  os  combinados  de  não  machucar  e  não
destruir os brinquedos, mas essa retomada do que está instituído como lei para todos
do grupo também não parece suficiente para o William. Ele não olha para quem está
fazendo a função de apontar algum limite. Parece aguardar esse assunto terminar
logo para voltar a fazer o que ele queria (Relato do Grupo Terapêutico, 13/09/l3).

Algumas vezes, a palavra que barra parece ter algum efeito em William, e ele assume aí uma

posição bastante diferente, aderindo ao corpo do outro, abraçando-o, muitas vezes com beijos,

como ocorre nessa mesma sessão. Uma estratégia que descubro surtir um relativo efeito é cha-

mar-lhe a atenção não apenas oralmente, mas aproximando-me fisicamente ou trazendo-o

junto a mim, falando-lhe quase diretamente ao ouvido. 

Com o tempo, outras formas do comportamento excessivo de William começam a se

manifestar. Um desses comportamentos é a sua forma de tocar a flauta doce, instrumento do

qual ele extrai uma numerosa quantidade de sons agudíssimos, soprando-a com extrema força

e atingindo harmônicos elevados. Um exemplo é o que ocorre na canção “Atirei o pau no

gato”, que recriamos na sessão do dia 24/05 (Fig. 7).
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Figura 7 - Transcrição de trecho da recriação da canção “Atirei o pau no gato” na oficina de música de 24/05/13

As notas fortes no registro agudo são um elemento a mais para pensar a maneira como

William não só se comunica, mas interage com os outros, ocupando todo e qualquer espaço

que possa com seus excessos e transbordamentos. Mas elas indicam também outra coisa. Ao

longo de quase todo esse segmento, é possível acompanhar como William praticamente repete

na flauta o ritmo dos versos cantados. Essa análise nos permite pensar o sentido desse modo

de tocar para além do registro sonoro, deslocando-o para o campo da linguagem oral. As notas

aqui assumem o valor de palavras, e a força que ele imprime no instrumento é uma forma de

gritar os versos, os quais ele não enuncia com a voz. Isso tem uma relevância clínica se consi-

deramos que William, ao contrário das outras crianças que, ainda que poucas vezes, cantam

comigo, não me acompanha com sua voz, além das dificuldades em comunicar-se verbalmente

sobre as canções que deseja, por exemplo.
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Um outro exemplo desse modo de tocar o instrumento é na canção de abertura de “Tho-

mas e seus amigos”, um de seus desenhos animados preferidos, cujos personagens são locomo-

tivas de trem (Fig. 8). Aqui, William toca o pandeiro acompanhando as sílabas dos versos.

Figura 8 – Transcrição da recriação da canção “Thomas e seus amigos” na oficina de música de 06/07/13

Tanto é assim que descubro mais tarde que errei a maneira de cantar o último verso, que

na verdade tem um ritmo mais parecido com aquele que William toca no pandeiro (Fig. 9).

No desenho, as últimas sílabas da canção são cantadas em um ritardando, o que está mais de

acordo com as semínimas pontuadas que William toca no pandeiro.

Figura 9 – Transcrição do final da canção de abertura do desenho “Thomas e seus amigos”
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A título de comparação, podemos acompanhar o modo como William e Pablo tocam os

instrumentos de sopro quando fazemos uma segunda repetição da canção (Fig. 10). Naquela

mesma sessão, enquanto Pablo toca o apito marcando a pulsação da canção, William sopra a

flauta imitando ritmicamente a prosódia dos versos cantados.
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Figura 10 – Transcrição da recriação da canção “Thomas e seus amigos” na oficina de música de 06/07/13

Com relação à agitação de William, ela às vezes oferece um perigo à sua integridade e à

dos demais. Isso ocorre desde os nossos primeiros encontros. Na sessão do dia 24/05, por ex-

emplo, acontecem algumas cenas em que ele golpeia o pandeiro contra sua própria cabeça e

joga os instrumentos para cima, sempre com sorrisos ou dando risadas. Apesar das interven-

ções e repreensões dos adultos, é impossível evitar que isso ocorra enquanto ele está na sala. As

outras crianças têm reações distintas a esse modo de agir. Mathias, por exemplo, também joga

o xilofone para o alto. Já Sofia, ao ser acertada por um chocalho jogado para cima, imediata-

mente se levanta e sai da sala. Pergunto a William se ele entendeu o motivo pelo qual ela havia

ido embora e peço para que ele veja como ela, que ficou na soleira da porta do lado de fora, ha-

via ficado zangada e que talvez ele a tivesse machucado. Digo também que seria uma boa ideia

pedir desculpas quando ela voltasse. Ele rapidamente muda a expressão no rosto e o sorriso dá

lugar a um beiço, apertando o lábio superior sobre o inferior, que é projetado para fora. Ele pa-

rece estar prestes a chorar, quando digo “Pode ser? Olha aqui pra mim. Vamos pedir desculpas

para ela?”. Ele olha para baixo e toca as cordas do violão que tenho no colo e diz “Vamos”, en-
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colhido e com uma voz baixa, mas buscando as tarraxas do violão e girando-as. Não parece ha-

ver conexão entre a aparente consciência de haver causado um dano no outro, o compromisso

com um pedido de desculpas e o comportamento de buscar o instrumento e desafiná-lo. A si-

tuação transmite para mim a ideia de que ele deseja se livrar daquele incômodo e seguir com

seus movimento e sua exploração dos sons.

De fato, quando Beatriz volta e diz que Sofia gostaria de ficar um tempo sozinha, ele já

está empilhando os instrumentos, como se não houvesse acontecido nada, ou estivesse liberado

de pedir desculpas. Porém, eu insisto no tema, e digo que era uma pena que Sofia não pudesse

participar da oficina e que nós precisávamos cuidar dos instrumentos e dos amigos, sem ma-

chucar e sem quebrar. Enquanto digo isso, William abandona a pilha de instrumentos e volta a

se encolher, apoiando a cabeça sobre o braço direito e parecendo chorar. Guilherme entra na

conversa e diz: “Mas William, é só ir lá e pedir desculpas”, mas William abraça um tambor

com os dois braços e se encolhe sobre ele. Beatriz diz então que tinha uma sugestão: “Acho que

podemos tocar uma música e depois tentar mais uma vez [pedir desculpas] com ela”. Isso faz

com que William automaticamente deixe o tambor rolar pelo chão e volte a reunir a sua pilha.

Quando estamos falando sobre as consequências da sua ação, ele se encolhe. Porém quando

propomos outra coisa, como tocar uma canção, ele rapidamente volta ao que estava fazendo,

como se nada houvesse ocorrido.

Fica claro para mim que o grupo se encontra diante de um impasse: a dificuldade de

William em permitir a entrada do outro em suas brincadeiras e sua recusa em participar das

propostas que não sejam aquilo que ele quer. Parece que ou ele coordena a atividade ou brinca

sozinho, fora do grupo. Essa exclusão é desestruturante para a oficina, pois ele frequentemente

chama ou desvia a atenção dos demais, faz com que um adulto saia da roda para acalmá-lo ou

corrigir algo que ele faz (abrir a torneira, jogar coisas para o alto, etc), ou agarra as outras cri-

anças, machucando-as. A imagem da confusão é o que ele nos conta de si, como na imagem de

um livro infantil que ele nos mostra na sessão do dia 04/10/13, na qual uma casa explode e

suas partes voam pelos ares (Fig. 11).

Esse comportamento faz com que a equipe se esforce em garantir que, ao mesmo tempo

em que as propostas de William sejam atendidas, que as demais crianças também sejam incluí-

das. Ao mesmo tempo, não parece ser possível que ele permaneça fora, seja da atividade, ou da

sala, pois sua presença atravessa o grupo e sua ausência é uma falta para as demais crianças, que

já demonstravam ter uma interação positiva com ele.
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Figura 11 – Fotograma da sessão de 04/10/13

A direção de tratamento é que William possa modular sua relação com os outros e possa

compartilhar o que deseja fazer e permitir que os demais atuem. Às vezes é ele mesmo quem

toma essa iniciativa, como em um um pedido seu por uma “Música assustadora” (Fig. 12). Trata-

se de uma improvisação que começa logo após William levantar-se e apagar a luz. Após voltar

para a roda, ele se senta com o olhar fixo em algo à sua frente. Ele ergue o chocalho à altura da

cabeça, agitando-o suavemente, mas sem um ritmo marcado, aparentemente aproximando-o do

ouvido. Guilherme, ao lado de William, e Thales, com a câmara e fora da roda, quase falam ao

mesmo tempo: “Mas, William, como é que canta [essa música assustadora]?” e “Então você tem

que cantar, William”. Ele imediatamente abaixa o chocalho ao chão, vira sua cabeça à esquerda,

em direção a Guilherme, e aí ouvimos o primeiro “uh”, que ele canta em ré. Ele é quase imper-

ceptível – de tão suave que é pronunciado sobre as notas fortes de Pablo sobre o xilofone, que vai

em um glissando de um lado para o outro, e a voz do adulto que tenta contê-lo dizendo que

aquele instrumento entraria em seu momento – mas talvez tenha sido a sua duração de quase 4

segundos que atraiu a minha atenção e a de Guilherme. Quase em continuidade com aquela

nota, começamos a repeti-la em dueto. Isso provoca um sorriso em William, que nos pergunta se

íamos cantar a música assustadora. A sua voz é fraca e sussurrada, e peço a ele que nos ensine

como ele gostaria que ela fosse. O chocalho, que ele agita cuidadosamente, marca uma pulsação

livre, com pausas prolongadas e espaços de tempo diferentes entre cada movimento do instru-

mento, e sua intensidade é igualmente fraca. Essa marcação consolida um andamento lento mas 
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Figura 12 – Transcrição da improvisação “Música Assustadora” na oficina de música de 06/07/13
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tenso, que será constante ao longo da improvisação e formará o fundo no qual os demais instru-

mentos vão sucessivamente entrando e saindo conforme a sua ordem. 

A marcação do pulso é, apesar de sua constante, muito sutil, diminuindo de intensidade

em alguns momentos. E após um andamento mais definido ser assumido, há um movimento

crescente de intensidade, acompanhado pelo incremento da polifonia. À voz, soma-se a flauta

– que, com precisão, duplica o ré uma oitava acima –, seguida do xilofone e do caxixi. Uma in-

flexão marca o fim do 20º compasso, quando William se demonstra satisfeito com o resultado,

dizendo que aquela música era muito assustadora, o qual consinto acenando com a cabeça. En-

tramos em um novo movimento crescente quando ele indica que os instrumentos sejam reto-

mados, aos quais se juntam Thales, que está gravando – e cujo canto chama a atenção de Willi-

am –, e o pandeiro de Guilherme, que confere uma intensidade ainda maior ao conjunto e re-

força a marcação da pulsação dada por William, conduzindo a uma resolução em ritardando. 

A voz e o as notas suaves do instrumento, a posição em segundo plano e a concentração

e sensibilidade aos gestos e ações do outro são definitivamente contrárias ao que William nos

proporciona no resto do tempo que passa conosco. Diferente do usual, aquela improvisação pa-

rece ser um momento de segurança e harmonia para ele, onde lhe é possível exercer sua pre-

sença e até mesmo fazer com que todos acompanhem as suas instruções, em uma estrutura im-

provisada mas organizada coletivamente, sem a necessidade de barramentos externos ou repre-

endas. O resultado é um dos momentos de maior entrega a uma experiência compartilhada

que tivemos como grupo, e a demonstração de que existem outras qualidades possíveis no laço

social entre William e os demais.

É também uma das poucas oportunidades em que, após tocar uma improvisação ou can-

ção, o grupo faz uma pausa em silêncio. Ao contrário do que seria mais usual, isto é, que al-

guém diga algo, movimente-se ou toque um instrumento ao final da peça, dessa vez todos per-

maneceram imóveis, como que mantendo uma tensão e suspense no ar, claramente adequada

ao que seria uma canção assustadora. Durante esse poucos segundos, ocorre uma troca de

olhares e expressões faciais, e a experiência que compartilhamos se estende pela zona do silên-

cio. É algo similar ao que vamos no final da execução de uma peça por músicos profissionais,

segundos antes do aplauso da plateia. Um momento presente que não é mais a peça, nem aqui-

lo que vem depois dela. Posso perceber uma tensão crescente naquele instante, mas aos poucos

surgem a consciência e a lembrança de que aquela improvisação havia sido especial. É um si-

lêncio que, no entanto, parece ser insuportável para William, que o interrompe com um sonoro
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“É hora de tocar!”. Há uma risada em conjunto, que talvez afrouxe a tensão que a “Música as-

sustadora” nos havia provocado.

O comportamento agitado e desajeitado de William nos faz pensar, pra além dos efeitos

dinamogênicos da música, na existência de alguma falha na constituição da sua imagem corpo-

ral. Como se as diferentes partes do seu corpo – e dos demais corpos também – não configu-

rassem uma unidade, mas estivessem conectadas em uma espécie de delírio motor ( JERUSA-

LINSKY, 1996). É o que vemos quando ele, após uma piada, cai no chão e diz que é a barriga

que está rindo e que ele não sabe como fazê-la parar. A isso podemos juntar também uma oca-

sião em que ele pede a câmera para filmar a oficina em 14/06/13. Entre algumas imagens em

que apareço de corpo inteiro tocando o violão, as demais são closes em que ele enquadra partes

do corpo dos demais participantes, aos quais avisa “Tô filmando seu cabelo”, “Tô filmando sua

boca”, “Tô filmando seus olhos”. Aparecem movimentos de aumentar e reduzir o zoom da câ-

mera, aproximando-se e distanciando-se de uma letra do tapete. Depois, de uma bola de algo-

dão amarrada à flauta de pã, de seu próprio dedo sobre a lente e assim em diante. Esse domí-

nio das possibilidades do equipamento, bem como os momentos em que eu apareço inteiro no

quadro, reduz a probabilidade de que as imagens sejam acidentais ou não-intencionais. A im-

pressão que se tem ao assistir o resultado é que não estão presentes os outros, mas suas partes,

e que estas se organizam em outras séries, nas quais as partes deixam de pertencer a um corpo

específico e podem ser combinadas em um outro conjunto, que ele desloca de um lado para o

outro por meio da câmera.

Essa multiplicidade desunida nos fez pensar também na quantidade de timbres de vozes

diferentes que William parece ser capaz de empregar em seu discurso. Em diversas situações,

ouvimos uma voz que não parece ser a sua, mas sim extraída de um programa de televisão. Isso

fica mais evidente quando o ouvimos imitar de fato as aberturas dos desenhos animados, as vi-

nhetas dos canais infantis ou falas que identificamos como sendo de algum personagem. Essas

qualidades sonoras, no entanto, se repetem também em momentos no quais ele parece mais

excitado, tomado por algum afeto de alegria ou surpresa. Nesses casos, o conteúdo da sua fala

parece ser próprio, mas a forma não. A seguir, a análise espectral e acústica de uma vocalização

sua nessa mesma oficina de 14/06/13 é apresentada como um exemplo dessa “outra voz”, que

William parece empregar em determinadas situações (Fig. 13). Após a gravação com a câmera

descrita anteriormente, Thales pede que ele lhe entregue a câmera e se junte à roda. Há uma

excitação motora que podemos perceber no modo como a câmera treme, e William parece es-
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tar emocionalmente tomado pelo ato de gravar o grupo. Ele rejeita o pedido de Thales, man-

dando-o ir procurar um instrumento e tocar. Há uma diferença na qualidade vocal empregada

nesse momento que é facilmente perceptível. A voz se torna rouca e grave, como se estivesse

sendo produzida no fundo da garganta, mas também com pouca ressonância, parecendo que

William comprime os maxilares e os dentes ao falar. 

A análise espectral confirma a impressão subjetiva das qualidades vocais dessa vocaliza-

ção. Primeiramente, há uma faixa intensa de harmônicos graves, o que confere à voz o aspecto

gutural e rouco. Podemos ver como ela se alterna com a linha de pitch mais aguda, indicando

que esse componente mais grave assume por alguns momentos o componente espectral funda-

mental e constitui a nota que de fato escutamos. Apesar dessa instabilidade harmônica, o con-

torno melódico principal apresenta uma variação mínima, com picos prosódicos pouco acentu-

ados e praticamente lineares. Uma variação reduzida das alturas confere o caráter monótono

da vocalização, associada à ideia de que ele comprime os maxilares e os dentes enquanto a

enuncia.

Figura 13 – Análise espectral e de pitch de uma vocalização de William na oficina de música de 14/06/13
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Diríamos também que ela  expressa uma qualidade emocional  equivalente, pois  confere ao

enunciado um tom mais imperativo, talvez com a intenção de aumentar sua eficácia enquanto

ordem. Porém, o mais importante seria ressaltar que essa qualidade vocal surge frequentemen-

te nas sessões da oficina, em situações variadas e nas quais pode ser evidente ou não que ele

está encenando a fala de um outro personagem. Isso torna difícil estabelecer o seu sentido, po-

rém é possível notar que ela geralmente acompanha um estado de excitação, por um motivo

qualquer. No final, a voz representa mais um elemento indicador da experiência subjetiva frag-

mentada que acreditamos ser a de William.

Nos perguntamos sobre como a música pode oferecer a ele uma possibilidade de retomar

a construção de uma unidade a partir desses diversos fragmentos. Será possível que ela apre-

sente um poder organizador a partir do qual ele estabelecesse nexos entre as partes e o todo?

Isso parece ocorrer em sua evolução nos jogos de alternância, sobretudo nas canções de abertu-

ra e encerramento da oficina, nas quais ele parece estar desenvolvendo a habilidade de aguardar

a sua vez, respeitando as dos demais, e principalmente aproveitando-a para encontrar seu lugar

em uma estrutura que acomode cada elemento em um todo com o mesmo sentido. Nessas si-

tuações, sentado na roda com o resto do grupo, ele não mostra tantos sinais de uma excitação

motora excessiva como nos momentos em que está de pé ou correndo pela sala.

Uma das discussões que frequentemente surge nas reuniões da equipe clínica é o modo

de refrear essa agitação quando ela aparece. É o resultado da compreensão de que é necessário

incidir de alguma forma no modo como William se comporta, que tanto enfraquece o seu vín-

culo com os demais quanto desorganiza o grupo, mas também de um questionamento da efi-

cácia de contê-lo verbalmente ou mesmo repreendê-lo. Em geral, ele rapidamente descumpre

os combinados ou finge que nada lhe está sendo dito, repetindo o que quer que esteja fazendo.

Ao mesmo tempo, há uma necessidade por parte de todos os adultos em estar atentos para evi-

tar que ele agrida as demais crianças ou quebre um instrumento, ou que alguém adote uma

postura mais firme e dura com ele. Em todos os casos, é uma tarefa que exige esforços redo-

brados de toda a equipe. 

Na reunião do dia 04/10/13, convidamos a acompanhante terapêutica que trabalha com

William na escola. Trata-se de uma estudante da graduação que exerce essa atividade como

um estágio no núcleo. O acompanhamento terapêutico não foi um pedido da escola, mas uma

proposta do grupo, o que gerou um certo desconforto na instituição educativa. Provavelmente,

a sua presença despertou ansiedades persecutórias na direção da escola, que dificultava a inser-
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ção da aluna na classe, sugerindo que ela acompanhasse William por meio de câmeras instala-

das nas salas, a partir de um local de monitoramento. Ela nos conta que a conduta de William

na escola é muito próxima àquela que ele apresenta no grupo terapêutico. Lá ele também joga

as coisas para cima com frequência, mas ela acredita que isso seja um reflexo de uma brinca-

deira com bola da qual todas as crianças participam no recreio da escola. Sem ordem ou time,

elas apenas jogam a bola para o alto, repetidas vezes, e correm para ver quem a pega primeiro.

Ali, William também agride as crianças, esbarrando nelas ou empurrando-as, e sofre o seu re-

chaço. Os companheiros têm medo dele ou o reprimem, e se defendem sozinhos ou pedindo

ajuda aos adultos. É comum que as crianças levem brinquedos, mas William os joga no chão

ou destrói as montagens dos outros, e faz com que a direção da escola suponha que a intenção

dele é magoar os colegas. É aí que nossa intervenção difere daquela da instituição educativa,

pois a resposta dos professores é segurá-lo, gritar com ele e levá-lo à força até a criança agredi-

da, fazendo com que ele se desculpe.

Uma das intervenções empregadas por nós para agir nessa dimensão é o estabelecimento

de regras de tocar (WIGRAM, 2004) que organizem de alguma forma as atividades da oficina.

Um exemplo bastante útil são os jogos musicais de alternância, em que cada um tem o seu

momento para dizer ou encenar algo, convocado por um verso ou figura musical que faz a pas-

sagem de um participante ao outro. Seria o caso da canção de abertura e encerramento da ofi-

cina, mas também das diversas adaptações da segunda parte de “Ciranda, cirandinha”. Outra

regra de tocar que serviu como intervenção terapêutica no trabalho com William foi a alter-

nância de intensidades, em que o grupo todo executava partes em forte e fraco. Algumas vezes,

pude introduzir essa alternância dizendo “agora, a próxima parte, bem baixinho”, outras vezes

apenas indicando com um gesto facial expressivo, ou um movimento de me ajoelhar quando

estava de de pé, seguido da apresentação da nova dinâmica. No segmento analisado espectral-

mente abaixo, correspondendo à sessão de 21/06/13, podemos acompanhar um trecho da apre-

sentação da canção “Cocoricó” em que as duas intervenções são seguidas uma da outra (Fig.

14).

A canção havia sido solicitada por William, imediatamente após terminarmos a canção

de abertura da oficina. Ele não tapa nenhum furo da flauta doce e a sopra com força, produ-

zindo harmônicos altíssimos e intensos. No gráfico espectral e de pitch, selecionamos a faixa

de frequências mais alta, onde é possível acompanhar esses harmônicos quase que separados

dos demais instrumentos (violão, xilofone, tambor, pandeiro e flauta de pã). As notas da flauta
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doce produzem uma massa sonora que preenche o espectro com uma textura de intensidades,

mas é possível perceber um padrão de quatro notas curtas e uma longa, que possivelmente cor-

responde ao ritmo do verso “Co-co-co-ri, hiii” repetido no refrão, reforçando a hipótese de que

os sons instrumentais adquirem valor de fala para William. Antes do final do refrão, anuncio

que faremos uma redução da dinâmica no próximo verso, o que provoca uma caída na intensi-

dade. Todos tocam mais fraco e William permanece sem soprar a flauta por alguns instantes.

Quando o faz, surgem notas curtas e hesitantes, que adquirem a cada nota um contorno meló-

dico decrescente mais claro. Isso me faz pensar que ele não encontra naquele excesso o mesmo

efeito que extraía das notas altas e fortes em meio a uma confusão de sons também fortes.

Frente a esse fundo sutil, as notas agudas se destacam de outra maneira, dado que o contraste é

muito maior. Grosseiramente falando, elas perdem o sentido, pois não combinam com o novo

panorama dinâmico. Mesmo assim, William insiste e solta uma nota longa e forte. Imediata-

mente diminuo a intensidade das batidas no violão, o que é acompanhado pelo resto do grupo.

Há um posterior retorno ao nível de intensidade com o qual havíamos começado o verso, mas

a estratégia de diminuir o som a cada nota forte da flauta é repetida, reduzindo a intensidade a

níveis ainda menores. Esse jogo de respostas reforça a dinâmica mais fraca daquela parte e tor -

na mais explícita a transgressão de William, o que parece incomodá-lo a ponto de dizer “Assim

não tá melhor”, enunciado marcado com um X no gráfico.

O mais interessante não é que a intervenção incida no excesso e transbordamento de

William – o que é indicado pela redução da quantidade de notas altas e fortes –, mas que ela

termine por conferir-lhes um outro sentido dentro do conjunto. Em lugar de criar uma textura

de harmônicos altíssimos, essas notas agora marcam a passagem para o último refrão e o des-

fecho da peça. A regra de tocar, portanto, atua definindo zonas temporais de adequação e

transgressão para determinados instrumentos e modos de tocar, nas quais William pode por à

prova sua conduta musical sob o prejuízo da qualidade estética do resultado final. Não há um

juízo moral, e nem mesmo uma advertência oral, que o impeça de tocar de determinada ma-

neira. É simplesmente a falta de harmonia da sua ação com a estrutura musical daquele mo-

mento que o faz perceber que a música “não está melhor” quando notas altas e fortes se sobre-

põem a um acompanhamento sutil.

Apesar de a experiência do jogo de alternâncias ter sido um dos momentos em que Wil-

liam podia se afinar com o restante do grupo, os instrumentos cada vez mais se destacavam

como objetos que dificultavam o trabalho clínico com ele. A cada sessão, havia diversos mo-
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Figura 14 – Análise espectral, de intensidade e de pitch de trecho da canção “Cocoricó na oficina de música de

21/06/13

mentos em que ele se engajava em um uso dos objetos que, ao mesmo tempo, tomava-o por

completo e geralmente conduzia àquele padrão mais ou menos esboçado de agitação e agressi-

vidade. A flauta doce, por exemplo, era o instrumento mais usado. Mas ele só podia tocá-la de

uma única maneira, soprando-a sem tapar nenhum furo, como se fosse um apito. Apesar das

tentativas de explicar-lhe como extrair mais sons usando os dedos e controlando a força do so-

pro, o som agudíssimo e forte era o que ele mais produzia com aquele instrumento. Isso difi-

cultava as atividades da oficina e implicava pelo menos dois revezes ao grupo. Primeiramente,

aquele modo de tocar praticamente anulava a sua relação conosco e dificultava que cada um

pudesse escutar o outro, às vezes produzindo uma desorganização nas outras crianças, que po-

diam começar a gritar e a atirar os instrumentos para o alto. Além disso, outras crianças fica-

vam muitas vezes privadas de tocar também aquele instrumento. Isso representava um proble-

ma no trabalho clínico com os demais, especialmente com Camila, que havia tido um contato
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interessante soprando a flauta doce. É aí que inventamos a regra de alternar os instrumentos,

trocando-os entre todos ao final de cada canção. A novidade foi recebida com desgosto por

William, que não queria trocar a flauta com ninguém, mas foi progressivamente sendo aceita.

Mesmo assim, ele aceitava somente trocar a flauta por pouco tempo, recuperando-a ao fim da

música ou mesmo antes dela terminar, agarrando-a de seu companheiro. 

Foi preciso então uma revisão dos instrumentos que eram levados à oficina. A flauta

doce foi separada a partir da sessão de 16/08/13, muitas vezes sendo entregue diretamente a

Camila como uma tentativa de convite à oficina ou para que ela pudesse tocar algum instru-

mento, mesmo que estivesse fora da sala. Naquela sessão, William abre a bolsa e, ao não en-

contrar o instrumento, diz com uma voz bastante expressiva de seu desapontamento, “Eu que-

ria tocar a flauta-tambor”. Apesar de não estar de acordo com a nova regra, essa reorganização

dos instrumentos vai terminar por ter um impacto na maneira como ele lida com esses objetos

e uma abertura a outro modo de relação com o outro.

Com relação à quantidade, passei a levar apenas um instrumento por pessoa. Isso permi-

tiu escolher uma variedade de combinações antes de começar cada sessão. Os instrumentos

com menor potência sonora se mostraram facilitadores da comunicação e interação entre os

membros do grupo. Do conjunto de apitos, passamos a usar apenas os mais graves, e os tambo-

res agora eram tocados sem as baquetas. Houve uma nítida redução do volume sonoro das ses-

sões. Ao começar a segunda metade do período em que a oficina foi realizada, nossos encon-

tros eram muito mais “intimistas”, para comparar com a ideia das apresentações musicais em

que a redução dos elementos diminui a distância entre a plateia e o músico. Em alguns mo-

mentos, as luzes eram apagadas, e em outros passávamos longos momentos deitados nos col-

chonetes, improvisando sobre ritmos lentos com sonoridades suaves dos instrumentos e das

vozes. É claro que havia o momento da bagunça e da correria, mas ele agora era delimitado

por esse outro modo que encontramos para interagir. Isso coincidiu com uma redução dos mo-

mentos de excitação de William, que também começou a fortalecer seu laço conosco, partici-

pando mais das atividades e do círculo da oficina.

Em alguns momentos em que a agitação surge na forma da brincadeira de correr ao re-

dor do grupo, em lugar de pedir que ele se acalme e se sente, é possível dar-lhe um outro senti-

do, convidando todos a se levantar e dançar, incorporando seus giros em uma ciranda, por ex-

emplo. Outros jogos simbólicos são também possíveis, como ocorre na sessão do dia 04/10/13

quando, em uma tentativa de prolongar os efeitos da recriação da canção de abertura do dese-
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nho “Thomas e seus amigos”, me levanto e o agarro pelo braço quando ele passa correndo atrás

de mim, e proponho brincar de locomotivas de um trem. A princípio ele se recusa a se adaptar

à minha velocidade, dizendo “é hora da confusão!”, correndo em disparada ao redor dos col-

chonetes. É apenas na volta seguinte que ele entra na brincadeira, quando peço para estacio-

narmos e que ele sopre um apito para avisar aos passageiros – encenados pelos outros adultos e

crianças – que o trem está partindo. Aí sim a velocidade é um elemento que precisa ser consi -

derado, pois se William corre, os demais vagões ficam para trás e a composição se desfaz. Em

um certo sentido, é a brincadeira que freia a correria, e assim fazemos nosso percurso, visitando

outras estações, embarcando e desembarcando passageiros, apitando e fazendo o som de en-

grenagens e freios, parando para abastecer e mudando o trajeto e direção.

Uma outra direção de tratamento que, portanto, se mostra adequada ao trabalho com

William é o estímulo à fantasia e o faz de conta simbólico, proporcionando-lhe elementos es-

téticos, como canções, personagens e figurino, que possam ser incorporados às narrativas que

ele traz ao grupo. Essa proposta surge da sessão do dia 13/09/13, na qual as crianças brincam,

ainda no grupo da manhã, com um faz de conta sobre a ilha do Medonho. Mais tarde, descu-

bro que de fato existe uma “ilha misteriosa” que aparece no seu atendimento individual, na

qual um caminhão que está levando uma tábua para a ilha misteriosa participa de algumas das

brincadeiras entre ele e Júlia. De qualquer modo, é assim que as crianças se apresentam para

mim quando começa a oficina de música: William era o pirata, Pablo o piloto aviador, e Cami-

la a rainha da ilha. Combino com William que vamos fazer a música da ilha do Medonho

após a canção de abertura da oficina, o que é prontamente lembrado por ele assim que termi-

namos de escolher a apresentar os instrumentos. Pergunto como seria essa tal música, o que ele

não parece conseguir responder. Peço alguma ideia e ele sugere a música do “Big Boy”, ou algo

assim, o que não conseguimos compreender. Ele então diz “Ah, eu não consigo, isso é muito

difícil”. Tento tranquilizá-lo, falando que não havia problema, que iríamos fazer a música da

nossa ilha do Medonho. Começamos por tocar os instrumentos e a descrever a história. Eu

ocupo o lugar do narrador: “Tinha um pirata... com chapéu de caveira... Tinha também um

aviador” (aponto para Pablo, fazendo o ruído do motor do avião). William diz que escutou o

barulho da coruja, fazendo o canto do pássaro na flauta. “Outros pássaros” (assobios dos de-

mais). “Aí, começou a chover” (som de chuva nos pandeiros e chocalhos). Júlia diz “Estava ven-

tando muito... Aí, veio um raio” (Mathias dá um grito, os instrumentos aumentam o volume).

“O avião atravessou a nuvem” (faço o som do avião caindo). “Parou de chover, e o aviador ficou
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sozinho na ilha do Medonho... De repente ele começou a ouvir uns passos” (William faz os

passos com os cocos e depois se levanta e começa a marchar). Pergunto de quem eram esses

passos e ele responde “são os meus pés”. “Mas o pirata não estava sozinho, havia outras pessoas

com ele” (todos fazemos passos, batendo as palmas das mãos no chão). “Então eles pararam

porque encontraram uma cobra” (faço o som da língua da cobra vibrando e todos me imitam),

“depois um cachorro” (o mesmo com os latidos). “Depois, eles param de novo porque eles en-

contraram um...”, “Urso!” diz William (fazendo sons e gestos de urso). Eu complemento “E

continuaram a andar... E aí eles chegaram na frente do aviador e ele viu quem eram aqueles

que estavam andando... Eram os índios” (bato a mão na boca u-u-u-u e todos fazem o mes-

mo). Digo então que podemos cantar a música dos índios, “Um, dois, três indiozinhos....”,

dando continuidade à oficina.

Essa intervenção tem um efeito importante sobre William e todo o grupo. Ao mesmo

tempo que o ajudamos coletivamente a concretizar seu desejo por uma música da “Ilha do

Medonho”, a narrativa insere a todos por completo na estrutura do faz de conta. Possivelmen-

te, pudemos articular uma imagem que já vinha sendo trazida por ele em outros momentos de

seu atendimento, porém na oficina ela ganha um desenvolvimento narrativo que a expande a

outros elementos. Mais importante que isso, estes são trazidos pelo grupo, e William aceita

essa contribuição em sua história. No final, há uma composição coletiva que fortalece o vínculo

entre todos, além de permitir a cada um viver um universo imaginário com novos modos de

ação e identificação.

Apesar de esse momento, somado a outros ao longo do tratamento, mostrar-nos que

existe uma capacidade de William em abrir-se à interação com o outro e participar de uma

composição coletiva, essas intervenções nem sempre dão resultado. Uma hipótese que explicas-

se a forma de William se relacionar com o grupo seria a de que ele deseja ser o monopólio das

atenções. É o mesmo que interpretamos na atitude de Sofia de mostrar-se contrariada ou indi-

ferente ao grupo para que este a deseje e a busque. Mas os dois diferem em suas atitudes con-

trárias, o primeiro pelo excesso, a segunda pela ausência. A insistência de William parece estar

quase no campo das suas próprias condições de existência, como se o que estivesse em jogo

para ele não fosse o fato de ser desejado ou não, mas se o seu próprio ser é que pudesse estar

ameaçado na medida em que ele ocupa ou não os espaços e a direção do grupo. As intrusões

do outro são sempre devastadoras, porque, ao inserir novos elementos que dão continuidade à

brincadeira ou à história, estes acabam não só transformando-a como também a anulam, e as-
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sim desconstituem o mundo em que ele existia. 

É o que parece ocorrer na sessão do dia 27/09/13 quando, logo no começo da canção de

abertura, William apresenta uma fala de um desenho animado do Chico Bento. Pedimos para

ele explique a história para que seja possível entender do que se trata, mas ele se senta com o

resto do grupo e repete a fala uma vez mais. Com a ajuda de Beatriz, descobrimos que se trata

de um episódio no qual o personagem caça uma onça que supostamente devorou seu primo

para fazer um tapete para o seu banheiro. É possível notar que o tom da voz é semelhante

àquele analisado anteriormente.

Pergunto mais sobre a história, se o Chico Bento caçaria a onça com um laço de cowboy.

Ele me diz que não, que ele o faria com um pau. Pergunto então se não podemos fazer uma

versão de “Atirei o pau no gato”, adaptando-a para “Atirei o pau na onça”. Chego a cantar uma

primeira vez, mas William diz que não é assim, que a história é outra. Guilherme lhe dirige

então uma intervenção, perguntando-lhe se seria possível que ele contasse de outra forma, com

outras palavras. William se retrai, abaixa a cabeça e responde muito baixinho, a ponto de ter -

mos que pedir que ele fale mais alto, “Claro!”. Mas ele se levanta e repete a mesma fala nova-

mente, fazendo os gestos corporais do personagem, como se fosse uma dança. Passo a tocar

uma progressão de acordes em Mi maior, emulando a harmonia das músicas sertanejas, em um

andamento andante, e pedimos que ele conte a história novamente. Aí começa uma brincadei-

ra que durará quase 20 minutos, na qual os diálogos do desenho são apresentados por ele uma

e outra vez, e são a matéria-prima para que novos personagens sejam incluídos. William parece

divertir-se conforme os demais aderem à história, sobretudo quando Pablo interpreta a onça e

corre em círculos atrás de William, o Chico Bento. É difícil, no entanto, sair dessa circularida-

de (no tempo repetitivo da história e no espaço físico da roda) e incluir outros elementos na

narrativa, motivo pelo qual nossas tentativas de trazer outros bichos como o pato e o jacaré das

canções “O pato pateta” e “Os indiozinhos”, são ignoradas ou não são aceitas por ele. Essas

tentativas parecem saturá-lo, a tal ponto em que ele sobe na mesa e começa a gritar “Gente,

gente! Vocês nunca me escutam”, o que é sucedido de uma sonora risada pelos adultos, que

respondem que escutá-lo é o que eles mais fazem.

Nas discussões da equipe, pensamos que não estar em constante ação – ou que os outros

não o acompanhem em seu desejo – parece ser a sua verdadeira preocupação e o motivo mais

frequente da sua agitação. Isso dificulta que ele recolha os efeitos que sua ação produz no ou-

tro, mas o risco de não estar em primeiro plano parece ser ainda mais crucial, é como se assim
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ele estivesse a ponto de desaparecer. E nessa corrida contra o desaparecimento, só pode existir

ele e sua possibilidade ou não de ocupar o centro das atenções. É uma nova hipótese, que ga-

nha ainda mais validade após uma conversa que William mantém com Beatriz na sessão de

08/11/13. Ela uma vez mais o levava para fora da oficina, pois nada conseguia parar sua excita-

ção e correria em volta do grupo sentado em roda. Após uma conversa em que discutem os

combinados de não machucar os demais e de não jogar os instrumentos para o alto, e na qual

tentam pensar uma forma para que ele possa participar das atividades do grupo, William conta

a ela que tem medo que os demais o esqueçam. 

Quando retornam à sala, William diz: “vocês se esqueceram de mim”, e Beatriz nos con-

ta o que ele lhe havia dito. Comento que às vezes também tenho medo que os demais me es-

queçam e que esse é um sentimento que muita gente tinha também. Isso é algo que nos apro-

xima ainda mais, e o tema do esquecimento é incorporado em nossas sessões. Depois, nos en-

contros em que um companheiro falta, tentamos lembrar qual era a sua canção favorita e a

cantamos juntos, como uma forma de lembrar dele. Algumas fotos das crianças são impressas e

penduradas em uma lousa móvel e nos referimos a elas quando falamos de quem não veio. Em

31/01/13, quando Sofia falta, por exemplo, William faz um carinho em sua foto. Depois, pega

uma caneta, o que nos leva a pensar que ele riscaria a foto, mas ele na verdade desenha sobre

ela a imagem de um coração.

O tema do esquecimento me leva a compor então uma nova sequência à canção “O pato

pateta”, desta vez criando um personagem “O gato folgado”. Ao contrário do pato, que leva

uma vida agitada, o gato é tranquilo e está mais interessado em descansar, sentar-se no sofá e

comer, apesar de ter também seu momento de aventurar-se pelo telhado. 

O gato folgado, 
subiu no telhado

ficou cansado
e quis descansar.

Pediu um carinho,
pro dono esquecido.
Lambeu o bigode,
parecia um bode.

Pulou a cadeira,
gritou miau!

Pediu mais leite,
pra pôr no mingau.
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Sentou no sofá,
assistiu a novela.

Tantas fez o moço...
 
Essa canção pessoal dirigida a William é apresentada em nossos últimos encontros, mas

não houve tempo para recolher seus possíveis efeitos. É certo que ela deu continuidade à estru-

tura da canção original e despertou o interesse de todas as crianças. Na sessão de 29/11/13,

quando William não pôde vir, ela provocou uma brincadeira de imitar os sons dos gatos que

acabou em uma grande coreografia e teve uma importância especial para Mathias. Para Willi-

am, por enquanto, não sei até onde ela pode ter tido qualquer incidência.

O trabalho com William teve um desenvolvimento intenso ao longo do tratamento. A

oficina de música era uma atividade prazerosa para ele, e sua participação sempre foi com mui-

ta energia e entusiasmo. A riqueza de ideias que ele trouxe para as atividades do grupo é pro-

porcional às reflexões que nossos encontros provocaram. Foi talvez apoiado nesse interesse pela

música que tantas intervenções puderam ser feitas para incidir na maneira como ele se relacio-

na com os demais. Esse movimento coincide com um outro, que surge nas sessões do atendi-

mento individual, ao redor do tema da destruição e da reparação daquilo que foi destruído. Ele

aparece nas diversas brincadeiras com Júlia, e indica que o processo terapêutico em curso pro-

duz seus efeitos. Agora, a presença do outro e os efeitos das suas ações parecem ganhar um

contorno aparentemente mais nítido. Há um caminho ainda pela frente para que ele desenvol-

va seus laços sociais. Mas a música nos apresentou diversas entradas seguras para que as pro-

postas e intervenções externas lhe fossem suportáveis, além de demostrar que as ideias trazidas

por ele podem ganhar um sentido ainda amplo quando associadas às contribuições do outro.

Isso o aproxima tanto dos adultos quanto das crianças, para quem ele transmite uma imagem

de vitalidade e energia. Mais do que isso, aponta um caminho possível para um lugar e uma

companhia que não lhe sejam ameaçadores, e nem cobrem dele um esforço constante de afir-

mar a sua presença.

3.2. Pablo

Pablo é a criança mais nova do grupo, com cinco anos. Além disso, sua constituição física

confirma também esse conceito: magro, de baixa estatura, postura encurvada e uma voz sem
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volume e para dentro, difícil de ser compreendida. Apesar de não ter um diagnóstico, ele é en-

caminhado pela escola, justamente pelas questões de linguagem – falava em espanhol e apre-

sentava um atraso na comunicação – e uma dificuldade de se separar. A família é composta

pelo avô e a avó, naturais da Argentina, e a mãe, todos vivendo juntos na mesma casa junto

com o noivo atual da mãe e padrasto de Pablo. Os avós contam que a mãe teve um envolvi-

mento conturbado com o pai de Pablo, e que ele a abandonou durante a gravidez. 

[O pai biológico] vê ainda Pablo de vez em quando, mas não mantém contato regu-
lar; já aconteceu, inclusive, dele avisar Pablo que o visitaria — criando então grande
expectativa na criança — mas, sem avisos ou explicações, não aparecer. Resultado: Pa-
blo ficou visivelmente frustrado, e tudo indica que não encontrou jeito de comunicar
sua angústia com seus familiares, que preferem não tocar no assunto, porque assim,
quem sabe, o Pablo esquece (Relato do Atendimento Individual).

O abandono provocou na mãe uma depressão que se estendeu após o parto, e que difi-

cultou a relação com Pablo em suas etapas iniciais. Foi a avó quem assumiu os cuidados do

menino junto com seu marido, o que permanece uma realidade ainda hoje, mesmo quando ve-

mos a mãe de Pablo em uma condição aparentemente mais estável, buscando um novo relacio-

namento e tentando retomar seu vínculo com ele. Na entrevista, no entanto, ela parece ser re-

baixada pelas considerações de seus pais, como uma forma de desautorização do papel de mãe.

Como um exemplo, em um momento em que ela tenta impor um limite de horário para Pablo

ir dormir, o avô intervém, dizendo que o menino deve dormir a hora que quiser, responsabili-

zando-se por ele.

Entendemos que, para Pablo, essa configuração afetiva resultou em uma confusão a res-

peito da estrutura familiar. 

Ele costuma chamar a avó de “mãe”, o avô de “pai”; a mãe ele simplesmente chama
pelo nome, e a mesma coisa vale quando ele se refere ao pai biológico; o noivo atual
da mãe, que ele costuma chamar pelo apelido mesmo, já testemunhei ele confundir e
trocar pelo [nome do pai] (Relato do Atendimento Individual).

Em um certo sentido, não foi só o seu próprio lugar como filho e neto que se comprome-

teu, mas também a sua própria identidade como criança em desenvolvimento, pois seus avós o

tratam como se ele fosse menor e mais frágil do que ele realmente é, referindo-se a ele como o

“bebê”. Não é de se estranhar, portanto, que apesar da idade, Pablo ainda precise usar fraldas

em lugar de ir ao banheiro. Menos ainda que esse seja um tema frequente nas sessões de aten-

dimento individual.

A família conta que a escola que ele frequenta a avisa que foi encontrada uma faca enro-

lada no agasalho em sua mochila. A justificativa de Pablo é que ela serviria para matar sua avó,

pois ela o estava abandonando na escola. É assim que nos deparamos com um dos motivos
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centrais de Pablo no tratamento individual e em grupo: o medo. Medo de ser abandonado,

medo de tomar a perua escolar, medo de monstros e insetos que surgem nas brincadeiras e nas

músicas que tocamos e que constitui um verdadeiro leitmotiv em torno do qual muitas ativida-

des da oficina são organizadas. É um medo que está também vinculado a uma agressividade

que localizamos no episódio da faca, mas também em uma cena de seu atendimento individual

quando, em uma brincadeira com bonecos, ele se transforma em um leão, que ruge e mata toda

uma família, divertindo-se com isso. Para Thales, que o atende individualmente, essas fantasias

são interpretadas como a expressão dos conflitos internos que a relação com a família suscita

naquela criança:

De fato, talvez fosse natural que um “bicho” ficasse nervoso com um bebê que na ver-
dade não é mais bebê, mas que tem medo de crescer e perder o amor de uma família
que o acha tão “bonitinho” dessa maneira; talvez o ‘bicho’ tivesse também motivos
para odiar essa família, que põe e não consegue tirar essa criança-bebê diante de um
impasse: cresço ou não cresço? (Relato do Atendimento Individual).

Podemos encontrar essa flutuação afetiva entre medo e agressividade, por exemplo, em

uma brincadeira que fizemos na sessão do dia 10/05/13. 

Pablo então pediu que cantássemos uma canção dizendo a palavra ‘aranha’ e fazendo
um gesto de subida pela parede com a mão. Thales disse que conhecia a canção e can-
tamos juntos “A dona aranha”. Depois, William saiu da sala, no que foi acompanhado
pelo Pablo. Guilherme interpretou que eles estavam buscando a aranha, brincadeira
que foi acompanhada pelo Pablo bastante interessado, entre as cadeiras dentro sala
(Relato do Grupo Terapêutico, 10/05/13).

A entrega de Pablo à fantasia da brincadeira é completa, de modo que quando lhe pergunto se

está com medo, ele me responde que sim. Finjo ver a aranha em um canto entre as cadeiras e

ele vai até lá e pisa, dizendo ter matado o inseto, o que me indica uma capacidade acentuada

de fazer jogos de faz de conta e de explicar os acontecimentos nesse registro.

Os problemas de linguagem de Pablo não tardam a aparecer nas sessões. No encontro

seguinte (17/05/13), ele não apenas usa uma entonação vocal apagada e retraída como também

não diz o nome do instrumento, mas o seu próprio, tanto na abertura quanto no encerramento

da oficina. É possível que isso seja um resquício da atividade anterior, na qual cantamos os no-

mes sobre uma célula rítmica, porém essas características – a qualidade vocal e a confusão com

os significantes – serão comuns nos encontros posteriores. Ele frequentemente dirá o nome

em lugar dos instrumentos. Em um outro exemplo, na sessão do dia 07/06/13, ele está brin-

cando com um carrinho quando eu chego e pergunto a ele qual é o som daquele carro, ao qual

ele responde “amarelo”, dizendo a cor do objeto.

Outra característica da participação de Pablo na oficina de música se refere à apresenta-
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ção de canções. Nesses momentos, ele se coloca de maneira atenta e ativa, cantando junto com

o grupo, pedindo suas canções favoritas e repetindo algumas das coreografias que propomos. É

nítida sua concentração no movimento de sobe e desce com as mãos com o qual representa-

mos a subida e a descida da aranha na canção “A dona aranha”. Da mesma forma, acompanha-

mos suas demonstrações de alegria por meio dos sorrisos e gargalhadas ao cantar a canção de

abertura do programa de televisão “Cocoricó” ou Banho é bom”, no qual apontamos as partes

do corpo na medida em que são nomeadas pela canção. 

No que diz respeito às interações sociais, Pablo demonstra facilmente engajar-se nas

brincadeiras dos demais, formando rapidamente um vínculo com os adultos e as outras crian-

ças. Esse laço possui um aspecto imitativo muito forte no início, e vemos que ele reproduz as

coreografias dos adultos sem dificuldades, por exemplo na canção “A dona aranha” (Fig.15).

   a) b)

Figura 15 – Ilustração de coreografia da canção “A dona aranha” na oficina de música de 17/05/13

A cena do faz de conta com a aranha exemplifica não só a capacidade de Pablo fazer jo-

gos simbólicos, como mostra também a relação de amizade que se estabeleceu entre ele e Wil-

liam ao longo desse período. Vemos os dois juntos em praticamente todos os momentos dos

atendimentos em grupo, interagindo a tal ponto que, quando um dos dois falta, o que veio per-

gunta pelo outro e até mesmo se entristece pela sua ausência. Há algo da exuberância pulsional

de William, com seus gestos agitados e desajeitados, que atrai Pablo e o faz sair da posição de

retraimento e inibição. Ele está em permanente atenção ao que o companheiro está fazendo, o

que muitas vezes o leva para fora da roda nos momentos em que William não está participan-

do da atividade. São, portanto, convites explícitos e implícitos para brincar, correr e se divertir

juntos. É como se William trouxesse vida para Pablo. 

Provocações ocorrem também, por exemplo na sessão do dia 07/06/13. Como parte das

preparações para a festa junina que planejamos fazer, proponho recriarmos a canção tradicional

“Capelinha de Melão”. Começo com a batida no violão, e uma breve improvisação ocorre.



58

William toca o xilofone enquanto Pablo aproxima a flauta lentamente em sua direção, com a

clara intenção de incomodá-lo e chamar sua atenção (Fig. 16).
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Figura 16 – Transcrição de segmento de improvisação na oficina de música de 06/07/13
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Logo após eu começar a tocar um acorde em um ritmo definido, William passa a repro-

duzi-lo no xilofone. Demora até o oitavo compasso para que Pablo, que parece estar buscando

coordenar o ritmo do sopro com as batidas do violão e do xilofone, consiga acompanhar o res-

to do grupo. O mais interessante nessa cena é como Pablo e William conseguem, em um mo-

vimento que acompanha o motivo rítmico que introduzo no violão, passar da marcação do

pulso da música a uma imitação e diálogo baseado nessa ideia musical compartilhada. Para Pa-

blo, isso parece ter um efeito terapêutico ainda mais importante, já que ele sai da sua posição

passiva e toma um impulso em direção a William, sorrateiro e cauteloso, aproximando-se com

a flauta com a nítida intenção de incomodá-lo. Não se deve desestimar o valor que esse movi-

mento pode ter tido para ele, pois na sua história no grupo ele recém começa a tomar a inicia-

tiva dessas brincadeiras. E o fato de que William não aproveitou essa oportunidade para gol-

peá-lo na cabeça com a baqueta do xilofone é um desses elementos que, ao mesmo tempo, es-

capam de nosso controle e compreensão e garantem o funcionamento da clínica. Ele pode ter

tomado a decisão de não atacá-lo e assim incentivá-lo a adotar essa posição, regulando seu

comportamento para não frustrar essa atitude? É difícil fazer uma afirmação desse porte, mas

com certeza não haveria tempo para evitar que ele fizesse isso. E mesmo que a imagem da câ-

mera dê a entender que William olha diretamente para Pablo ao longo dos compassos 12 e 13,

a proximidade indica que ele estava em seu campo de visão durante muito mais tempo. Na

verdade, ele parece mais ignorá-lo enquanto se concentra no que está tocando. A imitação e a

coordenação aqui parecem ter o efeito de um “pedido de licença”. No final, o certo é que este

foi um encontro em que puderam compartilhar uma brincadeira capaz de fortalecer o laço en-

tre ambos e potencializar uma atitude ativa por parte de Pablo, de uma maneira livre e segura.

Ao longo das primeiras sessões com Pablo, notamos como seu encontro com os adultos e

as demais crianças é caracterizado por uma série de imitações. Por exemplo, após a improvisa-

ção da “Música assustadora” na sessão da oficina do dia 07/06/13, seguimos com o tema do

medo e recito para o grupo uma história que será aproveitada por Pablo para imitar meus mo-

vimentos (Fig. 17). Trata-se da parlenda da “Bruxa no castelo mal assombrado”, composta pe-

los seguintes versos:

Era uma bruxa
À meia-noite

Em um castelo mal-assombrado
Com uma faca na mão

Passando manteiga no pão
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Como podemos acompanhar as ilustrações, meu movimento de levantar o punho cerra-

do (a), representando a faca da bruxa, é imitado por Pablo e William (b). Mas Pablo, ao con-

trário de William, incorpora o movimento de oscilar o antebraço – que faço representando a

bruxa passando a manteiga no pão –, enquanto toca o xilofone, percutindo-o com a baqueta

como se fosse a faca (c, d).

   a)                                                            b)

   c)                                                            d)

Figura 17 – Ilustrações da recriação da parlenda “Bruxa no castelo mal assombrado” na oficina de música de

07/06/13

A sensibilidade de Pablo para imitar os movimentos dos outros é algo que chama a aten-

ção quando assistimos aos vídeos das sessões da oficina. Em outro exemplo, vemos a sequência

de imitações que Pablo faz de William (Fig. 18). 

A pedido deste, toco no violão o motivo da música do filme “Tubarão”. Ele leva as mãos

acima da cabeça, imitando a barbatana do animal (a), e os demais também fazem o gesto (b).

Porém, além desse movimento, Pablo captura outros gestos de William para compor sua imi-

tação: os braços tensionados para frente (c), que Pablo modifica, cerrando os punhos, (d) e as

mãos sob o queixo (e, f ). Imediatamente depois da imitação, ele interage com Beatriz, mas de

uma maneira completamente diferente. Ela finge que é um tubarão prestes a mordê-lo e o

“ataca” com as duas mãos sobre a sua coxa esquerda, fazendo uma onomatopeia, “nhect!”.Ele
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logo em seguida faz o mesmo nela, reproduzindo também o som. Mais do que uma simples re-

produção, trata-se de um modo de interação mais complexo, envolvendo a troca de turnos e 

a) b)

c) d)

e) f )

g) h)

Figura 18 - Ilustrações da apresentação do motivo musical do filme “Tubarão”, na oficina de música de 06/07/13
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inserida em uma relação de reciprocidade. O ato de imitar, tendo uma frequência tão elevada,

gera uma série de inquietudes na equipe clínica, o que nos leva a elaborar a hipótese de que

poderia indicar um estado do desenvolvimento anterior aos processos de identificação, e que

Pablo necessita experimentar imitações dos atos expressivos dos outros como forma de consti-

tuir um repertório singular próprio.

É importante ressaltar que as imitações de Pablo não necessariamente são simples repro-

duções dos comportamentos do outro. Às vezes, ele antecipa um movimento, coordenando-o

com um parceiro. Na figura 19, Beatriz faz um grito agudo, dizendo que era um grito de bruxa

(a). À simples vista, poderíamos dizer que Pablo imita William quando os dois se jogam no

chão após o grito agudo. A microanálise do vídeo, por outro lado, mostra como Pablo, após ou-

vir o grito, se vira para William (b) e inicia o movimento de jogar-se antes dele (c), quando

este joga o chocalho para o alto, terminando os dois no chão. Possivelmente ele não só anteci-

pa um movimento coordenado, que já havia sido executado previamente pelos dois, como tam-

bém conduz William a jogar-se no chão junto com ele. Essa inferência pode ser feita porque,

apesar de William estar de costas para a câmera, não se identifica um movimento de rotação

do pescoço que deslocaria seu foco visual de Beatriz para Pablo (assim como vemos este fazer).

Isso explica também o porquê de Pablo iniciar e terminar o movimento antes que William.

a) b)

c) d)

Figura 19 – Ilustrações do movimento de Pablo e William na oficina de música de 06/07/13
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O tema do medo, como vimos, vai ganhando um espaço cada vez maior na oficina, cul-

minando em uma sessão importante para o tratamento de Pablo, no dia 23/08/13. Nesse dia,

cantamos a canção “Os indiozinhos” (Fig. 20). Pablo coloca dois chocalhos sobre o tambor e se

levanta (a), senta-se em uma cadeira fora da roda, cruzando os braços no apoio da cadeira e

apoiando a cabeça como se estivesse dormindo (b). William atira o xilofone em cima do tam-

bor e desmonta a sua instalação, o que faz com que Pablo organize tudo de novo e volte à sua

posição. Quando cantamos o verso “[…] quando o jacaré se aproximou”, ele pula da cadeira e

corre para o colo de Thales (c), insistindo em ficar ali, apesar de Thales balançá-lo no ritmo da

canção e tentar colocá-lo de pé.

Figura 20 – Ilustrações da recriação da canção “Os indiozinhos” na oficina de música de 23/08/13
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 Digo “parece que o Pablo quer ficar sentado” e ele cai no colo de Thales, agarra as suas

mãos e imita o gesto que faço com as mãos (d), coreografando a boca do jacaré. Essa brinca-

deira vai durar um bom tempo, sempre usando as mãos e o colo de Thales como um apoio.

Mesmo depois de a canção já ter terminado, fazemos uma improvisação com as sílabas “ja-ca-

ré”, marcando o ritmo com o qual chocamos as mãos. Ele me diz que mata o jacaré. A perfor -

mance parece ter um efeito tranquilizador para Pablo, que agarra as mãos de Thales e as faz

chocar com força, o que o diverte. Quando William se aproxima dele, fingindo ser o jacaré, Pa-

blo o empurra com energia, e quando ele em seguida desmonta novamente a escultura de tam-

bor e chocalhos, Pablo se levanta com o dedo indicador em riste e avança para cima de Willi-

am (e), golpeando-o com alguma força (f ) e surpreendendo a todos. 

Praticamente um mês depois, na sessão do dia 27/09/13, cantamos “Ciranda, Cirandi-

nha”, adaptando a segunda parte da canção, assim como havia sido feito na semana anterior

(“Por isso, Seu ... / entre dentro dessa roda / diga a sua comida favorita, / diga adeus / e vá se

embora”). Ao chegar na vez de Guilherme, há um grande interesse na resposta inusitada: “gui-

oza”. Ao perguntarmos quem sabia o que era aquilo, Pablo acena com a cabeça e diz que “é

quando a gente pega um bicho da caverna”. Impressionados, chegamos à conclusão de que se-

ria uma comida “muito perigosa”, mas quando Guilherme lhe pergunta “o que acontece quan-

do a gente pega o bicho dentro da caverna?”, ele responde: “a gente tem que matar o bicho,

para ele não pegar mais”. 

É perceptível a insistência por parte de Pablo em trazer suas imagens de medo às ativi-

dades do grupo, de expressar como ele mata o seu “bicho”, que agora passa a ser um ingredien-

te no recheio do pastel preferido de outra pessoa. O tema já não é tão frequente no atendi-

mento individual, mas quando Pablo e Thales brincam, em um faz de conta sobre “bichos”, é

Pablo, e não Thales, quem é amigo do monstro. Igualmente, quando a temática do Dia das

Bruxas emerge na sessão do dia 01/11/13 na forma de máscaras e narrativas de vampiros e

fantasmas, Pablo se diverte mostrando como são os dentes e as risadas dessas figuras de terror.

Aproveito a ideia de transformação associada a esse tema e proponho um jogo chamado “Can-

ção da Bruxa”, em que cada um pode lançar um feitiço sobre os demais após um coro que fa-

zemos em tutti:

Pirlimpimpim, pirlimpimpim
Abracadabra, sim, salabim

Vou transformar vocês assim
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O primeiro feitiço é o meu, e todos no grupo agora são gatos que miam e mostram as

garras. Depois é a vez de William, que faz com que todos se transformem em coelhos, e de

Thales, em galinhas. Na vez de Pablo, todos entendemos que ele diz “bomba”, porém ele nos

corrige dizendo “não, pomba”, agitando os braços como se fossem asas. Ele complementa, di-

zendo que a pomba fala para sua mãe que alguém havia jogado uma pedra nela. Thales per-

gunta quem havia feito essa maldade e ele responde “o bicho grande que come todas as pom-

bas” e apresenta mais um detalhe “aí, ele joga uma pedra grande e come...”. Digo a ele que pre-

cisaríamos inventar um feitiço para acabar com o tal bicho, mas ele rapidamente prossegue a

história, dizendo que “aí, o policial da pomba matou o bicho grande”, golpeando alternada-

mente os cocos no chão em um andamento alegro, e depois fazendo um som que nos lembra a

sirene de um carro de polícia, mas que Pablo diz ser de uma ambulância. Essa é uma das últi -

mas vezes que ele traz ao grupo o seu “bicho”, agora delegando a uma nova figura, a da autori-

dade, a função de matá-lo.

É possível que a ambulância, e sua respectiva sirene, sejam um efeito a posteriori de uma

intervenção ocorrida algumas sessões antes. Trata-se de uma proposta que surge nas reuniões

de equipe, quando pensamos que seria interessante reunir alguns temas que emergem nas situ-

ações de atendimento individual e em grupo para compor para Pablo uma canção pessoal, por

exemplo sobre o tema do medo ou da fralda. Chegamos à conclusão de que a composição da

canção deveria estar orientada a narrar uma história cujos elementos representassem os confli-

tos experimentados por Pablo. 

O tema é escolhido após uma intervenção a partir de um relato trazido por ele na oficina

de 16/08/13. Em meio a uma conversa sobre o fato de o relógio da sala não estar funcionando,

o significante “quebrado” leva Pablo a contar que havia ido ao médico no dia anterior, após um

golpe na cabeça ao cair sobre a pia da cozinha. Apesar de o machucado ter sido leve e ele ter

recebido alta logo após alguns exames, imagino que a situação toda provavelmente foi emocio-

nalmente intensa, e Pablo parece contá-la com nervosismo, olhando para baixo, ora girando o

dedo em volta do aro do tambor e levando-o à boca, ora agarrando o chocalho com as duas

mãos. 

Proponho então fazermos uma improvisação com os sons da história que ele traz. Co-

meçamos com os passos de Pablo, marcados em andamento andante pelo xilofone e pelo tam-

bor, seguidos pelo tropeço e o golpe na mesa, representados por uma batida no pandeiro. Per-

gunto se ele chorou e simulo o choro, mas logo vem a vó do menino, com seus passos feitos
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por todos em um gesto crescendo e accelerando, e diz para que ele pare de chorar. Com o som

do carro que o leva ao hospital, Pablo se torna mais animado e ri quando imito com o pandeiro

os movimentos do volante. Ficamos alguns instantes reproduzindo os sons das sirenes das am-

bulâncias e, depois de Pablo contar que o médico havia pedido para que ele não batesse mais a

cabeça, improviso uma estrofe:

Médico, médico, médico
O médico disse que o Pablo tava legal

Mas que bater a cabeça faz mal
E aí ia ter que voltar pro hospital

Para ressaltar o final positivo da história, repito a imitação do volante do carro, que agora volta

para casa, agarrando o pandeiro com as duas mãos e fazendo um forte “vrrrrrr”. Pablo ri nova-

mente e responde afirmativamente quando lhe pergunto se havia gostado daquela “Música do

hospital”.

Após o êxito desta improvisação narrativa apresento, na semana seguinte, uma canção

pessoal composta a partir da ida de Pablo ao hospital. Trata-se de uma continuação da canção

“O pato pateta”, que aproveito por ter um apelo interessante entre as crianças, usando a mesma

linha melódica em uma segunda parte com uma nova letra:

O rato ladrão roubou o queijo.
Fugiu do gato, mandou um beijo.
Comeu demais, até passar mal.

Ficou com dor de barriga, foi pro hospital,

Quis ir no banheiro, sentou na privada
Puxou a descarga, deu uma risada
Caiu na ratoeira, pulou a janela.

Tantas fez o moço…

O personagem é apresentado como esperto e aventureiro, porém enfrenta um revés que

cria uma tensão na história: uma dor de barriga. Contudo, em lugar de me referir ao golpe na

cabeça, prefiro utilizar o tema do banheiro. A passagem pelo hospital retoma as características

da narrativa da improvisação, rápida e com um final positivo, representada pela risada de satis-

fação do rato após fazer as suas necessidades na privada.

A canção é recebida com atenção pelas crianças, porém não noto nenhum efeito especí-

fico em Pablo. O que causa maior euforia, no entanto, é a possibilidade de uma nova coda. Isso

fica claro quando, na primeira apresentação da canção, William repete o fim da canção origi-

nal, dizendo “E foi pra panela”, e eu pergunto “Ihh, esse rato virou comida. Uma sopa de
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rato?”, o que nos faz rir. Apresento essa sequência nas recriações de “O pato pateta” nas sessões

seguintes, e as crianças passam a disputar quem termina a canção, o que me leva a repeti-la vá-

rias vezes para que todos possam fazer seus finais. Em 13/09/13, pergunto para onde mais o

rato poderia ir, após William ter respondido que ele havia ido para a ratoeira. “E foi pro ratoei-

ro”, diz Mathias, o que também é motivo de risadas.

Esses e outros efeitos são recolhidos posteriormente. Na sessão do dia 25/10/13, Pablo

me diz que o rato foi para a Lua. Perguntamos o motivo de ele ir para lá e ele nos diz que ha -

via sido para buscar comida, pois tinha uma família na Terra que não estava conseguindo ali-

mentar. Novamente pensamos que Pablo emprega as canções como uma forma de alinhavar os

seus conflitos, neste caso a sua relação com o pai.

Muitas vezes, durante os jogos de alternância, quando Pablo é convocado pela canção a

se expressar, ele retoma uma postura inibida, falando para dentro, ou ficando em silêncio, quase

corando de vergonha. Na canção de encerramento do dia 13/09/13, por exemplo, ao ser per-

guntado qual instrumento ele tocaria, Pablo fala “tambor” muito baixo, sem que se possa es-

cutá-lo. Depois de diversos pedidos para que dissesse o nome do instrumento, aos quais ele se

recusa, peço a ele que o diga enquanto bate na pele do instrumento. Aí sim escutamos com

força “tam-bor”, cada sílaba acompanhada por uma batida. O mesmo ocorre no dia 20/09/13,

quando ele diz, na minha vez de apresentar o instrumento, “violão!” com uma voz forte e grave.

Em diversos sentidos, o tratamento institucional tem efeitos positivos em Pablo. Desde o

início de agosto de 2013, notamos como Pablo apresenta convites progressivamente mais ex-

plícitos para William, em um movimento que se iniciou pelo menos um mês antes, quando

ocorre a brincadeira provocativa de aproximar a flauta do xilofone. O tema das figuras de

medo parece persistir, porém com algumas modificações, em uma frequência menor e com ou-

tros sentidos e possibilidades associados aos bichos. Ao mesmo tempo, outros temas emergem,

como a imagem do pai e da família. As imitações, tão frequentes no início, diminuem progres-

sivamente, e parecemos encontrar uma criança mais feliz e mais segura. É um amadurecimento

que se reflete tanto no abandono definitivo das fraldas quanto em sua maneira de vestir-se,

agora mais adequadas a um menino que a uma criança pequena. Todas essas mudanças podem

ser verificadas tanto na presença quanto na ausência daquele que foi durante esse tempo seu

grande companheiro, William. É possível mesmo identificar alguns traços dele que Pablo pa-

rece ter se apropriado, como em alguns momentos em que ele corre pela sala enquanto os de-

mais brincam de massinha, ou quando ele interrompe a hora de uma criança contar qual é o
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presente que quer ganhar de Natal falando alto e recebendo uma bronca de Beatriz, que pede

para que ele pare de falar. Essas são todas novidades que indicam o curso de um processo tera -

pêutico em curso. Quando encontro sua avó no final do grupo terapêutico, em março de 2014,

ela me diz que ele mudou completamente, que é um outro menino. Sou forçado a concordar

com ela.

3.3. Camila

Camila tem 6 anos e é a filha mais velha de sua família. Teve uma infância normal até o

primeiro ano e meio de vida, quando apresentou uma série de ataques de epilepsia. Isso atrapa-

lhou de alguma forma seu desenvolvimento, pois ela deixou de falar e olhar nos olhos, confor-

me o relato da mãe. Apresenta um comprometimento severo no relacionamento com os de-

mais, que se estende até o início do seu tratamento no Núcleo. Ela chega com uma produção

muita reduzida de fala, emitindo poucas palavras, como “Não” e “Tchau”, junto a outros sons

vocais. 

Em seu atendimento individual, Camila demonstra desde o princípio um grande inte-

resse pelas sonoridades dos objetos, dos animais e do corpo, demonstrando ser essa uma via de

comunicação e de compartilhar uma experiência com o outro. Surgem aí também os compor-

tamentos de sobrepôr camadas e mais camadas de materiais como fita adesiva ou massinha.

No primeiro encontro com Guilherme, durex é aplicado sobre todo o corpo de uma boneca.

No encontro seguinte, é a vez de alguns desenho receberem essa cobertura. Naquele dia, ela só

entra na sala de atendimento após Guilherme realizar uma intervenção com uma folha em

branco, na qual eles contornam a sua mão e a dele ainda na sala de espera. O contorno das

imagens para colorir e das letras é uma das marcas que vão se estruturando ao longo do seu

tratamento, em direção ao contorno da figura humana.

Na primeira sessão do grupo da manhã, Beatriz

perguntou à Camila como ela se chamava, mas ela permaneceu em silêncio. Juliana
disse que ia dar uma dica e falou que seu nome começava com a letra C. Bia arriscou
“Carolina”, esperando ao menos um sinal de negação, mas ele não apareceu. Arrisca-
mos novamente: “Carla”? Nada da parte de Camila. Bia perguntou se alguém sabia
seu nome. Sofia e Pablo levantaram a mão e disseram que sabiam. Sofia disse: - É
Cami! (Relato do Grupo Terapêutico, 03/05/13). 
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A situação  se  repetiu  na  semana  seguinte, na  primeira  sessão  da  oficina  de  música

(10/05/13), como vimos anteriormente. Nesse mesmo dia, após a apresentação e a distribuição

dos instrumentos, Camila escolheu a flauta doce e passou a soprá-la com uma pulsação bas-

tante marcada em andamento andante, sentada em uma cadeira afastada da roda no piso, en-

quanto começamos a canção de abertura da oficina. 

Na vez da Camila, todos a olhamos e sentimos que ela, apesar de estar tocando a
flauta durante toda a canção, usou seu momento para fazer um som diferente, colo-
cando a mão sobre a cabeça. Mesmo sentada fora da roda, fez o som do instrumento
escolhido de acordo com o intervalo proposto pela música. Foi bem impressionante
para todos nós! (Relato do Grupo Terapêutico, 10/05/13). 

Após cantarmos duas canções, “Atirei o pau no gato” e “O pato pateta”, começamos uma ciran-

da em pé, da qual Camila participou dando-me as mãos e parecendo estar envolvida e aprovei-

tando a atividade enquanto girávamos pela sala. Em seguida, ela pediu para sair da sala e retor-

nou, porém quando quis sair novamente não permitimos que ela saísse, tentando convencê-la a

participar da atividade com o grupo. Ela se mostrou bastante aborrecida e, em seguida, furiosa

com esse impedimento, soltando um grito agudo e atirando a cesta de lixo no chão com força.

Antes de sair, tampou os ouvidos, dando a impressão de que havia muito barulho para ela. Ha-

via passado pouco mais do que a metade da duração da oficina e Camila já se sentava ao lado

de sua mãe na sala de espera.

Depois de faltar na semana seguinte, na outra sessão (24/05/13), Camila nem chegou a

entrar na sala de atendimento durante o grupo da manhã e já quis voltar para a sala de espera.

Porém, ao chegar ali não encontrou sua mãe, tendo em vista que ela participava de uma reu-

nião junto com os outros pais para a apresentação da pesquisa e assinatura do Termo de Con-

sentimento Informado. A ausência da mãe a desesperou e ela começou a gritar, cuspir no chão

e chorar, arremessando um sapato e um brinquedo que ela carregava. Como se dirigia para o

corredor de acesso ao bloco de atendimento, Beatriz a acompanhou, primeiramente até o tele-

fone público, com o qual Camila brincou dizendo “Alô, alô”, talvez buscando um contato com

a mãe, e em seguida até um trailer de comidas, pedindo um pão de queijo com sons de “mmm,

mmm”. O passeio e o salgado pareceram ter um efeito tranquilizador e Camila voltou ao gru-

po, oferecendo o pão de queijo às demais crianças. Em seguida, novamente acompanhada de

Beatriz, ela foi até a sala onde sua mãe estava e não quis participar da oficina de música naque-

le dia e nem na semana seguinte (07/06/13). Nas reuniões da equipe clínica, discutimos até

que ponto o fato de ela não ter encontrado a mãe na sala de espera comprometeu a sua partici -

pação na oficina. O manejo de sua angústia permanece sendo um desafio para a equipe. Ao
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contrário de William, que pode produzir um enunciado do tipo “Já chega, minha cabeça está

pegando fogo” ou desviar o foco daquilo que lhe incomoda, Camila parece não contar com os

recursos para enfrentar as situações em que se sente desconfortável.

Encontramos duas maneiras para que Camila pudesse participar da oficina. Em primeiro

lugar permitir que ela ocupasse o corredor e outra sala próxima à sala da oficina, onde lhe eram

oferecidos brinquedos e seus instrumentos favoritos como flauta doce e flauta de pã, além da

companhia de um adulto. Essa flexibilidade permitiu que ela estivesse, ainda que à distância,

ao alcance da música. É assim que, quando começamos tocar a canção “O pato pateta”, na ses-

são do dia 14/06/13, ela pronuncia imediatamente a palavra “pato”. Uma segunda “concessão”

foi permitir a presença de sua mãe no corredor externo à sala da oficina com uma cadeira que

lhe permitisse a maior comodidade possível, mantendo a porta aberta de modo que Camila

pudesse transitar livremente entre o espaço da música e a proximidade materna. Da mesma

maneira, são oferecidos instrumentos para que ela acompanhe o grupo, junto com invocações

como “o que será que a Camila está fazendo?” ou “qual será a música que a Camila quer to-

car?”. Nessa mesma linha, no final da sessão, ela pode participar da canção de encerramento à

distância e lhe é dado um tempo para que toque seu instrumento. Com o auxílio do vídeo,

confirmamos que, na sessão do dia 21/06/13, ela se encontra fora da sala de atendimento mas

de pé em frente à porta de entrada. Balançando a flauta de pã pela corda que está amarrada ao

instrumento, ela o golpeia no chão em um ritmo coordenado com o da canção que tocamos

dentro da sala, sentada na cadeira, com os olhos fixos na mãe, que está de pé à sua frente. É ní -

tido o sorriso em seu rosto enquanto chacoalha o instrumento, contrastando com o semblante

de reprovação da mãe, provavelmente pelo fato de a filha estar fazendo algo errado. Não é pos-

sível, portanto, interpretar se a expressão alegre de Camila se refere a uma tentativa de mostrar

à mãe seu interesse e satisfação com a música ou uma postura desafiante pela suposta trans-

gressão.

Outra estratégia para aumentar a participação da Camila no grupo foi o uso da canção

de abertura do desenho animado “Peixonauta”, construída sobre a melodia da canção tradicio-

nal “Quem me ensinou a nadar”. Originalmente pedida anteriormente por William, ela inte-

ressou e atraiu a Camila, que entrou rapidamente na sala após sua mãe avisá-la que a estáva-

mos tocando na sessão do dia 14/06/13. Ela se senta em uma cadeira no canto e troca a flauta

doce pela câmera que estava sendo usada por William. Aparentando estar mais interessada no

achocolatado de caixinha que trazia consigo que na canção ou em qualquer coisa que estivesse
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acontecendo ali, ela gravou com o equipamento durante alguns minutos. As imagens que re-

gistrou, ao contrário daquelas de William, não possuem movimento de zoom, tanto que come-

çam com uma imagem desfocada e com seus dedos tapando a lente. Em determinado momen-

to, Thales a ajuda a regular o foco e ela passa a alternar entre a filmagem de sua própria mão, o

achocolatado, as paredes e o teto da sala, os instrumentos que estão sendo tocados. Então, o

grupo todo aparece, os outros participantes a saúdam e vemos que ela responde acenando sua

mão adiante da câmera. Em um momento, William se levanta e oferece a flauta doce a Camila,

provavelmente com a expectativa de receber o equipamento de volta. Ela aceita a flauta, mas

não lhe entrega a câmera, e continua filmando enquanto podemos ouvi-la soprando notas cur-

tas seguidas de uma nota longa, próxima ao tempo de uma semibreve no compasso em que to-

camos, repetidas vezes. Toda essa cena ocorre enquanto o grupo toca uma longa versão da can-

ção do “Peixonauta”, repetindo as estrofes, explorando partes instrumentais improvisadas, al-

ternando a letra com a de “Peixinhos do Mar” e variando entre dinâmicas de alto e baixo volu-

me. O fato de permanecer na sala, a troca de acenos, o ato de tocar a flauta no ritmo da canção,

tudo isso nos faz pensar que a música possibilitou que ela interagisse conosco de uma forma

que sem ela seria distinta ou impossível. A música parece modular o campo social de acordo

com a sua dinâmica estrutural, rítmica e afetiva, o que pode ter permitido à Camila um encon-

tro com a alteridade, como verificamos nas interações sociais coordenadas que se desenvolvem

durante o tempo da canção. 

Nesse sentido, uma intervenção para Camila surgiu na sessão do dia 28/06/13, com o

uso de uma canção pessoal. Nesse dia, ela não quis participar do grupo da manhã e a encontrei

na sala de espera, acompanhada pela Juliana. Antes da minha chegada, elas haviam encontrado

alguns folhetos contra um recente aumento da tarifa do transporte público que estampavam a

palavra “Não”, e riram juntas repetindo a palavra, em um contexto bem diferente do que a Ca-

mila costuma usá-lo. Após diversas tentativas de acompanhá-la à sala de atendimento, resolvi

acompanhar seu convite para sair do bloco. Enquanto caminhávamos, comecei a reproduzir al-

guns sons que ouvíamos pelo caminho, dos passos e dos pássaros. Isso pareceu interessá-la pois

passou a alterar o andamento dos passos, construindo frases rítmicas pontuadas por saltos. Ela

me levou até o trailer de comidas e praticamente exigiu, em meio a sinais de apontar e sons de

“mmm”, que lhe comprasse um pão de queijo, da mesma forma que havia feito antes com Bea-

triz. Concordei, com a condição de que voltássemos ao grupo em seguida, e no caminho repe-

timos a mesma brincadeira com os passos. Porém, dessa vez, fui cantando a canção do Peixo-
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nauta, alterando os versos originais da canção: 

Qual será o mistério 
Vem a POP indicar

Nós queremos uma pista
A POP diz qual é

com a substituição do nome da bola POP, que no desenho conduz os personagens a diversas

aventuras, pela palavra Cami, diminutivo de Camila. Essa alteração sutil parece ter sido perce-

bida por ela, pois em um momento me olhou com uma expressão intrigada e seguiu cami-

nhando, reduzindo a velocidade, talvez para escutar a repetição da canção que agora tinha seu

nome. Infelizmente, não houve oportunidades para repetir essa intervenção.

A participação reduzida de Camila na oficina de música nos fornece poucas informações

para discussão das orientações clínicas, fomentando nossa expectativa de que, em algum mo-

mento, fosse possível construir com ela um sentido para a participação no grupo. Ao longo das

sessões, encontramos indicações de que a situação da oficina poderia ser demasiado exigente

para ela, seja pelos procedimentos propostos cobrarem em demasia a participação em um gru-

po e favorecerem a exposição pessoal, seja pela intensidade sonora estar acima do seu limiar de

sensibilidade, seja pela presença de muitas pessoas ou pela separação com a mãe, mas todos es-

ses fatores não ocorreram com regularidade ou foram completamente esclarecidos. Por outro

lado, os avanços em seu tratamento individual em termos de compartilhamento de experiênci-

as, comunicação não-verbal e demandas ao outro nos mostravam que algo do laço social e da

musicalidade estavam nela preservados. Além disso, sua participação, tanto na canção de aber-

tura e na ciranda da primeira sessão, quanto no episódio da canção do “Peixonauta”, para men-

cionar alguns exemplos, indicavam que a música e os sons poderiam ser para ela uma possível

via de comunicação e de relacionamento com o outro no contexto da oficina.

No início do segundo semestre, Camila faltou uma série de vezes e não quis participar

dos grupos quando veio. Porém, na sessão do dia 06/09/13, quando o grupo passou a acontecer

na sala de ateliê do Instituto de Psicologia, o grupo pareceu encontrar uma outra Camila, bem

diferente daquela dos atendimentos anteriores. Naquela sessão, em meio a uma brincadeira de-

sorganizada durante a canção “Cocoricó”, William pisa no pé de Sofia, vem para trás de mim e

começa a correr em círculo atrás do Pablo. Sofia, Julia e Thales começam uma roda. Eu faço

uma segunda repetição da canção, desta vez mais fraca e me agachando. Todos fazem o mes-

mo, com a exceção de William, que bate o gonguê de cocos. Nos juntamos todos na roda, dan-

do as mãos e cantando “Ciranda, cirandinha”. William pede que giremos “muito rápido” e me
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empurra com força para acelerar o movimento, e as outras crianças também fazem o mesmo.

Mudo o rumo da roda dizendo “para o outro lado”', tentando diminuir a velocidade do movi-

mento de rotação. Próxima a nós, Camila está sentada junto à pia e Guilherme balança a sua

cadeira no rimo da canção. Ela olha para a câmera e sorri (depois ela dará um tchau, acenando

para a câmera). Proponho que cantemos a segunda parte da canção, em que cada um fica no

centro da roda e diz seu nome completo. William não topa, fica fora da roda, buscando estar

atrás de Sofia e, quando a roda para, volta a pisar no seu pé. Nos aproximamos de Camila e

Guilherme e fazemos a brincadeira com eles. O relato do grupo terapêutico daquele dia ilustra

com mais detalhes o que ocorreu.

Durante toda a oficina de música, a Camila esteve em um canto do ateliê sentada
com o Guilherme. Ela brincava com a massinha e na segunda metade da oficina, o
Guilherme começou a balançar a cadeira dela no ritmo em que o grupo cantava “Ci-
randa, cirandinha”. Ela parecia estar se divertindo com isso e mesmo quando fizemos
a roda sobre ela e o Guilherme, ela parecia um pouco surpresa, mas gostando. No fi-
nal da oficina, o Guilherme e o Thales levantaram a cadeira da Camila, um de cada
lado. Ela também parecia estar gostando disso, mas começou a reclamar dizendo vá-
rias vezes “não”, depois que eles baixaram a cadeira atrás do resto do grupo. Ela pare-
cia também dizer “niel”, algo que entendemos como “Daniel” (Relato do Grupo Te-
rapêutico, 06/09/13).

Pensamos se a “mudança” nela seria efeito da “mudança” da oficina para outra sala, talvez

mais espaçosa, mas a mãe relata sentir que Camila está realmente diferente, interagindo mais

com as outras crianças na escola. Em uma festa da família, na qual comparece um primo autis-

ta, Camila o consola em um momento de desorganização e diz a ele, “não chora, não chora”.

Essa transformação se confirma nas sessões seguintes do grupo da manhã em que Camila se

diverte brincando e correndo, demonstrando estar interessada nas outras crianças, mostrando-

se sorridente e carinhosa com os outros. Ela pede que os adultos a ajudem em uma brincadeira

na qual sobe em uma cadeira e dali salta para ser agarrada no ar pelo adulto. Na oficina de mú-

sica, no entanto, sua participação até aqui se limita ao caso anterior. Nas demais sessões ela

simplesmente deixa a sala assim que eu entro ou um pouco antes de a oficina começar. Duran-

te as reuniões da equipe, essa mudança é comentada com otimismo, e a resistência a participar

da oficina de música é pensada como uma indicação de que a duração do grupo da manhã é

tempo suficiente para ela interagir dessa nova forma, ficando, em certo sentido, “cansada” do

Outro.

O atendimento individual de Camila também mostra uma dinâmica de mudanças. As

últimas sessões foram marcadas por uma interação com Guilherme por meio de demandas e

pedidos, diferente de quando parecia haver um uso puramente instrumental do outro. Agora,
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ela pede para Guilherme cortar tiras de fita adesiva articulando sons, olhando-o nos olhos e

rindo com algumas brincadeiras. Da mesma forma, ela aceita alguns de seus convites, por ex-

emplo, desenhando o contorno das mãos ou do corpo de uma boneca em uma folha papel. O

tema dos contornos do corpo se torna mais presente no atendimento individual, e eles fazem

uma máscara na qual Camila fura os olhos. 

Ao mesmo tempo, demandas mais explícitas começam a ser dirigidas aos outros, e Ca-

mila parece se interessar pelos gestos e objetos dos demais. Em uma sessão do grupo da ma-

nhã, 

Camila estava mais ligada nos adultos, deitando no nosso colo, segurando-nos pelas
costas, mas também interagiu um pouco com os meninos do grupo. Ao ver os meni-
nos com as dobraduras de papel, Camila foi até a Bia e sinalizou fortemente que
também queria uma. Ela apontava com o dedo, como se estivesse dando uma ordem
para Bia fazer o chapéu. O chapéu feito parecia uma coroa, então brincamos que ela
era a Rainha Camila (Relato do Grupo Terapêutico, 13/09/l3). 

Uma das direções de tratamento dirigidas a Camila se baseia na suposição de que as ati-

vidades de propriocepção possuem um caráter importante para ela pois auxiliam na delimita-

ção do seu próprio corpo. É assim que passamos a acompanhar os ritmos das canções percu-

tindo-lhe os ombros e as pernas. E por esse motivo interpretamos um gesto seu de sentar-se

no colo de Beatriz, tirando-lhe o pandeiro das mãos, como um pedido de contato corporal.

Beatriz passa então a tocá-la suavemente, acompanhando o ritmo da música. Ao mesmo tem-

po, o interesse de Camila pela câmera parece ter aumentado, e ela se diverte não só gravando

partes de seu corpo, mas mostrando-o para quem esteja gravando. Esses dois gestos sugerem

que ela de alguma forma começou a sustentar uma relação segura conosco, como também pas-

sou a oferecer-se ao contato com o outro. É assim, por exemplo, que Thales lhe tapa os ouvidos

sem que ela resista ao toque. Quando, em seguida, ele retira as mãos, ela as segura e pede que

ele os tape novamente.

As vocalizações de Camila também avançam em um ritmo acelerado, e ela já conta com

um repertório de palavras maior no final do ano. É assim que, em novembro, Thales lhe diz

“Bom dia, Camila”, quando a encontra na sala de espera prestes a começar a sua sessão de

atendimento individual, e ela surpreendentemente responde “Bom dia”. 

Sua presença nas sessões de novembro, apesar de ser ainda intermitente, permite que eu

acompanhe mais de perto esse movimento. Às vezes ela permanece pouco, saindo 10 minutos

após começada a oficina. Em outras, ela retorna quando a mãe está presente na sala. A presen-

ça da mãe não só a tranquiliza, mas também auxilia na sua participação nos momentos em que
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Camila é convocada pelas canções a dizer sua comida favorita ou o presente que quer ganhar

no Natal. Sempre lhe damos a oportunidade de que ela se expresse, mas quando isso não ocor-

re, é a mãe ou outra pessoa quem responde por ela.

É essa alternância entre presença e ausência que sustenta uma outra direção de trata-

mento para Camila, focada na sustentação de um lugar que seja o seu, de onde ela possa inte-

ragir com o grupo. Algumas vezes, ela não produz nenhuma expressão, deixando-nos a dúvida

sobre se de fato nos ignora ou não entende nossos convites. Em outras, ela toca um instrumen-

to, emite uma vocalização ou um som, o que é geralmente comemorado pela equipe. Porém, ao

analisar os vídeos, podemos ver diversos momentos nos quais ela ocupa esse espaço que lhe

oferecemos, mas que passam desapercebidos devido à maneira como o faz. Ao pedir que toque

um instrumento na canção de despedida na sessão de 22/11/13, por exemplo, ela bate nas cor-

das do violão suavemente e volta a mover-se diante do espelho, de costas para o grupo. Nin-

guém se dá conta de que ela fez o que havíamos pedido, e o grupo insiste em solicitar dela uma

resposta, o que parece aumentar a sua ansiedade.

É preciso, portanto, uma sensibilidade aguda da equipe para perceber esses eventos de

interação tão sutil. Na canção de abertura da oficina do dia 29/11/13, por exemplo, ocorre uma

interação entre Camila e Mathias que indica uma surpreendente conexão entre os dois. Esta-

mos sentados em roda (Fig. 21), e Camila está deitada no centro. Mathias escolhe o pau de

chuva, ou “chocalho-ampulheta”, tal como ele o chama, e Camila um chocalho comum. 

Figura 21 – Ilustração da recriação da canção de abertura da oficina de música de 29/11/13

Ambos instrumentos haviam sido construídos em uma sessão anterior. A transcrição

desse segmento (Fig. 22) mostra que Camila imita e acompanha os movimentos de Mathias
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com sincronia. Ela repete com o chocalho o gesto de inclinar o instrumento e deixar as contas

caírem lentamente, tal como ele faz com o pau de chuva nos primeiros compassos. Ainda não

comecei a cantar e já há uma alternância entre o que um e o outro tocam, como um jogo de

pergunta e resposta que se desenvolve em um ritmo bastante definido. 
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LEGENDA

  =   Inclinar o instrumento até que as sementes alcancem o outro lado (a duração é 
dada pelo tempo no compasso)

Figura 22 – Transcrição de recriação da canção de abertura da oficina de música de 29/11/13
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Eles praticamente não se cruzam, cada um ocupa o seu lugar e só começa a tocar quando o ou-

tro para. Junto com o chocalho, Camila começa a soprar um apito, que também entra na inte-

ração com o pau de chuva. Quando convoco Mathias a apresentar seu instrumento, Camila o

observa com atenção. Porém, quando chega a sua vez, e ela agita o chocalho, Mathias gira no-

vamente o pau de chuva. Ela então se levanta e agarra esse instrumento, deixando o apito em

seu lugar. Mathias assume o apito, e eles tocam juntos, finalizando o segmento.

Esse momento que compartilhamos todos juntos, e no qual a interação entre Camila e

Mathias permitiu uma forma de comunicação não-verbal incluindo a troca de turnos, seria

inimaginável no começo do seu tratamento. É notável o modo como Camila encontrou novas

formas de se relacionar conosco, superando um prejuízo severo do laço com a alteridade. Tal-

vez a oficina de música tenha contribuído pouco a esse movimento. Porém, mesmo que ela te-

nha participado relativamente menos que as outras crianças, algumas das atividades que pro-

pusemos foram momentos importantes para experimentar um contato diferente com os adul-

tos e as outras crianças. Seu avanço é algo intrigante para toda a equipe, e produz otimismo e

esperança sobre as possibilidades de sua recuperação.

3.4. Mathias

Mathias é uma criança de 5 anos e estuda na Creche Central da Universidade de São

Paulo. Sua família possui origem alemã, e a mãe relata que preferiu dar à luz naquele país por

considerar o sistema de saúde melhor que o do Brasil. Durante os primeiros anos do bebê, a

família mora na Alemanha, e é uma amiga da mãe que nota algo diferente em Mathias, levan-

tando pela primeira vez a suspeita de autismo e perguntando se ele já havia sido levado a um

médico. Não sabemos se essa consulta de fato ocorreu pois, apesar da creche afirmar em um re-

latório que ele foi diagnosticado com autismo naquele país, isso não está presente no relato da

mãe, que inclusive recusa esse diagnóstico. Em casa, Mathias fala em alemão com os pais e

com o irmão, dois anos mais novo, mas isso é repreendido na presença de outras pessoas, quan-

do a mãe só permite que ele use o português. 

A matrícula na creche é feita pelo pai, professor universitário, que o apresenta como ten-

do um problema de comunicação. Nos primeiros dias de aula, Mathias recusava o contato dos
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adultos, desviando o olhar ou ficando calado quando estes tentavam se comunicar com ele. Por

sua vez, quando o menino se comunicava, ninguém o entendia, e sua escrita alternava entre o

português e o alemão. Só falava na terceira pessoa, com verbos no infinitivo e no final da frase,

o que levantou suspeitas de problemas com o bilinguismo. Também evitava a companhia das

outras crianças, permanecendo afastado ou circulando pela creche. Chorava frequentemente e

apresentava poucos momentos de brincadeira simbólica. Com o tempo, os educadores notam

alguns comportamentos estranhos, como empilhar e contar cadeiras ou escrever com o giz de

cera no chão os horários das atividades da semana. Há uma carga de ritualização nessas ações,

e ele dificilmente as abandona, ou aceita outra atividade antes de chegar ao seu fim. Essa ne-

cessidade fica patente para mim quando o encontro pela segunda vez, lendo uma revista na

sala de espera, e o convido para ir à oficina, o que ele ignora. O pai, sentado ao seu lado, me

olha constrangido, dizendo “Agora ele só vai sair daí quando terminar a revista”. É o que ocor-

re, de fato.

Algum tempo depois de matriculado, a creche recebe a ligação de uma psicoterapeuta

que diz estar trabalhando com Mathias e que, por ter pouca experiência com crianças, pede

mais informações a seu respeito. Mais tarde, descobre-se que esse tratamento havia sido curto,

primeiro ocorrendo semanalmente, depois quinzenalmente, e que foi por fim interrompido.

Mathias é então encaminhado pela psicóloga da creche ao Lugar de Vida, onde ele passa por

uma entrevista de triagem. Aparentemente, a mãe ficou impressionada com as crianças que viu

passar pela recepção, que pareciam estar muito mais doentes que seu filho. Na reunião em que

eu apresento meu projeto de pesquisa aos pais, ela narra esse episódio. E acrescenta que, tendo

em vista a facilidade de Mathias com a escrita, os números, medidas e temas científicos, ela re-

siste à hipótese de que seu filho seja autista, assumindo-o como um possível superdotado. Por

fim, declara que o pai do menino também havia sido autista quando criança, mas que havia

sido curado, o que se comprovaria pelo fato de ser agora um bem-sucedido professor. A cura

do pai contrariava a informação que lhe haviam dado no Lugar de Vida, o que entendo ter

sido algo decisivo para que ela desistisse do tratamento naquela instituição. É somente então

que ele é encaminhado para o Núcleo de Educação Terapêutica.

Mathias começa um tratamento individual com Paula, psicóloga do núcleo, que passa a

atendê-lo semanalmente. Eles rapidamente desenvolvem um vínculo por meio de jogos e de

um caderno, no qual Mathias passará muito tempo escrevendo. Uma das características que

surge desde o início desse atendimento é a competitividade e a necessidade de Mathias ganhar
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todos jogos propostos por Paula. Quando é ela quem ganha, é necessário repetir a partida, até

que Mathias possa vencer. A vitória parece ser um elemento que lhe dá segurança, assim como

as medidas, os números e os rituais rígidos. Tendo em vista que ele apresenta um desenvolvi-

mento cognitivo excepcional para sua idade, porém uma reduzida capacidade de interação com

o outro, ela indica a sua participação no grupo terapêutico. 

Mathias é apresentado ao grupo três sessões após o seu início, no dia 17/05/13, sendo

acompanhado por Paula. Naquele dia, “William o recebeu perguntando ‘Quem é você?’, ao

qual Mathias respondeu repetindo ‘Quem é você?’. William então começou a contar as pessoas

na sala, acompanhado com interesse por Mathias” (Relato do Grupo Terapêutico, 17/05/13).

Durante a primeira parte dessa sessão, Mathias se manteve sentado de costas para o grupo, po-

rém podemos ver nas imagens do vídeo que ele canta e acompanha a música tocando o xilofo-

ne no ritmo das canções “Atirei o pau no gato” e “O pato pateta”. Essa canção tem um efeito

significativo para ele, pois, logo após os primeiros versos, ele sorri e para de tocar, ficando está-

tico por alguns momentos. Depois volta a tocar, marcando a pulsação da canção com uma nota

em cada tempo, indo e voltando no teclado do instrumento.

Em seguida, anunciei que havia trazido uma outra canção da televisão, “Banho é bom”,

do compositor Hélio Ziskind, e famosa por ser parte da trilha sonora do programa “Castelo

Rá-Tim-Bum”, no qual acompanha uma animação em stop motion de um rato que se banha.

A letra narra partes do corpo enquanto elas são banhadas, e inclui um diálogo do personagem

com a toalha, antes de terminar a canção:

Tchau preguiça, tchau sujeira.
Adeus cheirinho de suor.

Lava, lava, lava,
Uma orelha, uma orelha,
outra orelha, outra orelha.

Lava, lava, lava,
lava testa, bochecha.

Lava o queixo, lava coxa e lava até 
meu pé, meu querido pé que me aguenta o dia inteiro.

E o meu nariz, meu pescoço,
o meu tórax e o meu bumbum

e também o fazedor de xixi.

Ainda não acabou não, vem cá, vem.
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Uma enxugadinha, uma coçadinha ali,
faz a volta e põe a roupa de enfaixar.

Banho é bom, banho é bom, 
banho é muito bom.

Agora acabou!
Após o penúltimo verso, ele canta a coda da canção, “Agora acabou!”, com uma evidente

expressão de alegria. É a primeira vez em que ele gira a cabeça para trás e nos olha. Eu per-

gunto “Agora acabou?” e ele me confirma que sim. Proponho então repetir a canção, tocando as

partes do corpo que a canção indica. Paula então o senta em seu colo, de frente para o grupo, e

fazemos a coreografia apontando as partes do corpo conforme eram cantadas. Apesar de não

acompanhar com destreza todos movimentos, ele põe suas mãos sobre as orelhas e os pés. Pau-

la o levanta, sua postura é rígida, com os braços estirados para baixo. No final desta segunda

repetição, de frente para o grupo, ele canta a coda novamente. Pergunto então quem ali gostava

de tomar banho, e Pablo e Mathias levantam a mão. No final dessa sessão, tento fazer uma

brincadeira com ele, fingindo que não encontro o pandeiro que está entre nós dois, mas não

consigo que ele entre no jogo e me entregue o instrumento. Sua atenção está voltada para o vi -

olão, para o qual aponta e diz “10 centímetros”. Depois ele apoia as mãos nas laterais do violão

e repete novamente a medida, com uma expressão de satisfação.

A coda surgiu a partir daí como uma espécie de jogo musical que desperta o interesse de

Mathias nas demais sessões da oficina. Tanto na canção “Banho é bom” quanto em “Atirei o

pau no gato”, é ele quem conclui a apresentação com o último verso, sempre acompanhado de

expressões faciais e vocais de júbilo. Em geral, a coda não aparece imediatamente após termi-

nar o penúltimo verso, pois Mathias parece dar uma pausa, como que conferindo-lhe uma fer-

mata. Talvez essa expectativa da espera, imersa no silêncio, seja o que ele realmente aproveita

dessas situações, onde existe uma nova configuração do tempo e da surpresa, que pode ser

frustrada, quando proponho uma nova repetição em lugar de concluir, ou confirmada, quando

ela realmente indica o fim da apresentação.

Na semana seguinte (24/05/13), Mathias já está integrado ao grupo. Ele se senta de

frente para os demais e canta algumas canções, tocando e se divertindo. Trata-se de um encon-

tro especial, pois durante o grupo da manhã, houve uma proposta de fazer uma festa de aniver-

sário para mim. Quando entro, sou recebido com um “Feliz aniversário, Daniel”. Há uma

grande emoção circulando entre todos. Começo a organizar a roda e a canção de abertura, e

Mathias me dirige por alguns instantes um olhar fixo e brilhante, como se estivesse siderado
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pela minha imagem com o violão. Quando começo a tocar a canção “Banho é bom”, ele me

acompanha e canta, com um sorriso. O contato visual comigo é intermitente, e seu olhar às ve-

zes está distante, voltado para o nada. Paula diz algo no ouvido dele, e ele começa a tocar algu-

mas das partes do corpo que aparecem na letra, como, por exemplo, a bochecha (Fig. 23)

Figura 23 – Ilustração de coreografia da canção “Banho é bom” na oficina de música de 24/05/13

Percebo que a posição dele é incômoda, com os joelhos flexionados de cócoras. De fato,

uma de nossas preocupações constantes é com sua postura, pois ele permanece por longos pe-

ríodos ajoelhado ou sentado com as pernas para trás em W, se não pedimos que ele se sente de

outra maneira. Assim, na hora em que canto o verso “Meu pé, meu querido pé que me aguenta

o dia inteiro”, jogo meus pés para cima, e pedalo no ar, o que é acompanhado por Paula e Julia-

na, mas não por Mathias, que está sentado entre as duas. Ele nos olha com uma expressão de

surpresa, parecendo não entender o que estamos fazendo. Quando a canção termina, há um si-

lêncio prolongado, e ele me olha e sorri. Antes de cantar a coda, ainda há tempo para olhar ao

redor, e depois de dizer “Agora acabou”, ele bate palmas e mostra um grande sorriso de satisfa-

ção.

Em seguida, Juliana propõe uma ciranda, lembrando que Sofia havia pedido que dançás-

semos. Era também uma forma de trazê-la de volta à sala, depois de haver saído quando um

chocalho jogado para cima por William a atingiu na cabeça. Como Sofia topa voltar, nos reu-

nimos de pé e pedimos que ela nos ensine uma coreografia (Fig. 24). Ela pede que nos organi -

zemos em duplas e nos mostra alguns passos, com giros alternados e simultâneos dos parceiros.

Apesar de Mathias e Paulo imitarem alguns dos passos, há um atraso com relação à execução
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do resto das duplas, e é Paula quem faz com que alguns movimentos sejam executados (b, i).

Podemos notar que, em alguns momentos, Mathias apenas observa enquanto os demais reali-

zam os passos (d, f, h), e tem uma dificuldade em reproduzi-los simetricamente, sobretudo

quando se trata do cruzamento de pernas (e). Ele imita o passo, mas sem orientá-lo para a sua 

        a) b)

c) d)

e) f )

g) h)

i) j)

Figura 24 – Ilustrações de coreografia na oficina de música de 24/05/13
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perspectiva. No final da coreografia, todos nos ajoelhamos no chão, e Mathias e Paula também

se juntam ao resto das duplas. Após esse desfecho, fazemos uma ciranda, que termina também

com todos indo ao chão. É possível perceber, no entanto, que Mathias não acompanha o ritmo

do grupo, e só se joga no chão após um atraso com relação aos demais, ainda que este intervalo

seja menor que o da dança anterior (Fig. 25)

Figura 25 – Ilustração de coreografia de ciranda na oficina de música de 24/05/13

Muitas vezes somos os adultos quem precisamos intervir de alguma forma para incluir as

crianças na brincadeira. É possível aí facilitar a sua interação com os demais, mesmo quando

lhes é difícil ou impossível participar de uma ação conjunta com o grupo. Em 08/09/13, por

exemplo, estamos brincando sobre a figura melódica da trilha sonora do filme “Tubarão”, por

sugestão de William, e levamos as mãos acima da cabeça, representando a barbatana do animal

(Fig. 26). Mathias não nos imita, e tento um contato ocular para tentar motivá-lo (a). Sem sa-

ber se ele vai adotar o movimento ou não, decido levar a minha mão à sua cabeça e faço o ges-

to por ele (b). Ele se abaixa um pouco com o meu toque, mas deixa a minha mão ali por alguns

instantes, tempo no qual ele está participando da brincadeira e chama a atenção dos demais,

mesmo que com o meu auxílio.

a)                        b)

Figura 26 – Ilustrações de coreografia sobre tema do filme “Tubarão” na oficina de música de 08/09/13

 a)  b)  c)
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Esse tempo diferido, que é uma marca da interação de Mathias com o outro e que vemos

como um atraso, é um dos aspectos mais intrigantes do trabalho com ele. Apesar de acompa-

nhar sem dificuldade o ritmo dos instrumentos quando tocamos e cantamos, quando se trata

dos movimentos e gestos corporais, ele não apresenta a mesma habilidade. São diversas as ve-

zes em que sinto que ele não entende o motivo pelo qual nos jogamos no chão, tocamos as

partes do corpo com as mãos ou brincamos de bater palmas alternadas com golpes nas coxas.

Apesar de tudo, ele ainda por vezes nos acompanha, mesmo que tenha que ter o seu tempo

para fazê-lo, ou que outras vezes permaneça distante, com o olhar escapando do nosso. Quan-

do dançamos juntos, sua expressão no entretempo entre a percepção da ação do outro e a sua

própria parece ser menos de indiferença que de surpresa e interesse, como se ele nos estudasse

para decidir o que fazer. Essa regulação temporal estendida, no entanto, prejudica o seu ritmo,

pois ele muitas vezes está completamente fora do pulso que os demais compartilham.

O tempo, de fato, parece ser um aspecto central na compreensão da sua experiência co-

nosco. Durante as sessões, Mathias frequentemente diz a duração das cancões após terminar-

mos. As medidas nunca são as das durações reais, o que nos deixa uma dúvida sobre o quanto

elas se referem menos a um tempo externo que a um interno. De maneira inesperada, mas na

esteira dessa reflexão, na sessão de 16/08/13, surge a “Música do relógio”, que nos dá algumas

pistas sobre a relação de Mathias com o tempo medido. Em uma improvisação na qual esta-

mos brincando com a marcação de uma pulsação, Pablo repete o som do ponteiro dos segun-

dos “tic-tac, tic-tac”. Aproveito a iniciativa pedindo que os demais acompanhem e, quando

sinto que estamos no mesmo pulso, aviso que havia deixado o alarme programado para aquela

hora, fazendo um sonoro “trrrrrrr”, levando o grupo a rir. Volto a repetir o “tic-tac” e proponho

que cada um faça o seu próprio alarme, alternando-nos em sentido horário. É preciso uma ne-

gociação implícita para ver quando esse  tutti termina e a pessoa da vez revela o seu  solo de

despertador, mas é uma grande surpresa quando chega a vez de Mathias. Enquanto todos per-

manecemos parados e cantamos ou tocamos sons simples, ele grita e agita a cabeça, as mãos e

os braços com espasmos violentos, dando fortes golpes em  glisandi no xilofone. A agitação

motora dura alguns instantes até que ele para e me olha, ofegante e corado, mas com um largo

sorriso na boca. 

Durante varias sessões, Mathias passa longos momentos voltado para o relógio enquanto

tocamos, frequentemente só tirando o olhar dos ponteiros quando terminamos de cantar, o

que representa um entrave para que participe de algumas atividades com o grupo. Proponho
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então que ele se sente de costas para o relógio, como uma forma de intervenção, na sessão do

dia 20/09/13. Ele só comenta uma vez a duração da canção nesse dia, mas curiosamente pede

a “Música do relógio” depois de cantarmos a canção de encerramento. Sua performance do

alarme é a mesma que da outra vez, explosiva, ruidosa e descontrolada, tanto sonora quanto

corporalmente.

À imagem do menino tranquilo e silencioso, que permanece imóvel e distante enquanto

as outras crianças se agitam e correm, soma-se uma faceta violenta e exaltada. A performance

do alarme representa uma descarga energética muito maior do que aquela com a qual talvez já

nos havíamos acostumado, como as codas festivas e alegres, onde ele sorria e saltava. Esse as-

pecto é discutido em uma reunião clínica com a equipe do Lugar de Vida, na qual levantamos

a hipótese de que uma extrema desorganização psíquica demandasse dele uma rigidez equiva-

lente, porém não suficiente para evitar os desbordamentos apresentados. Pensamos algumas si-

tuações em que isso ocorre e conto que, na semana anterior, depois de terminar a oficina e le-

var as crianças para seus pais na sala de espera, Mathias vai até um calendário pendurado na

parede e passa os dedos sobre os números, contando-os. Me dirijo até ele e tento perguntar-lhe

algo, mas ele não interrompe a sua contagem e tampouco me responde. Pergunto então o seu

número favorito. Sem obter resposta, pergunto à sua mãe, que se aproxima com o irmão mais

novo de Mathias, o número favorito dela. Conto o meu favorito também e Mathias segue

atento ao calendário, só parando com uma grande insistência da mãe. Pergunto novamente o

seu número favorito e ele fala, em um tom áspero, “22.532”. Penso o quanto há uma pressão

externa para que ele seja uma criança normal ou, mais do que isso, que desenvolva suas capaci -

dades cognitivas, seu interesse científico e a capacidade com os números e as letras, apesar de

seu isolamento dos demais. Quanta importância podem ter esses excessos que ocorrem na ofi-

cina, enquanto possibilidades de experimentar um impulso que o mobilize e lhe encha de vida?

Qual a relevância de que isso ocorra em uma estrutura clínica e musical? Outra discussão é a

dificuldade em dar um ponto final àquelas atividades pelas quais Mathias parece ser dominado,

sem escapatória. São as coisas que terminam, e não ele quem lhes dá o final. Isso é pensado

também em conexão com a comunicação, que muitas vezes é um fluxo ininterrupto de pala-

vras, sem articulação e, portanto, sem sentido. É um discurso que dá a impressão de um código

estruturado sem mensagem, que o outro vê desenrolar-se sem poder compreender.

Uma das direções de tratamento que são debatidas na reunião no Lugar de Vida é o es-

tabelecimento de condições para que Mathias forme laços com as outras crianças, que condu-
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zam a processos de identificação com os demais. William parece ocupar esse lugar muitas ve-

zes, por exemplo, nas imitações que Mathias faz de jogar os instrumentos para o alto ou subir

nas mesas para saltar. Os excessos e a agitação de William certamente o contagiam e o vitali-

zam, ainda que seja difícil ver os dois realmente se engajando em uma atividade juntos, sendo

mais comum que Mathias o imite de longe ou em um tempo diferido. Por outro lado, algumas

intervenções destinadas a Mathias buscam incidir nesse aspecto temporal do engajamento das

ações com os gestos do outro, ao mesmo tempo em que atuam sobre a modulação da excitação

corporal e promovem o laço social. “Banho é bom” constitui uma ferramenta terapêutica im-

portante no trabalho com ele, tanto porque desperta desde o princípio o seu interesse e marca

as suas primeiras interações conosco, quanto porque ele progressivamente incorpora os seus

gestos, e claramente melhora a sua performance, encontrando um ápice de energia na coda fi-

nal. Contudo, um elemento importante para alcançar essa regulação temporal e motora é a ati-

tude do outro em convidá-lo e conduzi-lo nessas atividades coordenadas, dando-lhe a mão

para formar uma ciranda ou transmitindo-lhe o gesto de um passo na dança. 

Esse movimento em direção aos convites do outro não ocorre apenas com os adultos, e é

com o tempo incorporado na sua relação com as outras crianças. Na sessão do dia 20/09/13,

por exemplo, encontro a entrada da sala obstruída por uma trama de barbantes  que estão

amarrados nas mesas, produto de uma brincadeira que havia ocorrido mais cedo. Quando já

estamos todos sentados e prontos para começar a oficina, Sofia se levanta e se embrenha entre

os fios, perguntando “Quem poderá me salvar?”. Apesar de William entrar na brincadeira, So-

fia recusa a sua ajuda, deixando claro que era eu é quem deveria socorrê-la. No entanto, com a

desculpa de que seria o músico da história, digo que precisamos de um herói e que é necessário

encontrar um para salvá-la da armadilha. Beatriz sugere então que Mathias represente esse

personagem, e ele, que estava tocando a flauta enquanto observava a situação com atenção e

distância, parte na direção de Sofia, saltando desajeitadamente alguns fios, levantando outros

para que ela passe por baixo.

Podemos ver que há uma mudança qualitativa e de complexidade nessa relação de acom-

panhamento dos gestos do outro conforme vamos chegando a nossos últimos encontros. Na

sessão do dia 29/11/13, após termos cantado “O gato folgado”, em continuação da canção “O

pato pateta”, Sofia e Pablo estão repetidamente subindo e saltando de uma pilha de colchone-

tes, que tem um pouco menos que a sua altura e exige um esforço considerável de braços e per-

nas, enquanto alternam gritos de “miau, miau!”. Quando a brincadeira começa a ficar mais agi-
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tada, esses gritos chamam a atenção de Mathias, que se levanta e se junta aos dois. É um movi-

mento incomum, geralmente ele permanece na roda enquanto as outras crianças saem corren-

do ou brincam ao nosso redor. A alegria que os três compartilham naquela movimentação livre

e espontânea, desfazendo a pilha de colchões enquanto escorregam e desfrutam da polifonia

de miados, toma-os por completo e é contagiante até mesmo para os adultos, que deixamos de

apenas olhar e nos levantamos também, sorrindo. É claro que logo surge a preocupação por al-

gum deles se machucar, e tentamos contê-los um pouco, pedindo que tenham cuidado ou indi-

cando os melhores apoios para descer. Isso não impede que Mathias empurre Pablo e saia gri-

tando pela sala. A agitação dele parece ser ainda mais descontrolada que a dos demais, seus

gestos são desastrados e ele parece prestes a tropeçar. Pablo se levanta e parece não ter se ma-

chucado, e sai correndo atrás de Mathias. Penso que uma canção com ritmo acelerado pode ser

um meio de dar forma a toda aquela energia e proponho que dancemos “Cocoricó” (Fig. 27).

Sofia se joga dos colchonetes e se lança nos braços de Thales, enquanto Pablo e Mathias dão-

se as mãos e giram um ao redor do outro (a). No final da última estrofe, digo que vamos repetir

a canção “bem baixinho”, e todos se ajoelham (b) por aproximadamente três compassos. 

É nesse momento que os passos de cada uma das duplas se tornam mais claramente dis-

tintos. Pablo conduz os gestos de Mathias, erguendo-lhe um braço (c), depois o outro (d) e de-

pois os dois ao mesmo tempo (e). É evidente que é Pablo quem exerce uma força sobre os

membros de Mathias, que parece quase um boneco articulado, nitidamente feliz em estar dan-

çando. Pablo bate palmas com as mãos de Mathias no ritmo em que toco o violão, e em um

momento as golpeia contra as bochechas do seu par, o que parece assustar um pouco Mathias e

lhe tira o sorriso. Enquanto isso, os passos de Sofia e Thales apresentam uma notável sincronia.

Apesar de a longitude de seus movimentos ser um pouco exacerbada (f ), eles se movem de

uma maneira bastante organizada, sem que um dos dois pareça conduzir o outro.

Seus giros e piruetas se desenvolvem no espaço com uma fluidez que claramente não é a

característica dos gestos truncados e esforçados de Pablo e William. Estes, por sua vez, se se-

param depois de um último gesto juntos, erguendo as duas mãos para o alto (f ). Pablo sai cor-

rendo em direção à outra dupla, enquanto Mathias conserva a posição com os braços esticados

e passa a saltar, usando um esforço razoável e atingindo certa altura. É Beatriz, que esteve fora

da roda durante todo esse tempo acompanhando o ritmo da canção com palmas, quem o con-

duz até o recém-formado trio e todos começam a girar em uma ciranda. Aumento ainda mais 
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a) b)

c) d)

e) f )

g) h)

i) j)

Figura 27 – Ilustrações da coreografia da canção “Cocoricó” na oficina de música de 29/11/13

o andamento e eles giram mais rápido, até que encontramos um clímax que nos faz terminar

todos juntos, música e dança, e nos jogamos no chão (i). Mathias ainda permanece um instante

em pé, mas se une aos demais (j). Um último detalhe pode ser levado em consideração: no fi-

nal, todos permanecem com os joelhos flexionados, seja estando deitados de lado ou com a ca-

beça para cima. Apenas Mathias estica as pernas, cruzando os braços sobre o peito. 

Assim como William, Mathias demonstrou em diversos momentos o emprego de um

voz com qualidades distintas daquelas que usualmente escutamos. A modo de exemplo, apre-



92

sentamos uma vocalização na sessão de 24/05/13. Naquele dia, aproveito o tema da festa do

aniversário surpresa e pergunto para Mathias: “Quantos anos você tem?”. Ele me responde de

forma ecolálica: “Quantos anos você tem?”. Digo a ele minha idade e ele passa a perguntar a

idade dos demais. Depois, vai até a janela e olha para a persiana, tocando-a. Thales, com a câ-

mera, se aproxima dele e pergunta a sua idade, mas ele fica em silêncio e sorri. Thales sugere

que Mathias não quer dizer a idade, mas ele sai do silêncio e diz uma frase longa e ininteligí -

vel, com as palavras unidas e pronunciadas quase que silabicamente. Toda a frase parece ser

pronunciada por outra pessoa, pois o ritmo e a melodia não são os mesmo que os que ele cos-

tuma empregar. A única parte que entendemos é algo como “[...] faltam quarenta e quatro

dias”. Paula pergunta: “Faltam quarenta e quatro dias para o que?”. “Para chegar o junho”, diz

Mathias, “o 31 de junho”. Guilherme então pergunta: “Quantos anos você vai fazer em 31 de

junho?”, mas Mathias volta a falar algo incompreensível, com o mesmo ritmo e elisão entre as

sílabas. Ele parece estar com uma agitação crescente, como se o tema o estivesse excitando, di-

rige-se até a porta e volta. Com os dedos da mão direita segurando a outra mão fechada ele diz

uma última frase, cuja análise espectral é apresentada na figura 28. Como a primeira palavra

coincidiu com o som da porta se fechando, preferiu-se omiti-la da análise, indicando-a entre

colchetes abaixo do gráfico.

Figura 28 – Análise espectral e de pitch de vocalização de Mathias na oficina de música de 24/05/13
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Com ajuda do espectrograma, é possível perceber que essa vocalização de Mathias possui

uma característica melódica peculiar, com contornos melódicos acentuados, na forma de picos

prosódicos. Podemos notar também que as palavras são emendadas uma na outra, sem uma

pausa que as separe. São essas características que identificamos como um “canto” diferente, ou

mesmo uma “outra voz”.

Aos poucos, Mathias desenvolve um vínculo com os adultos e crianças do grupo. Desde

o começo da sua participação, ele demonstra um interesse em mim, dirigindo-me o olhar e

sorrindo. Esse interesse assume a forma de um bilhete, que ele escreve no atendimento indivi-

dual com Paula e me entrega antes da sessão do dia 28/06/13 (Fig. 29). Peço que ele leia comi-

go, para saber o conteúdo do bilhete. Ele o lê em um ritmo pausado, que se acelera na medida

em que avança pelas frases. Ao final, ele me entrega o papel, mas parece tomado por uma exci -

tação nervosa, com um sorriso no rosto e os olhos vidrados em algum ponto, agitando as mãos

em movimentos de abrir e fechar os dedos sobre a palma das mãos. Agradeço a ele pelo bilhete

e digo que gostei bastante, convidando-o a ir para a oficina.
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Figura 29 – Carta escrita por Mathias no atendimento individual

A carta que Mathias me entrega revela uma série de detalhes sobre ele e sua relação com a

oficina. Há uma preocupação com relação ao horário em que ela começa e dura, mas de uma

maneira geral entendo que há um interesse e um desejo seu em participar. Chama a atenção a

maneira como ele se refere a si mesmo tanto pelo nome quanto pelo pronome pessoal, além da

repetição do condicional, “só se”. No entanto, o detalhe que mais me impressiona são os com-

primentos das frases, sem vírgulas e apenas com um ponto no final de cada folha. É justamen-

te esse estilo que nos faz pensar na ideia de uma máquina significante que produz um código

sem mensagem. Tal característica me faz pensar no uso que ele faz das codas nas canções, sem-

pre estendendo-as até onde é possível, irrompendo em uma descarga motora que se traduz em

um sorriso, um grito, um salto.

O final das coisas é um problema que se constitui como um dos mais importantes a serem

tratados na oficina. Na sessão de 31/10/13, por exemplo, a ausência de um final mostrou ser

desconcertante para Mathias. Naquele dia, Beatriz participou de um evento científico e não

pôde coordenar o grupo da manhã. Nos organizamos para fazer um atividade de construção de

instrumentos de sucata durante o primeiro horário e a oficina no segundo momento. Levei

uma quantidade de materiais, como garrafas PET, cabos de vassoura, grãos de feijão e arroz,
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etc. para montar chocalhos e outros instrumentos. No entanto, o interesse de Mathias é rapi-

damente atraído pelo rolo de barbante, que ele começa a desenrolar, acumulando os fios em

um amontoado em cima da mesa. Apesar de todas as iniciativas dos adultos em convidá-lo a

montar um instrumento, fica evidente para nós que ele só poderá fazer qualquer coisa quando

terminar de desenrolar todo o rolo. Ocorre aí uma intervenção a partir de uma ideia de Willi -

am, de fazer uma festa de Halloween, data que seria comemorada no dia seguinte. É essa pro-

posta que permite dar um sentido ao emaranhado de fios, que se transformam em uma decora-

ção de dia das bruxas, representando uma teia de aranha. É difícil coordenar a montagem dos

chocalhos de Pablo e Sofia, ao mesmo tempo em que Mathias e William correm ao redor da

mesa com o barbante e armam uma teia de aranha que termina por envolver a todos. Ao ter-

minar de desenrolar o último pedaço do barbante, contudo, o trabalho passa a ser o de limpar a

sala para dar início à oficina, e Mathias termina sem poder construir seu instrumento.

O fim que Mathias ainda tem dificuldade em produzir parece ser uma metáfora do caráter

inconclusivo do trabalho clínico com ele quando termina o ano. Uma reunião é organizada

com a psicóloga e a estagiária de psicologia da creche, que apesar de não atuar no sentido de

um acompanhamento terapêutico, dirige a ele uma atenção e um olhar especial. Elas nos in-

formam que algumas mudanças são nítidas na relação de Mathias com os adultos e as demais

crianças. Os professores agora conseguem contatá-lo, muitas vezes de uma maneira afetuosa,

inclusive com abraços. As interações com os demais são mais fáceis e espontâneas, e ele não

desvia o olhar quando lhe dirigem a palavra. Da mesma forma, ele passa a brincar frequente-

mente com as outras crianças, o que indica que algo do nosso trabalho pode ter contribuído

para um desenvolvimento de seus laços sociais. É o momento de encerramento de um ciclo

educativo, já que terminam as aulas na creche e ele começa a escola primária no próximo ano.

Nossa expectativa é que ele possa usar as capacidades sociais que desenvolveu conosco em seus

relacionamentos. Talvez, apesar de suas dificuldades em acompanhar as fantasias dos demais,

ele possa agora desenvolver um novo modo de regular o ritmo e o andamento de suas intera-

ções. Quem sabe assim, sem deixar suas habilidades cognitivas excepcionais e seu interesse ci-

entífico de lado, ele possa aproveitar esse momento como os seus pares, brincando e se diver-

tindo. Sendo, enfim, uma criança.
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4. DISCUSSÃO
 

Apresentamos a seguir a discussão sobre alguns pontos destacados dos resultados da pes-

quisa empírica e dos dados obtidos pelo levantamento da literatura. De uma maneira geral, o

esforço será o de evitar, na medida do possível, o caminho inverso, isto é, a leitura dos dados

empíricos a partir de um conjunto de teorias, com a pretensão de validar um conhecimento já

constituído. Em outra palavras, trata-se de não somente pensar os eventos do ponto de vista do

saber, mas pensar também os discursos científicos a partir de um conjunto de práticas.  Isto

posto, duas estratégias serão empregadas nessa articulação. Em primeiro lugar, a perspectiva a

ser adotada será mínima e suficientemente genealógica, no sentido de apresentar não apenas a

delimitação epistemológica, isto é, o recorte dos objetos, mas também a sua contextualização

histórica, a partir da revisão crítica de sua construção. Depois, os estudos de caso serão usados

na discussão sobre os mesmos, indicando os segmentos analisados que ilustram, aprofundam

ou contrariam os argumentos teóricos levantados. A primeira parte, sobre autismo, música e

palavra cantada, possui um caráter de definição geral de conceitos, localizando o recorte na li-

teratura que fornecerá os eixos para a discussão posterior, mais focada nos aspectos específicos

do dispositivo. Nessa segunda parte, os tópicos abordados são: narrativa, ritmo, corpo, imitação

e identidade.

4.1. Autismo

Em uma primeira análise da literatura, o autismo se apresenta como um objeto de estu-

do de diversas disciplinas, que buscam não apenas defini-lo e explicá-lo, como também o em-

pregam na elaboração e justificação de um conjunto de dispositivos e ações. Nesse sentido, ele

existe não apenas como um quadro clínico, mas também como uma série de conhecimentos,

instituições e práticas a ele orientadas. Com o objetivo de iniciar a discussão, partimos de uma

breve revisão de alguns discursos a respeito do autismo, tendo em vista que noções centrais a

este estudo – como as de desenvolvimento e psicopatologia infantil – possuem definições his-

toricamente localizadas, cujas versões atuais adquirem a tonalidade de suas predecessoras e as-
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sumem sua relevância na medida em que são empregadas na constituição de modos de pensar

a respeito desses sujeitos (HACKING, 2009). Em seguida, identificamos um conjunto de tra-

balhos que encontram na relação com a alteridade um modo de caracterização do autismo.

Esse recorte permitirá uma reflexão a respeito da natureza das interações sociais associadas ao

autismo, e guiará as discussões posteriores a respeito dos efeitos terapêuticos da música e das

canções. 

Segundo Lampreia (2004), o conceito de autismo é impreciso. Em sua descrição com-

portamental, ele abrange tanto crianças que falam quanto outras que não falam, crianças com

pouco ou nenhum tipo de contato social e outras com um tipo excêntrico ou esquisito de rela-

cionamento, crianças com deficiência mental e outras com um nível cognitivo adequado para

sua idade. Com relação a seus aspectos etiológicos, a falta de consenso é ainda maior, a ponto

de, para Leboyer (2007), existirem tantas definições de autismo quanto as diversas teorias que

pretendem explicá-lo. São também poucos os acordos quanto aos  prognósticos possíveis, fa-

zendo do autismo um caso raro entre entre os quadros clínicos, a maior parte dos quais segue

uma trajetória conhecida e predizível.

De acordo com Bosa e Callias (2000), apesar da variedade de disciplinas e estudos volta-

dos ao autismo, a integração dos conhecimentos dessas distintas áreas é impossível pois os re-

sultados não cobrem toda a extensão de diferenças individuais do espectro, e estão geralmente

focados nas deficiências, sobretudo sociais, associadas ao quadro, mas não nas suas competên-

cias. O resultado é que o campo do autismo se constitui no interior do discurso científico

como algo controvertido (WINNICOTT, 1966), que conduz facilmente a confusões e mal-

entendidos quando empregado na identificação de indivíduos ou grupos. Em consequência, os

estudos  epidemiológicos  também  apresentam  variações  significativas, indo  de  15  a  cada

150.000 habitantes (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2002) a aproxi-

madamente 11 por 1.000, isto é, uma criança a cada 88 (BAIO, 2012). Trata-se, sem dúvida de

um quadro pouco frequente, o que leva LaVietes (SHAPIRO et al., 1972) a questionar se o

autismo infantil recebe uma atenção desproporcionada enquanto uma doença rara. 

São poucas as descrições de casos de autismo na história, ao contrário de outros distúrbi-

os mentais como a mania e a depressão, que são relatadas em textos da Antiguidade e no Anti-

go Testamento (SCLIAR, 2003). Ao longo dos séculos XVIII e XIX, crianças com autismo

teriam sido diagnosticadas com idiotia, termo cuja única diferença com a loucura, de acordo

com Foucault (2012), seria sua associação com um aparecimento precoce, abrangendo assim
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toda a psicopatologia infantil e de adolescentes. Esses indivíduos representavam um desafio à

nascente disciplina psiquiátrica, que abdicou de seus métodos morais em favor de uma postura

clínico-pedagógica, introduzida por Itard (1801) após sua experiência com o menino de Avey-

ron. Encontrado em um bosque por caçadores, Victor não falava ou entedia o que lhe era dito,

fazia suas necessidades onde bem queria, não reconhecia sua imagem no espelho e recusava

qualquer comida cozida, um quadro que hoje possivelmente seria considerado como de autis-

mo (FRITH, 1991). Contrariando o pensamento comum, o médico francês afirmava que o

menino não havia sido abandonado por causa da ausência de fala ou dos comportamentos in-

comuns, mas que estes sim eram decorrentes do fato de que havia sido deixado à própria sorte,

passando a infância separado de outros seres humanos. 

O caso Dick, de Melanie Klein (1930/1996), é considerado um dos primeiros atendi-

mentos de uma criança com autismo. Levado pela mãe, o menino de quatro anos parecia agir

como se tivesse 15 meses. Apresentava uma fala reduzida, com pouco vocabulário e repetia pa-

lavras sem significado. Indiferente à mãe, não demonstrava ansiedade ou angústia frente à se-

paração. Corria de um lado para o outro do consultório, e seus movimentos eram confusos e

desastrados. Klein definiu o caso como uma inibição do desenvolvimento do ego, decorrente

de uma ausência de vínculo com a mãe, mas ela possivelmente o teria diagnosticado com autis-

mo se a categoria estivesse disponível na época.

Deve-se a Bleuler (1911/1950) o primeiro uso do termo autismo. Segundo Roudinesco e

Plon (1998), buscando evitar a referência à sexualidade da palavra autoerotismo, empregada

primeiramente por Havelock Ellis, e depois extensamente usada por Freud, ele teria recorrido

a uma contração que aglutinasse os dois termos, resultando por fim no neologismo. A outra al -

ternativa seria ipsismo, derivada da palavra em latim para si mesmo, o que indica que Bleuler

queria denotar uma atitude de isolamento social e de fechamento à realidade externa. O autis-

mo ingressava na história das ideias como um sintoma típico da esquizofrenia em pacientes

adultos, junto com os distúrbios das associações, da afetividade e da ambivalência.

Antes de ser incorporado ao vocabulário da psiquiatria infantil, o termo foi também em-

pregado em seu sentido genérico por Piaget (1923) em um trabalho apresentado em 1922 na

Conferência Internacional de Psicanálise de Berlim, onde ele defendeu a ideia de que os está-

gios pré-verbais de pensamento de crianças normais poderiam ser descritos como autistas. A

justificativa é que, durante essa fase, elas não seguiriam regras lógica nem usariam conceitos,

havendo uma predominância de imagens visuais em suas mentes. É apenas com a publicação
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do artigo de Kanner (1943), descrevendo 11 crianças que ele havia acompanhado, que o termo

autismo ganha uma definição na psicopatologia infantil contemporânea. Os sintomas relatados

abrangiam distúrbios de comunicação que variavam da sua ausência à literalidade, ou seja, a in-

flexibilidade do sentido das palavras, que não eram usadas fora da conotação, e a tendência à

regularidade extrema, com uma preferência pela repetição e preservação da igualdade de obje-

tos e situações. O aspecto determinante do autismo, no entanto, era o isolamento social e a di-

ficuldade de se relacionar com outras pessoas, condição que Kanner chamou de solidão autísti-

ca extrema. Ele postulou que isso se relacionava a uma falta de consciência dos sentimentos

dos outros, e mesmo uma dificuldade em reconhecê-los como entidades separadas.

No ano seguinte, Asperger (1944/1992) apresentou um estudo com 400 indivíduos que

apresentavam uma psicopatia autística. Ao contrário dos pacientes de Kanner, essas crianças

aparentemente falavam de uma maneira normal, mas eram cansativas e não-dialógicas. O uso

da linguagem indicava uma outra faceta da dificuldade em relacionar-se com o outro, já que

elas não possibilitavam a entrada de ninguém na conversa sobre algo que lhes interessava, e

simplesmente abandonavam a interação quando isso ocorria. Essa diferença qualitativa resul-

tou em uma suposta variação diagnóstica, conhecida a partir de então como autismo de alto

funcionamento, ou síndrome de Asperger.

Na opinião de Winnicott (1996), ao inventar o autismo, Kanner não descobriu nada

novo, mas definitivamente criou um cenário para o surgimento e desenvolvimento de uma do-

ença. Logo, é como um transtorno mental que ele será apresentado à comunidade psiquiátrica,

na terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) (AS-

SOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 1987), definido tanto por seu início mui-

to precoce quanto por uma tendência evolutiva crônica. Considera-se que o autismo envolve

alterações quantitativas e qualitativas da experiência subjetiva, dos processos cognitivos, da co-

municação e do comportamento. Essas disfunções afetam o indivíduo de uma maneira inte-

gral, de modo que o autismo não corresponde a um atraso ou interrupção do processo típico

de desenvolvimento, mas sim a um transtorno global do mesmo (pervasive developmental di-

sease), cujos efeitos se estendem por toda a vida e afetam as distintas áreas desse processo, isto

é, o desenvolvimento psicomotor, afetivo, cognitivo, linguístico, social, etc.

Segundo Lampreia (2004), a descrição apresentada pela quarta edição do DSM refletia a

heterogeneidade dos quadros clínicos associados ao autismo, que podiam chegar a 96 a partir

da combinação dos dois critérios de interação social, um critério de comunicação e um de pa-
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drões restritos e repetitivos indicados pelo manual. Essa situação foi revista na edição mais re-

cente do manual (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2013), na qual a do-

ença é caracterizada por um espectro de condições e graus diferentes ao redor da mesma tríade

de sintomas (interações sociais, uso da linguagem verbal e atividades restritas e repetitivas),

uma ideia proposta originalmente por Wing (1981). Poderíamos, em lugar de autismo, falar de

autismos (ROCHA, 1997).

Entre os caminhos para uma definição mais específica do autismo por parte da psiquia-

tria estaria a sua localização orgânica por meio de um marcador biológico, genético, neuroelé-

trico ou neuroquímico. Apesar dos esforços, essas tentativas até agora não obtiveram resultados

conclusivos. Sabe-se que algumas regiões do cérebro estão desenvolvidas, mas não são funcio-

nais (HILL, 2004). No entanto, a lista de anormalidades encontradas é tão difundida em loci

do tronco cerebral, córtex límbico, neocórtex e cerebelo quanto o próprio sistema motor emo-

cional,  incluindo  sistemas  responsáveis  pelos  processos  de  consciência  e  aprendizagem

(PANKSEPP, 1998), percepção de expressões comunicativas e reconhecimento dos estados

mentais  dos outros (TREVARTHEN, 2000). Mas apesar das evidências de uma diferença

mensurável na atividade neural de autistas e não-autistas, as imagens do cérebro são incapazes

de estabelecer a relação entre a atividade deste órgão e os sintomas específicos, isto é, qual é a

causa e qual é o efeito. 

Porém, é no campo da genética que atualmente ocorre a maior disputa pelas esperanças

de uma etiologia ou cura para o autismo. Parte desse interesse decorre de estimativas estatísti-

cas, como a de que gêmeos monozigóticos apresentariam uma taxa de concordância maior que

dizigóticos no desenvolvimento da doença (RITVO et al., 1985). Contudo, apesar da suposta

hereditariedade das anormalidades, possíveis correlações entre mutações genéticas e disfunções

neurais tendem a ser ainda pouco conclusivas ou passíveis de generalização para os diferentes

sintomas. Por outro lado, pesquisas têm mostrado que os genes que codificam as moléculas si-

nápticas – responsáveis pela comunicação entre neurônios – podem ter sua expressão alterada

por fatores ambientais – como nutrição, medicamentos e estresse – sem alterações na sequên-

cia de DNA (MIYAKE et al., 2012). Em outras palavras, a patologia autística poderia ser não

somente o resultado de uma falha congênita, mas também o efeito do ambiente sobre a carga

hereditária. Essa hipótese epigenética reforça a ideia de que, apesar da possibilidade ou não de

uma causa orgânica, as funções do desenvolvimento psíquico são extremamente sensíveis à

qualidade dos cuidados e interações sociais que ocorrem em suas primeiras etapas, e que per-



101

turbações dos mesmos podem ter efeitos globais e duradouros para o restante do ciclo vital. 

Em contraposição à tortuosa evolução do conceito de autismo nas ciências biológicas, ele

acabou recebendo diversas críticas  vindas de outros grupos científicos e sociais. Apesar de

Cohen e Volkmar (1997) terem encontrado crianças com autismo em diversas culturas, exis-

tem comunidades na qual ele não é nem reconhecido ou codificado como um transtorno men-

tal (OCHS et al., 2004). Sendo uma construção social a partir de uma condição psicobiológi-

ca, ele depende de categorias de normalidade, desvio, competência e incompetência, que são

cultural e historicamente variáveis, e cujos valores e implicações dependem de práticas sociais

localmente enraizadas. Assim, no contestado mundo do autismo, existem também aqueles que

afirmam que não se trata de um transtorno, mas sim de uma diferença. 

Nos últimos anos, movimentos sociais em torno do autismo ganharam força e destaque

na opinião pública. Paralelamente, com o avanço das tecnologias de comunicação, grupos es-

sencialmente formados por pais e familiares se organizaram em uma comunidade internacio-

nal sobre o tema. Parte deles, orientada pela ideia de neurodiversidade, isto é, que as diferentes

condições neurológicas correspondem a variações naturais na espécie, recusa a concepção de

doença, apesar de não se opor à categorização de pessoas como autistas, no sentido de que elas

possuem aspectos singulares que as caracterizam (HEADLAM, 2006). Muitos desses grupos

defendem que o autismo seja considerado uma deficiência ou diferença benigna, como a sur-

dez. Um dos exemplos usados na luta contra a patologização do autismo é o caso da homosse-

xualidade, que já foi considerada um transtorno mental, sendo excluída do DSM nos anos 70,

e que hoje é admitida como um modo de vida relativamente aceito pela sociedade. 

O extremo dessa atitude seria a afirmação de que o autismo não existe – posição adotada

mesmo por teóricos do porte de Winnicott (1996) –, e que, em verdade, corresponderia aos ex-

tremos menos comuns de um fenômeno extremamente complexo que é o desenvolvimento

humano. E igual às demais deficiências, em que acomodações especiais são necessárias para a

comunicação e aprendizagem, ainda que uma cura não seja necessária ou desejável, esse movi-

mento demanda o acesso a direitos como escolas especiais, aposentadorias antecipadas e o in-

centivo a pesquisas sobre o quadro, apenas enquanto visem melhorar a sua qualidade de vida.

Evidentemente, esse movimento reage também à estigmatização do sujeito autista, al-

mejando um entorno social mais compreensível e favorável, o que motiva até mesmo o estabe-

lecimento de um Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Tal questionamento, no en-

tanto, parece ser válido sobretudo para alguns casos, em que o prejuízo às funções sociais e de
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linguagem não é tão grave a ponto de a criança gozar de uma relativa autonomia. É o que fica

exemplificado no caso de Mathias, cuja mãe recusa um possível diagnóstico. Ele de fato apre-

senta um desenvolvimento desigual, com uma habilidade excepcional em algumas áreas, já que

escreve e se comunica em português e alemão, além da facilidade com a música e temas cientí-

ficos, mas não em outras, como a linguagem e a interação social. Trata-se de um caso que sus-

cita, junto com a discussão levantada pelo movimento da diferença, a questão de se seria possí -

vel separar o desenvolvimento do autismo do desenvolvimento da criança em si. Haveria uma

parte não-autista da sua personalidade, como afirmam Alvarez e Reid (1999) e Urwin (2002,

2011)? Seria possível uma busca pela sua autêntica voz? (RHODE, 1999)? 

Essas são questões fundamentais para compreender a criança com autismo para além da

determinação dos discursos disciplinares que pretendem engendrar noções de autocontrole,

normalização e subjetivação, das quais o sujeito autista termina sendo um produto objetificado

(VAKIRTZI, 2010). Ao contrário dos tipos naturais – como formas geométricas, espécies quí-

micas e biológicas – cujos objetos são indiferentes à classificação que recebem, o diagnóstico

de autismo seria um tipo interativo (HACKING, 2009), que não apenas descreve a sua reali-

dade como também desempenha um papel fundamental na sua constituição, que tanto nomeia

o indivíduo quanto molda seu comportamento, restringindo suas ações, desejos e potências.

Em um certo sentido, o desenvolvimento do autismo parece se entrelaçar com o da própria

criança, gerando confusão em pais, terapeutas e educadores, distantes de diferenciar a evolução

da doença e a história desses indivíduos. 

É imprudente e desnecessário considerar que o autismo consiste pura e simplesmente

em uma invenção, algo que não precisa ser levado a sério ou mesmo que não existe. Penso ser

provável que essa atitude resulte da situação atual dos tratamentos disponíveis para essa condi-

ção, ainda incapazes de oferecer um prognóstico de cura, no sentido de uma remissão completa

da doença e a retomada das funções do desenvolvimento em um nível considerado típico. Mais

interessante parece ser ser entender de que forma ele é moldado na intersecção entre as traje-

tórias singulares e os discursos a seu respeito. Como essas pessoas são pensadas e intervenções

são planejadas para elas? Que lugares lhes são oferecidos na sociedade? Quais instituições se-

rão indicadas? Enfim, o modo como toda uma estrutura social é manejada à sua volta, produ-

zindo ações e enunciados que incidem sobre suas vidas e das pessoas que as acompanham. 

Isto tudo certamente não é um detalhe menor do problema do autismo e de nossa com-

preensão a seu respeito. Muitas vezes, é possível reconhecer nos discursos certa ideia que ori-
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enta um ponto de vista muito específico. Como repara Pinheiro (1997), as metáforas popular-

mente empregadas para significar o autismo, como “tomadas desligadas”, “conchas”, “fortalezas

vazias”, “carapaças”, “ovo”, “buraco negro”, circunscrevem também todo um imaginário teórico

e clínico. Trata-se de definições negativas, que apontam a falta e o deficit, a ausência de desejo,

de fantasia e de relação com o mundo e com a vida, representando as pessoas com autismo por

aquilo que elas não têm ou não são. 

O sintoma distingue-se do deficit, como o positivo do negativo. Direcionar o trata-
mento para a construção do sintoma é destacar o que o sujeito faz para organizar-se,
por mais simples que seja sua atividade, ritualística ou não, e por mais inusitada que
seja sua montagem. Enquanto a concepção deficitária está sempre a apontar o que o
sujeito não faz, mas deveria fazer, o critério do sintoma valoriza o que ele faz e, so-
bretudo, cava um espaço para que ele venha a fazer algo. Não se trata, por conseguin-
te, de incitar a criança a produzir isso ou aquilo, mas facultar-lhe a via de uma criação
não definida a priori. Assim, um se torna ajudante de cozinha, outro um administra-
dor de sua fábrica fictícia, ou gerente de um Banco, etc. (FREIRE; BASTOS, 2004).

 Podemos dizer que os sujeitos que participaram desta pesquisa, durante momentos mais

ou menos longos, mais ou menos frequentes, apresentavam comportamentos que não diferiam

de todo do de qualquer indivíduo da sua idade, com suas fortalezas e debilidades singulares.

Assim como William podia conduzir uma improvisação e desculpar-se chorando por empurrar

uma colega, Mathias podia rir conosco e Camila correr atrás de Pablo. Elas revelavam aquilo

que, antes de serem autistas ou não, antes de serem normais ou anormais, de fato são: crianças.

Assim como Winnicott (1996), o que se poderia dizer, para além de qualquer consideração

nosográfica ou diagnóstica, “é que algumas dessas capacidades podem ser monótonas, repetidas

ou compulsivas e, em alguns casos, desprovidas de fantasias” (p. 83). 

Tendo em vista a complexidade apontada pela revisão da literatura, um recorte a respeito

das considerações sobre o autismo é necessário. A partir dos estudos de caso e da natureza in-

terativa das práticas empregadas na oficina de música, por sua vez, deduz-se que os procedi-

mentos do dispositivo incidem sobretudo na relação das crianças com os outros. Chama a

atenção o fato de em diversos momentos elas terem demonstraram um vínculo interativo que

sem a música seria distinto ou impossível. A interação entre Camila e Mathias na improvisa-

ção e recriação da canção de abertura da oficina (Fig. 22) é um exemplo disso. Mesmo as dife-

renças com relação aos aspectos comunicativos e comportamentais parecem estar associadas a

essa nova qualidade da experiência compartilhada no interior do grupo. Nesse sentido, o autis-

mo será considerado aqui sobretudo em seus aspectos sociais e de relação com a alteridade. 

Nessa mesma linha, para Wing e Gould (1979), o espectro do autismo corresponde a um

conjunto de síndromes cujo núcleo é um deficit social. Da mesma forma, Trevarthen et al.
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(1998) o consideram um distúrbio do mecanismo inato para se relacionar com o outro. As

funções da linguagem – e os processos de pensamento nela baseados – estariam afetadas nas

pessoas com autismo porque as funções intersubjetivas estão prejudicadas desde o princípio da

vida. O estudo de vídeos caseiros com bebês que seriam diagnosticados como autistas, por

Muratori e Maestro (2007a), e de um par de gêmeas das quais uma irmã seria futuramente di-

agnosticada como tal, por Trevarthen e Daniel (2005), confirmam que a perturbação no desen-

volvimento da simpatia interpessoal é um efeito da ausência ou baixa frequência de comporta-

mentos intersubjetivos. As diferenças nas funções comportamentais, emocionais ou cerebrais

seriam, em sua opinião, resultante de deficiências no compartilhamento de atenção, intenção e

afeto em um momento em que o encontro com o outro é fundamental. 

Sem a troca de respostas expressivas e de orientação, a criança não participa plenamente

das transações comunicativas e emocionais com os outros, o que compromete gravemente seu

desenvolvimento orgânico e psíquico. Tal prejuízo das relações sociais na primeira infância dá

origem aos sintomas associados, dado que reduz os movimentos de orientação mental que

ocorrem em resposta aos estímulos do outro, o que afeta o desenvolvimento do pensamento e

o empobrecimento da vida imaginativa (HOBSON, 2002). É importante frisar que esse ponto

de vista implica a adoção de uma perspectiva contemporânea a respeito do desenvolvimento

infantil (BRASIL, 2013), que o considera um processo resultante da interação entre fatores

genéticos e ambientais, esses últimos sendo de natureza tanto psicossocial quanto ecológica.

Implica também que a constituição do aparelho psíquico se inicia com a interação entre o bebê

e seus cuidadores, em um processo cujos momentos decisivos se encontram já nos primeiros

anos de vida.

O termo desenvolvimento, portanto, será compreendido aqui como produto da incidên-

cia de processos maturativos, tanto de ordem neurológica quanto genética, conjuntamente a

processos de constituição do sujeito psíquico (KUPFER et al., 2010). Sujeito, por sua vez, será

tratado como uma instância psíquica inconsciente, construída a partir de um campo social pre-

existente e de fatores acidentais como

a história de um povo, de uma família, do desejo dos pais mas também a partir dos
encontros, intercorrências e acasos que incidem na trajetória singular da criança. Do
campo da cultura e da linguagem virão as chaves de significação em torno das quais a
criança deverá construir para ela própria um lugar único. Desse processo, surgirá o
sujeito psíquico, aqui concebido como um elemento organizador do desenvolvimento
da criança em todas as suas vertentes física, psicomotora, cognitiva e psíquica (p. 48).

Conforme essas crianças crescem, os problemas encontrados nessas primeiras interações
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diádicas se estendem e afetam a maneira como elas interagem com o restante do grupo social e

a sua aprendizagem das convenções culturais. Para um grupo de pesquisadores, essas dificulda-

des se relacionam a uma menor habilidade das pessoas com autismo em elaborar uma teoria da

mente, isto é, a dedução das disposições internas de outra pessoa a partir do conhecimento

prévio sobre suas experiências pessoais e personalidade, ou a partir do seu comportamento cor-

poral, expressões faciais, qualidade de voz e ações  (BARON-COHEN; LESLIE, FRITH,

1985). Indivíduos com autismo apresentam um baixo desempenho em experimentos em que

se pede a eles que atribuam intenções, crenças e estados psicológicos a outras pessoas, uma

condição que esses teóricos denominam cegueira mental (mind-blindness). Talvez isso expli-

que porque os possíveis engajamentos sociais de Mathias passassem, antes, por uma etapa de

surpresa e espanto diante de nossas ações (p. 84). Da mesma forma, os comportamentos hostis

de William, bem como a cena do chocalho que atinge Sofia (p. 36-37), indicariam uma difi-

culdade de entender o significado para o outro de uma agressão sofrida ou um pedido de des-

culpas.

A validade desses experimentos, contudo, parece depender menos dos aspectos contin-

gentes da interação social que da significação cultural dada aos comportamentos e trajetórias

de vida. Mendoza (2012), por exemplo, em um estudo com o objetivo de validar a versão in-

fantil do teste de leitura dos olhos – no qual devem identificar as emoções expressadas por

imagens da região ocular –, não encontrou diferenças estatisticamente significativas entre o de-

sempenho de um grupo controle de 434 crianças dos estados de São Paulo e Santa Catarina, e

o de uma amostra de 20 crianças diagnosticadas com transtornos do espectro do autismo.

Para Ochs et al. (2004), uma das principais dificuldades enfrentadas por sujeitos com au-

tismo no reconhecimento das intenções e estados psicológicos se refere ao descentramento so-

ciocultural (socio-cultural decentering), isto é, a adoção do ponto de vista do outro por meio

da “atenção dos membros às expectativas comportamentais associadas com situações cultural e

socialmente organizadas” (p. 156). Analisando 381 horas de áudio e vídeo de 16 crianças entre

8 e 12 anos, diagnosticadas com autismo e Asperger, os pesquisadores encontraram diversos

momentos em que elas faziam tomadas de perspectiva (perspective-taking) em situações de in-

teração cotidiana, com membros da família em casa, indo e voltando da escola, e com os pares

e professores. Os três domínios em que isso ocorria eram a participação em trocas de turnos e

sequências de conversação, a formulação de cenários situacionais e a interpretação de significa-

dos socioculturais de formas e comportamentos indexicais. 
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Apesar da tendência a perseverar em seus tópicos de interesse e de manter conversações

entremeadas por silêncios, essas análises indicaram que, frequentemente, sujeitos com autismo

participam de conversações com trocas de turnos em lugares de transição adequados, até mes-

mo engajando-se em discussões sem pausas ou sobreposições entre as falas. Isso sugere que as

pausas não se relacionam a uma dificuldade cognitiva, mas sim à vulnerabilidade dessas crian-

ças aos desafios da função pragmática da linguagem.

Da mesma forma, apesar de demonstrarem ter um sentido limitado do que era esperado

delas e dos outros em uma gama de situações sociais, elas também eram capazes de organizar e

coordenar a sua interação com os outros por meio de representações compartilhadas, mesmo

que essa capacidade estivesse mais ligada a articular cenários socioculturais do que de fato par-

ticipar deles. Em um exemplo extraído da amostra, um garoto de 11 anos com autismo projeta

sua vida quando tiver 16 anos, junto de sua irmã menor. Ele se imagina dirigindo um carro,

indo a festas com seus amigos, e até mesmo formula estratégias para lidar com a mistura de ál-

cool e direção, demonstrando um conhecimento de trajetórias convencionais de vida e valores

associados a uma outra idade. Essa competência em formular cenários situacionais pode, inclu-

sive, levar a uma especificação de detalhes que as pessoas comuns não estão acostumadas, o que

possivelmente se associa a um desejo por estruturações rotinizadas e predizíveis da sua experi-

ência.

Por fim, o estudo mostrou que o domínio social que representava um maior desafio para

as crianças autistas era a indexicalidade e a interpretação de significados culturais. Essa dificul -

dade está comumente ligada a um campo problemático maior, que inclui o uso de metáforas,

mas também à habilidade de representar e reconhecer situações sociais a partir de um conheci-

mento de associações convencionais entre entidades de contextos sociais. Por exemplo, é possí-

vel associar o canto do galo com as primeiras horas da manhã, sem a necessidade de ter a expe-

riência de ouvir o animal ou mesmo de viver em uma região rural onde eles se encontram.

Mas, para uma criança que participou do estudo, é necessário um esforço adicional para com-

preender porque um personagem de desenho animado abria os braços, espreguiçando-se e fa-

zendo caretas, após o som do galo cantar. É preciso uma explicação de sua mãe para que ele

entenda que, ao fazer esse gesto, o personagem está comunicando que não quer se levantar, e

que o canto do galo possui um significado compartilhado socioculturalmente.

Outro desafio apresentado pelas formas indexicais a indivíduos com autismo, além da

designação de mais de um significado ou um significado não-literal a um significante, é a rapi-



107

dez que é necessária à identificação desses sentidos em contextos de mudança de tema. Além

disso, a interpretação de significados contextualizados requer que os significantes sejam vincu-

lados não só às disposições psicológicas e atos sociais dos outros, mas a toda uma rede de ativi-

dades, identidades e instituições que estão sendo postas em jogo a qualquer momento.

Existe, portanto, uma diferença entre a habilidade de interagir e comunicar-se com o ou-

tro, falar-lhe e contar-lhe coisas, e estar com o outro, deixar-se afetar por sua presença, seus

sentimentos e pensamentos, compartilhando com ele o pertencimento a um grupo social que

dá sentido às palavras, ações e demais formas expressivas. Seria possível que um autista “apren-

desse” habilidades interpessoais? Uma criança assim, nesse caso, poderia atribuir estados men-

tais a outros, estudando as correlações entre movimentos corporais, gestos e expressões faciais,

reconhecendo-os em lugar de propriamente senti-los? E, nesse caso, poderia aumentar sua

pontuação no teste de reconhecimento de expressões faciais e melhorar seu desempenho na te-

oria da mente? Ou agiria como uma máquina identificadora de emoções? Essas dúvidas são

tributárias da redução do social ao intersubjetivo, em detrimento de sua dimensão cultural. É

preciso, em outras palavras, pensar um sujeito não apenas em relação ao outro, mas também

aos processos de significação compartilhada da realidade, à trama discursiva do Outro da cul-

tura. Essa diferença será fundamental nas discussões posteriores, entre o outro como os indiví-

duos com os quais é possível estabelecer uma relação intersubjetiva, e o Outro, matriz dos sím-

bolos de todos esses outros, que incide sobre o sujeito de uma maneira externa.

O conceito de Outro como distinto do outro (LACAN, 1987) é útil para distinguir, no

campo da alteridade, a instância virtual de determinação simbólica da realidade, e os outros, os

indivíduos singulares que produzem atos e enunciados particulares, sendo apreendidos imagi-

nariamente pelo eu. Nessa perspectiva, o universo simbólico, ao mesmo tempo em que rege a

percepção e a interação humana, está engastado nos processos de práticas coletivas que deter-

mina, o que o força a acompanhar a sua dinâmica evolutiva (ZIZEK, 2010). A evolução da pa-

lavra altera, portanto, o seu uso e valor, tanto que Lacan (2008) define o Outro como o “tesou-

ro da linguagem” (p. 50) ou “tesouro dos significantes” (p. 56), no sentido de lugar onde se en-

raízam os valores socialmente compartilhados, depositário da economia dos jogos de lingua-

gem que unem as palavras aos objetos, tal como definido por Wittgenstein (1953).

Segundo Zenoni (2002), é somente nesse campo da ordem simbólica e da cultura que o

problema do autismo pode ser verdadeiramente entendido, pois sua sintomatologia indicaria

uma captura absoluta na dimensão do Outro. Não corresponderia, desse modo, a um não aces-
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so ao simbólico, mas a uma inserção no simbólico que representasse um aprisionamento abso-

luto, sem limite (ZENONI, 1991). Um excesso de Outro, no qual são impossíveis 

a polissemia, a variabilidade, a incerteza. O outro terá significados fixos, sempre síg-
nicos. As variações serão vistas como um problema, e a elas a criança reagirá evi -
tando-as. Isso mostra que localiza os outros, registra sua presença, mas se trata de
uma presença que não é regida pelo significante, e sim pelo signo (KUPFER; INA-
FUKU; FARIA, 2008, p. 159).

Consequentemente, a alteridade se apresentaria para a criança de uma maneira intrusiva e per-

secutória, e os sintomas representariam o conjunto de defesas que protegem dessa invasão.

Seus enunciados, ações e objetos se abrigariam da determinação comum da linguagem, per-

dendo o caráter significante e assumindo outras funções psíquicas. E ela rejeitaria sistematica-

mente a voz e o olhar, como se assim pudesse evitar também a presença ameaçadora do Outro.

Com esse arcabouço sobre o problema do autismo, que, apesar de sua indefinição concei-

tual, pudemos localizar na intersecção de processos psicológicos e fenômenos sociais e cultu-

rais, que determinam não só a doença em si, mas também os discursos e a maneira como a en-

tendemos. Por consequência, a partir daqui, dois eixos deverão orientar a revisão crítica da lite-

ratura e a leitura dos eventos ocorridos na oficina, a saber, sua delimitação nos processos de de-

senvolvimento infantil e no campo sociocultural e intersubjetivo da interação com a alteridade.

Seguimos para a segunda parte da nossa discussão, sobre o estatuto da palavra cantada. Pode

ela auxiliar-nos na compreensão dessa síndrome? O que podemos entender sobre os efeitos te-

rapêuticos da música e da canção quando consideramos um discurso que se dirige à criança

com autismo nos limites do campo da linguagem, entre som e palavra?

4.2. Palavra cantada

Um dos aspectos específicos das sessões da oficina música foi o uso de canções. Apesar

de outras formas musicais como a improvisação e os jogos musicais terem sido igualmente em-

pregadas, a palavra cantada foi seu elemento característico na maior parte do tempo. Por esse

motivo, a presente seção está focada nos discursos a respeito de sua natureza e as implicações

que pode ter em um contexto clínico. Na literatura, a canção é um objeto de estudo localizável

em distintas áreas das ciências humanas e biológicas, com seus respectivos pontos de vista. Par-

tindo do pressuposto de que se trata de um fenômeno que se encontra na intersecção entre
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música e fala, o recorte da discussão sobre a canção será a relação entre a palavra cantada e a

palavra falada. Essa aparente dicotomia será analisada em suas dimensões pragmáticas, linguís-

ticas, neurológicas e poéticas, o que orientará uma reflexão sobre sua natureza. Em seguida, in-

vestigaremos as evidências de que os primeiros eventos comunicativos já comportam uma ela-

borada capacidade expressiva da voz, que se prolonga após a aquisição da linguagem e que sus-

tenta a musicalidade da fala. Mais do que uma habilidade, essa peculiaridade da comunicação

humana está diretamente envolvida nos primórdios da constituição da subjetividade e da rela-

ção com a alteridade, o que conduz a voz a uma posição de extrema relevância clínica. Nessa

linha, algumas implicações dessa noção para a discussão dos estudos de caso são levantadas e

uma reflexão é feita sobre os eventos da oficina em que uma qualidade incomum da voz dos

participantes foi observada. Por fim, o uso terapêutico das canções em diversas sociedades é

analisado, buscando entender as estratégias que garantem a eficácia simbólica das canções de

cura nessas culturas.

A partir de uma abordagem musicológica, supomos o canto como algo que se adiciona à

fala, sendo as notas da melodia uma informação adicional ao texto, que altera sua entonação,

intensidade e ritmo, tanto ressaltando sentidos ocultos quanto fazendo com que significados

explícitos passem desapercebidos. Não importa se esse processo se dá por uma analogia entre o

contorno melódico e uma emoção que o compositor busca despertar, ou se é simplesmente o

resultado de  uma interpretação  do  ouvinte. O certo  é  que, tal  como sugere  Zuckerkandl

(1976), a canção agrega um elemento significante ao código da linguagem, atualizando uma

nova dimensão da palavra e de seu sentido. A ideia de dimensão pode ser entendida aqui lite-

ralmente, como em geometria: com a nota, a palavra ganha profundidade, volume e espessura,

como se recebesse dela uma “outra camada de realidade” (p. 44).

Se analisados por separado, contudo, tanto o canto quanto a fala consistem em um con-

junto de sons vocais produzidos com o controle do tempo. Se essa semelhança já seria suficien-

te para dificultar a construção de duas categorias de classificação absolutamente separadas, ela

justifica noções ainda mais complexas como, por exemplo, a hipótese de Rousseau (1781/2008)

de que a linguagem se originou da palavra cantada. Para esse autor, a primeira língua seria ca-

racterizada por sons vogais, unidos por hiatos e com escassas articulações consonantais, fazen-

do com que o sentido resultasse de variações na duração e altura das sílabas. Na lógica rousse-

auniana, isso decorre da ideia de que a linguagem não teria se originado da necessidade de

transmitir imagens e conceitos ligados às necessidades, mas sim para para comunicar senti-
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mentos e afetos, “para emocionar um jovem coração, para repelir um agressor injusto”, não foi

“a fome ou a sede, mas o amor, o ódio, a piedade, a cólera, que lhes arrancaram as primeiras vo-

zes” (p. 266). Rousseau chamou essas modulações de acentos (accent), e apesar de terem desa-

parecido com a evolução da linguagem, supostamente eram encontrados no grego antigo, apro-

ximando essa língua da melodia cantada, dotada de ritmo e entonação. Inversamente ao ponto

de vista de Zuckerkandl, não é a música que oferece algo de positivo à linguagem, mas sim esta

última que subtrai da primeira sua paixão e melodia.

Os resultados das pesquisas arqueológicas de Falk (2000) corroboram essa noção, suge-

rindo que mesmo os primeiros hominídeos, como o Australopithecus, haviam desenvolvido

modos musicais de comunicar suas emoções e afetos, possivelmente em coro e com o auxílio

de percussões (MERKER, 2000). Apesar de essas serem hipóteses especulativas, Dissanayake

(2001), ressalta que estão em sintonia com o conhecimento atual sobre a evolução dos prima-

tas, tanto com relação a aspectos fisiológicos e anatômicos – como as características do trato

vocal e do aparelho auditivo –, quanto aspectos neurológicos – como a capacidade manter o

tempo em sincronia com um marcador externo.

Se nos atentarmos às características estruturais de canto e fala, similaridades e diferenças

são encontradas com relação a seus aspectos acústicos. Ambos podem ser analisados, por ex-

emplo, em função da altura, duração, timbre, intensidade, acentos e padrões de inflexão. Segun-

do Marsola e Baê (2000), tanto a voz cantada quanto a falada apresentam variações de altura,

porém a tessitura da primeira é de 3 a 5 semitons, enquanto a da segunda pode ultrapassar as 3

oitavas, o que representa uma amplitude de frequências até sete vezes maior. Com relação às

intensidades, Behlau e Rehder (1997) registram que a voz falada mantém-se relativamente

constante durante o discurso, situando-se ao redor de 64 dB, com variações usuais em torno de

10 dB. A intensidade da voz cantada, por sua vez, quase nunca é constante, e pode apresentar

variações rápidas de um pianissimo a um fortissimo, de 45 dB a 110 dB, uma intensidade até

seis vezes maior que a da fala.

Da mesma forma, ambas são construídas sobre sistemas sintáticos que organizam os pa-

drões sonoros (KIVY, 2002). Do ponto de vista pragmático, o sentido das palavras e dos sons é

moldado e transmitido pelo contexto sociocultural, por meio de processos de aprendizagem e

práticas comunicativas. A diferença entre ambas reside em seu aspecto semântico, pois en-

quanto a palavra encontra seu uso na referência denotativa e conotativa a objetos, eventos, con-

ceitos e estados internos, os sons musicais não possuem, a princípio, um sentido referencial ex-
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tramusical. 

Do ponto de vista neurológico, as funções da fala estão localizadas em uma rede neural

restrita e lateralizada, enquanto a base neuroanatômica das funções musicais é ampla e depen-

dente de diversas subfunções perceptivas, cognitivas, motoras e emocionais, com localizações

assimétricas e espalhadas pelo cérebro (THAUT, 2005). Algumas áreas de processamento da

linguagem e da música tendem a coincidir, por exemplo, com partes dos lóbulos frontal e tem-

poral-parietal, mas as demais estruturas ativadas pela música são funcionalmente autônomas e

separadas da fala e da escrita. O compositor russo Vissarion Shebalin, por exemplo, poucos

meses após sofrer um derrame que aumentou as dificuldades de fala provocadas anos antes por

um episódio similar, pôde completar sua quinta sinfonia sem problemas. Já Maurice Ravel, que

começou a apresentar sintomas de afasia após golpear a cabeça em um acidente em 1932, tor-

nou-se progressivamente incapaz de escrever música, sem perder a capacidade de escutá-la e

entendê-la. Essa sobreposição neurológica entre as funções da fala e da música torna o uso de

canções uma ferramenta promissora no tratamento de distúrbios relacionados à linguagem.

Em um estudo com ressonância magnética funcional realizado por Lai et al. (2012), crianças

com autismo apresentaram respostas funcionais reduzidas à estimulação pela fala nos giros in-

feriores frontais esquerdos e nos córtices auditivos no lóbulo temporal esquerdo. Quando a es-

timulação era com canções, por sua vez, houve um aumento na ativação no giro frontal inferior

esquerdo e na conectividade funcional frontal-posterior, relacionada à fala.

Outro campo do conhecimento no qual a noção de continuidade entre canto e fala pode

ser encontrada são os estudos de poética da canção. Segundo Tatit (1995), cantar “é uma ges-

tualidade oral, ao mesmo tempo contínua, articulada, tensa e natural, que exige um permanen-

te equilíbrio entre os elementos melódicos linguísticos, os parâmetros musicais e a entoação

coloquial” (p. 9). É a entonação da voz que une a melodia às palavras, estendendo a fala ao can-

to ou, como ressalta o autor, produzindo a fala no canto. O resultado, para ser convincente,

precisa neutralizar a oposição entre as unidades linguísticas discretas e a continuidade melódi-

ca da fala, e nesse sentido a palavra cantada elimina “a fronteira entre o falar e o cantar” (p. 11).

De fato, segundo Reinach (2011), na Antiguidade grega, não havia poesia que não fosse escrita

para ser lida em voz alta e tampouco canto que não incluísse palavras. Já na Idade Média, San-

to Agostinho (1993) postulou que o canto e a reza deveriam ser considerados como casos-

limites da linguagem, pois tanto em uma canção sem conteúdo e um discurso sem sons, o que

acompanha o sujeito é apenas uma coisa: a voz. Extrapolando as características morfológicas, a
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distinção entre essas duas categorias no âmbito religioso pode ser tão sutil a ponto de, em al-

gumas práticas islâmicas, o canto religioso não ser considerado música, embora soe musical-

mente a um ouvido ocidental (SEEGER, 2007). Tendo em vista que, naquela cultura, a música

é associada à dança e a relações impróprias entre as pessoas, o canto é visto apenas como um

discurso, um sermão.

Desse conjunto de perspectivas, podemos considerar o canto como sendo de difícil com-

preensão quando se parte da dicotomia entre fala e música. Na medida em que sintetiza cam-

pos com características compartilhadas, porém com aspectos contraditórios, a palavra cantada

lança uma nova luz às distinções entre canção e fala, linguagem verbal e não-verbal. Talvez a

questão seja que elas não se distinguem em seus aspectos estruturais, mas em sua convenção

cultural. Em outras palavras, não resultam de uma distinção objetiva, mas de intenção. A alter-

nativa adotada aqui para compreender a palavra cantada será a de suspender a discussão sobre

seu uso mais corrente, deslocando-a ao estudo da gênese da linguagem no desenvolvimento in-

fantil precoce, quando as fronteiras entre sons e palavras ainda não estão completamente deli-

mitadas, e a comunicação depende da musicalidade para ocorrer.

Segundo Boysson-Bardies (1991), a visão tradicional de que o bebê está acusticamente

isolado no interior do útero, em um silêncio acolhedor, foi negada com as pesquisas atuais so-

bre o desenvolvimento. Apesar de o sistema perceptivo do feto provavelmente não diferir entre

as modalidades de estímulo, o aparelho auditivo já funciona a partir da 25ª semana de gestação,

sendo que seu nível de audição na 32ª semana já é próximo ao de um adulto. Os sons do corpo

e da voz da mãe, e outros originados no exterior, são os elementos que compõem esse primeiro

universo sonoro intrauterino. A respiração, o sangue circulando e os movimentos gastrointesti-

nais formam uma textura sonora ritmada que, apesar da sua intensidade, ocupa uma faixa de

frequências relativamente mais baixas do campo perceptivo do feto. É por isso que as vozes da

mãe e dos outros podem ser percebidas praticamente sem interferência, como linhas melódicas

que emergem de um acompanhamento grave e contínuo. A voz da mãe, por ser transmitida

tanto pela via externa quanto por ressonâncias através do corpo, atinge-o com uma intensidade

praticamente idêntica ao que escutaríamos fora do útero. Sua qualidade espectral também é

preservada, com uma leve atenuação das frequências mais agudas. Isso significa que, durante

todo o último terço da gravidez, o bebê já conhece um mundo sonoro que é o mesmo que ele

vai encontrar depois que nascer. Somos levados a pensar que os primeiros sonhos seriam sono-

ros, como propõe Benenzon (1988).
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Em experimentos com uma chupeta eletrônica capaz de monitorar o comportamento de

sucção, DeCasper e Spence (1986) descobriram que bebês de apenas 12 horas preferem escu-

tar a voz da mãe que a de outra mulher. Em geral, ela empregará nos contatos com seu filho

uma qualidade vocal exclusiva, diferente da que usa nas conversações com os adultos. Suas síla-

bas serão alongadas e ocuparão uma frequência alta do espectro das alturas. Além do mais, ela

se caracterizará por modulações de altura que lhe darão um contorno melódico específico, pró-

ximo ao canto e que transmite uma qualidade emocional equivalente. Esse tipo de fala orienta-

da a bebês é denominado por Fernald (1985) de manhês (motherese).

Também conhecido como parentês, de modo a abranger os pais, ou discurso dirigido ao

bebê (infant-directed speech), esse modo particular de falar não é usado praticamente em ne-

nhuma outra ocasião, a não ser com animais de estimação ou com robôs, não importa a sua

cultura (DUPOUX; MEHLER, 1990). Para Papoušek e Papoušek (1982), o parentês é a prin-

cipal fonte de estimulação musical no início da vida, definido por uma estrutura simples de

convites ao diálogo e alturas agudas, com a predominância de intervalos de terça menor, con-

tornos crescentes para chamar a atenção e decrescentes para acalmar, jogos imitativos e pa-

drões repetitivos.

Nesse sentido, o registro vocal empregado pelo cuidador na interação com o bebê de-

monstrou que as qualidades sonoras das vocalizações têm um papel crucial em seu desenvolvi-

mento, já que estes apresentavam mais respostas contingentes quando aqueles se dirigiam a

eles usando o parentês (MURATORI; MAESTRO, 2007b). Problemas no desenvolvimento

infantil, pelo contrário, estão relacionados a uma baixa frequência desses comportamentos co-

municativos, e a voz dos cuidadores nesses casos é grave e monótona, semelhante àquela da

conversação com outros adultos (LAZNIK et al., 2005).

A importância da musicalidade nas primeiras interações sociais não pode ser, portanto,

subestimada. Como observou Trevarthen (1974), uma criança de sete semanas já apresenta

uma forma de pré-fala, na medida em que os movimentos dos lábios e da língua lembram

aqueles de articulação da linguagem do adulto, juntamente com os movimentos da cabeça, dos

olhos e das mãos. Ao mesmo tempo, uma forma de percepção pré-linguística do recém-nasci-

do está presente desde os primeiros três ou quatro dias, quando já são capazes de diferenciar

determinados contrastes fonéticos, como a prosódia e a altura (BOYSSON-BARDIES, 1991).

Essa capacidade precoce de percepção e produção de sons é o que torna possível as pri-

meiras interações vocais, denominadas protoconvesações (BATESON, 1979). Tais expressões
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comunicativas são facilmente organizadas em padrões de tempo, forma e intensidade, que se

encadeiam no tempo e permitem a coordenação dos seus estados internos com os de seu cui-

dador. São padrões que orientarão as ações dos dois parceiros, permitindo que uma sincroniza-

ção rítmica recíproca e um acoplamento das formas expressivas sejam estabelecidos por suas

afinidades miméticas e deem sentido à interação (TREVARTHEN, 1999). A constituição

dessas sequências espaciais e temporais possui uma importância fundamental na maturação do

psiquismo, e  os  jogos  e  brincadeiras  têm uma relevância  na  montagem dessas  sequências

(WINNICOTT, 1975), e permitem que a experiência seja incorporada à mente através de en-

velopes psíquicos (HAAG, 2006) ou envelopes sonoros (ANZIEU, 1995), que dão forma à re-

presentação dos contatos com a realidade externa. O som pode exercer um papel fundamental

nesse processo, produzindo um envoltório intermediário entre  o corpo e o exterior, servindo

nos primeiros meses como espécie de pele para a incipiente formação do eu.

O bebê pode reconhecer um estado mental no outro com base nessas mudanças micro-

momentâneas de intensidade, tempo e forma do comportamento do parceiro, percebidas como

semelhantes às suas próprias expressões. À dinâmica intensiva desses contornos de ativação,

Stern (1985, 1999, 2000) deu o nome de afetos de vitalidade, ou seja, contornos de intensidade

que não remetem ao conteúdo da experiência, mas ao modo como ela se desenvolve no tempo.

Nesse sentido, eles se definem melhor em termos cinéticos e dinâmicos, como “emergente”,

“afastando-se”, “indo-se”, “explosivo”, “atraído”, “esforçado”, “acelerando”, “desacelerando”, “che-

gando no clímax”, “estourando”, “puxando”, etc. Os afetos de vitalidade informam o bebê de

que ele está diante de um outro ser vivo e provavelmente são o primeiro modo de conhecimen-

to do mundo, indicando as qualidades emocionais ligadas ao modo como os comportamentos

são realizados. Em um vídeo analisado por Stern (1985), por exemplo, uma menina de nove

meses, animada com relação a um brinquedo, estende a mão em sua direção e, enquanto o

agarra, solta um “ahh”. Simultaneamente com o “ahh”, a mãe faz uma dança, balançando o seu

corpo com a mesma ativação do som do bebê. A forma e a intensidade dos movimentos da

dança e os sons da vocalização variam ao longo do tempo de uma maneira semelhante, indi-

cando que estas são correspondências transmodais, capazes de acoplar os distintos padrões de

movimento e som em formas expressivas comuns a todas as modalidades de expressão.

A partir da análise de vídeos das interações entre mães e bebês, Stern et al. (1985) iden-

tificaram momentos em que ambos faziam ajustes na interação para compartilhar e comunicar

seus estados emocionais, o que ele denominou afinações afetivas (affective attunement). Uma
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mãe pode, por exemplo, contribuir para a protoconversação diminuindo seu ritmo de fala, ofe-

recendo uma quantidade maior de repetições e correspondendo à intonação dos sons produzi-

dos pela criança. Mesmo indicando uma predisposição a sustentar a troca comunicativa, as afi-

nações afetivas são algo a ser construído na interação com o bebê. Em vez da noção mais ro -

mantizada que mães e filhos se comunicam de maneira sincronizada, Cohn e Tronick (1989)

demonstraram que eles estabelecem um processo flexível de correspondências, falta de corres-

pondências, e retorno à correspondência, em sucessivas interrupções e reparações. Isso indica

que um dos aspectos fundamentais na interação é a estrutura de troca de turnos, mas também

que há uma dinâmica interativa instável que é frequentemente recriada e incorporada à me-

mória, o que amplia o repertório comunicativo da dupla e torna os padrões de forma, tempo e

intensidade cada vez mais complexos. Eles atuam como músicos tocando junto a um novo

companheiro com quem, apesar de terem se conhecido recentemente, podem improvisar livre-

mente ou sobre standards mutuamente conhecidos, que lhes organizam uma estrutura de en-

tradas e finais, melodias e acompanhamentos, solos e duetos.

Todas essas pesquisas indicam que a sensibilidade social das crianças pequenas se expres-

sa em sua facilidade de lidar com aspectos formais de comportamentos interativos e comunica-

cionais que são os mesmos que constituem a música. Como afirma Trevarthen (2002), “as nu-

ances musicais fundamentais que um músico pode achar interessantes – relacionadas ao ritmo,

à afinação, à harmonia, melodia ou timbre – podem também interessar a um bebê” (p. 89-90).

É provável que esse início precoce, associado a uma série de experiências de observação e repe-

tição, seja o responsável pela capacidade musical tão desenvolvida, mesmo em crianças muito

pequenas, como vimos na seção anterior.

Ao longo do desenvolvimento, a musicalidade comunicativa é portanto um fator deter-

minante para o início e apoio das relações intersubjetivas, muito antes que estas sejam inter-

mediadas pela linguagem. Deve-se a ela a existência de uma verdadeira pré-linguagem de in-

tenções e  emoções (PAPOUŠEK, 1996). Nesse sentido, como ressalta  Lampreia  (2004), a

oposição ou identidade entre o desenvolvimento linguístico e social é um falso problema, ou

uma questão mal colocada, na medida em que a relação com o outro se desenrola em um con-

tínuo que vai da sensibilidade social e se prolonga até a aquisição da comunicação verbal. A

musicalidade comunicativa se estende pelo resto da vida do sujeito, subjazendo aos usos da lin-

guagem, sob a forma da interação não-verbal ou dos componentes paralinguísticos da comuni-

cação, mas também derivando nas capacidades humanas inatas para a produção e apreciação
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de todos os tipos de música (BLACKING, 1995). 

Essa habilidade inata é atualizada pelo sujeito ao longo de sua história, e possivelmente

se conserva mesmo em crianças com problemas graves no desenvolvimento, como no caso do

autismo (ALVIN; WARWICK, 1992; NORDORFF; ROBBINS, 2004; TREVARTHEN,

MALLOCH, 2000; TREVARTHEN, 2002; LIMA, 2012). Ela pode ser utilizada para esta-

belecer uma interação até mesmo com sujeitos na faixa mais grave do espectro do autismo,

como fica exemplificado na seguinte vinheta clínica de López (2010):

Após várias tentativas fracassadas de aproximação, foi criada a improvisação de uma
melodia no violão usando seu nome como letra, sendo a primeira vez ao longo do
processo que Rafael  dirigia  o  olhar. Com a repetição  da música, criada com seu
nome, Rafael aos poucos foi se aproximando. Ficava atento e permitia ser tocado pela
música. Ao longo dos atendimentos, Rafael, cantarolando a melodia, solicitava que as
sessões iniciassem e terminassem com a sua música (p. 13).

Outro aspecto que chama a atenção no relato é o uso do nome, parte da identidade do sujeito.

Se atentarmos, assim, à ideia de identidade sonora, seria lógico tensionar uma passagem daqui-

lo que é inato e próprio à espécie para aquilo que é singular ao sujeito e sua trajetória pessoal.

Os aspectos sonoros da realidade à disposição do bebê, como vimos, surgem em um momento

relativamente anterior à concepção, e logo em seguida se manifestam as habilidades em lidar

com os aspectos musicais do mundo humano. Possivelmente, a construção de um sentido de

self e os atos de comunicação compartilham dessa capacidade de dar sentido às formas sonoras

e gestuais, de modo que a identidade é desde cedo musical e coreográfica. Mas essa equivalên-

cia será válida para todas as etapas do desenvolvimento subjetivo? A seguir, aprofundaremos a

discussão a respeito do papel da voz nas etapas iniciais da constituição do sujeito psíquico, com

o objetivo de dar conta dessa questão.

Apesar das evidências a favor da percepção transmodal do bebê e das indicações de uma

variedade de elementos possíveis para a comunicação coordenada entre ele e sua mãe, desde as

variações na voz, no olhar, nos gestos corporais, com seus detalhes rítmicos e de intensidade,

quando nos concentramos em suas preferências, Fernald e Kuhl (1987) encontraram dados

mais restritos. Para testar experimentalmente os determinantes acústicos que mais lhes agrada-

vam, as pesquisadoras apresentavam sons sintetizados com a manipulação da frequência fun-

damental, da amplitude e duração próprias a discursos com as caraterísticas do manhês e da

conversação entre adultos. As falas eram apresentadas em caixas localizadas em um dos lados

do bebê, sendo a preferência medida pelo comportamento de virar a cabeça em direção à fonte

do som. As conclusões foram que a amplitude e o ritmo da fala não tem o mesmo impacto na
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seleção de audição que a frequência fundamental, indicando que o que está em jogo na prefe-

rência pelo manhês é a melodia da fala. Possivelmente, os picos prosódicos da sua voz são as

primeiras formas de vitalidade que a criança experimenta ainda no útero, mas as autoras suge-

rem que esse aspecto está ligado também a um caráter emocional positivo, que transmite ale-

gria e prazer. Desprovidos do conteúdo linguístico e dos reforços visuais e gestuais que acom-

panham a fala, portanto, os contornos melódicos da voz são aqueles que mais atraem a atenção

dos bebês.

Tão logo nos concentramos no sentido da fala, perdemos a percepção consciente das

qualidades particulares da voz, cuja materialidade se opõe à idealidade do significado – apesar

de resultar da primeira, o significado não contribui para a sua existência. Nesse sentido, a voz

corresponde também àquilo que não contribui para fazer sentido (MILLER, 1989). Para Do-

lar (2006), três aspectos da voz contribuem à sua recalcitrância ao significante: o sotaque, que

leva a voz à vizinhança do cantar; a entonação, que altera o sentido dos enunciados, até mesmo

transformando-os ironicamente em seu oposto; e o timbre, isto é, o modo particular de cada

pessoa produzir sons, sua característica  reconhecível  e identificável. Uma outra justificativa

para isso seria, como define Brown (2000), a possibilidade de contrapor sons vocais de diferen-

tes fontes, o que revela, a um só tempo, o embricamento do sujeito com a alteridade. Ao con-

trário da fala, que exige uma alternância entre o falar e o escutar, e torna praticamente impossí-

vel que duas pessoas se entendam falando ao mesmo tempo, quando cantamos podemos voca-

lizar simultaneamente, coordenando nosso comportamento expressivo para produzir um senti-

do comum, mesmo com textos diferentes.

Além disso, a relação da prosódia da voz com o gosto e o prazer da escuta indica que

existe na fala algo que é irredutível ao sentido, isto é, que não existe em função da sua inteligi-

bilidade ou capacidade de transmitir um conteúdo. Há uma dimensão da voz que não caracte-

riza nenhum objeto no mundo senão o próprio sujeito e seu desejo. Como destaca Kauffman

(1998), se atentarmos para as modulações da voz e o ritmo da elocução do discurso, observa-

mos que ele raramente é homogêneo: “Ora grave, ora aguda – ora colorida, ora 'branca' –, ora

regular, ora precipitada, a voz habita as palavras a ponto de indicar o que poderíamos chamar

de variações tópicas no discurso” (p. 696).

De fato, um dos aspectos mais intrigantes do trabalho com crianças com autismo é a sua

voz. Existe uma grande atenção na literatura a esse respeito, geralmente focada em sua ausên-

cia, ainda que uma parte desse foco também se dirija ao seu uso. Segundo Wing (1996), pesso-
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as com autismo possuem dificuldades com a entonação e o controle da voz. Isso implica em

uma entonação peculiar, que pode ser monótona ou carregada de inflexões inadequadas, ou

com um volume de fala alto ou baixo demais. A autora propõe que a voz pode ter também

uma qualidade timbrística mecânica, semelhante à de um robô. Em uma análise acústica reali-

zada por DePape et al. (2012), adultos com autismo empregaram uma extensão limitada de al-

turas para responder a perguntas sobre imagens projetadas na tela de um computador. Mesmo

indivíduos com um grau menos severo de autismo tampouco usaram a prosódia para marcar a

estrutura de informações dos enunciados, apesar de usar uma gama maior de frequências fun-

damentais. Já em um estudo com crianças com e sem autismo, Bonneh et al. (2011) encontra-

ram nas primeiras uma extensão e variabilidade maiores que nas do segundo grupo.

Por vezes, é possível reconhecer nessas crianças uma “outra voz” ou uma “voz especial”

que, de acordo com Wing (1996), pode ser uma cópia de algo que escutaram ou uma tentativa

de provar sons diferentes. De fato, a experimentação com a voz é algo próprio das crianças.

Para elas, é atrativo brincar com as vocalizações, imitar as vozes dos outros, os sons dos objetos,

dos animais, etc. Aos 5 anos, apresentam uma variabilidade espectral e temporal na fala muito

maior que adultos ou crianças mais velhas, seja entre uma criança e outra da mesma idade, seja

a mesma em diferentes momentos e para diferentes palavras e sons (GEROSA et al., 2006).

Essa variação nas características vocais é efeito tanto das mudanças anatômicas e fisiológicas

no desenvolvimento orgânico quanto da crescente habilidade na produção e articulação de

sons. Com o passar do tempo, espera-se que a voz torne-se cada vez mais uniforme, isto é, que

a variação no mesmo sujeito dos parâmetros acústicos seja reduzida conforme aumenta a ida-

de, sobretudo até os 11 ou 12 anos (LEE; POTAMIANOS; NARAYANAN, 1999). Durante

o período dos 11 aos 15 anos, surge uma diferenciação na variabilidade da qualidade vocal en-

tre meninos e meninas, pois as mudanças nas frequências dos formantes dos primeiros apre-

sentam uma linearidade conforme a idade, o que não é tão evidente para as meninas.

Chama a atenção o fato de alguns participantes terem apresentado, nas sessões da oficina

de música, uma produção vocal com uma qualidade distinta e reconhecível em momentos es-

pecíficos. Essas modulações não são apenas explicadas por uma entonação com o objetivo de

determinar o sentido dos enunciados, devendo ser também lidas na chave do timbre da voz, tal

como enfatizado por Dolar (2006). A análise acústica de uma vocalização de William revelou

uma variação mínima de frequência e uma faixa de harmônicos graves, que conferiam à voz

um aspecto gutural e rouco (Fig. 13). Já a análise da vocalização de Mathias apresentou con-
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tornos prosódicos acentuados e poucas pausas entre as palavras (Fig. 28). A partir da literatura,

temos que a variabilidade e extensão das frequências fundamentais usadas pelos indivíduos

com autismo sugere, de fato, que sua voz seria mais melódica, ou possuiria contornos prosódi-

cos mais exagerados. Sharda et al. (2010) deduzem, pela semelhança dessas características com

as do manhês, que essas crianças apresentariam uma trajetória de fala atrasada. Para Bonneh et

al. (2011), por outro lado, essa diferença se deve a deficits nos mecanismos que controlam o

pitch da voz, em sua produção ou recepção, possivelmente associados a um processamento au-

ditivo anormal mais geral. As ocorrências de uma voz diferente ou especial na oficina de músi-

ca, no entanto, parecem estar associadas a um contexto afetivo intenso, no qual pareciam toma-

das por uma excitação emocional. Isso indica que existe um fator ligado à experiência subjetiva

que determina a qualidade das vocalizações produzidas por estas crianças, irredutível a uma es-

truturação puramente orgânica, seja do aparelho fonador ou do sistema auditivo. É possível

que problemas de constituição da voz estejam implicados nesses fenômenos, e que a dimensão

desejante do sujeito tenha que ser levada em conta na sua explicação.

Como vimos, mesmo antes do nascimento, os picos prosódicos emitidos pela mãe, ao

chegar aos ouvidos da criança, estabelecem zonas erógenas ao mesmo tempo em que a voz se

constitui como um dos primeiros objetos da pulsão (LAZNIK, 1999), elemento fundador do

audível. Essa anterioridade da voz com relação aos demais objetos pulsionais, como o olhar, o

seio da mãe ou outras partes do corpo, coloca-a no centro da primeira forma de funcionamen-

to psíquico (CATÃO, 2009), se considerarmos as pulsões como o aspecto originário da subjeti-

vidade (FREUD, 1905/1976).

Essa dimensão desejante do sujeito corresponde ao marco de uma primeira alteridade

que se inscreve no inconsciente do bebê, já que os aspectos prosódicos da voz da mãe fazem

com que o desejo do outro seja registrado no aparelho psíquico. Mais do isso, a voz indica que

o primeiro ato subjetivo seria a invocação do Outro, ação que Lacan (1998) definiu como “a

mais próxima da experiência do inconsciente” (p. 102). De acordo com Didier-Weill (1997a,

1997b), isso ocorre porque ela é o meio pelo qual se funda a relação mais primordial do sujeito

com o Outro, aquilo que Freud (1905/1976) definiu como o recalcamento originário (Urver-

drängung). É a voz quem “funda, ao mesmo tempo, o sujeito e o Outro, sem que jamais per-

tença nem ao sujeito nem ao Outro” (VASSE, 1977, p. 220). É por isso que o olhar e a voz não

só são incluídos por Lacan (2005) entre os objetos da pulsão, como também recebem um esta-

tuto de ainda maior importância, na medida em que se referem à relação fundamental com o
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fora (o outro) e o dentro (o self) (ZIZEK, 1997).

Assim como a boca orienta a dinâmica da pulsão oral, para Lacan (2005), a voz enquan-

to objeto põe em funcionamento o que ele chama de pulsão invocante, definida na medida em

que é usada para convocar o Outro (VIVÈS, 2005). É a melodia da voz da mãe que atrai o

bebê, que faz ele dirigir-se aonde ela está, da mesma forma que seu grito é respondido pela

presença da primeira, sucessivamente. E esses mesmos ciclos de repetição organizam uma di-

nâmica que transmite as demandas de um ao outro e se inscreve no psiquismo da criança. An-

tes mesmo que o estádio do espelho encontre suas condições de operação no desenvolvimento

da visão, a voz fornece os elementos fundamentais de identificação ao sujeito, sendo para ele o

primeiro eco (PORGE, 2014), uma precoce confirmação de que existe um eu e um outro. Em

realidade, como aponta Vasse (1997), a voz está presente no psiquismo antes mesmo da consti-

tuição do eu, como um conjunto psíquico pré-individual, um esboço de unidade e identidade.

Mais tarde, tomada como envelope sonoro, a voz “entra na estruturação posterior do eu, da

mesma forma, diríamos, que a imagem especular” (KAUFFMAN, 1998, p. 696). Nesse senti-

do, o movimento da voz compõe um circuito à pulsão invocante, no qual a energia psíquica

pode circular e criar uma primeira forma de laço social. Como as ondas do oceano, ela forma o

litoral entre o sujeito e o Outro (CATÃO, 2009). 

Nessa perspectiva, o sujeito se instala quando o circuito da pulsão pode se fechar, já que é

somente com a dimensão da alteridade que a função pulsional pode operar (LACAN, 1985).

Assim, a qualidade do laço social é determinante na passagem dos objetos da ordem da neces-

sidade para a ordem do desejo: aquilo que faz com que comida seja um alimento psíquico e

não apenas um nutriente, que permite a instalação do olhar enquanto função psíquica para

além da visão e, analogamente, ocorrendo o mesmo com a voz. Para alguns pesquisadores, é

justamente uma falha na instauração do circuito pulsional que define que um sujeito se torne

autista, com um simultâneo comprometimento do laço social (LAZNIK, 1998; LAZNIK et

al., 2005; CATÃO, 2009). Laznik et al. (2005), analisando vídeos com bebês que se tornaram

autistas e seus pais, concluíram que as interações sonoras entre eles não apresentam as caracte-

rísticas usuais do manhês, e que as crianças, por sua vez, eram mais atraídas pelos objetos que

pelas pessoas que as chamavam. Isso indica um prejuízo à elaboração da função psíquica da

voz e, consequentemente, de toda a constituição subjetiva e da relação com a alteridade. No

entanto, isso  não parece  ser  suficiente  para  eliminar  a  sensibilidade  ao  manhês, conforme

pode-se observar nas gravações de uma criança de apenas seis meses, o pequeno Marco (LAZ-
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NIK et al., 2005). Sem responder às iniciativas dos pais de estabelecer um contato, o bebê par-

ticipa de uma inesperada troca de olhares e vocalizações com um tio, que passava por ali por

acaso. A análise acústica revela que ele, ao contrário dos pais, apresentava em sua voz as quali -

dades prosódicas do manhês, o que explica sua capacidade de convocar o sobrinho para a inte-

ração.

Após a entrada na linguagem, a musicalidade da voz segue veiculando sua função psíqui-

ca invocante, em detrimento das funções linguísticas. Esse movimento corresponde ao que Le-

court (2011) chama de desmame musical, que conduz a musicalidade comunicativa ao psiquis-

mo inconsciente. Inconsciente porque a voz se converte em uma espécie de silêncio da fala.

Não um silêncio como falta ou ausência da fala, mas sim aquilo que dela não se percebe cons-

cientemente. Silêncio análogo ao que aparece na obra de John Cage, na peça 4'33'' – na qual o

intérprete se mantém em silêncio e os sons são aqueles que se originam da plateia e do ambi-

ente –, ou no experimento com a câmera anecoica – na qual o compositor pôde identificar um

som grave e um agudo que eram emitidos involuntariamente pelo sistema sanguíneo e o siste-

ma nervoso, respectivamente. Um silêncio paradoxal, equivalente ao ruído de fundo.

Essa característica da linguagem, que a aproxima da experiência do inconsciente porque

permite deslocamentos e condensações entre significantes em função da sonoridade, foi enfati-

zada por Lacan (2000) por meio do neologismo lalíngua (lalangue). Curiosamente, o modo

como esse autor formula o conceito já explica, de alguma forma, o seu sentido: buscando refe-

rir-se ao “Vocabulário de Psicanálise”, o autor comete um ato falho e diz “Vocabulário de Filo-

sofia”, de André Lalande, sobrenome cujo som se assemelha ao de Laplanche – autor do pri-

meiro livro –, e é reaproveitado para nomear o conceito. Se tal substituição do nome em fun-

ção da homofonia demonstra em ato a  emergência  das formações  do inconsciente, sugere

também que a musicalidade inconsciente opera uma deslocamento nas posições e relações de-

finidas pela estrutura da linguagem, produzindo um não-sentido, ou outro sentido. Como en-

fatiza Azevedo (2014), a “lalíngua partilha dessas duas posições: algo nela incide no domínio

da decifração e do sentido; outro, indecifrável, marca-se pela insistência da letra, pela alitera-

ção e pela lalação”. É possível remeter esse mecanismo aos processos de criação poética, mas

sem deixar de lado a sua sistemática presença na vida cotidiana. De fato, é o está encapsulado

na situação em que, após a minha pergunta de para onde havia ido o rato da canção “O rato la-

drão”, e da resposta de William de que havia ido para a ratoeira, Mathias responde espontane-

amente, “E foi pro ratoeiro” (p. 69). Trata-se de um enunciado localizado em um limite: entre
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letra e música, fala e voz, palavra falada e palavra cantada. E, certamente, dividir os risos moti-

vados por aquele equívoco representou também uma espécie de comemoração compartilhada. 

Cantar, desse modo, leva a voz do sujeito de volta ao primeiro plano da fala, às custas do

significado socialmente convencionado das palavras. Isso o torna, como nota Dolar (2006),

uma forma supostamente precária de comunicação. Como um exemplo, ela cita os esforços re-

alizados para regular o canto sacro e evitar a sua capacidade de borrar a palavra e tornar o texto

incompreensível, reduzindo a fascinação exercida pela voz. É a voz que funda, assim, as formas

expressivas musicais, sendo a música a arte do tempo capaz de regular o objeto voz (MILLER,

1989), oscilando entre o sentido e o mais além do sentido. Pois, alheia a qualquer possibilidade

de unificação por meio da imagem, a voz permanece, ao longo do desenvolvimento, um verda-

deiro suporte da diferença (VASSE, 1977), aquém e além da determinação linguística. 

Existe, portanto, uma dimensão intrapsíquica dos efeitos terapêuticos da música, apoiada

na função psíquica da voz. Ao contrário dos aspectos intersubjetivos e socioculturais, que serão

aprofundados nas seções seguintes, sua operação não é observável, pois seus aspectos metapsi-

cológicos se deduzem da fenomenologia dos efeitos mensuráveis. Contudo, apesar de corres-

ponder a estados mentais internos, ela está igualmente ancorada na relação com a alteridade, já

que está envolvida na ativação de um circuito pulsional que produz no corpo orgânico a pri-

meira dinâmica interativa com o Outro. Se encontramos na voz um dos elementos fundamen-

tais para a constituição da subjetividade, parece plausível a hipótese de que ela exerce um papel

essencial na construção da identidade sonora. 

Nesse sentido, como entender o modo pelo qual uma canção pode dar voz a conteúdos

que nela encontram um modo de enunciação singular? Essa seria a intenção da canção pessoal

do “Rato ladrão” que, apesar de ter sido orientada à experiência de Pablo no hospital, termina

sendo usada para trazer à situação clínica seus conflitos familiares, elemento que naquele então

parecia representar os limites da sua própria identidade. O uso terapêutico das canções pode,

então, ser justificado no apoio que elas oferecem à expressão das ideias, memórias, sentimentos,

desejos e fantasias mais prementes. Um outro, e célebre, exemplo de canção pessoal é “Straw-

berry Fields Forever” dos Beatles, cuja letra se refere à infância de John Lennon. Strawberry

Fields era um orfanato da organização de caridade Exército de Salvação, em cujo jardim ele

brincava com os amigos. Como Lennon relatou em uma entrevista ao jornalista Bob Spitz

(2005), o verso “No one I think is in my tree” [Acho que não tem ninguém na minha árvore]

se referia à sua própria solidão e timidez, em um gesto que o compositor chamou de “psicaná-
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lise em forma de música” [psycho-analysis set to music] (p. 641). Não chega a surpreender,

portanto, que o próprio Lennon a tenha considerado como uma das poucas canções verdadei-

ras que havia escrito (SHEFF, 2000).

Assim como na sociedade ocidental, encontramos exemplos de canções de cura em ou-

tras culturas, as quais serão nosso foco de estudo até a conclusão desta seção. Esse deslocamen-

to pode apresentar um diferencial para a compreensão do uso terapêutico das canções, consi-

derando que “os processos de adoecimento e cura no nível fenomenológico não são diferentes

em natureza em outras culturas que a nossa, mas que tradições de cura interrogam diferentes

questões sobre a natureza do adoecimento e da cura, que orientam suas práticas terapêuticas”

(LANGDON, 1995, p. 7). Questões estas que podem, mais que fornecer soluções a nossas

próprias indagações, iluminar regiões ainda obscuras de nossas práticas.

Da mesma forma que na oficina de música, diversas tradições terapêuticas não-ociden-

tais envolvem a execução de canções em grupo, ou a recriação de uma canção dirigida a um in-

divíduo. No ritual de cura de uma menina do povo Piman, nativo da região central e meridio-

nal do Arizona, por exemplo, Bahr e Haefer (1978) descreveram a reunião organizada para

cantar, durante aproximadamente quatro horas, sob a orientação de um cantor, junto da doen-

te, que repousava em uma cama próxima ao grupo. Essas canções, consideradas por eles como

de “vitalização”, eram alternadas com descansos, aplicações de talismãs e conversas com a fa-

mília. Igualmente, os Temiar da Malásia, no processo terapêutico descrito por Roseman (1991)

também incluíam uma performance na qual um coro feminino repetia os versos de uma can-

ção de cura apresentada pelo curandeiro, enquanto produzia um acompanhamento com bam-

bus percutidos em um tronco. Já entre os Ayoreo do Gran Chaco, entre o Paraguai e a Bolívia,

são comuns os sarode, cantos de cura repetitivos e simples que podem ser usados por qualquer

um para curar dores de dente ou nas pernas, convulsões, exaustão, feridas causadas por onças,

etc. (RENSHAW, 2003). Outro exemplo, recolhido por Pratt (2007) é o dos Wakuénai, do

norte da Venezuela, que empregam duas canções em seu ritual de cura: uma que nomeia o que

está fora de equilíbrio no indivíduo, na ordem social e no ambiente natural; e outra que restau-

ra a harmonia dessas relações.

De acordo com Pratt (2007), as canções são uma das ferramentas mais importantes nos

processos de cura tradicionais. São usadas para acessar o poder dos espíritos, entrar em transe,

dar poder a remédios e também como um remédio em si. São cantadas para curar os doentes,

mas também para encontrar uma presa na caçada, fazer plantas crescer, confundir inimigos e
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ajudar pessoas em todos os tipos de problema ou perigo, sendo geralmente específicas para

cada um desses casos. Independentemente de seus objetivos, contudo, pode-se dizer que o po-

der das canções reside menos em seu texto que em seu contexto, isto é, em sua performance, já

que a linguagem não apenas registra ou expressa o poder de um praticante, como também o

cria (DUBOIS, 2009). Como reforça, as canções de cura “refletem uma confiança antiga e dis-

seminada na eficácia das palavras não apenas para descrever, mas também para atrair e moldar

destinos individuais” (p. 204). 

Um exemplo do modo como as canções atuam em processos terapêuticos é a análise fei-

ta por Lévi-Strauss (1975) de uma canção de cura obstetrícia dos Cuna do Panamá. No relato

etnográfico, um xamã é convocado para auxiliar uma parteira, cuja paciente em trabalho de

parto experimenta uma grande dificuldade em dar a luz. O diagnóstico é que Muu, a entidade

responsável pela formação do feto, apoderou-se da alma da futura mãe, de modo que o trata-

mento deve consistir na busca dessa alma perdida para que o bebê possa nascer. Para tanto, o

processo terapêutico se baseia na narração, pelo xamã, da entrada na vagina da paciente dos

nelegan, seres invocados para realizar um exame ginecológico e fornecer um mapa uterino, si-

milar a uma ressonância magnética. A paisagem narrada comporta montanhas, monstros fan-

tásticos e animais ferozes responsáveis pelas dores do parto, mas o objetivo é justamente des-

crever esse panorama à doente, nomeá-lo, apresentá-lo “de uma forma que possa ser apreendi-

da pelo pensamento consciente ou inconsciente” (p. 225-226). São os nelegan que vencem to-

dos os obstáculos para a descida do bebê, que ocorre quando a alma da parturiente é finalmen-

te liberada. A canção pode então terminar, na medida em que agora todos os protagonistas (re-

cém-nascido, xamã, parteira, doente, Muu, nelegan) reencontram seu lugar e ingressam numa

ordem sem ameaças nem desequilíbrios.

Mas qual é a fonte do poder das palavras do xamã ou, como nomeia Lévi-Strauss, sua

eficácia simbólica? Como podem as palavras incidir no funcionamento de um sistema orgâni-

co, como o aparelho reprodutivo? O essencial nesse processo é o compartilhamento de um sis-

tema simbólico que dá sentido à experiência, e cuja aceitação é reforçada pela narrativa mítica,

independentemente de uma correspondência à realidade objetiva. O que a doente não aceita

são as dores incoerentes e arbitrárias, de modo que a cura consiste aqui em “tornar pensável

uma situação dada inicialmente em termos afetivos, e aceitáveis para o espírito as dores que o

corpo se recusa a tolerar” (p. 228). Isso posiciona a cura xamanística a meio caminho entre a

medicina orgânica e práticas terapêuticas psicológicas, como a psicanálise. Ambas propõem a
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condução à consciência de conflitos e resistências até então inconscientes, mesmo aquelas cuja

origem é orgânica. 

Em ambos os casos também, os conflitos e as resistências se dissolvem, não por causa
do conhecimento real ou suposto, que o doente adquire deles progressivamente, mas
porque este conhecimento torna possível uma experiência específica, no curso da qual
os conflitos se realizam numa ordem e num plano que permitem seu livre desenvolvi-
mento e conduzem ao seu desenlace (p. 229).

E apesar de não estar explícito na análise do antropólogo, o fato de esse processo ser operado

por meio de uma canção não parece ser inócuo na produção dessa “experiência específica”. A

partir do que foi discutido anteriormente, possivelmente existe algo no ato de cantar que po-

tencializa as palavras a exercer determinados efeitos sobre o psiquismo, e assim alcançar os

efeitos terapêuticos esperados. Como vimos, essa operação não depende apenas do conteúdo

significante do discurso, dado que se vincula a seu caráter prático, ao canto como ação e per-

formance, voz e lalíngua, musicalidade comunicativa. Contudo, o que o desfecho do caso suge-

re é que a palavra cantada enfatiza um aspecto peculiar da linguagem: sua narratividade. Nesse

sentido, ela atribuiria poder à palavra porque, tal como vimos anteriormente, acrescenta uma

nova dimensão ao discurso, capaz de ordenar o real e conferir à experiência uma condição de

inteligibilidade ao longo do tempo. Como conclui Lévi-Strauss,

O xamã fornece à sua doente uma [linguagem], na qual se podem exprimir imediata-
mente estados não-formulados, de outro modo informuláveis. E é a passagem a esta
expressão verbal (que permite, ao mesmo tempo, viver sob uma forma ordenada e in-
teligível uma experiência real, mas, sem isso, anárquica e inefável) que provoca o des-
bloqueio do processo fisiológico, isto é, a reorganização, num sentido favorável, da
sequência cujo desenvolvimento a doente sofreu (p. 228).

Apesar de a questão da narrativa merecer um aprofundamento mais detalhado a seguir, a

discussão a respeito da natureza da palavra cantada oferece uma ampla perspectiva de análise

dos eventos ocorridos na oficina. Trata-se de um debate relevante para esta investigação, à me-

dida que os efeitos terapêuticos da música geralmente são creditados à sua capacidade de en-

gendrar canais de comunicação não-verbal entre terapeuta e paciente (BENENZON, 1985;

ALVIN; WARWICK, 1991; TREVARTHEN; MALLLOCH, 2000). Essa noção se apoia na

ideia de que os contornos de vitalidade que subjazem à música e à dança são formalmente va-

zios de conteúdo, mas também intrínsecos a toda e qualquer experiência, o que permite a co-

municação e a interação mesmo quando o uso da palavra não é possível.

No entanto, as similaridades estruturais entre canto e fala explicitadas por diversas disci-

plinas e áreas de pesquisa indicam que as considerações a respeito do verbal e do não-verbal

como categorias separadas e dicotômicas podem ser repensadas quando observadas a partir da



126

óptica sintética de uma raiz comum: a musicalidade comunicativa. De maneira invertida, po-

demos imaginá-las em uma relação de continuidade, tal como se experimenta ao cantar uma

canção, interagir com um bebê ou cometer um ato falho. Todos esses eventos demonstram a ri-

queza que a musicalidade comunicativa imprime no uso cotidiano da linguagem. Nessa linha,

a palavra não simbolizaria apenas a razão e a ordem, pelo menos tanto quanto o não-verbo não

representaria o livre e o caótico. Pelo contrário, também as palavras se desorganizam e se mis-

turam entre si, assim como a musicalidade e o gestual possuem uma lógica e uma estrutura

significante. O discurso se compõe dessas duas dimensões em permanente interação, o que im-

plica refletir sobre uma ética do sujeito entre o verbal e o não verbal. Mais importante que isso,

impedir o estabelecimento entre elas de uma relação hierárquica ou causal.

Em segundo lugar, podemos entender como a palavra cantada possibilita, ademais, a

emergência no discurso de um sujeito posicionado em relação à diferença, à mudança e à

transformação. A voz, considerada em suas diversas dimensões, indica que os efeitos terapêuti-

cos da música se relacionam a uma dinâmica intrapsíquica, ainda que vinculada à alteridade,

como fica evidente nas sessões. Essa relação entre sujeito, outro e Outro ganhará contornos

mais claros quando a abordarmos, na seção seguinte, sob uma nova perspectiva, propriamente

musical.

4.3. Música

A seguinte seção apresenta uma discussão sobre o conceito de música, a partir da revisão

narrativa sobre o tema e dos eventos ocorridos na oficina de música. Adotamos aqui a proposi-

ção de Brito (2007), de que pensar sobre a música é produzir ideias de música, buscando iden-

tificá-las nas perspectivas do pesquisador, dos participantes e da literatura. Não obstante, con-

cordamos também com DeNora (2004), parafraseando uma citação de Lévi-Strauss (1964, p.

89): a música – assim como os animais, como escreveu o antropólogo – não é apenas boa para

se escutar, é boa para se pensar. Nossa proposta é que, por ser caracteristicamente uma prática,

pensar a música – assim como refletir sobre as dimensões extramusicais associadas aos modos e

situações nos quais ela está presente na vida humana – é pensar com ela, pensar com a música. 

Acompanhando nossos objetivos, a música é considerada aqui em sua aplicação clínica,
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associada a seus efeitos terapêuticos. Trata-se de uma ideia que provavelmente remonta a um

tempo anterior aos papiros egípcios de 1.500 a.C. que são considerados os primeiros registros

escritos sobre o assunto (LEINIG, 1977). Claro também está que o uso da música no trata-

mento de diversas doenças foi recomendado ao longo da Antiguidade grega, justificado por

seus efeitos harmonizadores e catárticos. Da Idade Média – quando surgem as primeiras esco-

las de medicina – até hoje, a música ampliou sua aplicação terapêutica, abrangendo a cura ou

reabilitação de enfermidades como dor crônica, ansiedade pós-operatória infantil, dor pós-

cirúrgica e infarto agudo no miocárdio (TODRES, 2006).

Em realidade, pelo menos desde a década de 60 (SILVA JÚNIOR, 2008), o uso da

música  como  recurso  terapêutico  vem  recebendo  crescente  importância  pela  comunidade

científica, interessada nos efeitos e qualidades que estão associados a seu uso como tal. Em um

estudo de relatos de uso da música como recurso terapêutico, Blasco (2002) resumiu uma série

de  qualidades  da  música  que  poderiam justificar  essa  propriedade, entre  as  quais  figuram

algumas  inerentes  às  artes  em  geral  –  poder  de  sugestão  e  devaneio, poder  de  projetar

sentimentos e conflitos, realização imaginária de desejos inconscientes por meio do prazer

estético –, além de outras próprias à música – função comunicativa da expressividade pessoal,

caracterização como linguagem pré-verbal ou não-verbal e fenômeno social de interpelação e

resposta, isto  é, de  individualização  e  socialização. Outras  pesquisas  reunidas  pela  autora

apontam a ação da música sobre o metabolismo de plantas e animais, afetando a liberação de

hormônios  e  neurotransmissores  que  podem  aliviar  a  dor,  apresentando  outros  efeitos

fisiológicos  – a  regulação do ritmo cardíaco e  respiratório, a pressão sanguínea, a resposta

galvânica da pele e seu nível de condutância – e respostas musculares e motoras – como o

reflexo das pupilas  à luz, os movimentos peristálticos do estômago e a produção de sucos

gástricos –, além do aumento da atividade muscular e da resistência à dor.

Em uma revisão criteriosa da literatura sobre musicoterapia e tratamento de autistas –

incluindo apenas ensaios clínicos que compararam a musicoterapia com uma terapia de place-

bo, nenhum tratamento ou uma atenção padronizada –, Gold, Wigram e Elefant (2008) con-

cluíram que, apesar de os estudos apresentarem uma aplicação limitada para a prática clínica,

os achados indicam que a musicoterapia pode ajudar as crianças com o transtorno de espectro

autista a melhorar suas habilidades comunicativas. Técnicas fundamentais da musicoterapia,

como a improvisação livre e estruturada, escutar músicas ou compor canções, podem ser em-

pregadas no tratamento de dificuldades na comunicação, conduta e interação social do sujeito
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diagnosticado como autista. Elas podem promover o desenvolvimento de habilidades comuni-

cativas e um aumento contínuo dos atos comunicativos e respostas (EDGERTON, 1994) e, se

aplicadas a longo prazo, seus padrões de relação social podem mudar e se desenvolver (SCHU-

MACHER; CALVET-KRUPPA, 1999). Além  dessas  investigações, outras  duas  revisões

(BALL, 2004; WHIPPLE, 2004) também indicam que o uso de técnicas da musicoterapia foi

eficiente para pessoas com transtorno do espectro autista. 

Ainda com relação ao recorte conceitual desta pesquisa, a música esteve desde o início

atrelada à noção de musicalidade, isto é, a capacidade humana de conferir um sentido a formas

e qualidades das expressões sonoras e corporais no tempo. Musicalidade, nesse sentido, não

significa uma habilidade pessoal singular, como poderia ser um dom ou um talento, nem os as-

pectos particulares da música de uma cultura específica. Como notado por Blacking (1995),

essas são variações interpessoais e interculturais que podem apresentar uma grande magnitude,

enquanto que a noção de musicalidade se refere aos aspectos psicológicos da experiência musi-

cal, dos quais pode-se extrair princípios com certa constância. Ademais, na presente pesquisa,

essa perspectiva se fundamentou principalmente nas habilidades comunicativas evidenciadas

no desenvolvimento infantil precoce. De acordo com Nordorff e Robbins (2004), a ideia de

musicalidade também justifica as práticas de musicoterapia, relacionando-se à “universalidade

da sensibilidade musical – a herança da sensibilidade complexa ao ordenamento e relação do

movimento tonal e rítmico; ela também aponta para a significância distintamente pessoal das

respostas musicais de cada criança” (p. 1).

A vantagem que apresenta a noção de musicalidade sobre a de música é a de estender a

experiência musical a atos que possivelmente não seriam considerados como tais, como é o

caso da brincadeira do trem de William (p. 49-50). Mesmo incluindo elementos sonoros limi-

tados – pouco mais que nossas vozes e imitações do som da locomotiva –, é possível identificar

nela uma série de aspectos próprios ao campo da música, tais como a dinâmica crescente e de-

crescente da composição, a continuidade de um movimento, intercalado com pausas nas esta-

ções, a entrada e saída de passageiros, com seus efeitos no volume do objeto criado com nossos

corpos, etc. São todos eles aspectos que podem ser encontrados nas atividades que considera-

ríamos como estritamente musicais, por exemplo, as canções de abertura e encerramento. É

exatamente nesse sentido que as diversas atividades da oficina podem ser analisadas sob a pers-

pectiva das suas qualidades expressivas no tempo, e o modo como estas são responsáveis pelo

desenvolvimento de um sentido compartilhado. 
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Mas, qual era a ideia de música para os participantes? Acompanhando as sessões de per-

to, vemos que eles se apropriam das definições oferecidas pelos adultos, e que a música na mai-

or parte das vezes correspondia àquilo que havíamos proposto, ou seja, as canções. Era a partir

do cancioneiro montado gradualmente por nós que as crianças faziam a sua seleção para res-

ponder à pergunta: “Que música vamos tocar agora?”. No entanto, podemos entender que ou-

tras ideias de música trazidas por elas também orientavam nossas atividades, como, por exem-

plo, a “Música da ilha do Medonho” (p. 50-51), “Música assustadora” (Fig. 12), e “Música do

tubarão” (Fig. 18, 26), de William, e a “Música do relógio”, de Mathias (p. 87). Todas elas, em

maior ou menor grau, eram o resultado de improvisações e jogos musicais, de modo que, se re-

criadas em outra sessão, adquiriam novos contornos e possibilidades, mesmo que mantivésse-

mos a estrutura original. Por serem formas relativamente abertas, eram música no sentido de

um processo de criação. No entanto, a música apareceu também de formas ainda menos orga-

nizadas e mais espontâneas, sem ser nomeada, nas vocalizações cantadas de William, nos mia-

dos de Pablo e Sofia depois de recriarmos “O gato folgado” (p. 89-90), no chacoalhar da flauta

de pã por Camila (p. 73), etc.

Enfim, se adotarmos uma ideia suficientemente ampla de música, tal como a que propõe

Campbell (1988), percebemos que ela “acontece com as crianças” (p. 4, grifo da autora). Com

efeito, em sua etnografia do comportamento musical infantil, ela o observou em distintos lo-

cais e contextos, muitas vezes de uma maneira inconsciente. Seja nos momentos explicitamen-

te dedicados à música, como o estudo e a audição, ou nas demais atividades do seu dia a dia,

ela flui de suas vozes e corpos mesmo sem que elas a percebam.

Uma parte dela pode estar escondida, inexplorada, e ainda assim girar dentro delas.
No entanto, muito dela está “visível” e certamente audível. Ela se mostra nas canções
que elas cantam e nos ritmos e inflexões de tom de suas brincadeiras - nos balanços e
escorregadores; nos carros de brinquedo, vagões, e bicicletas que elas montam; através
das histórias que elas encenam com os ursos de pelúcia, bonecas e motoristas imagi-
nários de seus minúsculos carros de corrida; e nos cantos de pular corda, rimas de ba-
ter palmas, jogos com bola e com varas, e nos jogos de anel e linha que elas jogam. As
crianças pensam em voz alta através da música. Elas socializam, desabafam emoções,
e se divertem através da música. Seus corpos se esticam, dobram, caminham, saltam e
pulam de formas rítmicas, enquanto suas vozes melódicas sobem e descem, ficam rá-
pidas, em seguida, lentas, barulhentas e, depois, suaves. Sua música pode ser “vista” e
ouvida em seus comportamentos lúdicos, entre os quais a execução das canções em
suas cabeças. É quase como se as crianças exalassem música (p. 13).

Para além dos limites da experiência musical infantil, o que as crianças nos lembram é

que a música, como resume Small (1995) é ação, “é algo que as pessoas fazem”. E assim, recor-

dando-nos do seu caráter eminentemente prático, a associação que elas tornam tão evidente

entre música e movimento, gesto e ato, representa algo bastante distinto de uma ideia de músi-



130

ca enquanto objeto. Seria por uma dupla operação do pensamento que música se transforma

nas obras de arte que são o orgulho e glória do Ocidente: primeiro, elidindo-se suas qualidades

performáticas, sendo objetificada e equiparada a uma coisa; em seguida, assumindo a suposição

de que é nesses objetos que sua natureza e significado residem, de modo que os efeitos suscita-

dos pela música seriam, em realidade, os efeitos de uma obra musical. Para esse autor, o correto

seria que a palavra música fosse, mais que substantivo, um verbo, musicar (musicking): “a natu-

reza fundamental – e, portanto, o significado da música – não reside nesses objetos, mas no ato

de musicar. Encontra-se naquilo que as pessoas fazem. Objetos musicais só têm sentido na

medida em que contribuem para a atividade humana que é musicar” .

Conforme cresce e seu universo social se expande para além do núcleo familiar, uma mu-

dança ocorre no modo como as crianças percebem a música. Segundo Brito (2007), entre os

três e os cinco anos, elas passam a reconhecer que a atividade musical é algo disseminado por

toda a comunidade, e que seus efeitos corporais e afetivos são comumente compartilhados nos

acontecimentos da vida social. Elas logo percebem que as qualidades da música servem para

animar, sejam ocidentais ou Kayamurá, como aponta Menezes Bastos (1978).

Ao compor algo tão intrínseco ao ser infantil – de modo que podemos observá-la, para

além da sua dimensão sonora, na conduta gestual e lúdica –, a experiência musical se manifesta

no curso do desenvolvimento não apenas como expressão estética, mas também como jogo.

Um “jogo de crianças”, como diz Delalande (2003), dado que nele encontramos todos os níveis

da atividade lúdica definidos por Piaget (1951): o prazer sensual, o sentido e o valor simbólico,

a organização de elementos em um todo. Jogo “de relações entre sons e silêncios, no tempo-

espaço”, a música se faz no horizonte do brincar da infância, compartilhando com ele sua po-

tência de transformação de si e da realidade, “modo de vida que vem e vai, que flui sem vence-

dores ou perdedores, que é jeito de perceber, de sentir, de viver” (BRITO, 2007, p. 43).

Algo que contribui para essa naturalidade da música é uma espécie de conhecimento

musical intuitivo que as crianças demonstram no seu modo de produzir, escutar e pensar a mú-

sica. Aparentemente, suas ideias de música são construídas desde muito cedo, como mostra

uma interação narrada por Brito (2007) entre Felipe, de quatro anos, e sua mãe, quando esta é

chamada para acompanhá-lo ao piano. Após a recusa da mãe, que diz “Eu não sei tocar. O pa-

pai é quem sabe porque ele estudou. E você também vai aprender quando começar a vir à es-

cola de música”, ele responde “Não precisa, não. Eu já sei tocar! Vem aqui que eu ensino você: é

só apertar que o som sai!” (p. 97). O que importa é produzir o som e investigar relações – entre
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qualidades expressivas, entre gestos e sons – e não exatamente a definição de alturas e as regras

de consonância e tonalidade. Essas características levam essa pesquisadora a aproximar as pro-

duções musicais infantis das proposições estéticas do músico e compositor Hans-Joachim Ko-

ellreuter (1987/1988), ao encontrar nelas um predomínio de três aspectos: o relativismo, dado

que todos elementos apresentam uma relação com os demais; a imprecisão, já que em lugar de

eventos sonoros com altura e duração definida encontramos tendências; e o paradoxo, pois

conceitos aparentemente opostos podem apresentar uma relação de complementaridade. 

De fato, se pensarmos que nenhuma instrução era dada com relação ao modo de tocar

um instrumento ou cantar uma canção, as crianças que participavam da oficina encaravam a

tarefa de um modo bastante espontâneo. Evidentemente, foi necessária a construção de um

ambiente e de um vínculo entre todos no grupo para que essa naturalidade ocorresse. Ao mes-

mo tempo, o cuidado com os instrumentos era sempre lembrado, e sugestões e orientações

eram feitas, como quando se sugeriu a Pablo uma maneira de golpear o tambor enquanto dizia

as sílabas do nome do instrumento. No entanto, não havia uma preocupação de que os partici -

pantes produzissem um produto determinado ou que melhorassem uma habilidade musical es-

pecífica, como poderia ser a intenção de uma prática de educação musical formal. 

Mais do que transmissão, o movimento do conhecimento que podemos compreender

nas sessões da oficina possuía uma qualidade de construção. Mesmo para aquelas canções que

fizeram parte de nosso repertório desde o começo – “O pato pateta” sendo um exemplo –, as

recriações eram o espaço para descobrir ou inventar algo novo, alguma letra, expressão ou gesto

que pudesse ser acrescentado ao que havia sido trabalhado até então. Nesse sentido, a música

era, além de jogo, brinquedo, objeto que se usa de novo a cada brincadeira, e que participa de

uma série de novas experimentações (BRITO, 2007). Essa dimensão do brinquedo fica clara

quando remetida à materialidade do instrumento, como exemplificado nesta anedota do com-

positor e saxofonista Ornette Coleman, ao ganhar seu primeiro instrumento aos 14 anos. Sem

dinheiro para as aulas, o menino não deixou que isso o impedisse de tocar. Como disse Cole-

man: “Eu pensava que a música era apenas algo que os seres humanos faziam naturalmente,

como comer. Eu pensei que [o saxofone] era um brinquedo e apenas toquei. Não sabia que

você tinha que aprender alguma coisa para descobrir o que o brinquedo faz” (FORDHAM,

2015). No entanto, é possível pensar que essa qualidade lúdica se encontra também, para além

do som e do objeto que o produz, na própria ação musical, “o fazer música é mais um dos brin-

quedos com os quais elas interagem (...), por esse ângulo, é tal e qual brincar de casinha, de su-
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per-heróis, etc.” (BRITO, 2007, p. 98).

Como qualquer brincadeira, a música articula as ações do sujeito ao campo da cultura,

que provê de significações os objetos e determina os usos e valores que estes podem assumir.

Desde o início, nossa intenção foi a de estimular a escolha musical dos participantes, buscando

aquelas canções que eles mais gostassem e os estilos que mais lhes interessassem. Contudo,

nota-se um desequilíbrio quando analisamos o repertório da oficina sob as quatro categorias

apresentadas anteriormente (tradicionais, contemporâneas, improvisadas e pessoais), mormen-

te entre as duas primeiras, tendo em vista a presença no repertório infantil de jingles de propa-

gandas, aberturas de desenhos animados e outros programas, além de canções não direcionadas

ao público infantil. Chamou a atenção, por exemplo, durante a preparação da Festa Junina, o

desconhecimento por parte dos participantes de algumas canções tradicionais  – sendo que

“Cai, cai balão”, proposta pelo pesquisador, não foi reconhecida nem ao menos pelos estagiári-

os. Ao mesmo tempo, Sofia escolheu para a ocasião a canção “Na sola da bota”, da dupla serta-

neja Rionegro & Solimões, que se tornou popular após fazer parte da trilha sonora da novela

“América”. É curioso que até mesmo uma canção tradicional como “Quem me ensinou a na-

dar” possa ser utilizada por um desenho animado, e ingressar por esta via na oficina, servindo

para a construção de uma canção terapêutica pessoal. Mostra-se necessário, por esse motivo,

diagnosticar o estado atual do campo simbólico da criança, e o modo como ele acompanha a

dinâmica do sistema musical corrente. Isso porque, como defende Nettl (1976), as canções de

qualquer grupo social mudam com frequência, motivados por três motivos: o esquecimento, a

criatividade individual e a adequação aos estilos de canção do ambiente.

A noção de que a música muda, que é algo que se desenvolve e produz uma história, res-

gata a ideia de que ela é uma prática sujeita aos movimentos do mundo humano, às suas varia -

ções de sentido, valor e uso. Como resultado, a música, segundo DeNora (2003), passa a ser

“uma ação significativamente orientada, ação que toma forma com referência às coisas que o

ator percebe, conscientemente ou de alguma forma não-cognitiva, como estando fora de si

mesmo” (p. 131). Ou seja, ela se encontra não só no campo do seu próprio desejo e determina-

ção, mas também no horizonte da alteridade, e na interação entre essas duas instâncias. Sendo

um fenômeno inter-humano e significativo, a música pode ser portanto considerada um com-

portamento social (WEBER, 1958), estabelecendo entre seus praticantes uma relação social na

medida em que estabelece a probabilidade de que ocorra uma ação social. E ainda que na con-

cepção weberiana as ações sociais sejam as unidades da vida inter-humana, mesmo nos com-
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portamentos estéticos, a música apresenta uma particularidade que torna a relação social ainda

mais imprescindível à sua existência. Como ressalta Cage (1990), “uma das coisas que distin-

gue a música de outras artes é que a música exige, muitas vezes outras pessoas. A performance

da música é uma ocasião pública ou uma ocasião social” (p. 177). Ela é, na definição de DeNo-

ra (2013), “um modo de estar com o outro” (p. 2), pois, além dos comportamentos comunicati-

vos que envolvem ajustes mútuos de orientação e de postura, inclui ações para-musicais como

conversas, movimentos e gestos, e até mesmo o uso de materiais e objetos imbuídos de conota-

ções pessoais, históricas e culturais que remetem ao sentido que é dado pelo outro. Já se pode

antever as implicações disso para a clínica do autismo, se levamos em consideração o compro-

metimento das relações sociais, como vimos anteriormente. Para além dos possíveis efeitos te-

rapêuticos, o fato de ser possível engajar indivíduos com esse distúrbio em atividades musicais

na oficina já representa um contraponto à ideia de déficit social. E, no entanto, isso não ocorre

em um nível mecânico de reprodução de comportamentos aprendidos, mas sim no sentido do

compartilhamento  intersubjetivo  e  emocional  de  uma  experiência  singularmente  humana.

Como resume Merriam (1964), a música

existe apenas em termos de interação social; isto é, ela é feita por pessoas para outras
pessoas (...). Ela não existe, e nem o pode, por e para si mesma; deve haver sempre
seres humanos fazendo algo para produzi-la. Em resumo, a música não pode ser defi-
nida como um fenômeno do som apenas, por envolver o comportamento de indiví-
duos ou grupos de indivíduos, e sua organização particular demanda a concorrência
de pessoas que decidem o que ela pode ou não pode ser (p. 27).

Se em qualquer interação entre sujeitos “a energia humana é acumulada, liberada, repre-

sada, frustrada e vitoriosa” (DEWEY, 2012, p. 79), ou seja, se conflitos e satisfações são produ-

zidos na medida em que estamos necessariamente frente aos desejos do outro, podemos dedu-

zir que a dimensão social da música necessariamente mobiliza nossa vida psíquica. Portanto, a

conexão com o gesto e o movimento, sua dimensão intuitiva e seu aspecto social são possivel-

mente fatores responsáveis pelos usos da música como uma ação terapêutica. Essa compreen-

são está no centro das possibilidades de uma intervenção clínica a partir da música, especial-

mente no caso do autismo, já que, como resume Blacking (1985), a “função da música é poten-

cializar de alguma forma a qualidade da experiência individual e das relações humanas (...) e o

valor de uma peça de música enquanto música é inseparável de seu valor como expressão da

experiência humana” (p. 31). 

A música, enquanto ação que envolve tanto habilidades interpessoais quanto sociocultu-

rais, pressupõe um vínculo com o outro enquanto tal, mas também com o Outro, no sentido de
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que a experiência musical compartilhada é indissociável de uma mediação pelo campo musical

da cultura, ele mesmo “estabilizado pela repetição, pela memória, pelo hábito, pela permanên-

cia que organiza, que cria regras e funções diversas, ainda que estas mudem – e mudam – no

decorrer do tempo ou da história de um grupo social” (BRITO, 2007, p. 52). Por isso, os dois

campos do social não devem ser pensados em separado, isto é, uma ação interpessoal que não

seja cultural, ou uma ação cultural que não seja interpessoal. Como imaginar um encontro em

que as partes estabelecem uma comunicação na qual o código não seja compartilhado com os

demais, ou que o significado local não seja sobredeterminado pelo conjunto de significações

culturalmente acordadas? Portanto, mesmo sendo “importante atentar para o fato de que o

grau de estabilidade adquirido por um ou outro sistema de produção musical não deve (nem

pode) ser confundido com a Música, ela mesma” (idem, p. 55), fazer música juntos não é ja-

mais um ato separado da história cultural da música. 

Como resultado, dois músicos que se juntam para fazer música necessitam um nível de

conexão empática para coordenar seus movimentos e interpretar uma composição que perten-

ce a seu grupo social. O mesmo vale para um encontro informal, uma batucada em que todos

cantam as canções que conectam aquele conjunto com o resto da cultura. Mesmo a improvisa-

ção livre, que poderia ser considerada uma forma de desvincular-se da história da música com

o objetivo de produzir uma composição instantânea, do presente, está culturalmente enquadra-

da, seja pelos instrumentos, gestualidades, técnicas e estilos empregados, todos eles produtos da

cultura. Isso nos permite formular a hipótese de que essas duas faces da música – suas dimen-

sões intersubjetiva e sociocultural – são parte da sua potência terapêutica, ao mesmo tempo ca-

paz de posicionar o sujeito frente a um outro e ao Outro. Quais serão as implicações disso para

o conceito de identidade sonora? Como pensar aquilo que seria singular ao sujeito, em um ato

que é ao mesmo tempo relacional e coletivo, próprio e alheio, seu e do outro?

Diríamos, então, que a compreensão dos efeitos terapêuticos da música passa por consi-

derá-la uma prática social que ressignifica todas essas dimensões de identidade, alteridade, di-

ferença e relação. Isso ocorre porque, como enfatizado por Small (1995), a música é um ritual

no espaço social, e o ato de musicar

traz à existência, entre os que estão presentes, um conjunto de relações, e é nessas re-
lações que está o significado do ato de musicar. Encontra-se não só nas relações entre
os  sons  humanamente  organizados  que são convencionalmente  pensados  como o
material da música, mas também nas relações que se estabelecem entre pessoa e pes-
soa dentro do espaço da performance. Esses conjuntos de relacionamentos represen-
tam, por sua vez, relacionamentos no mundo maior fora do espaço da performance,
relações entre pessoa e pessoa, entre indivíduo e sociedade, humanidade e mundo na-
tural e até mesmo o mundo sobrenatural, como eles são imaginados pelos participan-
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tes na performance.

De fato, a partir de uma perspectiva histórico-etológica, Dissanayake (2001) sugere que

a  música ancestral provavelmente era constituída de um pacote de performance multimodal

que incluía música, dança e mímica. Tal prática provavelmente se inseria no contexto de rituais

comunais dedicados a circunstâncias consideradas importantes e incertas, fazendo recair sobre

a música algum propósito imediato como curar um doente, atrair ou domesticar um espírito,

demonstrar veneração, alcançar uma transformação espiritual, etc. Esse aspecto ritual certa-

mente acrescenta uma nova dimensão a nossa investigação. Porém, quais seriam as característi-

cas da atividade musical que lhe conferem esse potencial clínico?

Para responder a essa pergunta, é preciso entender o modo pelo qual os materiais musi-

cais fornecem parâmetros formais que incidem sobre dimensões da experiência subjetiva, tais

como percepção, atenção, avaliação, comportamento, sentimento, energia, interpretação, ativi-

dade mental, concentração, etc., intensificando, atenuando e modulando suas propriedades. De

forma complementar ao argumento sobre os afetos de vitalidade como envelopes da experiên-

cia (STERN, 2000), discutido na seção anterior, essa característica permite que a música seja

empregada intencionalmente como dispositivo adaptativo a determinada circunstância. Como

destaca DeNora (2004), uma música lenta pode ser usada para proporcionar calma e relaxa-

mento em uma situação estressante, uma música estimulante para animar uma festa, ou uma

música romântica como fundo sonoro para um encontro sexual.

Todos esses são exemplos de como a música cria territórios (DELEUZE; GUATTARI,

1997), que resultam da circularidade da canção, do afastamento das forças caóticas e da prote-

ção, no interior desse círculo, das forças que compõe uma tarefa. Os sons são os blocos que er-

guem esse muro, sendo os restantes as demais forças a serem arregimentadas. É assim que 

uma criança no escuro, tomada de medo, tranquiliza-se cantarolando. Ela anda, ela
pára, ao sabor de sua canção. Perdida, ela se abriga como pode, ou se orienta bem ou
mal com sua cançãozinha. Esta é como o esboço de um centro estável e calmo, esta-
bilizador e calmante, no seio do caos (p. 382).

Da mesma maneira consideraríamos o estudante que cantarola para fazer um dever es-

colar, a dona de casa que liga o rádio para fazer seus afazeres enquanto o acompanha e o pássa-

ro que canta para assim demarcar seu território. E junto à sua delimitação de um território,

“realizam-se dois efeitos notáveis: uma reorganização das funções, um reagrupamento das for-

ças” (idem, p. 129, grifo dos autores).  

Um dos exemplo empregados por DeNora (2004) para demonstrar o modo pelo qual a
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música incide na experiência subjetiva é o uso da música em aulas de ginástica. Ainda que can-

ções e temas populares sejam comuns nesse âmbito, a música executada nas academias pode

obedecer a regras bastante específicas, sendo a forma mais comum dividida em três partes, com

características definidas, em termos de melodia, ritmo, andamento e acompanhamento. A pri-

meira parte, orientada à produção de um corpo aquecido, está baseada em andamentos e inten-

sidades crescentes. A segunda, chamada de núcleo, marcada por ritmos repetitivos e acelerados,

com alturas e intensidades elevadas, visa à produção de um corpo que realiza esforços substan-

cialmente maiores, sem consciência da fadiga, com um aumento dos níveis de energia e dispos-

to a realizar repetições sincronizadas de movimentos vigorosos, sem o risco de lesionar-se ou

hesitar sobre o que se está fazendo. Por fim, a etapa de relaxamento restitui ao corpo uma

consciência de seus gestos, permitindo tanto atender às orientações da voz do professor – que

sobressai dos sons que agora vão perdendo a sua intensidade e velocidade – quanto calcular a

força e a dinâmica dos gestos. Um corpo que que progressivamente volta a adaptar-se ao ritmo

do exterior da sala de ginástica. É nesse sentido que podemos entender como a música possui

um poder sobre o corpo, na medida em que ela fornece uma forma estética contra a qual se es -

truturam processos corporais, sejam eles fisiológicos, como a exaustão ou a excitação; compor-

tamentais, como chutar ou saltar; proprioceptivos, como a consciência dos níveis de dor, cansa-

ço ou prazer; e motivacionais, como a predisposição a uma forma específica de atividade, por

exemplo, correr mais rápido, saltar mais alto, caminhar mais devagar, etc. Consequentemente,

temos uma verdadeira tecnologia de constituição e organização corporal, que cria e sustenta

um corpo ao longo dos 45 minutos da sessão de aeróbica.

Considerada nesse viés, a música pode ser aproximada do conceito de experiência em seu

sentido mais forte, isto é, um movimento de transformação subjetiva. Seu caráter de ação dife-

re, por exemplo, do conceito de comportamento, que pode ser referido a uma rotina padroniza-

da de condutas e à possibilidade de observação descritiva. Segundo Bruner (1986), essa distin-

ção evidencia uma dificuldade epistemológica, já que a experiência não pode ser conhecida de

uma maneira definitiva, ainda que inferências possam ser feitas a partir das expressões do su-

jeito. Nesse sentido, o que caracteriza a experiência, de acordo com Dewey (2012), é tanto uma

singularidade quanto uma unidade e um enredo que a conduz de um início a um final, que a

distingue daquilo que veio antes e depois. É aí que ela se distingue do plano mais amplo da

vida como um fluxo uniforme e ininterrupto. Tanto coisas insignificantes, como uma refeição

em um restaurante, uma situação marcante na vida de alguém, um acidente evitado por pouco
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ou o rompimento de uma relação afetiva, podem ser experiências, no sentido que as chamamos

vulgarmente de “experiências reais”. Elas são reais, como defende Turner (1986) no sentido de

que implicam uma verdadeira formação ou transformação de nós mesmos e do nosso mundo,

“sequências isoláveis e distinguíveis de eventos externos, e respostas internas a eles, tais como

iniciações em novos modos de vida” (p. 35).

Se a dimensão transformadora da experiência está presente na vida cotidiana, ela não de-

veria ser reduzida ao domínio da arte ou do entretenimento, sendo melhor compreendida na

“continuidade da experiência estética com os processos normais do viver” (DEWEY, 2012, p.

70). Surge então a possibilidade de pensar as produções artísticas, mais que expressão de ideais

de beleza, como uma forma propriamente humana de adaptação ao ambiente. Assim como o

pássaro constrói o ninho e o castor o seu dique, segundo a pressão com que as forças orgânicas

cooperam com os materiais externos, a mesma necessidade nos ajuda a compreender, como de-

fende esse autor, a construção do Partenon. Pois, se bem os homens contam com características

que os tornam únicos no reino animal, como a consciência de si e das relações naturais de cau-

sa e efeito, o que une todos esses processos em torno à ideia de arte é a resposta ao mesmo im -

pulso. A dimensão estética da experiência, desse modo, não se encontraria enraizada em for-

mas transcendentais, mas nos modos de vida disponibilizados pelo encontro com o meio. Esta-

ria afincada nos processos vitais de expansão das energias do organismo, constantemente em

busca de um equilíbrio estável com as condições dinâmicas do ambiente no qual está inserido.

No processo do viver, alcançar um período de equilíbrio também marca o início de uma nova

relação com o meio, quando outras adaptações deverão ser feitas e conduzirão a um novo dese-

quilíbrio, em uma sucessão de mudanças. 

Ainda para Dewey (2012), essa dinâmica instável da experiência implica uma acentuação

da vitalidade. Pois, em lugar de encerrar o sujeito em seus próprios sentimentos e sensações, a

experiência possui essa capacidade de abri-lo ao mundo dos objetos e dos acontecimentos. E

da mesma forma que o animal está “plenamente presente, inteiramente participante em todos

os seus atos: nos olhares cautelosos, no farejar sensível, no espetar abrupto das orelhas” (p. 82),

a arte recupera ao homem essa “presença” no mundo, integrando-o ao seu ambiente e tor-

nando-o plenamente vivo. Se a arte é capaz de remeter a esse estado de atenção à realidade que

nos cerca, é porque ela funde os sentidos com o movimento, e desse modo pode ser empregada

também com finalidades terapêuticas. Como resume Barcellos (2009), nas terapias através da

arte 
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a pessoa vivencia uma situação que pode envolvê-la e (re)ativar os sentimentos e
emoções que acompanharam essa situação. Nestas terapias o paciente expressa seu
mundo interno através de materiais que se constituem como intermediários dessa ex-
pressão, ao mesmo tempo em que estes se põem como possibilidade de mudança.
Uma mudança de ação na utilização do material é uma oportunidade de mudança
interna (p. 222).

Logo, podemos acrescentar às propriedades da música que subjazem à sua ação terapêu-

tica uma capacidade de transformação subjetiva. Para entender as especificidades desse movi-

mento no campo da escuta, Didier-Weill (1997) decompõe o ato de ouvir música em quatro

tempos  lógicos  diferentes, ou  seja, definidos  mais  por  uma  simultaneidade  que  por  uma

sequência. Para este autor, em um primeiro momento, aquele que ouve funciona como um su-

jeito ouvinte, ao qual a música afeta como se carregasse uma resposta a uma questão que este

sujeito, somente ouvindo a música, toma conhecimento de que já portava. Isto é, na presença

da música, nota a existência de uma questão inconsciente que o habitava como Outro, sem que

o soubesse. Essa questão revela a existência de uma falta sobre a qual a audição nada diz, pois

somente aponta diretamente na medida em que o sujeito é dito por essa falta. Por outro lado,

indica, ao mesmo tempo, sua divisão enquanto sujeito que produziu a música em resposta à

questão do ouvinte. Ainda neste primeiro tempo lógico, o sujeito ouvinte espera da resposta

que lhe fornece a música algo mais, o objeto a, causa de seu desejo e, por isso, segue este sujei-

to, que ocupa uma posição de sujeito suposto ouvir enquanto ouve a sua questão, ao longo do

circuito pulsional.

O segundo tempo lógico do ato de ouvir corresponderia a um segundo modo de separa-

ção entre sujeito e Outro, na medida em que esta é percebida a partir de outra perspectiva.

Após perceber a possibilidade de um sujeito que produziu uma resposta à sua questão, o sujeito

ouvinte nota que a falta que o habita como Outro também é a dele próprio. Surge então um

ponto de torção deste circuito pulsional: se antes o ouvinte se reconhecia como tal diante da

resposta que a música lhe trazia, agora é pela música que ele será reconhecido, isto é, a música

torna-se uma questão que o convoca como sujeito a respondê-la. Este segundo tempo é o mo-

mento em que aparecem, portanto, um novo sujeito e um novo objeto, correspondendo ao

“ponto em que tudo se passa como se nós mesmos produzíssemos as notas que nos atravessam”

(p. 95). É preciso insistir sobre este ponto e seu condicional: ainda que não seja o ouvinte o

produtor da música, tudo se passa como se fosse dele mesmo a sua autoria. É nesta segunda

perspectiva de separação que este, agora enquanto sujeito, pode perceber a falta que se situa no

Outro. 
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Em um terceiro tempo, esse ouvinte, agora sujeito produtor da música, dirige-se a um

novo outro, o sujeito suposto ouvir, que já não é mais o Outro do ponto de partida. Com ele, o

sujeito vai se identificar, conduzindo a uma dupla disposição em que o sujeito é, ao mesmo

tempo, aquele que fala e aquele que ouve a música. Mas não chegamos ao final pois existe, ain-

da, um ponto derradeiro da pulsão, que não coincide com o ponto de partida já que a pulsão

não retorna ao ponto de onde partiu. Trata-se, mais que nada, de um ponto de não retorno.

Nesse ponto, ocorre uma dupla suspensão: do tempo e da pulsão. A hipótese que Didier-Weill

nos deixa é que ali se celebra o ato fundador do inconsciente na separação mais primordial, ar-

rancada do Real e introduzida no sujeito. Ainda que isso não ocorra todo o tempo ou, pelo

menos, em todas as audições, Didier-Weill nos mostra que, chegando neste quarto tempo, o

sujeito ouvinte percebe que durante todo esse trajeto insistiu na busca de algo que é inatingível

e em torno do qual só fez circular ao percorrer o circuito pulsional. Desta forma, será possível

perceber que o que lhe é faltoso não é propriamente esse objeto, mas a hiância existente no

Outro. Tal ponto é, para Didier-Weill, um ponto de dessexualização máximo, um ponto subli-

me no sentido de sublimação tal como entendido no contexto psicanalítico. 

Conhecendo o movimento da atividade pulsional, é possível entender que essa dimensão

transformadora não está separada do aspecto social da música, ou seja, que ela se encontra no

campo da relação entre o sujeito e a alteridade. E tal movimento possivelmente pode ser extra-

polado do contexto da escuta, tal como analisado acima, para o plano da experiência musical

completa, para o o ato de musicar. Encontramos esse mesmo sentido nas seguintes palavras de

Rousseau (apud LÉVI-STRAUSS, 1993): 

Quanto à música, nenhuma forma de expressão, parece, está mais apta a recusar a du-
pla oposição cartesiana entre material e espiritual, alma e corpo. A música é um siste-
ma abstrato de oposições e de relações, alterações dos modos de duração, cuja execu-
ção ocasiona duas consequências: primeiramente a inversão a relação entre o eu e o
outro pois, quando  ouço a música, escuto-me através dela; em segundo lugar, por
uma inversão da relação entre alma e corpo, a música vive em mim (p. 47, grifos do
autor).

Seja no fenômeno da escuta, seja na prática musical, a música apresenta uma potência

de transformação em função dos movimentos de torção subjetiva que deslocam o sujeito de si,

ao longo do seu eixo de alteridade, entre o outro e o Outro. Logo, um dos fatores mais interes -

santes da música é que, ao representar para o sujeito outros modos de ser, ela age não só no

campo das  percepções  e  das  emoções, mas sim na própria  construção  ontológica  do  real.

Quem sou eu? Quem é outro? Que lugar ocupo em meu grupo social? Em que lugar estou

nesse momento? Todas essas são questões que são respondidas de alguma maneira pela música.
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Como comenta DeNora (2013), “a música não faz as coisas acontecerem. Em vez disso, a mú-

sica é em si uma prática transformadora: ao musicar, tornamo-nos aquilo que estamos fazendo”

(p. 141). Torno-me cantor quando canto, e parte de um todo maior quando faço isso em grupo.

Novas identidades são apropriadas por mim quando escolho as canções pertencentes a um de-

terminado grupo, e não são apenas elas, mas também eu mesmo, que apresento aos demais

quando as canto. No caso das crianças, isso pode ser acompanhado em suas práticas musicais,

que, conforme Brito (2007), “além de exercícios de expressão, de aquisição e de ampliação de

conhecimentos musicais, são oportunidades para vivenciar questões essenciais, referentes ao

'ser e estar' no mundo, consigo mesmo e com o outro, em cada fase, em cada momento” (p.

244).

Evidentemente, a extensão do que pode ou não ser definido pela música depende da po-

sição que lhe é dada no simbolismo particular de cada cultura. Os índios Suyá que vivem no

Parque Indígena do Xingu (Mato Grosso), por exemplo, extraem suas orientações temporais

das músicas que estão sendo tocadas naquele momento. “Tradicionalmente, não havia relógios,

não havia estações, não havia direções, e a música era para encontrar essas coisas: a música co-

meça a estação chuvosa, a música termina a estação chuvosa, seja se está seco ou úmido” (SEE-

GER, 1987, p. 74). Já para os Kaluli da Nova Guiné, (FELD, 1982), essas informações são for-

necidas pela presença ou ausência de aves, que são sentidas pelo canto, ou do volume dos rios e

quedas d'água, determinado pela intensidade do seu ruído. É curioso, no entanto, que esses ín-

dices, supostamente naturais, são também percebidos de uma maneira cultural, já que tanto as

cachoeiras são consideradas um excelente acompanhamento para cantar, e que na mitologia

desse povo os sons dos pássaros e as canções humanas são análogos e permeáveis entre si.

O que esses casos demonstram é que a música pode fornecer as coordenadas espaço-

temporais nas quais os sujeitos consideram estar e que utilizam para organizar e orientar as

suas ações. Em um certo sentido, seria como se o território e o ciclo dos anos fossem como um

concerto, que cria o tempo e o espaço por meio do som e do movimento. Talvez por esse moti -

vo, a música é um dos elementos mais comuns e importantes de rituais realizados em momen-

tos fundamentais da vida do indivíduo, como nascimentos, iniciações, casamentos, mortes, etc.

(TURNER, 1985). Tais rituais cumprem uma função não menos importante na estabilização e

ajuste da estrutura social desses grupos, resgatando-os da zona de indeterminação potencial

que emerge das mudanças e contradições nas relações sociais. Nessas performances de trans-

formação, observam-se rupturas, crises, cisões e reintegrações sociais, a substância daquilo que
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esse autor chama de “drama social”, e que constitui o motor pelo qual a comunidade continua-

mente se redefine e renova a si mesma. Rituais coletivos são, portanto, experiências cultural-

mente organizadas que norteiam o grupo não só quando uma criança se torna adulta e um ca-

sal se torna um matrimônio, mas também quando antigos aliados se tornam oponentes e novas

alianças são concretizadas, facções mudam de tamanho e poder, ou lideranças ganham ou per-

dem sua legitimidade. Em todos esses casos, o ritual fornece os elementos materiais e ideológi-

cos que guiam a transição de um estado para o outro, renovando a vitalidade do indivíduo e da

sociedade, confirmando suas respectivas flexibilidades de se transformar.

É possível, portanto, que esse aspecto transformador do sujeito e de seu mundo esteja

implicado nos usos clínicos da música e explique seus efeitos terapêuticos. De fato, em muitas

sociedades não-ocidentais, a música não é considerada uma forma complementária de trata-

mento, mas um elemento fundamental na atenção primária à saúde. Segundo as crenças e tra-

dições desses povos, a música atua como agente diagnóstico, prognóstico, etiológico, de trata-

mento e/ou cura sob uma multiplicidade de formas e preferências expressivas (CHIANG,

2008). Muitas vezes, essas práticas musicais de cura incluem, além dos instrumentos e demais

objetos de produção de som, uma série de outros elementos expressivos tais como trajes espe-

ciais, máscaras, pinturas, danças, etc. São rituais que integram arte musical, visual e coreográfi-

ca, exigindo uma intensa preparação e participação coletivas. Nesse sentido, podemos entender

que as sessões da oficina de música também se favoreceram dessa intermodalidade para poten-

cializar a participação das crianças e, da mesma maneira, seu efeito terapêutico.

Muitas vezes, a associação entre tratamento e transformação por meio da música é evi-

dente, como no caso dos Piman (BAHR; HAEFER, 1978), para quem o objetivo do trata-

mento musical não é fazer com que o paciente fique “bom” como antes, mas sim transformá-lo

em uma pessoa diferente do que era antes. Essa ideia pode ser conduzida à discussão a respeito

do autismo, vinculando a noção de cura mais à retomada das funções do desenvolvimento que

à supressão dos efeitos da síndrome. De qualquer forma, trata-se de uma ideia central no argu-

mento mais geral de que os efeitos terapêuticos da música não se restringem ao momento da

sua  aplicação, mas  que  se  estendem para  a  vida  cotidiana  dos  pacientes. Para  Brandalise

(2001), a experiência criativa com a música permite não apenas a modificação de comporta-

mentos cristalizados, mas que se produza uma transformação subjetiva, na medida em que a

experiência de mudança se transfere para outras situações da sua vida pessoal. E possivelmente

por ter uma presença tão disseminada em nossas vidas, a música pode ter uma ação terapêutica
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ainda mais intensa, se considerarmos também aqueles processos que não são clinicamente ori-

entados, mas adotados pelo próprio sujeito, como escutar uma música para se acalmar ou se

animar (DENORA, 2011). Isso ocorre porque, como lembra Dissanayake (2001), a música

“continua a oferecer consolo emocional e um senso de transformação individual, mesmo quan-

do o comportamento musical pode ser expresso como a escuta solitária da performance regis-

trada de outra pessoa” (p. 169).

Música como musicalidade, conhecimento intuitivo, jogo, território, ação social, experi-

ência e transformação. Nesta seção, pudemos acompanhar diversas ideias que pretendem expli-

car como a música produz efeitos terapêuticos. Resta-nos acompanhar mais detalhadamente o

modo pelo qual tais efeitos são produzidos, em função das dimensões da narrativa, ritmo, cor-

po, imitação e identificação, assim como elas são vividas nas sessões da oficina. 

4.4. Narrativa

Algumas das intervenções realizadas caracterizaram-se pelo engajamento dos motivos

dos participantes  em formas narrativas. Apesar terem uma eficácia variável, em função do

quanto entravam em conflito com a inflexibilidade de alguns deles em permitir a entrada de

elementos alheios em suas histórias, elas apresentaram resultados encorajadores. A encenação

da morte do jacaré por Pablo (Fig. 20) e o desenvolvimento da história do Chico Bento por

William (p. 52) são casos que chamam a atenção nesse aspecto. Ambos tiveram um impacto

relevante na trajetória de seu tratamento, e a inclusão de movimentos estereotipados em uma

série narrativa mostrou que era possível dar-lhes um novo sentido, recuperando as intenções

por trás de cada gesto. Para discutir as possibilidades clínicas ligadas à narrativa, primeiramen-

te nos aprofundaremos em suas características e em sua relevância para os processos de consti-

tuição subjetiva e de relação com a alteridade. Em seguida, o modo como pessoas com autismo

elaboram narrativas é discutido, e as dificuldades experimentadas por eles nesse domínio são

apresentadas. Essas considerações orientam, por fim, a discussão sobre três formas de interven-

ção clínica com o emprego de formas narrativas, tanto no que diz respeito às estratégias pensa-

das aos participantes da oficina quanto em outros casos apontados pela literatura.

De acordo com Bruner (1991), a narrativa é um relato de eventos que ocorrem no tem-
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po. Apesar de incluir ações aparentemente não-temporais, fantásticas ou do passado, a sua dia-

cronicidade é o primeiro requisito para a organização de acontecimentos particulares em um

tempo que não é cronológico, mas humano (RICOEUR, 2012). Outro elemento fundamental

da narrativa é que esses acontecimentos se relacionem aos estados intencionais de seus perso-

nagens. Mesmo animais ou objetos não agentes adquirem estatutos intencionais, e eventos físi-

cos, como o clima e a geografia, afetam os estados intencionais dos protagonistas. Isso cria uma

relação flexível entre as intenções e as ações que, na medida em que não oferece uma explica -

ção causal do motivo de um personagem agir como o faz, deixa o relato narrativo aberto à in-

terpretação do seu sentido. A aceitabilidade de uma narrativa, portanto, não depende de sua

referência à realidade, mas sim às expectativas culturais do grupo em que está localizada. Ainda

que apresentem dilemas humanos universais como as aventuras de uma viagem, um inocente

que é defraudado, a defesa frente um ataque, um problema que deve ser contornado, etc., elas

implicam uma normatividade prévia de práticas, valores e costumes. Mesmo as brechas a essa

norma são altamente convencionais e reconhecíveis, legitimando e reforçando o cânone.

A “Música assustadora” (Fig. 12) é um exemplo de estruturação narrativa ocorrida na

oficina. Na medida em que os diferentes instrumentos e recursos sonoros vão sendo introduzi-

dos e a tensão dramática aumenta, todos compartilhamos um estado emocional crescente. O

tema do medo, um dos mais frequentes, faz parte também do cânone infantil, como podemos

depreender do sucesso que histórias e filmes de terror desfrutam entre esse público. No con-

texto de nossa prática, ele demonstrou seu apelo na “Música assustadora” ou o motivo musical

do filme “Tubarão” (Fig. 26), que eram solicitados em diversos encontros. O motivo dessa pre-

ferência é algo que ainda não está claro. Será que as crianças querem o terror para lidar com

questões subjetivas, expressando uma espécie de terror interno? O que podemos dizer com se-

gurança é que a qualidade da encenação da narrativa teve um papel fundamental na determi-

nação da ativação emocional nos membros do grupo. É evidente que o grito de bruxa de Bea-

triz, ou a tensão da improvisação, produziram uma tensão muito maior que a parlenda da bru-

xa no castelo, o que resultou em performances muito mais convincentes.

Assim como na “Música assustadora”, a eficácia da narrativa não depende apenas de

seus aspectos linguísticos e verbais, mas também de eventos ligados ao som e ao movimento

(GRATIER; TREVARTHEN, 2008). Ao contar uma história, quem narra interpreta com in-

flexões e cadências vocais complexas e sutis, acompanhadas por gestos coordenados e movi-

mentos corporais que expressam emoções. Para engajar a audiência, o narrador monitora o flu-
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xo de atenção entre os espectadores, regula a construção das tensões e resoluções, acelera ou re-

duz o andamento e reforça a construção linguística dos temas, motivos e enredo com a dança e

a música que a acompanham. O resultado é um compartilhamento recíproco do fluxo de expe-

riências do Outro no tempo interno de cada um (SCHUTZ, 1976).

A música pode realçar e ressignificar os elementos de uma narrativa, como faz a trilha

sonora terapêutica. No trabalho clínico, ela demonstrou poder ser empregada com esse mesmo

propósito, acompanhando e moldando as narrativas desenvolvidas pelo grupo. É esse o seu uso

nas improvisações da ida de Pablo ao hospital (p. 67-68) ou da “Ilha do Medonho” (p. 50-51).

É relevante que, no primeiro caso, os sons oferecem uma possibilidade de dramatização que

incide no modo de narração dos eventos, que se tornam mais vívidos e detalhados, reforçando

a experiência das emoções e sentimentos envolvidos. A situação toda é reelaborada, e o desfe-

cho positivo pode ser valorizado, transformando a história em um “susto”. No segundo caso, os

elementos sonoros e musicais também acompanham a narrativa, mas desta vez permitindo cri-

ar uma história na qual as crianças podem vivenciar suas fantasias de uma maneira que as en-

volve e conduz. Certamente, é essa propriedade que ajuda William a desenvolver a história ou

aceitar que os demais a componham junto com ele. E a música atua como uma trilha sonora

terapêutica, na medida em que proporcionamos a elas um meio facilitador de processos de

identificação e de significação ao longo da narrativa, tornada real com o auxílio do som e da

música.

Essas variações de níveis de intensidade, seus contornos de vitalidade, são aquilo que

define e encadeia os elementos da sequência narrativa, conferindo-lhe uma forma dinâmica

global. Tais linhas de tensão dramática não se referem, portanto, apenas a atos isolados, mas

também a eventos conectados, nos quais os contornos de vitalidade atuam como envelopes

proto-narrativos (STERN, 1992). Nessa perspectiva, a coreografia da canção “Cocoricó” (Fig.

27) também possui um formato narrativo, que sobe, desce, e volta a subir ainda mais, antes de

explodir e cair em uma rápida queda ao piso.

Sendo a performance narrativa uma expressão multimodal, ela remete às primeiras eta-

pas do desenvolvimento da linguagem e das interações entre bebês e seus cuidadores. No iní-

cio, essas interações são compostas por narrativas sem palavras, compostas por movimentos ex-

pressivos que ativam uma imaginação narrativa compartilhada. A passagem do manhês a for-

mas narrativas mais complexas se dá aproximadamente após o sexto mês, quando o discurso

melódico é gradualmente substituído por uma fala informativa, cuja referência é menos aos es-
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tados internos que a eventos no mundo exterior (GRATIER; TREVARTHEN, 2008). Isso

implica uma nova organização das formas narrativas, deslocadas da interação interpessoal ao

engajamento cooperativo com relação aos objetos, que são a marca da transição da intersubje-

tividade primária à secundária (TREVARTHEN; HUBLEY, 1978). O papel das canções in-

fantis no encontro da criança com os outros não pode ser negado, na medida em que elas ati-

vam a percepção de que uma ampla gama de parceiros compartilham a mesma cultura, tácita,

incorporada, muito maior e mais antiga.

Nesse sentido, é possível identificar um processo de acúmulo narrativo (narrative ac-

crual), no qual as narrativas são repassadas, recriadas e redistribuídas a cada geração. Trata-se

um modo distinto daquele de ciência, cujo acúmulo de conhecimento ocorre pela derivação de

princípios gerais, relacionando descobertas particulares  a seus paradigmas contemporâneos.

Uma vez compartilhadas culturalmente, as formas narrativas obtém exterioridade e poder coa-

tivo como uma representação coletiva (DURKHEIM, 1994). Essa capacidade de acumular

histórias de acontecimentos do passado em uma estrutura diacrônica que lhes confere uma

continuidade no presente está, de acordo com Bruner (1991) na base da formação de uma cul-

tura. E ao fazê-lo, cada grupo estabelece modelos narrativos para descrever o curso de uma

vida, não apenas no sentido de um estoque de representações ideais, como heróis, mártires, vi-

lões, etc., mas de elementos formais combináveis, que podem ser empregados pelos membros

na construção de suas próprias narrativas de vida.

As formas narrativas, portanto, não se referem apenas à organização de acontecimentos

particulares que expressam os estados internos de personagens abstratos. Elas dizem respeito à

realidade concreta de indivíduos reais, que as usam para estruturar suas experiências pessoais,

organizar suas memórias e dar propósito aos eventos de uma vida. Não no sentido de dizer o

bem e a verdade, mas no sentido ético de um bem-dizer (LACAN, 1985). Ao posicioná-los

em uma sequência temporal, as vicissitudes das intenções humanas que são objeto da narrativa

servem para justificar o presente, mas também para direcionar esses eventos ao futuro. “No fi-

nal”, afirma Bruner (2004), “nos [tornamos] as narrativas autobiográficas pelas quais 'falamos

sobre' as nossas vidas” (p. 694). Mas essa construção narrativa de realidade não se exprime em

termos causais e lógicos, porque conserva a instabilidade hermenêutica de uma leitura inter-

pretativa dos eventos. Essa condição torna os relatos narrativos suscetíveis a influências cultu-

rais, interpessoais e linguísticas, e explica porque intervenções no campo da palavra e da cultu-

ra, como recontar, reelaborar e narrar uma história, podem ter efeitos tão profundos na narrati-
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va de vida de uma pessoa. 

Para Freud (1914/1996b), a possibilidade de narrar permite ao paciente não apenas

descarregar seus afetos na situação clínica, mas elaborá-los e dar-lhes um sentido, pois o traba-

lho de elaboração conduz à integração das excitações que afetam o psiquismo, reduzindo suas

propriedades patogênicas ao estabelecer novas conexões associativas. A narrativa se encontra,

portanto, implicada também nos processos intrapsíquicos de transição entre o registro econô-

mico e o simbólico. Nessa chave, Freud reconhece que a ausência ou insuficiência da elabora-

ção são as responsáveis pelo adoecimento, tanto na neurose quanto na psicose, quando o afeto

não pode ser representado e termina derivando em um sintoma. Essa observação remete à pro-

posta de Lévi-Strauss apresentada anteriormente e é fundamental para clínica dos distúrbios

do desenvolvimento. Kupfer (2010), analisando o modo como a escrita alfabética poderia ser-

vir à criança com transtornos do desenvolvimento como uma via de estruturação psíquica, a

partir da inscrição de traços com caráter subjetivante, mostra como estes podem ser acompa-

nhados por processos de construção, reconstrução ou rehistorização do sujeito. O caso do me-

nino F. apresentado por ela é emblemático: frequentando desde os 2 anos uma escola regular,

F. conserva sua posição autista na relação com os outros, porém a escolarização facilita a aqui-

sição da escrita. Sua atenção é logo atraída pelo tema das pedras preciosas, e ele demonstra um

amplo conhecimento de esmeraldas, ametistas, rubis, etc. A primeira frase escrita do garoto

contraria quase tudo que esperamos de uma criança com autismo: “Eu sou um diamante”. Não

só estão ali implicados o uso do pronome pessoal e da metáfora, considerados uma dificuldade

nessa condição, quanto aquilo que podemos chamar de narrativa de si. O sujeito ali enuncia

algo que não diz respeito a nada mais que não seja ele mesmo e seu desejo.

A carta que Mathias escreve no atendimento individual e me entrega em seguida é

uma construção desse tipo (Fig. 29). No meio da larga mensagem, que descreve a cena da gru-

po e a redação do próprio texto, a primeira frase encontra na conclusão uma ordem, um pedi-

do: “Veja o que eu fiz agora”. Ponto. Será esta uma história pessoal?. As atividades no atendi-

mento com Paula, a oficina, o tempo que falta para começar, a guitarra. Todos eles são elemen-

tos que compõe esse plano do desejo, as coordenadas de seu mundo e daquele dia, no qual,

como ele diz, “estamos juntos”.

Não obstante, estudos indicam que pessoas com autismo apresentam dificuldade na

construção de narrativas ricas, complexas, coerentes, e que carecem de entendimentos compar-

tilhados sobre eventos e experiências por meio da narrativa, chegando a não ter consciência
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que narrar  é um mecanismo para organizar  e comunicar  experiências (BRUNER; FELD-

MAN, 1993). A carta de Mathias aparenta justamente o contrário: conscientemente ou não,

ela apresenta uma espécie de agendamento de acontecimentos atuais e futuros. Já as questões

de linguagem do documento podem ser interpretadas em função dos sintomas do autismo,

sempre tendo em conta que se trata de uma criança de quatro anos, com uma aquisição recente

dessa habilidade. Tager-Flusberg (1995), por exemplo, usando um livro, não encontrou ocor-

rências de linguagem causal nas narrativas construídas por crianças com autismo, resultando

em uma menor integração dos acontecimentos narrados e um encadeamento menos coerente

do discurso. Em um outro estudo, Tager-Flusberg e Sullivan (1994) usaram outro livro de

imagens, com histórias de engano (deception) e astúcia (trickery), pedindo que as elas contas-

sem uma história. Crianças com autismo tiveram um desempenho semelhante a outras da sua

mesma idade mental com relação ao uso de linguagem causal, mas tiveram dificuldade em res-

ponder a perguntas sobre os pensamentos e emoções dos personagens. Segundo Capps, Losh e

Thurber (2000), crianças com autismo tiveram a mesma frequência apresentada por crianças

com retardo mental no emprego de estruturas gramaticais complexas, o que dificulta a com-

preensão do que é específico para essa síndrome caso a atenção esteja voltada apenas para os

aspectos linguísticos da narrativa. A revisão da literatura indica que existe uma dificuldade de

usar formas gramaticais complexas para construir conexões episódicas e temáticas, mas que a

principal dificuldade é a avaliação dos motivos e intenções dos personagens, além do seu enca-

deamento em uma ordem coerente. Durante as sessões da oficina de música, diversas tentativas

de Mathias em narrar um acontecimento específico apoiam essa noção. O episódio em questão

era um banho de mangueira que ele afirmava ter tomado na creche. Ao pedir mais informa-

ções sobre quando isso havia ocorrido, Mathias não conseguia prosseguir com seu relato, mes-

mo com perguntas que possivelmente o auxiliariam a se lembrar, como a época do ano, se era

frio ou calor, etc. Nas vezes em que a história surgiu, no entanto, poucas vezes pudemos avan-

çar na sua narração, lançando dúvidas se se tratava de um problema de memória, ou se havia

outro mecanismo que obstaculizava a dinâmica do relato.

Losh e Capps (2003), em uma comparação entre crianças com autismo e um grupo

controle com desenvolvimento típico, avaliaram narrativas elaboradas a partir de um livro de

imagens e suas próprias narrativas pessoais, encontrando uma boa leitura das histórias, mas di-

ficuldades em narrar suas experiências. Com relação ao uso de estruturas gramaticais comple-

xas, como orações coordenadas, complementos verbais, orações adverbiais e voz passiva, as cri-
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anças com autismo apresentaram uma menor frequência delas em suas narrativas pessoais, mas

não naquelas a partir do livro de imagens. As crianças do grupo controle, por sua vez, usaram

duas vezes mais estruturas complexas na narração de suas histórias pessoais que nas do perso-

nagem do livro. Com relação às avaliações feitas pelas crianças de suas próprias narrativas, os

pesquisadores mediram a frequência e diversidade de expressões de causalidade de eventos e

comportamentos, reconhecimento de emoções ou estados internos, negações, hesitações, ono-

matopeias e efeitos sonoros, além de observações subjetivas e intensificadores. Nesse aspecto,

as crianças do grupo controle apresentaram maior frequência e diversidade de avaliações no

contexto da narrativa pessoal que as crianças com autismo, mas os resultados com o livro fo-

ram semelhantes  em ambos critérios. Enquanto estas não apresentaram variação numérica

com relação aos dois contextos, aquelas empregaram duas vezes mais avaliações em suas narra-

tivas pessoais que nas narrativas do livro de imagens. Esses resultados evidenciam uma vulne-

rabilidade de crianças com autismo às dificuldades em narrar experiências pessoais, e indicam

que elas podem beneficiar-se de práticas que estimulem e desenvolvam essa habilidade.

Na oficina de música, soma-se à noção de narrativa de si ao menos duas outras formas

de intervenção: o desenvolvimento de motivos musicais e a dramatização e ressignificação de

estereotipias. Ambas se referem à mesma estratégia clínica de dar um sentido distinto a um

comportamento repetitivo por meio da sua inserção em uma sequência narrativa. Uma se refe-

re exclusivamente a materiais musicais, enquanto a outra abrange outras modalidades de ex-

pressão. Um exemplo desse primeiro tipo de intervenção pode ser identificado no desenvolvi-

mento da célula rítmica que tanto atraiu William logo nas primeiras sessões (Fig. 5). Como vi-

mos, ela aparecia de uma forma reiterada que impedia a realização das atividades e mesmo a

sua participação. Do ponto de vista musical, poderíamos dizer que se tratava de uma dificulda-

de de desenvolver a célula em um motivo ou um tema maior, já que sua repetição em ostinato,

sem conexão com qualquer outra ideia, não chegou a produzir verdadeiras figuras ou frases, li-

mitando seu sentido musical. 

Uma das noções que podem dar uma pista sobre a repetição da figura rítmica por Wil-

liam é a idée fixe, um tema recorrente que aparece de forma obsessiva em diferentes movimen-

tos de uma composição. Empregado pela primeira vez por Berlioz na “Symphonie fantasti-

que”, ela aparece no formato de uma melodia, apresentada pela flauta e o primeiro violino, com

um contorno nítido que ascende lentamente para depois desabar. Apesar do nome, as reitera-

ções posteriores não indicam qualquer fixidez, sendo apresentadas por grupos de instrumentos
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distintos, com andamentos, acompanhamentos e dinâmicas variadas. No programa apresenta-

do na premiére por Berlioz (1830), a peça é apresentada como um episódio da vida de um ar-

tista, que se apaixona por uma figura feminina e sofre os tormentos e a loucura de não ser cor-

respondido. Ainda segundo o programa, a imagem da amada só se apresenta nos devaneios do

artista ligada a um pensamento musical, cuja melodia e modelo o perseguem sob a forma de

uma ideia fixa. 

Apesar de a idée fixe e a figura de William possuírem diferenças quanto à sua comple-

xidade e variabilidade, elas apresentam duas características em comum: seu caráter repetitivo e

de fixidez. Isso é ressaltado pela frequência com que são apresentadas, surgindo em meio a de-

senvolvimentos musicais com o quais não parecem ter qualquer conexão, muitas vezes inter-

rompendo o material que está sendo tocado e impedindo que o mesmo chegue a uma conclu-

são, ou até forçando o seu desfecho. Para Bernstein (1961/2004), na “Symphonie fantastique”,

a idée fixe “é a amada de Berlioz, é ela quem o deixa desesperadamente doente de amor, ela as-

sombra a sinfonia. Para onde quer que [a sinfonia] vá, ela a invade, interrompendo, retornando

em intermináveis formas”. Essa poderia ser uma descrição da insistência de William na fixidez

da célula rítmica.

A intervenção preparada para manejar clinicamente a reiteração da figura, isto é, a sua

derivação na apresentação da parlenda “Um, dois, feijão com arroz” (p. 28), mostrou-se inefi-

caz. A variação, até esse ponto, era apenas timbrística, de acordo com os diferentes instrumen-

tos usados na sua repetição: primeiro com um tambor e um apito, depois dois tambores, um

apito e chocalhos. Uma aproximação poderia ser feita com o “Boléro” de Ravel, no qual um

único motivo melódico é repetido indeterminadamente empregando diversas combinações de

orquestração. Mas, ao contrário dessa peça, o desenvolvimento da figura é nulo, no sentido de

que não fomos capazes de conduzir aquele material à formação de um motivo. É na tentativa

do próprio William de introduzir a figura na apresentação da canção “Banho é bom” (Fig. 6)

que a estereotipia acaba. Como acompanhamos na transcrição, a adequação ao ritmo da canção

– com o objetivo de adaptá-la à sua pulsação – está relacionada a essa ruptura. Isso não o im-

pede de continuar com as descargas de agressividade nos instrumentos ou pessoas, mas o tira

daquela saturação, e possibilita que seja recuperada uma interação com o resto do grupo que

não se limita mais à apresentação daquela figura.

Apesar de a tendência à repetição e preservação da igualdade de objetos e situações ser

um dos elementos clássicos do diagnóstico de autismo, não está claro se é esse o motivo pelo
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qual a criança mantém esses comportamentos. Já com relação às estereotipias, Laznik (1997)

propõe que elas possuem a finalidade de descargar a energia motora, provocando uma sensação

física agradável. Logo, seriam gestos que, no curso do desenvolvimento, perderam o valor co-

municativo que em algum momento chegaram a adquirir, sendo reduzidas às ruínas desses atos

que não finalizaram a sua constituição, reduzindo-se a uma autoestimulação. A repetição da fi-

gura rítmica de William lança algumas dúvidas com relação a essa proposição. É possível que

elas correspondam a descargas motoras, considerando o modo como ele as realiza, com uma

grande intensidade. Mas por que, então, ele constantemente chamaria a nossa atenção para sua

performance? E porque ela desparece após a sua modulação e inclusão em uma série musical

distinta? Há alguma especificidade musical nesse deslocamento?

Talvez seja oportuno recorrer à diferença estabelecida por Tustin (1975) entre objetos

autistas, aos quais a criança permaneceria ligada de uma maneira estereotipada, e as figuras au-

tistas, isto é, as práticas ou ações corporais estereotipadas. Com relação ao trabalho clínico, essa

segunda dimensão é a que se tem em mente em uma intervenção que incide sobre o compor-

tamento de William de correr ao redor do grupo sem parar. Se atentamos para uma compara-

ção transmodal, trata-se da mesma noção de ideia fixa, porém existe uma diferença importante.

Por estar inscrita em um campo da linguagem corporal, essa conduta apresenta uma possibili-

dade ainda maior de conexão a outras modalidades de significação. É nesse sentido que é pos-

sível sugerir que o corpo de William se transforme na locomotiva de um trem, que o desloca-

mento no espaço do salão se insira em uma narrativa e que a corrida informe seja a matéria de

uma brincadeira (p. 49-50). A ideia não é fazê-lo parar, mas sim criar um envelope narrativo

que regule a dinâmica do movimento e, ao mesmo tempo, permita que as demais crianças en-

trem no jogo. Com as mãos dadas, ele agora deve fazer fazer paradas nas estações, aguardar os

passageiros subir ou descer, fazer sons de apitos e de engrenagens, e transportar mercadorias,

inclusive buscando outros trajetos para isso. A princípio, esse novo contorno de vitalidade en-

contra alguma resistência em ser adotado, mas logo estamos todos nos divertindo.

Essa estratégia poderia ser denominada de dramatização e ressignificação de estereoti-

pias, e está vinculada à confecção de um sentido aos movimentos em função de associações

pela forma, intensidade e regulação de tempo. Podemos encontrar, na análise de uma criança

por Rodulfo (1999), elementos similares a essa abordagem. No momento em que chega ao pri-

meiro atendimento, L. não falava praticamente nada, produzindo apenas algumas ecolalias de

falas da televisão que não apresentam intencionalidade comunicativa, apesar da sintaxe correta,
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o que leva a família a buscar sem sucesso uma reeducação fonoaudiológica. Seu único interesse

era acompanhar o movimento de rotação de objetos como as pás do ventilador e as rodas de

um veículo, e sua atividade era reduzida aos movimentos de giro, caminhando em círculo, mas

sobretudo fazendo as mãos girarem. Essas figuras autistas desaparecem aos sete anos, sendo

substituídas por atividades lúdicas, conversações e desenhos, porém ressurgem dois anos mais

tarde, quando o tema dos desastres naturais passa a chamar a sua atenção. Para cada desastre,

estereotipias motoras já abandonadas são retomadas, como o tornado, que reativa o antigo mo-

vimento giratório. Com o tratamento, esses gestos são integrados em sequências de jogo e in-

corporam um outro valor do ponto de vista dos processos de simbolização, transformando-se

em tiques, que poderíamos chamar de “excentricidades”. As repetições ocorrem em momentos

de intensidade afetiva, quando L. experimenta uma forte alegria ou medo mas, diferentemente

do quadro do início do tratamento, esses episódios são distribuídos descontinuadamente, po-

dendo aparecer apenas em algumas sessões. Tornou-se possível ainda suscitar a sua interrup-

ção, com uma nova resistência por parte da criança: o protesto e a reivindicação do seu “direito

a girar”.

Em seu estudo sobre uma oficina de música, Lima (2012) apresenta uma intervenção

similar, mas cuja orientação é musical, no atendimento de Heraldo. Trata-se de um menino

que se mantinha alheio ao grupo, preferindo permanecer no pátio, sobretudo brincando com a

torneira e observando as poças que se formavam quando esta permanecia aberta. Uma das for-

mas encontradas para mantê-lo dentro do local da oficina foi oferecer-lhe alguns lápis ou gizes

de cera, os quais ele manipulava e deixava ruidosamente cair no chão, esparramando-os no

chão, assim como a poça d'água, voltando a repetir o processo ininterruptamente. As tentativas

de tocar violão com ele ou cantar-lhe uma canção foram a princípio infrutíferas, mas o uso dos

gizes configura o início de uma intervenção clínica a partir da sua inclusão em uma série que

adquire um tempo e sentido: 

Aproximo-me de Heraldo, pego alguns pedaços de giz e começo a bater uns nos ou-
tros, como pequenas clavas, e demonstro interesse por aquele som. Exploro as possi-
bilidades, faço alguns sons com a boca e pequenas melodias. Heraldo acha graça e ri.
Prossigo, agora fazendo um chocalho com os gizes entre as mãos, agitando-as num
movimento ritmado enquanto cantarolo uma melodia. Heraldo começa ele próprio a
emitir sons em alturas diferentes e começa a bater a palma da mão num banco, a to-
ques secos. Começo agora a colocar algumas palavras na melodia, usando o nome de
Heraldo, referindo-me às atividades que eles estavam fazendo àquela tarde. Heraldo
sobe, então, nas minhas costas, apoiando-se. Os dois ficam balançando num pêndulo
ritmado, enquanto o oficineiro canta: “Heraldo pra cá, Heraldo pra lá; Heraldo não
sabe pra onde vai dá” (p. 71-72).

Os dois casos presentes na literatura confirmam os efeitos terapêuticos da narrativa que
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puderam ser verificados na oficina de música. Nos três contextos, a narrativa permitiu que afe-

tos e representações fossem experimentados dentro da estrutura do jogo e da música, quando

seria difícil vivê-los dentro da estrutura ordinária da linguagem. Mais do que isso, a inclusão

de figuras autistas em séries narrativas demonstrou um impacto não só no modo como esses

comportamentos são realizados e no sentido suscitado por eles, como também abriu uma pos-

sibilidade de entrada dos demais na construção dessas histórias, em uma interação colaborati-

va. 

No que tange à experiência musical, a narrativa elaborada a partir de eventos musicais

também pode ser empregada como forma de reconstrução do sentido. Como enfatiza Barcel-

los (2009), 

poder-se-ia ver o paciente [...] como tendo a possibilidade de ser o narrador/ perfor-
mer musical de sua[s] história[s] [...] o paciente tanto pode utilizar-se de músicas já
compostas para realizar a sua narrativa, como improvisar ou compor. Além de cantar
a história, pode exprimir verbalmente, se quiser e/ou puder, as suas reflexões e co-
mentários sobre o expressado (p. 84-85).

Fazer música é análogo ao processo de constituição subjetiva: atribuir e perceber for-

mas a qualidades emocionais, em um processo de crescente complexidade dimensional, ou seja,

acrescenta-se uma sequência a ações que apenas tinham uma duração isolada, conectando-as

em um sentido que é o da narrativa. No caso estudado por Rodulfo, girar deixa de ser apenas o

movimento de rotação que o corpo físico faz ao manter um equilíbrio instável em seu eixo lon-

gitudinal. Torna-se agora um “tornado” que, ainda que obedeça metaforicamente às mesmas

condições dinâmicas e conserve sua forma, tempo e intensidade – obviamente em uma escala

menor –, proporciona um novo prazer. Se o movimento de girar provoca sensações auto-eró-

genas e intrassubjetivas, o tornado pode ser incluído em uma narrativa onde ganha um sentido,

um tempo, uma história, que pode ser compartilhada e elaborada com um outro. O mesmo

vale para o balanço de Heraldo e a corrida e a figura rítmica de William. “O afeto”, como defi -

ne Green (2008), “é um movimento em busca de uma forma” (p. 23), e através das interven-

ções, o sentido produzido pela narrativa parece oferecer uma forma criativa a um conteúdo

afetivo que antes só encontrava caminho para atualizar-se na repetição incessante. Tal modo

de intervenção pode ser útil para compreender os efeitos que a música, enquanto forma artísti-

ca, pode exercer em uma relação terapêutica, na medida em que o propósito da arte é capturar

força com forma: “a força da experiência humana individual e a forma da experiência social co-

letiva” (BLACKING, 1985, p. 52).

Com efeito, os resultados da narrativa, como acompanhamos nesses casos, não operam
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apenas em um eixo sensorial individual, mas na articulação dos motivos do sujeito ao outro e

ao Outro. Por meio da emoção compartilhada, que está no cerne da sua capacidade de conectar

diversas mentes em um tempo e um espaço imaginário e poético, a narrativa estabelece um en-

contro no qual as identidades de si e dos outros podem ser reconstruídas e ressignificadas. Por

meio das narrações, essas crianças experimentam o que é ser uma locomotiva, um tornado ou

um caçador de jacarés. E as convenções culturalmente em voga colocam à disposição não só os

modelos ideais para que essas operações se realizem, mas também os elementos estruturais

para que elas elaborem as suas próprias histórias de vida. Essa relação, que une sujeito, alterida-

de e cultura, exprime-se desde as primeiras interações humanas, nas quais já é possível identifi-

car os motivos do Outro. Não obstante, ela parece estar preservada em casos de autismo, apesar

das dificuldades enfrentadas por esses sujeitos na elaboração de histórias sobre si mesmos. As

formas narrativas enlaçam, desse modo, as dimensões intrapsíquicas, intersubjetivas e sociocul-

turais, e determinam a sua função de pertencimento à cultura e a transição a um nível mais

amplo da alteridade. E se o enquadramento temporal de acontecimentos em sequências narra-

tivas emocionalmente compartilhadas é o fundamento da experiência cultural, certamente é

também uma das razões de seus efeitos terapêuticos. 

4.5. Ritmo

O ritmo constituiu um dos elementos essenciais no trabalho clínico com a música e as

canções na oficina de música. Ele aparece no escopo das intervenções realizadas como uma das

principais modalidades de intervenção nos aspectos corporais e intersubjetivos, em situações

variadas. Um ritmo era necessário para tocar os instrumentos e acompanhar as canções, parti-

cipar dos jogos musicais e também das danças e coreografias que encenamos. Em diversos mo-

mentos, as crianças não podiam fazer frente a essas exigências, porém em outros demonstra-

ram uma capacidade especial de interagir com o outro de uma maneira sincronizada e coorde-

nada no tempo, produzindo uma série de inquietações a respeito dessa dimensão do tratamen-

to. Para abordar essa questão, primeiramente apresentaremos uma discussão sobre os aspectos

estruturais do ritmo e sua relação com a comunicação e a música. Em seguida, acompanhare-

mos sua relevância  nos  processos  terapêuticos  suscitados  pela  música. Paralelamente, serão
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apresentados comentários e reflexões sobre cenas ocorridas na oficina que tiveram o ritmo

como um de seus elementos principais. 

Na literatura, frequentemente encontra-se a preocupação de que a questão do ritmo,

para ser devidamente compreendida, não esteja limitada aos sons, mas incluída em um escopo

mais amplo e extramusical. Para alguns autores, como Dewey (2012), o ritmo resulta primeira-

mente da interação da criatura viva com seu meio, consistindo na alternância entre a perda da

integração com o mundo e a recuperação dessa união. Com o desenvolvimento, o organismo

aumenta sua complexidade e o ritmo de sua relação com o mundo se torna mais variado, in-

cluindo diversos sub-ritmos que ampliam e enriquecem os projetos de vida, enchendo suas re-

alizações de nuances e sutilezas.

Há pulsações rítmicas de desejo e realização, pulsos do fazer e do ser impedido de fa-
zer. [...] Todas as interações que afetam a estabilidade e a ordem no fluxo turbilho-
nante da mudança são ritmos. Existem o influxo e o refluxo, a sístole e a diástole: a
mudança ordeira. Esta se move dentro de limites. Ultrapassar os limites estabelecidos
equivale à destruição e à morte, a partir das quais, entretanto, se constroem novos rit-
mos. A intercepção proporcional das mudanças estabelece uma ordem de padrão es-
pacial, e não apenas temporal: como as ondas do mar, as ondulações da areia onde as
ondas fluíram e refluíram ou as nuvens lanosas e as de fundo escuro. O contraste en-
tre a falta e a plenitude, a luta e a realização ou o ajuste depois da irregularidade con-
sumada constituem o drama em que ação, sentimento e significado são uma coisa só.
Daí resultam o equilíbrio e o contrabalanceamento. Estes não são estáticos nem me-
cânicos. Expressam uma força que é intensa, por ser medida pela superação da resis-
tência. Os objetos circundantes beneficiam ou prejudicam (p. 79).

Jourdain (1997) também sustenta essa perspectiva, enfatizando que geramos ao longo

do dia uma espécie de ritmo de movimento orgânico, composto não só pela pulsação cardíaca,

mas por todas as atividades do corpo, como respirar, caminhar e correr, em sequências que

compõem uma espécie de fraseado. Tal compreensão do ritmo é evidentemente anterior a uma

consciência que pudesse apreendê-lo, mas indica também a possível incidência desses movi-

mentos ao longo do tempo sobre a subjetividade, a qual, em sua perturbação e conflito, já “traz

em si os germes de uma consumação semelhante ao estético” (DEWEY, 2012, p. 77). Se a mú-

sica é possível, da forma que a conhecemos, é porque, assim como qualquer criatura viva, temos

uma experiência rítmica do mundo. 

Outro argumento comum nessa mesma linha é a invocação dos ritmos corporais, tais

como as batidas do coração e o balanço da marcha, como fundamento do ritmo musical, suge-

rindo que a produção de sons e gestos os reproduziria de maneira análoga. Porém, de acordo

com Delalande (2003), esse é apenas um dos preconceitos que impedem a compreensão corre-

ta da experiência do ritmo, dado que esses discursos geralmente se referem ao nível mais trivial

da música. Além disso, essa proposição desconsidera que qualquer sincronização motora de-
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pende também de uma operação cognitiva, a saber, o processamento e reconhecimento de pa-

drões de repetição ao longo do tempo. Outra crítica a esse argumento é a enorme multiplicida-

de de padrões fisiológicos e motores, a maioria deles ocorrendo fora da consciência, de modo

que o enraizamento do ritmo no corpo provavelmente ocorreria uma maneira muito mais am-

pla e generalizada ( JOURDAIN, 1997).

Outro mal-entendido frequente, segundo Delalande (2003), é a ideia de que o ritmo é

uma característica universal da música. De fato, existe uma tendência a acreditar que, entre a

diversidade de instrumentos e escalas, o ritmo seria um elemento que unificaria todas as tradi-

ções musicais existentes. No entanto, se definimos ritmo como a marcação de pulsações perió-

dicas e durações com acentos fortes e fracos, vemos que o que se entende por esse termo em

cada uma dessas culturas é algo absolutamente diferente. Nesse sentido, tal universalização

consistiria apenas na projeção de um modelo sobre os demais, sendo mais aceitável uma con-

cepção ampla de ritmo: a divisão das durações e acentos com o objetivo de formar figuras.

Se adotarmos uma perspectiva neurológica, o ritmo em que vibram as frequências seria

o menor elemento discreto que determina o fenômeno musical. Segundo Thaut (2005), o fato

de a música se desdobrar apenas no tempo indica que a base física da música está fundada nos

padrões temporais  de vibrações traduzidas em nosso aparatos auditivo em informação ele-

troquímica, que passa através dos mecanismos neurais do sistema auditivo e chega enfim ao

cérebro, onde é integrada a informações provenientes dos demais sistemas e da memória para

ser finalmente organizada em padrões. Não se trata, portanto, de um aspecto exclusivo da mú-

sica, mas de um funcionamento cerebral mais amplo, relacionado aos padrões de distribuição

temporal de eventos, objetos ou sinais em geral (BERLYNE, 1971). No nível neurológico,

portanto, o ritmo se refere especificamente a divisões no tempo em sistemas temporais inter-

valares, recorrentes e geralmente caracterizados por periodicidade, como os pulsos, as batidas, a

acentuação métrica, etc. Nesse sentido, toda ação humana possuiria um ritmicidade, na medida

em que existe uma estrutura de grupos de divisões e similaridades que obedecem a regras de

organização intrínsecas. 

Para Trevarthen (1999), a organização de intervalos de tempo é fundamental para a co-

ordenação de movimentos corporais de diferentes amplitudes e intensidades, e a integração

das experiências perceptivas com os propósitos desses gestos. Isso ocorre com relação à percep-

ção consciente de um presente psicológico, mas também é válido para intervalos menores, que

permanecem inconscientes. Esse processo demandaria a existência de um mecanismo neural
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formador de motivos e composto por osciladores temporais, chamado por ele de Pulso Intrín-

seco de Motivos (Intrinsec Motive Pulse). Nessa perspectiva, as ações humanas não seriam

apenas  uma  sequência  de  segmentos  temporais. Todo  o  corpo  vibraria  em  uma  mesma

frequência, que organiza o pensamento, a emoção e o movimento. Esses ritmos se encadeariam

com os dos demais quando compartilhamos um pulso organizado com os outros, e essa relação

estaria por trás da possibilidade de coordenarmos nossos corpos e emoções com um outro ser

humano. De fato, entre os primatas e outros mamíferos, os seres humanos são a única espécie

capaz de manter o tempo e de ajustar-se ritmicamente a um pulso externo (BROWN, 2000).

Segundo Merker (2000), tal habilidade teria se originado nos coros de hominídeos primitivos,

consistindo na raiz biológica da musicalidade humana, e poderia ser acompanhada, como ob-

serva Brito (2007), já nas produções musicais infantis.

Observando o comportamento de crianças pequenas (com idades entre dois e três
anos) quando interagem com uma canção (que escutam e acompanham), percebemos
que elas realizam, muitas vezes, movimentos regulares: palmas, gestos corporais, to-
ques num instrumento, etc. Intuitivamente algumas crianças apreendem o pulso, sem
que isso seja um critério ordenador, de maneira que a mesma canção pode passar a
ser acompanhada [não-metricamente]. Manter o pulso, dessa feita não constitui um
valor para elas e é algo vivenciado em sua organicidade, sem a consciência intelectual
que reconhece e valoriza este aspecto como fundamental à correta realização musical
(ao menos em grande parte das produções musicais) (p. 83).

Para avançar na compreensão da questão do ritmo dentro de nossa prática, buscaremos

a partir de agora enquadrá-la na perspectiva do desenvolvimento infantil, de modo a explicitar

como se desenrola a ritmicidade da experiência ao longo do ciclo vital. Para Bruscia (1999),

durante a etapa em que está protegido pelo líquido amniótico, o feto percebe os movimentos e

sons do corpo da mãe de maneira amortecida e difusa. É apenas quando a bolsa se rompe e seu

corpo entra em contato com as paredes do canal de nascimento que os sons e as vibrações são

percebidos diretamente, junto com as contrações periódicas que alternam estados de pressão e

liberação. Após o nascimento, conforme os movimentos espontâneos e globais se diferem pro-

gressivamente da conduta reflexiva, as formas iniciais do funcionamento psíquico seriam justa-

mente as estruturas de ritmos (PIAGET; INHELDER, 2003). Mesmo os reflexos, como a

sucção, dependeriam da estrutura rítmica, dado que conduzem de um estado inicial a um esta-

do final, recomeçando nessa mesma ordem, e já seriam esboços das primeiras regulações e re-

versibilidades.

Apesar de serem processos constantes no desenvolvimento humano, os ritmos não se

configuram de maneira  uniforme entre  todos indivíduos. Nos estudos de Boysson-Bardies

(1991) com a chupeta eletrônica, por exemplo, verificou-se que cada bebê possuía um ritmo de
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sucção pessoal, definido pela amplitude dos movimentos. Poderíamos encontrar aí a primeira

expressão de uma identidade rítmica (ALLIONE, 2007), que acompanhará o sujeito ao longo

da vida. Certamente, mesmo sendo uma característica quase instintiva, o ritmo se encontra

desde os primeiros momentos no contexto das interações com o mundo, estando assim sujeito

à ação das forças pulsionais e aos encontros com o outro, acompanhando a gênese da ideia de

tempo. De fato, como ressalta Goux (1999), 

A pulsão é essencialmente dinâmica, motora, [...] é uma capacidade para acionar a
motricidade, uma pressão definida como o fato de ir em direção a, de tender a, e que,
como um processo dinâmico marcado pela escansão rítmica de uma tensão e um re-
laxamento, engaja uma concepção genética do tempo, uma concepção da criação do
tempo (p. 78).

Quando analisadas em um nível  micro, as  interações entre bebês e seus cuidadores

apresentam um nível de organização temporal bastante complexo, facilmente identificável nas

trocas vocais  entre ambos (MALLOCH, 1999; TREVARTHEN, 1999). À medida que o

bebê se torna capaz de produzir e responder aos sons do seu par, por volta dos 2 ou 3 meses,

observa-se que as vocalizações dos adultos são periódicas, por um curto período de tempo, por

exemplo quando o nome, uma palavra ou um som é repetido várias vezes enquanto as alturas e

intensidades são ligeiramente moduladas. Essa ritmicidade é geralmente implícita e ressurge

diversas vezes durante a interação (GRATIER, 2007), sendo chamada por esses autores de

pulso. Foi justamente esse aspecto da comunicação entre bebês e seus cuidadores que deu ori-

gem ao conceito de musicalidade comunicativa, a partir da análise de Malloch das gravações

feitas por Trevarthen (1979) das interações entre Laura, de apenas seis semanas, e sua mãe.

Apesar de, na época, este último ter identificado que a mãe se aproximava da filha por meio de

sons imitativos, que eram modulados emocionalmente para provocar um intercâmbio expressi-

vo em um tempo compartilhado, algo mais chamou a atenção do ouvido musicalmente treina-

do do primeiro.

Conforme eu escutava, intrigado com o fluido leva e traz da comunicação e o discur-
so cadenciado da mãe enquanto ela conversava com seu bebê, comecei a bater meu
pé. Sou músico por formação, então estava muito acostumado a sentir automatica-
mente a batida enquanto escutava sons musicais […]. Eu substitui a fita e, de novo,
podia sentir uma ritmicidade distinta e um leva e traz melodioso nas provocações
gentis da mãe de Laura e as respostas vocais afinadas de Laura […]. Algumas sema-
nas mais tarde, enquanto descia as escadas para o laboratório principal de Colwyn, as
palavras “musicalidade comunicativa” vieram a minha mente como uma maneira de
descrever o que eu tinha escutado (TREVARTHEN; MALLOCH, 1999, p. 3-4).

Segundo Gratier (2007), os ciclos de apresentação daquilo que forma o familiar, o re-

corrente, o periódico, constituem um envelope rítmico para o bebê, similar ao envelope sonoro
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de Anzieu (1995). As repetições e variações da experiência forneceriam os primeiros indícios

do tempo, já que o reconhecimento, o retorno e a certeza do que foi experimentado antes toma

forma no horizonte do futuro. Nesses ritmos da intersubjetividade, o sentido se estabelece en-

tre o retorno do mesmo e as aparições da diferença, conduzindo os contatos emocionais no

quadro dos contornos de vitalidade e enriquecendo-os com o suspense e a expectativa. Nessa

precoce apreciação estética do tempo, bebês e cuidadores são verdadeiros artistas, e a interação

entre eles uma escultura temporal (GRATIER, 2007), nas quais são possíveis a antecipação e a

participação com um pulso isocrônico. 

Assim como vimos antes, sob uma perspectiva neurológica, as vocalizações, gestos e

movimentos nessas interações demonstram que o ritmo representa uma forma de coordenação

interpessoal do tempo (coordinated interpersonal timing) (BEEBE et al., 2000, JAFFE et al.,

2001). Essas evidências sugerem que a experiência individual do fluxo temporal, na verdade,

está  construída sobre interações  com outros. Aqui  novamente encontramos uma indicação

para compreender os efeitos terapêuticos da música, à medida em que facilitaria a construção

de um tempo compartilhado. Isso fica evidente no trabalho com Mathias pois, partindo da

percepção de sua dificuldade em acompanhar os movimentos dos demais de maneira sincroni-

zada, as intervenções puderam auxiliá-lo na regulação do ritmo, o que possivelmente tem um

impacto em suas relações sociais. Pois, quando o tempo é coordenado ao fazer música juntos,

defende Schutz (1976), produz-se uma quase-simultaneidade entre o fluxo subjetivo de cons-

ciência e a estrutura dinâmica do objeto temporal, de modo que a fronteira entre sujeito e ob-

jeto se afasta e dá lugar a uma experiência do “agora”. Como enfatiza Williams (1965), não se

trata de uma metáfora, mas de uma experiência real.

O ritmo é um meio de transmitir uma descrição da experiência, de tal modo que a
experiência é recriada na pessoa que o recebe, não meramente como uma “abstração”
ou uma “emoção”, mas como um efeito físico sobre o organismo – no sangue, na res-
piração, sobre os padrões físicos do cérebro (p. 41).

Se, por um lado, esse é justamente o sentido de estarmos afinados, como preconiza Schutz

(1976), isto é, de viver juntos ao longo do mesmo fluxo, envelhecer juntos enquanto dura o

processo musical, podemos deduzir, por outro, que esse é um dos aspectos principais responsá-

veis pelos efeitos terapêuticos da música.

Novamente, a incidência do ritmo na saúde não corresponde a uma metáfora, mas sim

a processos concretos do funcionamento psíquico. Como argumenta Jourdain (1997), a música

afeta os sintomas ao promover no cérebro um fluxo de informações e um nível de organização

acima do normal, ao mesmo tempo em que estimula e coordena as atividades cerebrais. De
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fato, como defende Padilha (2008), a música é capaz de regular o comportamento sensitivo e

motor, podendo o ritmo reduzir comportamentos estereotipados. Isso pode ser de peculiar im-

portância para as finalidades do tratamento, na medida em que, conforme autores como Cha-

varrias (2002), o sujeito com autismo seria “arrítmico por natureza” (p. 151). Oferecer-lhes um

ritmo, por si só, já seria então terapêutico, pois compensaria as falhas no desenvolvimento que

conduziram a essa condição. Igualmente, tal arritmia indicaria as dificuldades intersubjetivas

que essas crianças enfrentam, ressaltando os benefícios que a música pode trazer ao oferecer

um ritmo estruturado, que sirva de apoio à apreensão da sua própria realidade, bem como da

realidade exterior.

Uma das características das sessões da oficina de música é que na maior parte das ativi-

dades havia uma marcação definida do pulso, seja das canções ou dos jogos musicais. Essa situ-

ação se diferencia de uma orientação do dispositivo em função da improvisação, quando as in-

terações musicais são mais frequentemente caracterizadas por métricas livres ou pulsos instá-

veis. Um dos resultados, como pudemos verificar, é que as crianças acompanham as canções

marcando o seu pulso, não importa o instrumento que estivessem tocando (Fig. 7, 8, 10). Pos-

sivelmente, esse comportamento facilitaria o seu engajamento nas atividades, e lhes permitiria

compartilhar um momento com os demais com uma qualidade que não seria possível de outra

forma.

Isso pode ser válido até mesmo para casos severos da enfermidade. Por exemplo, ampli-

ando a noção de ritmo para um escopo mais amplo e extramusical, podemos acompanhar seus

efeitos em um caso de autismo, apresentado por Allione (2007). Como ela refere, tratava-se de

uma menina com um grave prejuízo social e da linguagem, que costumava permanecer imóvel

por longos períodos. Como que imitando uma estátua, ela um dia desapareceu atrás das corti-

nas da janela, o que foi interpretado pela autora como uma maneira de desaparecer do campo

do Outro, mas também como uma mensagem: estou aqui para que alguém me descubra. Sur-

giu ali a oportunidade de reproduzir o jogo tão frequente entre crianças pequenas, de aparecer

e desaparecer repetidamente, o que permitiu um dos primeiros contatos no contexto da terapia

e estabeleceu o caminho por onde seria possível avançar.

Nesse sentido, o ritmo favoreceu também a coesão do grupo, tendo um aparente im-

pacto na manutenção da disposição em roda. Para crianças que não podiam sustentar esse for-

mato de estar com o outro, como William e Camila, as músicas ritmadas favoreceram seu con-

tato, atraindo o primeiro para a roda (p. 52), e estabelecendo uma interação indireta da segun-
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da com os demais, na medida em que chacoalhava um instrumento no mesmo pulso em que

tocávamos, mesmo estando distante (p. 72). Isso contribuiu para que o grupo rapidamente ad-

quirisse uma familiaridade entre si, facilitando o processo terapêutico. 

Outro fator de relevância do ritmo para a clínica é que ele cria antecipação e predizibi-

lidade, e nesse sentido ele é um dos aspectos que criam o senso de narratividade. Ao ser com-

partilhado, o ritmo produz um pulso fundamental que orienta as interações, tornando as ações

futuras previsíveis. Ele estabelece assim uma estrutura de organização temporal que pode ser

benéfica para que indivíduos com autismo se engajem com os outros em uma sequência con-

trolada de acontecimentos, que não afete a sua necessidade de regularidade e preservação da

igualdade. Como mostra Schutz (1976), ao tocar juntos, cada músico 

deve levar em consideração o que o outro deve tocar em simultaneidade. Ele não
apenas deve interpretar a sua parte, a qual permanece necessariamente fragmentada,
mas também deve antecipar a interpretação do outro músico da sua – do Outro –
parte e, mais ainda, as antecipações do Outro da sua execução. A liberdade de cada
um de interpretar o pensamento do compositor está restringida pela liberdade dada
ao Outro. [...] Ambos compartilham não apenas a mesma durée interna na qual o
conteúdo da música executada se atualiza; cada um, simultaneamente, compartilha
em um presente vívido o fluxo de consciência do Outro em instantaneidade. Mesmo
se executadas sem intenção comunicativa, essas atividades são interpretadas por ele
como indicações do que o Outro vai fazer e, portanto, como sugestões e mesmo co-
mandos para seu próprio comportamento (p. 176).

Essa sincronização compartilhada do tempo interno de cada um é facilitada pela proxi-

midade e o contato visual. Porém, quando essa mediação direta é perdida, torna-se necessário

algum elemento comum que, por meio de uma ação no mundo exterior, traduza os eventos

musicais que ocorrem no tempo interno de cada músico em gestos expressivos à disposição de

todos. Essa função geralmente é desempenhada pelo regente da orquestra, que transpõe panto-

mimeticamente um pulso organizado a todos os instrumentistas, que, por sua vez, não necessi -

tam olhar entre si, já que por meio desse artifício compartilham um mesmo tempo. Na oficina,

o violão foi o instrumento que geralmente organizava o ritmo, já que o acompanhamento das

canções era feito de uma maneira estável, com pulsos definidos e estruturas harmônicas sim-

ples. Isso não impedia que canções com uma estrutura rítmica mais complexa, como “O pato

pateta”, estruturado em uma alternância de compassos binários e ternários, fossem incluídas no

repertório e gozassem de uma preferência pelas crianças. Mas, se comparado com as demais,

tratava-se de um caso isolado.

Por outro lado, essa foi uma das canções que permitiu uma série de intervenções basea-

das em outro fenômeno que teve saliência nas sessões e que está relacionado ao ritmo: as co-

das. Como demonstrado em nossas descrições, elas indicam o prazer e o interesse das crianças
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em brincar com a antecipação e a expectativa. Talvez esse momento de suspense fosse aquele

no qual elas mais se arriscavam, variando o tempo da espera e o conteúdo que encerrava a his -

tória, denotando também uma grande segurança. Como ressaltado por Barcellos (2009), as le-

tras das canções acentuam a sua familiaridade, previsibilidade e confortabilidade que, associa-

dos à base rítmica dos instrumentos, terminam por constituir uma espécie de “continente so-

noro/musical” (p. 50), o qual constituiria essa base segura.

O ritmo, por fim, pode ser pensando também na intersecção entre a voz e a fala, já que

tanto é um elemento da musicalidade da palavra cantada quanto um organizador do discurso

da palavra falada. Se dizemos, por exemplo, que a posição de uma vírgula altera um enunciado,

é porque o sentido do discurso depende do significado das palavras, mas também da disposição

de suas pausas e escansões. Essa dupla pertinência do ritmo, segundo Bernstein (1976), pode

ser a base de uma comparação entre a música e a linguagem: assim como o significado de uma

frase falada não resulta apenas das palavras, mas de como elas estão ordenadas, o sentido de

uma peça musical não deve ser encontrado nas notas e durações individuais, mas nas frases

musicais que transmitem informações expressivas sobre o modo como as notas estão conecta-

das. Na fala e na música, é a percepção de um ritmo que amalgama os componentes discretos,

e permite entender que os mesmos estão ligados em um nível maior de organização. 

Essa  dimensão  rítmica  como  fundamento  da  linguagem  foi  enfatizada  por  Freud

(1920/1996), na observação de seu neto de um ano e meio. Brincando com um carretel, o me-

nino atirava o objeto para fora de sua vista, proferindo simultaneamente um longo “o-o-o-o”,

para depois puxá-lo de volta, dizendo “da”, repetindo a jogada novamente. No acompanha-

mento cantado da brincadeira, Freud encontra uma incipiente construção da linguagem, en-

tendendo que a vogal “o” já continha em si o gérmen da palavra “fort” (“foi embora”). Como

sugere Allione (2007), o fort-da introduz a criança na linguagem por meio do som e da repeti-

ção, já que é rítmico e ritmante. Será esse o sentido da expressão “só se”, que Mathias escreve

de maneira reiterada na carta que me entrega (Fig. 29)? De qualquer modo, trata-se de uma

ideia complementar àquela apresentada logo antes, pensada em termos psicanalíticos por Goux

(1999): “O que une, entre corpo e linguagem, voz e texto, é a tensão pulsional do ritmo, sua ca-

dência de impulsos e repousos” (p. 91). Do mesmo modo que a pulsão une o psíquico e o so -

mático, o ritmo une o texto e a voz. Ele é, portanto, a energia da pulsão invocante.

O ritmo pode, como acompanhamos nesta seção, ser considerado a partir de uma série

de perspectivas, tanto musicais quanto extramusicais. Ainda que seja referido à maneira como
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reconhecemos figuras e padrões nas repetições e variações do som ao longo do tempo, pode-

mos apreendê-lo até mesmo nos processos vitais que moldam a relação do organismo com seu

meio. Já quando enquadrado no desenvolvimento infantil, vemos que uma ritmicidade incipi-

ente emerge desde as primeiras interações que o bebê estabelece com seus cuidadores, quando

o sentido de tempo é criado por meio do compartilhamento de um pulso e das experiências de

antecipação e expectativa. Esses aspectos são fundamentais para entender o modo como são

produzidos os efeitos terapêuticos da música. Contudo, para além das dinâmicas sonoras cole-

tivas decorrentes das canções, os aspectos rítmicos do trabalho terapêutico podem ser encon-

trados também em outras atividades e intervenções da oficina. Uma das formas interativas em

que isso ficou mais evidente foram nas danças e coreografias que realizamos, como discutire-

mos a seguir.

4.6. Corpo

Para discutir os aspectos do movimento corporal na oficina de música, é importante

considerar duas dimensões da clínica com crianças com autismo, a saber, a motricidade e o rit-

mo corporal. Como mencionado anteriormente, a música apresenta uma forte relação com o

movimento e a ação corporal, de modo que os gestos que a acompanham podem estar fora do

limite da consciência, como se estivessem concretamente ligados à própria música, e não só ao

indivíduo que os realiza. Esse vínculo pode ser observado em danças tradicionais, como o juju

da Nigéria (WATERMAN, 1991) ou as performances das cortes reais do Cambodja (SAM;

CAMPBELL, 1992), onde a coreografia não é considerada um ornamento ou extensão da

música. Da mesma forma, como ressalta Campbell (1998), essa mútua presença é observada

nos movimentos que as crianças podem fazer na presença da música: “balançar, saracotear, agi-

tar a cabeça, abanar os braços ou arrastar os pés, ou emitir qualquer um de uma variedade de

comportamentos rítmicos em seus corpos conforme cantam ou brincam, e podem ser levadas a

mover-se pela música ao vivo e mediada que as rodeia” (p. 189).

Segundo Fraisse, Oleron e Paillard (1953), esses são exemplos dos efeitos dinamogêni-

cos da música no corpo, resultado da excitação fisiológica que se produz de uma sequência re-

gular de eventos sonoros. Por maior que seja o esforço em escutar intelectualmente, de uma
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maneira supostamente desvinculada do corpo, existe uma tendência humana a marcar de uma

forma motora o pulso das estruturas expressivas percebidas no tempo, já que os níveis de ener-

gia muscular oscilam de acordo com a frequência da fonte sonora, e o organismo responde de

alguma forma, ainda que involuntariamente. Esse fenômeno não só explica porque crianças

com uma coordenação muscular pobre podem ter dificuldades no estudo da música (WIL-

LOUR, 1969), como fica evidente em métodos que têm no ato de sentir a música no próprio

corpo o núcleo de sua proposta pedagógica (JAQUES-DALCROZE, 1945).

No entanto, não podemos reduzir a experiência musical no corpo a um simples reflexo

motor condicionado a um estímulo sonoro. Como lembra Delalande (2003), existe necessaria-

mente um componente cognitivo, já que a dança supõe uma operação mais complexa a partir

da antecipação das pulsações seguintes para permitir a resposta sincronizada do gesto. Uma

outra crítica apresentada por esse autor é a de que, apesar de concordar que o corpo seria o lu -

gar fundamental da experiência musical, a ideia de que o ritmo musical enquanto pura repeti-

ção regular seja responsável pela indução de movimento é infundada, fruto de uma concepção

grosseira da noção de ritmo, já apresentada na seção anterior. No entanto, se acompanhamos a

evolução da dança no desenvolvimento da criança, vemos que ela parte das experiências sensó-

rio-motoras e inclui as primeiras explorações de fontes sonoras e com os sons da boca. Trata-se

de ações que ainda carecem de ritmo, são simplesmente gestos (DELALANDE, 2003). Po-

rém, é justamente o gesto que permanece ao longo da vida como forma de desenhar o som, de

criá-lo e controlá-lo. Mais que na repetição, é no gesto que a fisicalidade do corpo e da onda

sonora se encontram: no golpear com as mãos, soprar com a boca, friccionar, esfregar ou atritar

os materiais, etc.

De acordo com Delalande (2003), ao longo do primeiro ano de vida, conforme se de-

senvolve a tonicidade muscular e o bebê começa a controlar de maneira mais e mais precisa os

movimentos do corpo, a música estimula o balançar, ainda que a sincronização entre os dois

apareça apenas por volta dos quatro anos. Para esse autor, a sensação que a criança tem ao ser

embalada provoca prazer porque, possivelmente, reproduz o balanço experimentado enquanto

flutuava no líquido amniótico do útero em função do caminhar da mãe. Outra hipótese seria

que o balanço excita os canais semicirculares do aparelho vestibular, fazendo agitar suavemente

os líquidos que preenchem esses tubos ósseos, envolvidos tanto na audição quanto na manu-

tenção do equilíbrio. O fato é que balançar o bebê segue sendo uma das técnicas mais usadas

para acalmá-los, e esse será um gesto que a criança buscará repetir de distintas formas, nos
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brinquedos infantis como balanço, gira gira, trepa trepa e gangorra, assim como na dança. Por

outro lado, problemas no desenvolvimento podem levar a um atraso ou redução do comporta-

mento de balançar-se, ou a sua persistência na forma de uma estereotipia com a função de

auto-estimulação, como é frequente no caso do autismo.

Outros problemas com essa população são os comprometimentos na postura e na con-

duta motora. Alguns estudos indicam que a criança com autismo pode aprender a rolar, enga-

tinhar e andar, mas esses movimentos podem ser pobres em qualidade (WING, 1996). Na

medida em que ela cresce, essas diferenças no desenvolvimento motor implicam em problemas

no equilíbrio e nas reações de endireitamento (mover o corpo para manter a posição vertical),

reações de proteção (utilizar a mão para apoiar-se ao cair) ou nas estratégias de movimento

(coordenação dos membros, controle da respiração e da flexibilidade) (VILENSKY; DAMA-

SIO; MAURER, 1981). Podemos pensar que a postura de sentar-se com as pernas dobradas

para trás em W, apresentada por Mathias, seria um indício dessa condição, já que se trata de

um modo de equilíbrio útil nas fases iniciais do desenvolvimento, mas que depois deveria ser

substituído por outras formas, como as pernas cruzadas adiante. Da mesma forma, chama a

atenção como no final da coreografia de Cocoricó (Fig. 27), enquanto todos terminam com os

joelhos flexionados, Mathias estica as pernas, cruzando os braços sobre o peito. De acordo com

Smith (2000), existe uma controvérsia se a posição em W seria deletéria ou atrasaria a remo-

delação natural da anteversão femoral, já que alguns pacientes com essa condição ortopédica

costumam persistir nessa postura, na medida em que ela compensaria uma torção tibial externa

e resultaria em um ângulo de pé normal. Infelizmente não temos informações sobre Mathias

que permitam contribuir a essa discussão.

Os aspectos rítmicos do movimento corporal também são afetados no autismo confor-

me indicam os resultados de uma análise comparativa feita por CONDON (1975) de filmes

de 25 crianças, com autismo ou com problemas menores de leitura. Após apresentar um estí-

mulo sonoro, esse pesquisador notou que os sujeitos do primeiro grupo pareciam responder ao

som não apenas quando ele realmente ocorria, mas uma segunda vez, após um intervalo que

variava entre uma fração de segundo e um segundo. Em uma tentativa de replicar esse experi-

mento, Oxman, Webster e Konstantareas (1978) não encontraram evidências do fenômeno das

múltiplas respostas. No entanto, apesar de não validar a hipótese, eles confirmaram a noção de

uma organização de resposta dessincronizada ou desajeitada (dyssynchronous, or awkward,

response organization) de crianças autistas, se comparada com os movimentos corporais suaves
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e encadeados daquelas com desenvolvimento típico.

Da mesma forma, ao analisar vídeos de gêmeas de 11 meses, uma das quais se tornou

autista no segundo ano, Trevarthen e Daniel (2005), encontraram evidências de que as mudan-

ças em sua atenção, tônus muscular, iniciativa e emoções reduziram seu controle prospectivo de

movimentos e suas antecipações, se comparada com a irmã. Nas brincadeiras, ela apresentava

um comportamento social assincrônico (asynchronous social behaviour) em relação ao pai, o

que frustrou seus esforços em ajudá-la a andar, compartilhar brinquedos ou brincar, e confun-

diu suas antecipações, resultando em uma atenção mútua e atividade conjunta reduzidas. Na

análise do vídeo de uma “brincadeira de monstro”, em que o pai se aproxima fazendo ruídos

até atacar a barriga das meninas, a gêmea que não desenvolveu o autismo se engaja na brinca-

deira em sincronia e com uma reciprocidade cíclica de expressões, resultando em um evento

social e intersubjetivo produzido por intenções compartilhadas. Para a outra irmã, a sequência

não é realmente uma interação de reciprocidade mútua, ou seja, não é uma verdadeira brinca-

deira.

Intervenções orientadas à desorganização rítmica de algumas crianças produziram mu-

danças significativas no modo como elas interagiam com as demais nas coreografias. O caso de

Mathias é emblemático, sobretudo com relação aos intervalos entre a execução de seus gestos e

os dos demais, como pudemos verificar nos passos de uma ciranda (Fig. 25). O atraso nos mo-

vimentos é algo que caracteriza as performances de Mathias, em contraste, por exemplo, com a

maneira sincronizada com que Pablo realiza os movimentos da canção “A dona aranha”, junto

com Beatriz (Fig. 15).

A dificuldade de Mathias em acompanhar o ritmo do outro fica evidente quando anali-

samos a coreografia da canção “Cocoricó” (Fig. 27). Podemos perceber que a condução dos

passos é feita exclusivamente por Pablo, que põe os membros de Mathias em movimento. As-

sim como na brincadeira da gêmea com autismo analisada por Trevarthen e Daniel (2005), em

que a ausência de reforçamentos sociais e regulados afeta o estilo de interação do pai, que a es-

timula repetidamente na tentativa de envolvê-la, os esforços de Pablo produzem apenas gestos

truncados e desajeitados, em contraste com a sincronia com a qual dançam Sofia e Thales. Em

última instância, não se trata de uma dança como uma ação intersubjetiva compartilhada. E

talvez seja esse o motivo que faz Pablo abandonar o seu par e juntar-se à outra dupla.

De qualquer modo, um avanço pôde ser identificado nesse sentido. Se compararmos

essa situação com a tentativa de reproduzir a coreografia de Sofia (Fig. 24, 25), vemos que a di-
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ficuldade em imitar os gestos simetricamente e em sincronizar os movimentos são obstáculos

para estabelecer um verdadeiro engajamento nos gestos do outro, e que muitas vezes Mathias

apenas observa os passos dos demais. Certamente, a proposta de Sofia era bastante mais com-

plicada que a minha de dançar livremente ao som da música, o que constituiu um fator de

complexidade adicional. No entanto, podemos entender o desenvolvimento da expressão ges-

tual de Mathias nesse segundo momento dentro do quadro da melhora qualitativa de suas in-

terações sociais.

Como consequência, a partir dos benefícios que a expressão corporal pode oferecer, in-

tervenções podem ser estabelecidas em função dos objetivos do tratamento. A literatura indica

que a dança pode ser usada como um recurso para reconfigurar a conduta corporal (DENO-

RA, 2003), para desenvolver a atividade motora grossa rítmica, a locomoção, a psicomotricida-

de de movimentos livres e estruturados (PADILHA, 2008), mas também para aprimorar a

atenção e memória, a capacidade de expressão, a capacidade rítmica e a orientação espaço-

temporal (LEINIG, 2008).

Um outro aspecto que pode ser pensado nessa mesma linha da organização corporal foi

o modo como os participantes tocavam seus instrumentos. Como acompanhamos nos estudos

de caso, sempre houve uma ênfase na escolha dos instrumentos, e mesmo quando alguém não

tinha – ou não queria ter – um deles em mãos, sugeríamos que fossem usados os pés, a voz ou

qualquer outro objeto que estivesse próximo. Segundo Padilha (2008), tocar instrumentos é

um comportamento tangível e estruturado que aumenta a atenção, incrementa a coordenação

motora fina e grossa e a coordenação entre o olho e a mão, melhorando a percepção auditiva,

visual e tátil. Igualmente, incide sobre as habilidades sociais, aumentando a participação e a co-

esão do grupo, além de auxiliar na expressão de emoções. Esse argumento é corroborado por

Benenzon (1988), para quem a importância dos instrumentos musicais como objetos interme-

diários decorre da abertura de novos canais de comunicação, podendo transformar-se tanto em

objetos de identificação como de projeção.

Por sua forma, o instrumento exige que adaptemos nossa postura e nossos gestos para

poder extrair dele um som desejado. Um exemplo é quando William precisa modular a pressão

de seu sopro na flauta para obter tanto sons fortes quanto fracos (Fig. 14). Por ser um objeto

material, o instrumento também oferece resistência ao corpo que o toca, abrindo todo um ou-

tro campo de intervenções terapêuticas em torno à sensibilidade do tato, o uso de texturas e as

distintas forças aplicadas. Uma das maneiras de fortalecer a voz e a expressão de Pablo, como
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vimos, era que ele tocasse com força o tambor, pronunciando as sílabas do instrumento a cada

golpe (p. 69). Isso inevitavelmente fazia com que a sua voz também adquirisse essa característi-

ca, tornando-se muito mais audível, o que sugere que intervenções baseadas na sobreposição de

uma ação sobre a outra podem ser efetivas, dada a possibilidade de apoio apresentada pela pul-

são (FREUD, 1905/1976).

Nessa chave, podemos entender que os movimentos do corpo na música – sejam eles

elementos de uma dança e coreografia, ou mesmo uma postura ou uma maneira de tocar dife-

rentes – dizem respeito a uma forma específica de experimentá-lo. Mas, longe de ser uma ex-

periência solitária, novamente encontramos aqui a incidência da alteridade, na medida em que

o engajamento nos gestos do outro promove interações sociais baseadas na comunicação e co-

ordenação de movimentos. Esse processo está presente não só na imitação que Pablo faz dos

meus gestos com os braços representando a boca do jacaré (Fig. 20), mas também nas coreo-

grafias de roda, que, no entender de Leinig (2008), têm como principal objetivo a socialização.

De fato, dar as mãos estabelece um contato mais próximo, de modo que as figuras de roda po-

dem oferecer uma intervenção inclusiva mesmo a sujeitos que preferem manter-se à margem

do grupo, como no caso de Camila (p. 74-75). Da mesma forma, elas podem também ser uma

maneira de estimular o ajuste da velocidade, direção e intensidade dos movimentos próprios

aos dos demais, como ocorreu com William naquela mesma sessão. Atividades baseadas na

dança, portanto, podem oferecer um envelope corporal da experiência, o que possivelmente é

benéfico a essas crianças

Assim, apesar da sugestão de que a dança seja considerada em conexão direta com a

música, sem requerer um controle consciente por parte do sujeito, muitas vezes vemos que a

expressão musical requer que o indivíduo ajuste os gestos do corpo às qualidades formais do

som. Segundo DeNora (2003), essa exterioridade da música ocorre com todo tipo de material

e objeto, e justamente por esse motivo ela é constitutiva do social, na medida em que elemen-

tos extramusicais tomam forma em relação à música. No caso dos movimentos corporais, isso

ocorre quando nos movemos de maneiras orientadas aos ritmos da música, por exemplo, ao

marchar junto de um ritmo binário.

Pode-se dizer que a música “proporciona” o movimento na medida em que é percebi-
da como perfis de tipos específicos de movimento (por exemplo, andamentos, níveis
de energia, estilos de movimento) e os mesmos são colocados em prática na medida
em que os atores executam seus movimentos corporais em função das suas proprie-
dades (p. 47).

O movimento rítmico das crianças pode, portanto, e em concordância com Campbell
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(1998), ser indicador do que elas estão escutando ou prestando atenção, ou mesmo no que es-

tão pensando. Elas podem estar envolvidas em uma atividade, porém batendo os pés na pulsa-

ção de uma música que venha de fora, por exemplo. Todas essas são marcas da incidência que a

música exerce sobre nós, e mostram que o corpo é o lugar privilegiado para essa apropriação.

Mais que isso, elas são a prova de que a música é capaz de reestruturar as dimensões da nossa

experiência corporal, e que a dança é um modo de comemorar essa possibilidade. Como afirma

Didier-Weill (1997b),

o que põe o sujeito em movimento, na dança, sem que ele tenha, para isso, de fazer
esforços, deve-se ao fato de que o deslocamento no qual ele se lança arranca-o de um
lugar onde ele não pode mais ficar: ele não o pode mais porque, a partir do momento
em que soa a música, o novo lugar onde ele se encontra situado cessa de estar limita-
do pela orientação espaço-temporal que recebia da lei simbólica, para adquirir subi-
tamente a característica de um lugar habitado pela amplidão do ilimitado (p. 240).

E na experiência desse puro ilimitado, que não é acessível à captura, posse ou conheci-

mento, mas que se traduz na descoberta de um outro corpo, com novos gestos e encontros com

o corpo do outro, está o núcleo das possibilidades que a música pode oferecer quando empre-

gada com fins terapêuticos: “Dançando esse puro excesso que é o ilimitado, o sujeito descobre

o que ele não é: cessa de ser limitado pela lei especular (torna-se invisível), cessa de ser limita-

do pela lei da gravidade (torna-se imaterial), cessa de ser limitado pelo interdito simbólico

(torna-se inaudito)” (idem, p. 241), encontrando ali as condições para tornar-se outro.

Postura, gesto e ritmo corporal são, portanto, aspectos que orientam a condução das in-

tervenções que buscam incidir em aspectos da expressão corporal dos participantes. Um outro

elemento importante que também é trabalhado clinicamente durante as danças e coreografias,

a imitação, aproxima-se desses aspectos, na medida em que se refere também à dinâmica de

coordenação dos movimentos do corpo. Um aprofundamento nessa questão será realizado na

próxima seção.

4.7. Imitação

O conceito de imitação é geralmente referido na teoria musical como a representação

sonora de objetos em uma peça. Em nossa prática, por exemplo, essa acepção poderia ser iden-
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tificada nas diversas onomatopeias presentes nas sessões da oficina. Trata-se de um recurso que

pode ser usado para tornar as improvisações emocionalmente envolventes e provocar um in-

tenso engajamento entre os participantes, tal como ocorreu com a “Música assustadora” (Fig.

12), a “Música da ilha do Medonho” (p. 50-51) e o passeio com Camila (p. 73-74). No entanto,

uma outra forma chamativa de imitação podia ser identificada em nossas atividades, quando

um indivíduo se apropriava de um gesto de outra pessoa para torná-lo próprio, demonstrando

uma conexão em um nível intersubjetivo. 

A imitação intersubjetiva foi, portanto, um fenômeno frequentemente observado nas

interações entre os participantes. Ela podia aparecer como uma imitação direta, no sentido que

as crianças estavam evidentemente compartilhando uma experiência juntos, mas também em

outros momentos em que isso não era tão claro. Ao acompanhar os registros audiovisuais, ve-

mos que em algumas oportunidades, por exemplo, Mathias deixa de tocar o xilofone suave-

mente e com precisão e passa a golpeá-lo desajeitadamente com violência imediatamente após

William golpear um brinquedo contra a mesa, o que produz um som forte. Apesar de este não

estar no campo de visão do outro, e nem mesmo em sua proximidade física, o som produz en-

tre eles algum tipo de contágio, e modula a forma com que o segundo toca o seu instrumento

(p. 30). 

Esse fenômeno de imitação indireta também me chamava a atenção nas atividades de

improvisação que desenvolvia no Lugar de Vida. Em algumas situações, crianças que ocupa-

vam distintos lugares da sala, tocando seus instrumentos de maneira alheia às demais, por al-

guns instantes compartilhavam um mesmo gesto, pulso ou intensidade, entrando em uma sin-

cronia e harmonia pela via do som. Inconscientemente, a música invadia seus supostos isola-

mentos, fazendo-as negociar uma produção sonora compartilhada. Essa possibilidade de dei-

xar-se afetar por meio do som torna ainda mais claro o papel que a música pode exercer na clí -

nica dos distúrbios do desenvolvimento, fazendo a presença do outro possível mesmo ali onde

ele não está e não poderia ser tolerado.

Seguramente, a imitação é um dos elementos fundamentais nas interações humanas.

Com ela, é possível a comunicação por meio de formas expressivas baseadas no corpo, tanto

voluntárias quanto involuntárias, em sincronia com as expressões faciais, vocalizações, posturas

e movimentos de outra pessoa (GIBBS, 2010). De fato, a capacidade para imitar um outro

pode ser encontrada desde o início das interações sociais, e está ligada aos primeiros exercícios

de musicalidade comunicativa. Meltzoff e Moore (1977), por exemplo, encontraram imitações
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da protusão da língua em bebês de 12 a 21 dias, e mostraram que eles não confundem as partes

do corpo que são apresentadas. Nagy e Molnar (2004) também demonstraram essa mesma ha-

bilidade, porém em bebês de 3 a 54 horas de vida. Nesse estudo, no entanto, uma análise psico-

fisiológica revelou que a imitação era acompanhada de uma segunda repetição do gesto, mo-

mentos depois, porém desprovida do aumento dos batimentos cardíacos que acompanhava a

primeira imitação. Isso foi interpretado como uma tentativa do recém-nascido de provocar

uma resposta imitativa no outro, tomando a iniciativa da interação, o que levou os pesquisado-

res a conceber uma nova definição para nossa espécie; homo imitans, homo provocans. A co-

municação mimética, portanto, pode ser uma das primeiras formas de interação social, aquela

que dá início aos demais processos que culminarão na entrada do sujeito na cultura. Como

afirma Taussig (1993), a imitação é “a natureza que a cultura usa para criar uma segunda natu-

reza” (p. xiii).

Outra linha de pesquisa envolvendo a questão da imitação intersubjetiva postula que

esse fenômeno depende da ação de neurônios espelho, que disparam quando a ação é executa-

da, mas  também quando  a  mesma ação  é  percebida  sendo  realizada  por  outro  indivíduo

(GALLESE et al., 1996; RIZZOLATTI et al., 1996). Em outras palavras, a observação da

ação mostrou-se capaz de suscitar a mesma ativação neuronal que a própria execução da ação,

o que implica um paradigma distinto para a compreensão das relações sociais. Como ressaltam

Sampaio, Leme e Lerner (2011) essa descoberta indica que o funcionamento psíquico é, em

grande parte, imprescindivelmente social, fundado no entendimento direto e implícito  das

ações, emoções e sensações do outro. 

A partir dessa perspectiva, uma série de fenômenos intersubjetivos que ocorrem na prá-

tica musical podem ser entendidos como relações entre a execução de ações e a observação

dessas mesmas ações sendo executadas pelos demais. De fato, fazer música envolve movimen-

tos como bater palmas, tocar instrumentos e cantar, mas também desperta em quem ouve a

tendência a mover-se, seja dançando, batendo os pés, marchando, etc. Segundo Overy e Mol-

nar-Szakacs (2009), isso significa que a música é percebida mais que como um simples sinal

auditivo ou sequências intencionais de atos motores, pois inclui algum nível de compartilha-

mento e participação da experiência musical do outro. Em certo sentido, e de maneira incons-

ciente, sabemos implicitamente não apenas o que a música é, mas como é produzi-la, sentimos

o musicar do outro como se fosse o nosso, e vivemos essa experiência como se costuma dizer,

em nossa “própria pele”. Essa proposição pode ser pensada em complementaridade à discussão
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sobre os processos de transmutação subjetiva a partir da alteridade apresentados anteriormen-

te, justificando os efeitos terapêuticos da música intrapsiquicamente.

Já no nível intersubjetivo, considerações análogas são igualmente possíveis, dado que as

interações musicais “envolvem imitação, aprendizagem, entendimento compartilhado e previ-

são e podem encorajar o contato visual, sorrisos, risadas e construção de vínculos, enquanto

também permitem liderança, competição e expressão individual – todas elas poderosas experi-

ências de aprendizagem social” (idem, p. 489). Consequentemente, esses autores formulam a

hipótese de que imitação, sincronização e  experiência  compartilhada podem ser  elementos

chave no uso clínico da música, tal como acompanhamos ao longo das sessões da oficina. 

Se acompanharmos as dificuldades experimentadas por crianças com autismo com re-

lação à imitação intersubjetiva, essa ideia pode ser particularmente útil. Elas podem apresentar

um atraso no surgimento das primeiras imitações, sendo que algumas, com maior gravidade,

imitarão muito pouco os demais (WING, 1996), ainda que a imitação da manipulação de ob-

jetos possa, no entanto, ser menos prejudicada que a de movimentos e gestos corporais expres-

sivos (HEIMANN et al., 1992). A existência ou não de comportamentos imitativos pode,

como resultado, ser empregada como um critério diagnóstico, possibilidade que foi suscitada

primeiramente por Kanner (1943). Para Stone et al. (1990), a imitação pode servir para dife-

renciar o autismo de outros transtornos comunicativos e do retardo mental. Nesse sentido, po-

demos entender algumas das dificuldades apresentadas por Mathias em imitar os movimentos

dos demais em diversos momentos das sessões, como a coreografia do motivo do filme Tuba-

rão (Fig. 26) e a dança caipira (Fig. 24). Nesse último caso, fica evidente o quanto é difícil para

ele imitar a flexão do joelho, invertendo-a de acordo com seu ponto de vista, tal como havia

sido percebido em crianças com autismo por Ohta (1987). 

Essas  dificuldades, contudo, não impedem que Camila  e  Mathias  usem a imitação

como uma forma de comunicação e interação ao longo de uma improvisação na qual o gesto

de Mathias de inclinar o pau de chuva é imitado por Camila com um chocalho (Fig. 21, 22).

Ainda assim, a frequência e a qualidade do comportamentos imitativos de Pablo podem resul-

tar em um diagnóstico diferencial, já que os mesmos indicam uma riqueza intersubjetiva se

comparado às demais crianças. Por vezes, suas imitações dos gestos ultrapassavam o que cor-

respondia à coreografia em questão, incluindo a incorporação de gestos sutis, mais ligados à

maneira pessoal de executar o movimento que ao gesto em si (Fig. 18). 

Nesse quesito, Pablo difere daquilo que poderia ser esperado de uma criança com autis-
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mo. Mesmo no caso de uma insistência no diagnóstico, ele deveria que ser incluído em uma

das pontas mais brandas do espectro. De fato, suas imitações são repletas daquilo que Hobson

e Lee (1999) apontaram como o déficit central da síndrome com relação à imitação. Com ex-

perimentos em que se pedia que as crianças reproduzissem tarefas executadas de uma maneira

“dura” ou “suave”, eles verificaram que a dificuldade não era em imitar as ações, mas sim o

modo como o experimentador as executava, isto é, seu estilo. Esse aspecto está menos ligado à

finalidade da ação que aos afetos de vitalidade e a atitude que caracterizam o movimento, indi-

cando que o problema não está vinculado à imitação, mas a um aspecto da vida psíquica ao

qual a imitação está intimamente relacionada: a capacidade de identificar-se com o outro. Essa

distinção foi feita por Freud (1921/1996), em cuja teoria do eu considerava que “um caminho

por via da imitação, conduz da identificação à empatia, isto é, à compreensão do mecanismo

pelo qual ficamos capacitados para assumir qualquer atitude em relação à vida mental” (p. 139).

Segundo Hobson e Lee (1999), é a capacidade de identificação que está prejudicada no autis-

mo, isto é, não apenas perceber, mas também assumir a qualidade expressiva do comportamen-

to do outro. 

Os fenômenos de imitação identificados, portanto, podem ser divididos entre imitações

musicais e intersubjetivas, estas últimas compostas por imitações diretas e indiretas. Todas elas

indicam que a imitação é um dos processos mais elementares do funcionamento psíquico com

relação à capacidade de representação e ao laço social, cujos fundamentos podem ser encontra-

dos no funcionamento neurológico e nos processos comunicativos verificados desde o início da

vida. As questões suscitadas pelo conceito de imitação, no entanto, só podem ser completa-

mente elucidadas se complementadas por uma discussão a respeito da identidade e, no nosso

caso, da identidade sonora – como havíamos proposto no início desta investigação –, as quais

receberão uma atenção maior a seguir.

4.8. Identidade

Para concluir esta discussão, apresentamos um último grupo de ideias que giram em

torno do conceito de identidade e do modo como processos de identificação incidem sobre o

funcionamento da oficina de música. Inicialmente, indicamos as origens do termo na filosofia,
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buscando para ele uma definição mais precisa, especialmente no que concerne à noção de

identidade pessoal. Em seguida, apresentamos uma variante do conceito, fundada especifica-

mente no campo da linguagem e sua função narrativa, para logo desenvolver o tema tal como

aparece no desenvolvimento infantil e na música. Por fim, apresentamos a relevância desses

achados para a clínica, discutindo também a relevância que intervenções baseadas no uso da

música podem apresentar no estabelecimento de regras.

A identidade é um conceito fundamental na história da filosofia, e encontra um ponto

de inflexão na obra de John Locke (1690/2016), de cujas proposições nos valeremos para es-

clarecê-lo. Esse autor parte de uma ideia geral de identidade como algo que se opõe à diversi-

dade, ou seja, que se refere ao idêntico e à constância, àquilo que indica que uma coisa que

existe no tempo e no espaço é ela mesma, e não outra, mesmo que sofra algum tipo de mudan-

ça. Uma árvore que cresceu de uma semente é sempre a mesma árvore, ainda que sua massa de

matéria varie, dado que nas diversas etapas de desenvolvimento encontramos uma única orga-

nização de suas partes, o que garante a continuidade de sua vida, mas também permite dizer

que se trata de uma só árvore. Isso também ocorre com um cavalo e um ser humano, mais gor-

dos, mais magros, serão sempre o mesmo cavalo e o mesmo homem. 

O avanço que Locke (1690/2016) imprime a essa discussão é a introdução do conceito

de identidade pessoal, a partir da associação entre a ideia de identidade e a de pessoa, que pas-

sa a ser definida como “um ser pensante e inteligente, que possui razão e reflexão, e pode con-

siderar-se a si mesmo como tal, a mesma coisa pensante em diferentes tempos e lugares”. Sur-

ge nessa definição uma significação mais precisa de identidade, diferente da identidade física,

porque inclui aspectos psicológicos como consciência, memória, inteligência e reflexão, mas

também uma nova perspectiva: importa agora que esse ser possa reconhecer-se a si mesmo

como tal, e não apenas que esse reconhecimento seja externo. As implicações dessa virada são

fundamentais para compreender o estatuto do homem da modernidade até hoje, pois a identi-

dade pessoal ultrapassa as mudanças morfológicas do corpo biológico e as variações morais do

sujeito ético, colocando em cena uma instância psíquica consciente que integra, pela via da

memória, as ações e pensamentos por vezes incongruentes de um indivíduo, possuidor de uma

história, autonomia e responsabilidades.

De fato, tal como apontam Richter e Song (2005), grande parte da ideologia ocidental

sobre o indivíduo repousa no pressuposto de que cada pessoa possui uma “identidade” distinta

da de todos os outros, e que portanto é diferente da noção de um homem genérico, ou mesmo
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da de humanidade. Essa imagem se concretizaria na cédula de identidade, documento nos qual

se registram as informações que permitem identificar um indivíduo. Desse modo, além de seus

aspectos cognitivos, como memória e reflexividade, a identidade possui também componentes

sociais – como o pertencimento a um grupo de identificação – e culturais e políticos – como

nome, reputação, identidade jurídica, individualismo, ideal cultural, etc. Por ser historicamente

localizado, esses autores afirmam que se trataria de um conceito de difícil tradução e compre-

ensão para outras sociedades, sobretudo aquelas fundadas nos princípios da vida comunitária e

da preponderância do social sobre o eu.

Para Ricoeur (1991, 1992), no entanto, existe um conceito dinâmico de identidade que

conciliaria as mesmas categorias que Locke tomou como contrárias, ou seja, identidade e di-

versidade. Trata-se da identidade narrativa, à qual um sujeito ou uma comunidade acedem por

mediação da função narrativa da linguagem. Como define esse autor, a pessoa

entendida como um personagem de uma história, não é uma entidade distinta de
suas “experiências”. Muito pelo contrário: a pessoa compartilha a condição da identi-
dade dinâmica peculiar à história contada. A narrativa constrói a identidade do per-
sonagem, o que pode ser chamado de sua identidade narrativa, na construção daquela
da história contada. É a identidade da história que faz a identidade do personagem
(p. 147-148).

Assim como na perspectiva de Bruner (1991, 2004) apresentada anteriormente, pode-

mos equacionar a vida do sujeito com a sua história, ou as histórias que conta sobre si. E a

identidade pessoal, nesse sentido, torna-se o produto dessa narração, não no sentido de uma

realidade histórica, mas psíquica (FREUD, 1914/1996b), da permanência e constância da pes-

soa frente a história das suas mudanças. Apoiada na função narrativa, a identidade pessoal pas-

sa a ser uma construção, não só a partir da memória e da reflexão, mas das vicissitudes da lin-

guagem, em uma verdadeira poética de si. Na oficina de música, esse processo pôde ser identi-

ficado nas várias vezes em que as crianças se identificavam com os personagens das histórias,

aproveitando os enredos para se apropriar ou sustentar narrativas de si. Essa associação podia

explícita, no sentido do uso do pronome pessoal, mas outras vezes surgia sob a forma de metá-

foras, enquanto que em outras ainda era reconhecida a partir da nossa interpretação. Duas ce-

nas de Pablo nas sessões ilustram esse argumento: a primeira quando, sob a figura do “caçador”

de jacarés, ele assume a força e a coragem para matar o monstro assustador (Fig. 20); e a se-

gunda, quando a história do rato ladrão desprende toda uma sequência na qual Pablo narra

seus conflitos familiares na representação da família de roedores (p. 69).

Esses exemplos evidenciam um aspecto que é enfatizado por Ricoeur (1992) na teoria
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da identidade narrativa: o papel que a alteridade desempenha na construção da identidade pes-

soal, na medida em que ela representa o campo da diversidade que se entrecruza com a identi-

dade na operação narrativa. Outros são o “caçador” e o rato, aquilo que não sou, mas que ao

mesmo tempo passo a ser para me tornar aquilo que sou. Portanto, a identidade envolve uma

dialética entre o eu e o outro, uma “espécie de alteridade que não é (ou não é apenas) o resulta -

do da comparação (...), alteridade de um tipo que pode ser constitutiva da individualidade

como  tal” (p.  3),  e  que  encontra  sua  expressão  mais  radical  na  máxima  de  Rimbaud

(1871/2006): “EU é um outro” (p. 155).

Se a questão da participação do outro é crucial na definição da identidade pessoal, isso

ocorre porque, como veremos, esse processo está presente no desenvolvimento da criança desde

os seus primeiros momentos. Desde essa perspectiva, os aspectos da alteridade participam da

determinação  inconsciente  do  psiquismo por  meio  do  processo  de  identificação. Segundo

Roudinesco e Plon (1998), a identificação é o “processo central pelo qual o sujeito se constitui

e se transforma, assimilando ou se apropriando, em momentos-chave de sua evolução, dos as-

pectos, atributos ou traços dos seres humanos que o cercam” (p. 363). Trata-se de um processo

que opera antes mesmo que o bebê possa realmente escolher as suas figuras de identificação.

Nesse nível estão localizados, por exemplo, os nomes e sobrenomes, que geralmente já são defi-

nidos antes mesmo do nascimento. Como lembra Mezan (1986), logo após o nascimento, fi-

guras de identificação são oferecidas ao bebê sob a forma dos enunciados de filiação de seus

cuidadores, tais como “Meu bebê” e “Meu filho”, ou aqueles que buscam inscrever o pequeno

sujeito em uma rede discursiva investida pelo desejo dos outros: “Você é lindo”, “Você é o futu-

ro médico”, etc. Depois, surgirão as primeiras identificações com os cuidadores, que se tornam

os objetos de amor do bebê. Essas identificações precoces têm um papel fundamental para que

marcos do desenvolvimento da criança sejam atingidos, não apenas com relação às habilidades

sociais, mas para a organização psíquica de forma integral, já que o processo identificatório

forneceria as bases para a formação do eu. Como sintetiza Freud (1923/1976), o “caráter do eu

é um precipitado de catexias objetais abandonadas e ele contém a história dessas escolhas de

objeto” (p. 43-44). E assim progressivamente, com a crescente expansão do círculo social da

criança, novas relações de identificação se estabelecem com pares, adultos, autoridades, insti-

tuições, etc., implicando transformações concomitantes no psiquismo. 

Como apresentado na seção anterior, a noção de identificação também é importante na

concepção de Hobson (2002), para quem identificar-se é assumir o ponto de vista do outro, a
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partir das ações e sentimentos expressados por ele. Em um primeiro momento, os bebês seriam

capazes de coordenar suas experiências subjetivas com as de suas mães ou outros cuidadores.

Em uma segunda etapa, as crianças passariam a se identificar com as atitudes dos outros e

conseguiriam assumir sua postura emocional com relação a algo, sem perder a dimensão de

seus próprios sentimentos e ações, a partir de sua própria perspectiva. O pensamento, portanto,

emergiria dessas repetidas experiências de aproximação e distanciamento entre instâncias psí-

quicas distintas com relação a objetos e eventos, sintetizando as diversas perspectivas possíveis

da realidade.

A dimensão da identificação, e não da expressão da identidade, portanto, parece estar

no cerne dos processos terapêuticos da clínica do autismo. Isso pode ser verificado não só nos

eventos de imitação, sincronização e coordenação de movimentos verificado entre os partici-

pantes, como também nos resultados de outras pesquisas que também estudam os efeitos de

grupos dirigidos a essa população (LIMA, 2012; TIUSSI, 2012). Essas investigações, assim

como esta, indicam que existe um grande potencial para que crianças com problemas no de-

senvolvimento encontrem em seus pares figuras de identificação que produzam efeitos deter-

minantes no funcionamento psíquico. Os frutos dos encontros entre Pablo e William esclare-

cem esse argumento, dada a forma pela qual este último oferece ao primeiro possibilidades de

produzir identificações fora da constelação familiar, resultando em comportamentos que pare-

ceriam inesperados à primeira vista. Talvez o ambiente do grupo terapêutico seja mais propício

que outros para que encontros dessa qualidade ocorram, como a escola, por exemplo. No en-

tanto, algo da música parece facilitar que esses processos ocorram, mesmo em um caso grave

como o de Camila, proporcionando situações em que surja algo da ordem do inesperado. Pen-

so aqui na sessão na qual ela entra na sala ao ser avisada que estávamos começando uma can-

ção que lhe interessava, interagindo conosco com acenos e sons na flauta (p. 72-73). Mais que

uma imitação, podemos supor que essa interação possui uma qualidade de empatia e identifi-

cação com o grupo, no sentido do compartilhamento de uma atitude emocional entre todos.

Ademais, processos de identificação desencadeados na situação clínica podem ter im-

portância mesmo para crianças com problemas fora do espectro do autismo. Isso fica claro nos

jogos em que perguntávamos a cada um a sua comida favorita, a partir dos versos da segunda

parte de “Ciranda, Cirandinha” (p. 66). Nesses momentos, era comum que elas repetissem as

preferências de um adulto que as antecedesse, como se as escolhas desse adulto fosse usados

como uma guia para o seu próprio desejo. A identificação de Sofia com Beatriz nessas oportu-



177

nidades era evidente e literal, sugerindo que entre elas havia se estabelecido um processo de

construção de identidade.

A discussão sobre o conceito de identidade adquire importância no contexto desta in-

vestigação na medida em que o debate sobre o manejo clínico das instâncias constitutivas da

subjetividade por meio da música encontra nele um dos seus eixos centrais. Um dos primeiros

movimentos nessa direção foi empreendido pelo psiquiatra suíço Ira Altshuler (1948) – consi-

derado um dos pioneiros no uso da música aplicada ao tratamento de doentes mentais –, ao

longo de sessões diárias de música com pacientes de um hospital psiquiátrico. Seu método

consistia em práticas em grupo de conjuntos de ritmos com o objetivo de promover o interesse

na terapia, seguidos de um período de canções melodiosas para encorajar a interação e a parti-

cipação. Os efeitos eram diversos: sujeitos que antes praticamente hibernavam passavam a sa-

cudir-se, dançar ou cantar, enquanto outros, avaliados como violentos, apaziguavam-se e em-

preendiam atividades, ou se acalmavam e às vezes até mesmo ninavam e dormiam. De uma

maneira experimental, Altshuler delimitou a ocorrência de um padrão repetitivo: pacientes de-

pressivos eram movidos pela música com andamento andante, enquanto pacientes maníacos,

ou em estados de exaltação e entusiasmo, conectavam-se com uma música eufórica e um anda-

mento allegro. Ao contrário do que se poderia intuir, a melhor forma de estabelecer um conta-

to musical com um paciente maníaco não era com uma melodia suave e um ritmo tranquilo,

mas o inverso. Mais tarde ele perceberia que o mesmo fenômeno se aplicava também a pessoas

saudáveis em estados de tristeza, falta de vitalidade, agitação, etc. Denominou esse padrão de

princípio ISO, derivado do prefixo grego  ísos-  (igual), definindo que, ao usar uma música

idêntica ao estado de ânimo do paciente, o terapeuta facilitava a sua resposta mental e emocio-

nal. 

Desde então, o princípio ISO tem sido objeto de questionamentos e polêmicas. Entre

os estudos empíricos que avaliaram positivamente sua validade, pode-se se citar o experimento

de Salamon et al. (2003), no qual sujeitos que ouviam seleções de suas músicas favoritas tive-

ram seus níveis de stress reduzidos, e os relatos clínicos de sua aplicação em um contexto tera-

pêutico individual, como os de Bonny e Savary (1973) e Tyson (1981). O princípio ISO seria

então frequentemente citado como pressuposto fundador da musicoterapia, sendo a base estra-

tégica a ser seguida: usar a música para identificar e adequar-se ao humor de seu cliente, de-

pois aproveitando o canal aberto por esse primeiro contato para empreender movimentos de

recuperação e tratamento. Simples em conceito, o princípio ISO até hoje não se mostra facil-
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mente aplicável na prática, na qual depende da capacidade do terapeuta em determinar intuiti-

vamente o humor do cliente, bem como da disponibilidade de um foco de atenção, para obter

uma boa medida de seu estado de ânimo particular. Ainda que, segundo Short (1992), alguns

indicadores – como expressões faciais, contato ocular, taxa de respiração, níveis energéticos e

outras pistas não verbais, em adição a respostas vocais e verbais – pudessem auxiliar uma iden-

tificação positiva do funcionamento do principio ISO, outros elementos semiológicos puderam

ser acrescentados. Isso se vincula a uma explicação neurofisiológica, como a sustentada por

Trappe (2010), de que os sistemas cardiovascular e nervoso tenderiam a reagir à música, for-

çando o corpo a sincronizar-se com seu ritmo: para andamentos acelerados, o cérebro do ou-

vinte reagiria e a taxa cardíaca se tornaria mais rápida, enquanto o contrário acontece com an-

damentos lentos. Essa perspectiva psicofisiológica está em consonância com a teoria que o

próprio Altschuler (1948) empregou para justificar organicamente os efeitos terapêuticos da

música. Conhecida como “teoria do tálamo”, ela defende que essa região do encéfalo possui a

capacidade de ser atingida pela música antes que outros centros cerebrais, e que sua estimula-

ção afeta as demais áreas do córtex, as vísceras e a musculatura, explicando porque a música

está ligada tanto aos afetos e às emoções quanto ao pensamento e ao raciocínio.

A hipótese do princípio ISO foi posteriormente desenvolvida por Benenzon (1985,

1988, 2011), que a redefiniu como identidade sonora, ou princípio ISo. Para esse autor, ela se

refere a todos os materiais não-verbais que fazem parte do psiquismo inconsciente. Em geral,

manifesta-se sob a ideia de uma “música interior” (SMITH, 2014), em nossas preferências por

determinada canção, estilo  musical  ou estrutura rítmica. Trata-se de um conglomerado de

energias multissensoriais, em permanente movimento e com uma dinâmica particular que nos

caracteriza e nos diferencia, sendo responsável por recriar nossa personalidade e nossa forma

de ser (BENENZON, 2011). Nessa abordagem, a identidade sonora não é apenas um conceito

orgânico e corporal, mas psico-corporal, integrado à cultura, ao ecossistema e à história do su-

jeito em seus diferentes níveis de constituição.

Entre os distintos níveis da identidade sonora, Benenzon (1988) identifica um ISo uni-

versal, que caracteriza e identifica todos os seres humanos, independentemente de seus contex-

tos sociais, culturais e históricos, composto pelos sons do batimento cardíaco, dos movimentos

de inspiração e expiração, a voz da mãe, o ranger das paredes uterinas, o fluxo sanguíneo, a

água e outros que surgem da natureza e evolução do ser humano. No nível seguinte, haveria

um ISo cultural, “produto da configuração cultural global da qual o indivíduo e seu grupo for-
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mam parte” (p. 33), que se altera conforme novos elementos sonoros e musicais são inseridos,

enquanto os mais antigos são repassados ao ISo universal. Um exemplo seria a escala pentatô-

nica, comumente encontrada nas estruturas sonoras de melodias e canções infantis. 

Outro componente da identidade sonora seria o ISo grupal, produto das afinidades

musicais latentes, desenvolvidas em cada um dos membros de um grupo humano, relacionado

à identidade de uma etnia. Encontraríamos aí todas as canções próprias de um povo, seus hi-

nos, acompanhamentos de rituais e cerimônias, músicas tradicionais, etc. Já as pequenas mu-

danças que se produzem a cada dia, por efeito das circunstancias ambientais específicas ou psi-

cobiológicas do indivíduo, integram o que Benenzon define como ISo complementário, ou

seja, as partes da identidade sonora que se compõem nos encontros que se estabelecem ao lon-

go da vida. Elas poderiam durar somente alguns momentos, desaparecendo do inconsciente

sem reunir ou resumir quaisquer características especiais  ou identificatórias. Ou, por outro

lado, poderiam inscrever-se no psiquismo, caso associadas a uma carga afetiva suficientemente

intensa. Por fim, haveria um ISo gestáltico, que integra os demais níveis e caracteriza formal-

mente a identidade sonora do indivíduo, organizando o patrimônio sonoro genético herdado

de seus antepassados, os sons da vida intrauterina e da primeira infância, e todos os compo-

nentes culturais e complementários que o sujeito acumula em seu desenvolvimento.

Benenzon (2011) defende que esses diferentes componentes da identidade sonora se

organizam em um movimento, no qual os elementos constituintes ocupam um nível, mas tam-

bém transitam entre os demais, de modo que se poderia falar de uma espiral dos ISos. A iden-

tidade sonora teria portanto uma dinâmica ao mesmo tempo filogenética e ontogenética, e os

ISos universal e cultural teriam se enriquecido na medida em que absorviam as características

do meio circundante do individuo. Essas novas qualidades se entrecruzariam nos ISos comple-

mentários e gestálticos que, ao longo do tempo, seriam gradativamente incorporados ao ISo

universal da espécie.

Na prática da musicoterapia, o princípio ISO é aplicado sempre que o terapeuta busca

uma abertura do canal de comunicação com seu paciente, identificando e respeitando o seu

ISo para depois enriquecê-lo com experiências que incluam novos sons e ritmos, “transfor-

mando o interior musical do indivíduo, metamorfoseando-o musicalmente” (SMITH, 2014).

Isso também é defendido por Lee (2003) quando afirma que, “apesar de a preferência musical

ser importante, devemos também ter o potencial de fornecer outros caminhos musicais que

irão equilibrar e tornar o processo terapêutico mais direcionado, potente e esteticamente pode-
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roso” (p. xvi).

Nesse sentido, a dimensão complementária da identidade sonora deve ser enfatizada

como abertura permanente aos processos de identificação. É o que pode ter o ocorrido na in-

tervenção orientada à repetição de uma figura rítmica por William, que aproximamos anteri-

ormente à noção de ideia fixa (Fig. 5). Ao apresentar a possibilidade de incluir um material

com o qual ele havia se identificado tão fortemente em outra canção, tanto eu quanto a música

nos oferecemos como suportes para que um novo processo identificatório ocorresse, o que efe-

tivamente conduz ao fim da repetição estereotípica (Fig. 6). Poderíamos entender, logo, que

esse material teria retomado sua circulação na espiral de sua identidade sonora.

Essa abordagem complexa recupera um dos aspectos mais instigantes da música, isto é,

que ela seja um fenômeno necessariamente individual nos níveis perceptivo, cognitivo, produti-

vo, intelectual, corporal, mas também social e cultural, isto é, desfrutada e produzida em grupo,

vinculada a uma tradição, etc., reveladora tanto de nossa singularidade quanto do pertenci-

mento a uma ordem coletiva. Tal característica se apoia na ideia de que os significados veicula-

dos pela música se relacionam a um conhecimento implícito que envolve hábitos inconscientes

– procedimentos e padrões próprios à cultura – que derivam da percepção e interação com os

movimentos  corporais  propositais  coordenados  do  outro  (GRATIER;  TREVARTHEN,

2008). É num mesmo ato que a música envolve o sujeito, o outro e a cultura. E essa capacidade

das experiências musicais compartilhadas de engendrar formas intensas de comunhão e enten-

dimento, desde os primeiros estágios da vida até o seu desfecho, está intimamente ligada aos

processos de identificação como produção de identidades. São nesses encontros que a alterida-

de se faz presente, e sua participação no psiquismo se torna aceitável. Em função dessa dialéti-

ca, a  identidade sonora não deveria ser considerada como uma espécie de essência subjetiva,

mas como o trabalho coletivo de compor as histórias que contamos na música, as narrativas

musicais de nós mesmos.

De fato, ao longo da prática de canções e encenação de representações narrativas, todos

assumimos os papéis que nos oferece a cultura. Podemos ser um índio que, navegando junto

com seus companheiros, se vê frente a um jacaré que se aproxima e quase faz tombar seu bote,

ou o aviador que cai em uma ilha deserta e descobre a fauna e os moradores do local, ou o he-

rói que salva a princesa presa em meio a uma armadilha. Os personagens encarnados pelas cri -

anças acarretam a elas uma realidade narrativa com novas situações e dificuldades, mas tam-

bém novas forças e habilidades, com as quais elas ampliam seu repertório de possibilidades.
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Essa identificação consiste na riqueza de assumir um papel em uma narrativa. Elas podem

agora perceber elementos e significados que não eram acessíveis, tanto em relação ao outro e

aos objetos, e tecer entre elas formas de percepção e ação distintas das quais estão acostuma-

das, e que talvez nunca haviam considerado para si mesmas. Na medida em que se desenrola a

fantasia, os problemas e suas soluções imaginárias tornam-se agora reais e vice-versa, e as cri-

anças revelam na brincadeira sua facilidade em se tornarem outras.

Uma ressalva, porém, pode ser feita na forma de uma crítica no modo como o trata-

mento de Camila foi conduzido. Muitas hipóteses foram feitas com relação aos obstáculos en-

frentados, que se traduziam na sua frequente recusa em participar das atividades da oficina, ou

sua insistência em abandoná-la em algum momento da sessão. Considerou-se que se tratava de

situação na qual havia excessivas convocações a participar ativamente do grupo, ou na qual a

intensidade sonora afetava sua sensibilidade, o que talvez fosse demasiado exigente para ela.

Nesse sentido, o dispositivo poderia ser mais efetivo caso pensado em um esquema de “portas

abertas”, no qual as crianças têm a liberdade de circular entre espaços onde distintas atividades

ocorrem simultaneamente. De um certo modo isso ocorreu, ainda que de maneira limitada ou

não sistematizada, dado que questões de espaço nos forçavam a organizar um ambiente sepa-

rado na mesma sala ou em espaços improvisados. Por outro lado, as dificuldades experimenta-

das por ela poderiam ser também creditadas a uma falta de momentos em que pudesse expres-

sar-se espontaneamente, obliterados por nossas demandas de que interagisse com o grupo. É

possível que o dispositivo tenha falhado na composição de um ISo complementário junto a ela,

um trabalho que Lecourt (2011) define como a difícil passagem do outro ao Outro. O estabe-

lecimento de um intervalo de som e a construção de uma relação terapêutica estiveram, no seu

caso, à margem das vicissitudes da oficina e da investigação.

Apesar disso, em diversos momentos pudemos presenciar como ela, assim como as de-

mais crianças, pôde estabelecer algum tipo de laço social tecido pela música. A participação

delas na oficina de música não é agradável ou fácil na maior parte do tempo. Elas permanente-

mente têm que se ajustar às necessidades e demandas dos demais e da própria estrutura da ati-

vidade prática, o que implica em muitas vezes ter que desistir daquilo que mais queriam fazer,

ou negociar uma maneira para que isso possa acontecer dentro da estrutura do grupo ou da

prática. O trabalho com William é um exemplo claro. Um detalhe é que isso só parece ter sen-

tido porque as crianças demonstram gostar da prática, e têm que ajustar-se a ela para con-

servá-la e dela participar. Regular-se, nesse sentido, é encontrar o melhor lugar para se estar,
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como a presença de Camila na roda, primeiro longe, depois trazida para o centro da roda, e fi-

nalmente encontrando um lugar em sua periferia (p. 75).

Ainda com relação à questão da alteridade e da identificação, outro aspecto que se

mostrou importante foi a flexibilidade estrutural da música em acomodar e transformar-se ra-

pidamente, tanto temporal, formal e tematicamente, como um jogo. A tarefa do terapeuta, nes-

se sentido, parece ser a de encontrar a dose certa entre a frustração e realização dos desejos de

cada um, ter uma atitude facilitadora e afirmativa em lugar da negação corretiva, apresen-

tando-se como uma figura adequada de identificação. Isso garante que o ajustamento seja

àquela situação e à produção de uma experiência compartilhada, e não a fatores estéticos, mo-

rais, etc. externos à situação, o que faria do mesmo uma normalização e do terapeuta um agen-

te normativo. Nada disso se trata aqui. Apesar de sempre garantir as condições de segurança e

de realização da proposta, nosso trabalho clínico tinha como objetivo facilitar a reorganização

do campo de relações e significações de cada criança, sabendo de antemão as dificuldades que

sujeitos afetados pelo autismo podem experimentar em adequar-se às normas e regras sociais,

àquilo que o Outro espera delas. Mais que mandar e obrigar, buscamos sugerir e convidar, para

que elas mesmas sintam-se dispostas a encontrar o seu caminho.

Nesse percurso, a noção de tratamento do Outro (ZENONI, 2002) se constituiu como

um dos eixos mais importantes de leitura do processo terapêutico e das intervenções clínicas.

Entende-se que a construção de um Outro alternativo, por meio da montagem institucional,

seria uma consequência lógica na direção de tratamento orientada a esses distúrbios. Nessa

nova modalidade de funcionamento da ordem simbólica, distinta daquela invasiva à qual o su-

jeito se esforça em barrar, uma vertente “positiva” da presentificação da cultura poderia suplan-

tar as dificuldades que essas crianças enfrentam no encontro com o outro. Como afirma Ber-

nardino (2006), por meio de um

trabalho lento, difícil, desafiador, faz-se a oferta de um outro/Outro que poderia não
ser ameaçador, destrutivo, aniquilador, mas que ao mesmo tempo poderia receber es-
tas ameaças, esta destrutividade, esta aniquilação, na cena terapêutica. Um semelhan-
te/um exterior que poderia ser confiável, porque propõe algo diferente da solidão:
propõe compartilhar uma experiência, seja ela qual for (p. 6).

O tratamento do Outro implica que a doença decorre do conflito entre a constituição

biológica e psicológica do indivíduo e o meio em que ele vive, e que por isso pode ser abordada

“não por intervenção terapêutica, mas por mudança de contexto material ou cultural da pessoa”

(RUUD, 1990, p. 15). A cultura pode ser então “sadia” ou “doente”, e fazer parte do tratamen-

to. Como sintetiza Lima (2012), a música, 
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nesse sentido, possuiria uma particularidade interessante, na medida em que ao mes-
mo tempo em que não é dirigida diretamente à criança na forma de uma demanda
ou de um saber, também não pode ser evitada, chegando ao seu destinatário. Com
isso, faz-se um convite para que a criança possa gozar desse objeto musical, mas não à
sua própria maneira, mas necessariamente em um jogo, já que esse objeto está tam-
bém inscrito num campo exterior ela, o campo do Outro (p. 60).

A particularidade da experiência musical – e que a aproxima do tratamento do Outro –

seria então essa capacidade de promover uma situação onde a “interseção, negociação e afirma-

ções autônomas conflitantes de duas 'agências' individualizadas” (MILLS, 2016, p. 25) é me-

nos conflitante, ou mais tolerável. Essa dimensão fica evidente no trabalho com William diri-

gido a estabelecer um esquema de regras de tocar (scheme of play rules) (WIGRAM, 2004),

de modo determinar zonas estruturadas de adequação e transgressão, e assim conferir algum

tipo de significado ou direção às experiências musicais interativas. Desde o início do tratamen-

to, ficou claro que a maneira de firmar acordos e regras era menos eficiente pelas ordens e pe-

didos verbais que pela introdução de uma estrutura musical. Ele, por exemplo, não deixava de

tocar a célula rítmica para responder aos nossos pedidos de explicação sobre o que era aquilo e

para que servia. Pouco ineficazes eram também as tentativas de estabelecer uma ordem do tipo

“Há uma hora para tocar e uma hora para falar” ou “Enquanto um fala, o outro escuta”. Por

outro lado, a ordem de alternância tutti-solos da canção de abertura era praticamente sempre

respeitada por ele. A estrutura de alternância forte-fraco, por outro lado, teve um efeito menor

e menos frequente. Ainda assim, como vimos na análise da canção “Cocoricó” (Fig. 14), chama

a atenção que ele tenha respondido menos à ordem de “agora bem baixinho” que aos diminu-

endi forçados pelo violão. Isso indica que a imposição de uma regra de tocar possui um efeito

distinto quando comunicada por meios musicais. 

A indicação do momento de cada um tocar nas alternâncias tutti-solos foi uma manei-

ra de, ao mesmo tempo em que se garantia um turno de expressão individual para cada um, or-

ganizar o tempo e tornar possível que William respeitasse o momento dos outros, escutando

em silêncio aquilo que eles tinham a dizer. Podemos interpretar a partir de seu comportamen-

to mais comum que, para ele, a possibilidade de não ter seu momento e lugar era insuportável,

gerando uma angústia da qual ele se defendia ocupando tantos espaços (físicos e sonoros)

quanto lhe fosse possível. A estrutura da canção, por sua vez, ao oferecer uma ordem de solos

definida pelas posições na roda, dando a cada um o momento de se expressar, pode ter lhe ga-

rantido uma posição, um momento que poderia ser antecipado e aguardado, eliminando a ne-

cessidade de uma ocupação constante e permanente. Ali, junto com seus companheiros, ele
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existia não só na medida em que falava e se movimentava, mas também enquanto aguardava e

escutava o outro.

Apesar dos efeitos diferenciados entre a regra de tocar e a regra verbal, ambas possuem

uma orientação comum: coordenar a ação conjunta por meio de uma estrutura de organização

do comportamento. No entanto, apesar de ser necessária e ter seus efeitos específicos, a regra

verbal parecia ter um efeito limitado em William. Ele não respeitava os combinados e os cha-

mados de atenção e advertências muitas vezes eram levados em consideração por um curto pe-

ríodo de tempo e depois esquecidos. Conversas mais aprofundadas sobre os motivos de deter-

minado comportamento ou a insistência para que ele pedisse desculpa a outra criança, por ou-

tro lado, tinham um efeito demasiado intenso, e o conduziam a uma situação de angústia e pa-

ralisia. Parecia não haver um ponto intermediário em que a lei produzisse um efeito e ao mes-

mo tempo fosse suportável. A regra de tocar, por sua vez, compartilhava os mesmos princípios

de organização da conduta. Contudo, suas leis não eram necessariamente explicitadas de forma

verbal. No caso da regra de tocar “bem baixinho”, muitas vezes se avisava que o próximo verso

seria cantado dessa forma, e em outras o efeito era obtido por diminuendi na dinâmica do vio-

lão que acompanhava o grupo (Fig. 14). Havia problemas que surgiam nessa situação, e muitas

vezes William voltava a soprar a flauta com força ou a golpear o pandeiro na cabeça, porém

houve também alguns êxitos. De uma maneira geral, a impressão é que o desvio da regra de to-

car afetava o seu juízo estético, retirando da música as qualidades que tanto lhe agradavam. O

sorriso que acompanhava essas transgressões era curto e hesitante, eu diria até mesmo cons-

trangido, ao contrário das risadas e gritos que acompanhavam os atos de jogar coisas para o

alto ou atacar um companheiro. Na estrutura do jogo e da música, no entanto, ele podia agir de

uma maneira distinta. Era o indício que havia um tratamento em operação, que não se dirigia

diretamente a ele, mas a todo o seu campo de relações e significações.

Esses efeitos terapêuticos provavelmente seriam impossíveis caso não operasse no gru-

po uma dinâmica de identificações que, se por vezes eram sustentadas pelos adultos, em mui-

tos momentos estavam a cargo dos próprios participantes, o que reforça a indicação do grupo

terapêutico como método de intervenção para o autismo. As atividades musicais parecem ter

um papel fundamental nesse sentido, ao criar um ambiente e uma estrutura organizada das in-

terações que tanto facilitam quanto promovem a abertura segura ao encontro com a alteridade

e a diferença. Na música, é possível e tolerável buscar maneiras alternativas de sentir, pensar,

agir e existir. Talvez, no futuro, as experiências que tivemos juntos possam ressurgir na forma
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de alguma lembrança. Minha esperança é a de que, mesmo indiretamente, elas terão contribuí-

do para que essas crianças enfrentem os desafios que encontrarão adiante, buscando compa-

nhias para explorar e desfrutar o mundo, e inventem outras formas de serem outras, ou seja,

elas mesmas.
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5. CONCLUSÃO

A título de conclusão, esta última seção apresenta um resumo dos principais resultados ob-

tidos pela pesquisa. Em primeiro lugar, será apresentada uma avaliação da metodologia empre-

gada e suas limitações. Em seguida, os dados obtidos serão debatidos sob a luz da hipótese e

dos objetivos anunciados na introdução. Por fim, as contribuições da pesquisa serão listadas,

tanto no que se refere aos resultados que podem ser aproveitados para outras pesquisas, quanto

ao modo mais geral como relacionamos música e subjetividade. 

Com relação ao método empregado, um primeiro destaque pode ser dado ao emprego

dos grupos terapêuticos. Para além de seus objetivos clínicos, eles podem ser considerados fer-

ramentas úteis no estudo da experiência musical, de um modo geral, já que permitem a obser-

vação, acompanhamento e intervenção no nível da prática, semelhante àquela que os partici-

pantes poderiam ter em casa, na escola, em oficinas de educação musical, etc. Se bem esse mé-

todo proporciona uma compreensão de como as crianças agem dentro de um contexto social

mediado pela música, ele pode não ser o mais indicado para o estudo das caraterísticas acústi-

cas de verbalizações, por exemplo, já que dificilmente se consegue obter uma amostra pura des-

ses objetos, sem a concorrência de sons ambientes ou produzidos pelos demais participantes. É

nesse sentido que a presente pesquisa pôde oferecer resultados inconclusivos a esse respeito,

não obstante a indicação de que o mesmo pode ser um campo fértil para pesquisas baseadas

em outros métodos de estudo e observação.

Outro destaque é dado ao uso de instrumentos conjugado com a proposta de cantar em

grupo. Um certo apelo a eles pode ser identificado pelo fato de, apesar de os procedimentos se-

rem constituídos em sua maior parte pela recriação de canções, foram poucos os momentos em

que os participantes não carregavam consigo algum instrumento musical. Poucas crianças can-

tavam durante as sessões, e muitas vezes o faziam segurando um instrumento, mesmo sem

tocá-lo. A análise dos vídeos sugere também que o uso de instrumentos por vezes emula a pro-

sódia dos versos cantados, possivelmente tendo um valor de fala na prática musical. Isso pode

ser efeito das canções de abertura e encerramento, nas quais cada um necessariamente apresen-

tava seu instrumento, mas pode indicar um mecanismo de expressão próprio da música. Os

instrumentos foram geralmente usados para: marcar a pulsação das canções, reproduzir a pro-

sódia dos versos e acompanhar a melodia das frases (em ordem decrescente de frequência).
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Cada criança parece ter uma preferência por um desses usos, assim como por instrumentos es-

pecíficos. O comportamento mais frequente com relação aos instrumentos, no entanto, é a ex-

ploração. Eles eram manipulados, desmontados, montados novamente, e tocados de diversas

maneiras, resultando em uma variedade de sons, cuja descoberta era motivo de surpresa e inte-

resse.

O uso do registro audiovisual mostrou-se positivo para os propósitos da investigação. Já

a seleção de cenas para o estudo de caso é algo que passa pelo crivo do pesquisador, e nesse

sentido está sujeita à sua interpretação. Pode-se, por outro lado, ressaltar o papel fundamental

que as reuniões da equipe clínica exercem no enriquecimento desse processo, tanto pela multi-

plicação de perspectivas do trabalho clínico, quanto pela discussão e construção conjunta dos

casos. A AP3 anos também demonstrou grande utilidade no auxílio ao processo de seleção e

análise, já que suas categorias orientam a percepção e a leitura dos eventos ocorridos em aten-

dimentos, tal como apontado por Lima et al. (2008), Pinto (2009) e Lima (2012). 

A transcrição se mostrou eficaz na representação das cenas clínicas de um modo com-

plementar ao registro verbal. Ela permite a análise e a compreensão dos fatores propriamente

musicais das interações, enriquecendo os estudos de caso, tal como enfatizam autores como

Barcellos (2009) e Wigram (2004). Do mesmo modo, considerou-se que as ilustrações tam-

bém cumpriram com o propósito de demonstrar visualmente as cenas descritas, ampliando a

sua compreensão. Cabe ressaltar que ambos recursos garantem o sigilo da identidade dos parti-

cipantes, satisfazendo as exigências éticas para este tipo de pesquisa.

A microanálise, por sua vez, mostrou-se adequada ao estudo dos eventos e processos mu-

sicais ocorridos. Ela pôde ser empregada como suporte dos métodos descritivos clássicos, sem

suprimir as impressões subjetivas do investigador, que são a sua característica fundamental. O

estudo de caso a partir do registro verbal e da microanálise evita que o primeiro perca sua ob-

jetividade e que a segunda omita a espontaneidade que está implicada na prática musical. Ape-

sar do inconveniente de exigir grande esforço e tempo do pesquisador para ser realizado, esse

método apresenta diversas vantagens. Sua aplicação não se restringe apenas ao estudo dos

eventos e processos, podendo ser também usado na seleção das cenas que serão submetidas à

análise, já que oferece uma percepção global da situação registrada. Isso amplia a percepção de

detalhes que dificilmente chamariam nossa atenção na situação concreta em que ocorreram.

Um exemplo é quando, ao contrário do que pensávamos, descobre-se que Camila realmente

havia tocado o violão, de forma muito sutil, em resposta a um pedido nosso. Nesse sentido, o
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apoio audiovisual ao trabalho clínico e científico pode ser vantajoso, na medida em que amplia

as possibilidades perceptivas de terapeutas e pesquisadores, trazendo à tona elementos que de

outra forma permaneceriam inconscientes.

As limitações metodológicas da pesquisa, por sua vez, concentram-se fundamentalmente

em sua dimensão amostral. Por se tratar de estudos de caso a partir de um grupo único, com

um número reduzido de participantes e por uma duração limitada, nossos resultados apresen-

tam pouca longitudinalidade e transversalidade. É possível, no futuro, reproduzir os procedi-

mentos com outros grupos e/ou por um prazo maior de tempo ou, o que seria igualmente in-

teressante, estudar o efeito das canções no tratamento do autismo em outras situações ou dis-

positivos, como as interações musicais entre pais e bebês ou educação musical especial.

No entanto, contrário à ideia de que as restrições amostrais limitaram o alcance da pes-

quisa, foi possível realizar um estudo de caso em profundidade para cada um dos participantes.

Além disso, o registro audiovisual das sessões produz uma grande quantidade de material, que 

deve ser visto e revisto várias vezes para ser microanalisado. É possível que uma amostra maior 

de registros audiovisuais exija a participação de mais pesquisadores para viabilizar sua microa-

nálise.

Com relação à pesquisa teórica, uma das dificuldades enfrentadas foi que os aspectos

ressaltados nas sessões da oficina configuravam objetos de estudo que se estendiam por um

amplo espectro de disciplinas: filosofia, antropologia, musicologia, musicoterapia, teoria literá-

ria e semiótica, neurociência, psiquiatria infantil, psicanálise, psicologia do desenvolvimento,

etc. Isso exigiu a inclusão de uma variedade de discursos, teorias e métodos de pesquisa para

que os mesmos pudessem ser minimamente compreendidos. Certamente, poder-se-á lamentar

que alguns dos pontos não tenham sido explorados com maior profundidade ou acompanha-

dos em sua evolução na obra dos respectivos autores. No entanto, as discussões podem contri-

buir para uma cartografia do conhecimento e dos debates atuais pertinentes, o que pode orien-

tar futuras investigações que pretendam investigar em mais detalhes um ou outro dos aspectos

selecionados. 

Outra limitação da revisão bibliográfica é a sua posição na história dos conceitos analisa-

dos. Termos como “autismo”, “música”, “canção” e “ritmo” tiveram que ser aprofundados para

fornecer subsídios a sua discussão. O conceito de “transtorno do espectro do autismo” mos-

trou-se limitado na definição do recorte de pesquisa, tanto em seus aspectos empíricos quanto

teóricos. Por se tratar de um conceito da medicina psiquiátrica, ele também delimita um cam-
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po restrito de discussão teórica. Com relação aos participantes, ele virtualmente exclui aqueles

que não foram diagnosticados ou cujo diagnóstico ainda não foi definido. O termo autismo

parece ser mais indicado para sustentar, de uma maneira mais abrangente, estudos sobre essa

população.

Uma análise genealógica também indica que os discursos sobre o autismo não evoluem

apenas no sentido de uma progressiva compreensão dos fatores etiológicos, diagnósticos e tera-

pêuticos envolvidos, mas também evidenciam relações de poder entre grupos que defendem

interesses particulares. Como vimos, esses discursos não possuem somente um caráter descriti-

vo, como também um aspecto produtivo, já que determinam os modos como pensamos e atua-

mos com relação a esses sujeitos. Uma década atrás, quando esta pesquisa dava seus primeiros

passos, o diagnóstico médico dado a essa população era o de distúrbio global do desenvolvi-

mento, enquanto hoje nos vemos diante de um espectro do transtorno autista. Quais serão as

denominações que estarão em voga daqui a 10, 25, 50 anos? Inevitavelmente, qualquer contri-

buição será limitada pelos estudos genéticos e biomédicos por vir, o que fará da tarefa de com-

binar nosso conhecimento atual com essas informações algo provavelmente difícil. Como será

feita essa articulação com novas classificações, por exemplo, se o espectro voltar a ser dividido

em, digamos, 5 ou 10 entidades distintas?

De todo modo, a partir da discussão dos estudos de caso e da revisão narrativa da litera-

tura, algumas considerações podem ser tecidas com relação ao papel da música, em geral, e das

canções, especificamente. Em primeiro lugar, a oficina de música confirma os resultados de di-

versas outras pesquisas que afirmam que a música pode facilitar as interações de indivíduos

com autismo. Acompanhadas pela música, as crianças que participaram deste estudo tiveram

uma série de experiências sociais que, sem ela, seriam distintas ou impossíveis. Essas interações

revelam a operação de mecanismos intersubjetivos de sincronização, coordenação, imitação e

identificação, indicando que, não obstante os problemas comportamentais, sociais e de lingua-

gem, uma parte da sensibilidade social está conservada nesses casos sob a forma da musicalida-

de comunicativa. Apesar de parecerem mudanças sem significância, para aqueles que traba-

lham na clínica do autismo tais resultados podem ser entendidos como grandes avanços. Ten-

do em vista as dificuldades associadas a essa condição, a própria possibilidade de participar da

oficina, de sustentar uma atividade e incluir-se em um grupo, já deveria ser considerada um

efeito terapêutico razoável. 

Nos estudos a respeito do uso clínico da música, em especial no tratamento do autismo,
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encontramos uma ideia de música orientada ao seu aspecto não-verbal ou pré-verbal. Seus

efeitos terapêuticos, nessa perspectiva, dever-se-iam à sua posição de anterioridade e/ou exteri-

oridade com relação à linguagem, o que supostamente permitiria tanto o acesso a experiências

pré-verbais quanto a comunicação com sujeitos não-verbais, estabelecendo uma interação em

um nível emocional e relacional, distinto das interações caracterizadas pelo uso da linguagem

verbal. “O enquadre não verbal”, como resume Benenzon (1985), “é o que permite a esta [cri -

ança com autismo] estabelecer os canais de comunicação” (p.140). Dispositivos fundamentados

nessa concepção podem incluir a comunicação verbal de uma maneira restrita, ou mesmo não

incluí-la entre seus procedimentos.

Porém, como apresentado na discussão, desde uma série de perspectivas, a comunicação

não-verbal não está isolada do campo dos fenômenos linguísticos. Para além do pensamento

dicotômico, as relações da palavra falada com a palavra cantada, e vice-versa, indicam que entre

as dimensões verbal e não-verbal da comunicação existem semelhanças e fatores comuns. Mais

que isso, o que o desenvolvimento das expressões linguísticas e musicais revela é que ambas

possuem uma mesma raiz: a musicalidade comunicativa. Trata-se, portanto, distinções que não

se baseiam em aspectos estruturais, mas em convenções culturais e orientações localizadas e hi-

erarquizadas, ou seja, que pouco resultam de uma distinção objetiva. Talvez, essas dicotomias

sejam ainda mais irrelevantes frente a conduta infantil, se pensarmos não só como suas brinca-

deiras estão repletas de ritmos e inflexões da voz, mas que até os sons dos instrumentos podem

ser uma forma de cantar. Existe  algo de não-verbal  até  mesmo naquilo que consideramos

como verbal, na medida em que podemos identificar no discurso as dimensões da fala e da voz,

a partir de suas qualidades musicais. Essas considerações, portanto, não sustentam a hipótese

de que o aspecto não-verbal da música seja o fator determinante de seus efeitos terapêuticos.

Nossos resultados indicam que é a relação com a alteridade por meio da musicalidade comuni-

cativa que sustenta a intervenção clínica na oficina de música para crianças com autismo.

Em síntese, as práticas musicais que envolvem canções e jogos musicais podem apresen-

tar efeitos positivos a essa população, os quais podem ser compreendidos em suas dimensões

intersubjetiva, intrapsíquica e  sociocultural. Em um nível intersubjetivo, destaca-se o modo

como a experiência musical proporciona um encontro organizado com a alteridade, de modo

que diversas atividades da oficina geram possibilidades de engajamento nos motivos do outro,

assim facilitando a interação social. Danças e jogos orientam processos de imitação, sincroni-

zação e coordenação rítmica de movimentos. Imitações intersubjetivas ocorrem nas díadas cri-
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ança-adulto e criança-criança, mas no último caso encontramos gestos mais sutis e implícitos,

indicando que uma criança pode oferecer à outra modelos que não são disponibilizados pelos

adultos. 

O convite para formar uma roda desde o início do grupo mostrou-se bastante eficaz para

manter a coesão do grupo e o foco na atividade a ser realizada, ainda que demandasse certo es-

forço por parte dos coordenadores. A estratégia de não exigir que as crianças permanecessem

na roda, por outro lado, possibilitou que algumas delas participassem das atividades à sua ma-

neira, encontrando um lugar e uma distância possíveis para estar com o grupo. Mesmo fora da

roda, elas ainda assim interagiam com os demais, tocando um instrumento, movimentando-se

em coordenação ou dançando. Por outro lado, o trânsito de algumas crianças fora da disposi-

ção em círculo produziu um efeito de desestruturação no grupo, reforçando a necessidade de

incorporar esses gestos às propostas do dispositivo, integrando-as de alguma forma nas ativi-

dades realizadas.

Ainda assim, uma das crianças do grupo apresentou uma frequente resistência a partici-

par das sessões do grupo. Diversas hipóteses foram levantadas com relação a isso, porém ne-

nhuma mostrou-se completamente explicativa. A ausência e a presença da mãe pareceu ser um

fator importante, já que diversas vezes ela saía da sala para buscá-la. O convite para que ela

permanecesse na sala de atendimento foi útil nesse sentido, apesar de nas primeiras sessões a

participante ter ficado quase que permanentemente ao seu lado. Sua presença, no entanto, pos-

sibilitou uma progressiva aproximação ao grupo e um distanciamento da mãe, ainda frequen-

temente se voltasse para verificar se ela ainda estava ali. Nas últimas sessões, ela já participava

de praticamente toda a duração das sessões. Outras hipóteses, como o alto volume dos instru-

mentos, a duração das atividades ou mesmo a própria situação de grupo ou de atividade musi-

cal, aparentam ter um valor explicativo menor, tendo em vista que ela se aproximava do grupo

sem que esses aspectos fossem modificados, e pôde engajar-se em atividades interativas com os

demais, o que pelos seus sorrisos e vocalizações entendemos que lhe produzia alegria e satisfa-

ção. 

Desse modo, deduzimos que a experiência musical pode ser terapêutica devido a seus

efeitos intrapsíquicos. Isso se deve não apenas ao prazer que a música produz em quem a escu-

ta – sobretudo se consideramos a atração exercida por ela, mesmo em crianças que apresentam

um maior isolamento social –, mas porque ela fornece parâmetros formais que incidem sobre a

experiência subjetiva, alterando o modo como percebemos, interpretamos e avaliamos a reali-
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dade, ativando determinados sentimentos e sensações, intensificando nossos níveis energéticos

e de concentração. Tais contornos de ativação operam como um envelope da experiência, que

não remete ao seu conteúdo, mas à sua forma, de modo que as diversas qualidades expressivas

que caracterizam e imprimem sentido aos sons e movimentos corporais também modulam

formas do brincar e da fantasia. Essas modalidades da experiência correspondem a uma nova

percepção da realidade, de modo que, com a música, as crianças realmente podem sentir-se a si

e ao mundo de outro modo, e realizar aquilo que antes podia ser impossível. Ademais, a musi-

calidade da subjetividade infantil, inerente à espontaneidade e intuitividade do seu musicar,

torna essas formas de fácil compartilhamento e assimilação. Isso permite uma intervenção por

meio da música que, ao mesmo tempo em que flexibiliza motivos e figuras musicais, pode ser

tolerada pela criança. 

Os participantes demonstraram vários graus de sensibilidade à música, por vezes che-

gando a identificar uma estrutura rítmica ou melódica, tanto vocal quanto instrumental, e re-

produzindo-a em seu próprio instrumento, o que poderia ser considerado uma forma de “tocar

de ouvido”. Além disso, eles se mostraram amplamente capazes de expressar-se por meio da

música, o que leva a crer que as figuras musicais podem oferecer uma representação a conteú-

dos do psiquismo que todavia permanecem informes. Contudo, o desenvolvimento das células

rítmicas em motivos e figuras musicais pode ser algo problemático, devido a uma rigidez com

relação a algum motivo temático, histórico, ideia musical ou célula rítmica. Essa inflexibilidade

dificulta que esses elementos sejam encadeados com outras figuras e concorram em um desen-

volvimento musical. Verificou-se, no entanto, que quando esses elementos eram introduzidos

em outra estrutura musical, terminavam sendo transformados para adaptar-se àquela realidade

estrutural específica (intensidade, andamento e ritmo), o que favoreceu a atenuação das estere-

otipias e figuras autistas.

Ainda em um nível intrapsíquico, as atividades da oficina se relacionam ao desenvolvi-

mento da função psíquica da voz e movimentos de emergência subjetiva na ordem da lingua-

gem. De fato, algumas crianças frequentemente apresentavam verbalizações com uma qualida-

de vocal particular e distinta, em termos de entonação e prosódia, daquela que usualmente em-

pregam durante as sessões. Chama a atenção que essa “outra voz” surge em momentos de gran-

de excitação, seja por uma brincadeira mais enérgica, ou ao apresentar motivos que parecem

afetivamente mais carregados que os demais. É possível que essas características sejam imita-

das de pessoas ou personagens, o que tampouco pode ser confirmado, dada a variedade de situ-
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ações e contextos nos quais podem surgir. De qualquer modo, mais que uma estratégia discur-

siva intencional, ou um processo de identificação, tal apropriação parece indicar a experiência

subjetiva fragmentada de que esses sujeitos muitas vezes demonstram ter. Trata-se de um as-

pecto que pode ser de grande relevância para futuros estudos, capazes de remeter tais caracte-

rísticas não apenas às propriedades acústicas da voz, mas também à sua função comunicativa,

inserida no campo das interações sociais. Nesse sentido, é preocupante que uma caracterização

normativa da voz seja utilizada para a identificação precoce de casos de autismo, tal como pro-

posto por Santos et al. (2013). Apesar de o algoritmo criado por esses pesquisadores suposta-

mente realizar tal discriminação na idade de um ano e meio com uma eficácia de 97%, não se

pode minimizar os riscos de proceder uma avaliação desse porte baseada exclusivamente em

uma resposta sonora, desvinculada de seu contexto.

Em um nível intersubjetivo, a oficina de música gera possibilidades de imitação, sincro-

nização e coordenação de movimentos, facilitando a interação social entre seus participantes e

a construção de uma experiência compartilhada. A natureza interativa das diferentes atividades

indica que as mesmas incidem na qualidade do laço social, produzindo situações de ajustes

mútuos de intenção, atenção e afeto, intercâmbio de sinais expressivos e de orientação mental,

troca de turnos e compartilhamento de um pulso externo. Os jogos de alternância e de roda ti -

veram um papel de destaque nesse sentido, oferecendo uma estrutura temporal na qual ele-

mentos expressivos podiam ser ordenados, favorecendo a organização psíquica. Ressalta-se, no

entanto, que esses eventos intersubjetivos podem não apresentar as mesmas qualidades espera-

das para crianças com um desenvolvimento típico – tais como frequência, diversidade e con-

teúdo simbólico –, o que pode contribuir para a realização de um diagnóstico diferencial do

autismo.

Com relação ao movimento corporal, as coreografias incidem percepção da música no

corpo e no processo de construção da imagem corporal, o que possivelmente explica o incre-

mento da fluidez dos gestos expressivos e da coordenação de movimentos corporais, as quais

demonstraram ser algo problemático para algumas crianças. Em parte das coreografias que

executamos, verificou-se uma dificuldade momentânea em acompanhar os movimentos dos

demais, imitando-os de maneira equivocada, em um tempo diferido ou simplesmente não rea-

lizando-os. No transcurso do tratamento, um desenvolvimento desse aspecto pôde ser identifi-

cado, com uma melhora da qualidade dos movimentos, em termos de sincronia, coordenação e

ajuste da velocidade, direção e intensidade. 
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Uma terceira via de compreensão dos efeitos terapêuticos da música se encontra em um

nível sociocultural, essencialmente porque ela inclui o sujeito na ordem das produções estéticas

do seu grupo social. Não é possível minimizar a permeabilidade das crianças às músicas e can-

ções transmitidas pelos meios de comunicação, e suas performances podem apresentar uma

grande fidelidade ao original, mesmo quando o terapeuta se engana na recriação de uma can-

ção. A música contribui, portanto, para a constituição de um ser cultural, mas não apenas no

sentido de um aprendizado de uma tradição e de seus objetos e práticas simbólicas particula-

res. Mais do que isso, pelo menos no campo do autismo, importa o próprio fato da determina-

ção social do sentido, e o modo como ela ocorre. Vivido cotidianamente com temor, esse pro-

cesso é experimentado nas sessões de uma maneira que não é invasiva ou absoluta. Mais que

organizado, o encontro com a alteridade na oficina de música é um encontro seguro.

Nessa perspectiva, o caráter lúdico da experiência musical é reforçado pela variedade de

formas de brincadeiras e jogos, com níveis igualmente variados de exigências e entretenimento.

São situações em que as crianças expõem suas frustrações e impossibilidades diante das de-

mandas do Outro, por exemplo, quando uma delas não participa do jogo de apresentação dos

nomes na primeira sessão. Mas são também momentos nos quais elas se descobrem fazendo

algo novo e inusitado, nos quais podem surpreender a si mesmas, como quando essa mesma

participante se vê envolvida pelo grupo e se diverte enquanto fazemos outra versão desse jogo

de apresentação. 

Certamente, uma das dinâmicas que produziram engajamentos sociais mais intensos e

interativos foi a construção em grupo de narrativas com as ideias trazidas pelas crianças, favo-

recendo a sua apropriação dos elementos próprios da cultura, no sentido de uma “narrativa de

si”. Nesse sentido, a oficina serviu para que eles contassem a sua história e mostrassem que po-

dem atravessar momentos difíceis e realizar coisas importantes, assim como os personagens

que interpretam. As variações de intensidade que encadeiam os elementos da sequência narra-

tiva envolvem as crianças nessas experiência, absorvendo a sua atenção e integrando-as nas

histórias, o que pode ser uma justificativa da sua eficácia simbólica.

Na construção de uma narrativa, esses elementos podiam ser propriamente musicais –

como uma célula rítmica, uma vocalização, uma canção, a imitação de um som – ou extramusi-

cais – um personagem, um desenho, uma história, etc. A ordenação desses elementos em uma

estrutura musical pode ser pensada nas dimensões: temática, pelo encadeamento com outras

ideias ou o desenvolvimento das ideias iniciais; social, pela coordenação de movimentos com
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os pares e a inclusão dos demais membros na estrutura, criando uma alternância entre as partes

de cada um; temporal, pela ordenação de elementos em uma série, com relações de causalidade,

antecipações de movimentos e expectativas fundadas na dinâmica de tensão-resolução; espaci-

al, pela distribuição e movimentação dos participantes de acordo com as características das

músicas e canções; e corporal, pelos movimentos coordenados e rítmicos de todo o corpo ou

suas partes. A inclusão desses elementos no interior de uma estrutura narrativa pode ser de

grande valor no tratamento oferecido a essas crianças, se considerarmos a hipótese de que a ex-

periência de encadeamento e continuidade desses elementos pode representar algum tipo de

ordenação psíquica dessas categorias. 

Outrossim, a música pareceu ter um efeito mais eficiente que as ordens, pedidos e repri-

mendas  verbais  na  contenção  de  movimentos  agitados  e  comportamentos  agressivos. Isso

ocorre porque a sensibilidade à música sustentaria uma estrutura de comunicação cuja ordem

pode ser mantida pelas crianças com mais facilidade. Assim como nos demais compromissos

que elas devem estabelecer com os demais, uma ação qualquer se relaciona a uma série de re-

gras e normas existentes. Porém, no equilíbrio dinâmico dos sons e movimentos, a negociação

do sentido de cada coisa pode ser facilmente remetida à construção coletiva. Ao manter o gru-

po coeso em torno à performance de uma canção ou improvisação, era possível simplesmente

ignorar algumas insistências – que eventualmente deixavam de ser manifestadas, mesmo que

temporariamente – ou até mesmo incluí-las  na estrutura da música ou da brincadeira, in-

cluindo-as em eventos de interação social. Obviamente, o resultado das transgressões não pode

ser ignorado, e a música não fica melhor, como é lembrado por um dos participantes, sem que

seja necessário apontar os limites e as normas, ou lançar mão de um padrão estético preestabe-

lecido. É aí que uma intervenção no fluxo do musicar pode ser eficaz, cobrando das crianças

uma adaptação aos movimentos e gestos no tempo.

A partir da AP3, os efeitos terapêuticos registrados podem ser resumidos em seus quatro

eixos. Com relação ao brincar e a fantasia, as atividades da oficina incidem diretamente nessas

funções, aumentando a sua fluidez e complexidade, ampliando as possibilidades de produção

imaginária e a construção de narrativas. Os excessos que marcavam a brincadeira de William,

frequentemente na repetição de cenas como correr pela sala, jogar objetos para o alto ou gritar,

foram objeto de diversas intervenções, mas suas diversificadas fantasias formaram um elemen-

to importante na condução do seu tratamento. Ao contrário da produção imaginária de Willi-

am, Mathias inicialmente apresentou uma inibição no nível da fantasia, e apesar de que era
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raro vê-lo brincando com as outras crianças, ao longo das sessões foi possível estimular um en-

gajamento mais lúdico com os demais. Já as brincadeiras de Pablo, se bem indicaram uma in-

tensa capacidade de faz de conta, não nos permitiram interrogar seu limite entre a fantasia e o

real. O que mais nos preocupava era a emergência de angústias e medos nessas situações. Dife-

rentemente de William, em cujas brincadeiras pudemos identificar o medo associado ao risco e

ao perigo, como na “Música assustadora”, no caso de Pablo o medo era comumente representa-

do por um objeto, uma aranha, um bicho, um monstro, o que pode ter favorecido um desenvol-

vimento dessas fantasias no episódio do jacaré. Também chamam a atenção as condutas imita-

tivas presentes nas brincadeiras de Pablo nas sessões da oficina, o que nos leva a crer que

acompanhamos um processo de constituição de um repertório singular próprio. Por sua vez,

quando os atendimentos começaram, Camila mostrou um grave comprometimento da fanta-

sia, fosse pela limitação da produção imaginária e do engajamento narrativo, ou pelo uso me-

cânico dos objetos. Ao longo das sessões, pudemos acompanhar como o brincar – que parecia

algo restrito à concretude dos materiais – e as produções – como as camadas de papel e cola,

que denotavam uma pobreza simbólica – adquiriam outros significados, permitindo que ela

participasse da encenação coletiva de personagens e de alguma forma interagisse e se comuni-

casse com os demais. 

Com relação à imagem corporal, as atividades da oficina incidiram sobre as discrepâncias

motoras e problemas no movimento e na postura, nos casos de Mathias e Pablo. Para este últi -

mo, a eliminação dos sintomas relativos à evacuação certamente terá um forte impacto em seu

desenvolvimento. O mesmo pode ser dito para a postura em W do primeiro, bem como o de-

senvolvimento de sua expressão gestual em termos de simetria e sincronia com os movimentos

do outro. Já para Camila, o mais complicado foi intervir sobre a dificuldade de separar-se de

sua mãe, porém os movimentos de construção de uma imagem corporal a partir dos seus con-

tornos parecem ter sido o marco dessa etapa. Destaca-se ainda sua progressiva aceitação ao

contato do outro. Com relação a William, os maiores avanços se deram com relação aos mo-

mentos de agitação, a dificuldade em manter-se quieto e a coordenação e controle dos movi-

mentos. Espera-se que, de algum modo, as atividades tenham favorecido a unidade de um cor-

po que muitas vezes parecia ser experimentado de forma fragmentada.

No que se refere às formações da lei, destaca-se o trabalho com William, que diversas

vezes demonstrou a ausência de uma instância interiorizada de interdição, ignorando as tenta-

tivas dos adultos de impor-lhe qualquer tipo de limite. Nesse sentido, pode-se dizer que houve
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algum avanço com relação à dificuldade de aceitar e manter as regras, mesmo quando elas afe-

tavam aspectos nos quais ele era mais intransigente, como a troca de instrumentos. Nesse sen-

tido, enfatiza-se as regra de tocar como forma eficiente de intervenção. A posição diante da lei

também pode ser pensada no tratamento de Mathias sob a forma da marcação das durações e

finais das atividades, que foi trabalhada extensivamente, com resultados ainda incertos.

Tendo em consideração a posição na linguagem, uma melhora significativa pode ser ve-

rificada no caso de Pablo, já que no início do tratamento sua expressão oral era retraída, confu-

sa e limitada. Foi preciso encontrarmos uma voz que realmente saísse “para fora”, para que ele

pudesse encontrar um outro lugar de onde enunciar a si mesmo, e aproximar-se de seus ami-

gos. O comprometimento de Camila no domínio da linguagem era severo, com um fala redu-

zida a sons vocais e poucas palavras. As palavras tampouco ofereciam uma possibilidade de

tranquilizá-la frente a suas angustias. No entanto, com o avanço do tratamento, pode-se verifi-

car variações em sua posição na linguagem, tanto pela incorporação de novas palavras quanto

por interações não-verbais complexas e ordenadas com os demais, o que favoreceu a sua inte-

gração ao grupo. No caso de Mathias, o grande destaque foi o uso das codas para ocupar um

lugar de enunciação frente ao grupo, Ao mesmo tempo, verificou-se poucos avanços em ques-

tões como os discursos confusos, desconexos e desarticulados, assim como o uso do nome para

referir-se a si mesmo e ocorrências de ecolalia.

Com relação a William, a linguagem foi um dos aspectos em que avanços foram verifi-

cados. De fato, as ocorrências de incoerências discursivas, reproduções de falas da televisão e

neologismos por aglutinação com o tempo se tornaram menos e menos frequentes. O mesmo

pode-se dizer de sua dificuldade de exprimir um pedido por uma canção ou atividade. Ao lon-

go do tratamento, suas falas foram se tornando mais e mais próprias, a ponto de ele progressi-

vamente enunciar seus desejos e ansiedades. O que pareceria ser da ordem das produções do

outro permaneceu residualmente em sua voz, que muitas vezes assumia uma qualidade expres-

siva nitidamente distinta do usual.

Retomando nossa proposta inicial, a hipótese de que a música se articula de forma direta

a processos de constituição da subjetividade porque integra o psiquismo sob a forma de uma

identidade sonora foi parcialmente comprovada, tendo em vista os diversos processos de subje-

tivação acompanhados ao longo da parte empírica. Por outro lado, a noção teórica de que esses

processos se orientam em torno do conceito de identidade não foi sustentada pela presente

pesquisa. Apesar de diversas situações sugerirem a sua ação, não foi possível verificá-la através
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de indicadores dos efeitos que ela provoca na dinâmica da musicalidade comunicativa. Mais

importante que isso, os movimentos de constituição subjetiva mais importantes que verifica-

mos na parte empírica poderiam ser traduzidos como processos de identificação, e não de ex-

pressão de identidades.

Quando analisamos o modo como soluções a problemas de constituição da subjetividade

são criadas nas sessões da oficina de música, dois princípios musicais terapêuticos fundamen-

tais  podem ser identificados. Primeiramente, os processos de expressão da identidade e de

identificação parecem exercer papéis assimétricos na dinâmica do dispositivo. As ações expres-

sivas, de uma maneira geral, não tiveram um fim em si, sendo usadas na sustentação de ações

interativas de comunicação e de reconstrução do sentido de si e do mundo. Em segundo lugar,

a música constitui uma modalidade de tratamento do Outro, possibilitando intervenções ori-

entadas não aos indivíduos em si, mas a todo o campo simbólico de determinação do sentido.

Este estudo revela, portanto, e para além das dificuldades no relacionamento com o ou-

tro, uma série de habilidades sociais associadas ao autismo, e que as mesmas influenciam os

processos terapêuticos em curso no tratamento. Como vimos no caso de Camila, a percepção e

compreensão das interações sociais é problematizada quando se utilizam ferramentas de análi-

se e descrição mais robustas que a simples observação. Esse resultado corrobora estudos que

demonstram que uma parcela da sociabilidade é mantida nas crianças que desenvolvem o au-

tismo, com diversas implicações para as pesquisas atuais sobre o tema. Primeiramente, ele re-

força a ideia de que o reconhecimento precoce do autismo em bebês requer uma sensibilidade

aguda de profissionais e protocolos de detecção com relação aos aspectos sociais, tendo em vis-

ta as diversas nuances das interações comunicativas. A análise dos estudos de caso apresenta-

dos aqui sugere que uma atenção maior deve ser dada à qualidade dessas interações, sobretudo

se ela sustenta ou não uma experiência compartilhada, dado que essa característica pode indi-

car entraves no estabelecimento de relações com o outro. Em segundo lugar, esses mesmos as-

pectos podem ser considerados na clínica do autismo em seu sentido amplo, já que os eventos

interativos serviram de base para a formação de laços sociais que subjazem a qualquer ação te-

rapêutica. A musicalidade, cuja relação com a voz e a canção é uma área que ainda deve ser in-

vestigada mais aprofundadamente, parece ocupar um lugar de destaque nesse processo, tendo

em vista sua relevância na comunicação, mesmo nos casos em que está severamente afetada.

Por fim, indica que os processos de engajamento e coordenação nos motivos do outro, e não

apenas o reconhecimento de seus estados mentais, constituem o aspecto central das dificulda-
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des experimentadas por sujeitos com autismo, mas também das habilidades que todavia podem

ser desenvolvidas. 

Isso significaria que, para aquelas crianças, as atividades permitiram experimentar de ou-

tra maneira seus próprios afetos e ideias, o tempo, o espaço, seu corpo e suas relações com os

outros, o que poderia ser expandido para um registro mais amplo de suas vidas cotidianas. Ao

longo dos grupos terapêuticos, elas enfrentaram uma variedade de situações nas quais precisa-

ram pôr à prova seus medos, impotências e inseguranças, mas também tiveram a oportunidade

de afirmar seus desejos e encontrar modos possíveis para compartilhar sua experiência com os

demais. Os adultos muitas vezes estão a cargo de apresentar soluções criativas para os proble-

mas que se apresentam na medida em que as crianças interagem, brincam e participam das ati-

vidades propostas. Isso possivelmente as fortalece para suportar situações que antes seriam en-

frentadas com ansiedade ou dificuldade, mas nas quais elas podem agora empregar tudo aquilo

que aprenderam e se transformou durante as sessões.

Em suma, a experiência musical é terapêutica quando oferece alguma forma de asilo

(DENORA, 2013), uma 

pausa da angústia e um lugar e um tempo em que é possível florescer. Por “florescer”
entendo a capacidade de sentir no fluxo das coisas, de ser capaz de sentir-se criativo e
envolver-se em brincadeiras criativas, desfrutar de um sentimento de validação ou
conexão com os outros, de sentir prazer, talvez para notar a ausência ou a redução
temporária da dor (p. 1).

Devido a esse potencial, a música vem sendo usada por diversos grupos sociais, em dife-

rentes localizações históricas e geográficas para “resguardar certos tipos de ordem em seu mun-

do, e também criar novos tipos de ordem nele” (SEEGER, 1987, p. 128). Cada performance

musical reestabelece as relações entre os elementos que constituem o universo criado pelos se-

res humanos e no qual as suas vidas se desenrolam. Em cada uma dessas ocasiões, eles não

apenas revelam suas identidades, como também fundam novas maneiras de perceber e ser per-

cebido pelos demais. Cantar, saltar e dançar não são apenas formas de expressar uma realidade,

mas modos para operar uma metamorfose do mundo e de si. A música existe, desse modo,

como uma tecnologia estética (DENORA, 2000), usada na construção conjunta de relaciona-

mentos e experiências compartilhadas, no estabelecimento de oportunidades para conexão em-

pática e formas expressivas de comunicação, como “um recurso para a constituição contínua de

[selfs] e seus estados sociais emocionais, psicológicos e fisiológicos” (p. 47). 

É esse, possivelmente, o núcleo responsável pelos usos da música com fins terapêuticos.

Como afirma Trevarthen (1999), a música é terapêutica “porque ela afina os esforços essenciais



200

que a mente faz em regular o corpo, tanto em seus processos internos quanto em seus engaja-

mentos propositais com os objetos do mundo e com outras pessoas” (p. 8). Desse modo, o tra-

balho clínico com a música e as canções para crianças com autismo demonstrou ser menos ex-

pressivo que criativo. Trata-se da invenção de soluções aos problemas de constituição da subje-

tividade que surgiram na trajetória do seu desenvolvimento, sobretudo no que tange a relação

com a alteridade.

Logo, para além do aporte metodológico e teórico, as principais contribuições da pesqui-

sa estão em sua dimensão clínica. Ressalta-se que, em função de seus efeitos terapêuticos, a

música deveria ser incluída nos sistemas de atenção aos problemas de desenvolvimento infan-

til. Nossos resultados indicam que o grupo terapêutico, que inclua indivíduos com diferentes

graus de desenvolvimento e comprometimento funcional, é um dispositivo adequado para a re-

alização de intervenções orientadas a essa população. O grupo deveria ser completado por um

número suficiente de adultos, com ou sem formação musical, preferentemente coordenados

por um psicólogo. Recomenda-se que a oficina de música seja realizada simultaneamente com

outra atividade, ou que os participantes tenham acesso a um espaço em que possam permane-

cer sozinhos, se necessário, e que sua circulação seja permitida entre esses ambientes. A utiliza-

ção de instrumentos variados – porém com uma baixa potência sonora, e distribuídos em pou-

ca quantidade a cada sessão – mostrou ser significativa para a realização dos procedimentos,

que devem incluir, além da recriação de canções, jogos musicais e momentos de improvisação.

Por fim, as reuniões de discussão – se possível com a presença de outros profissionais que tra-

balham com os participantes –, a produção de relatos periódicos e registros audiovisuais, a as-

sociação com um tratamento individual concomitante, assim como o uso uma canção de aber-

tura e encerramento e de estratégias para que as atividades musicais estejam disponíveis mes-

mo quando as sessões se suspendam – como nas férias escolares –, são todos elementos que

podem colaborar para a incidência da oficina de música no tratamento dessas crianças.

Sugere-se também que uma ferramenta diagnóstica pode ser desenvolvida a partir desta

investigação, utilizando os aspectos da prática musical que se mostraram problemáticos, tais

como a interação musical, a flexibilidade narrativa, a coordenação de gestos coreográficos, as

modulações da voz, etc. Caso  confirmados em estudos transversais, tais elementos poderiam

ser eventualmente aplicados em protocolos de detecção do autismo. Além disso, as canções po-

dem ser pensadas como um suporte paraclínico no tratamento do autismo, pois podem ser uti-

lizadas nos diversos contextos institucionais em que essas crianças circulam. Apesar de poder
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ser aprimorada com especializações técnicas e recursos materiais adequados, a música pode ser

uma ferramenta bastante acessível, tanto aos profissionais ligados ao seu tratamento e escolari-

zação, quanto aos pais e familiares. A canção, por sua vez, pode ser incorporada a outras técni-

cas terapêuticas e educativas, contribuindo em outros contextos e abordagens. É justamente a

prática de cantar com e para essas crianças que pode ser benéfica para elas.

Por último, uma contribuição pode ser dada à compreensão das relações entre música e

subjetividade, de um modo geral. No presente trabalho, a questão que se oferece de entrada a

esse campo é a aplicação clínica da música: como, por que e quando a música apresenta efeitos

terapêuticos? Nossa conclusão indica que a música é um ingrediente ativo nesse processo, cujo

resultado é um movimento de transformação do funcionamento psíquico. Para DeNora (2013)

e Trevarthen e Malloch (2000), a característica da música que explica suas propriedades tera-

pêuticas é a sua capacidade de criar condições para o bem-estar emocional e cognitivo, e que,

nesse contexto facilitador, o indivíduo seria capaz de retomar as funções comprometidas ou

afetadas pela doença. Apesar de as sessões na oficina de música apoiarem essa ideia, tendo em

vista como as atividades eram uma evidente fonte de prazer e alegria para as crianças, elas

também indicam um laço mais profundo e radical entre a música e processos de constituição

do sujeito psíquico. Na verdade, os efeitos da música não são apenas secundários, no sentido de

que ela  promoveria  um ambiente  onde transformações  poderiam ocorrer. Essas  mudanças

ocorrem na própria ação musical, e podem ser expressas em termos musicais. A intensidade da

experiência musical sugere que ela está envolvida diretamente na operação desses mecanismos.

Essa discussão pode ser compreendida em um debate ainda maior, sobre os efeitos – não

somente terapêuticos – que a música exerce sobre o ser humano. Sem limitar-se à psicologia

moderna, esse problema vem sendo alvo de preocupação há séculos. Já na Grécia antiga, como

relata Platão (2006), a música era considerada uma atividade intimamente vinculada à forma-

ção moral dos jovens. Por esse motivo, os modos mixolídio, sintonolídio, jônico e lídio deveri-

am ser banidos do Estado ideal, os primeiros por serem excessivamente lamentosos, os outros

por serem efeminados e moles. Harpas e trígonos estariam também excluídos dessa proposta

de sociedade para que os jovens pudessem, por meio da música, aprender a lei e as medidas.

Essa noção avançou na história da filosofia, sendo discutida por Aristóteles (1985) e Boécio

(1989), chegando até a época Renascentista sob a forma da doutrina barroca dos afetos. 

A partir daí, os efeitos da música progressivamente se tornam um objeto de estudo ado-

tado pela ciência. Na concepção de DeNora (2003), a música não atravessou incólume esse
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percurso de abstração e sujeição aos métodos e teorias. Como consequência, seu estatuto no

pensamento, como ela enfatiza, passou “de força animadora a um produto inanimado (um ob-

jeto a ser explicado)” (p. 3). Um dos indícios dessa mudança é que a música passa a ser pensada

como a sobreposição de dois planos distintos – o dos sons e o dos comportamentos –, sendo

esse  o  dilema  de  uma  Antropologia  da  Música, tal  como  enfatizado  por  Alan  Merriam

(1964),um dos pioneiros da Etnomusicologia como campo destacado das Ciências Humanas.

Sua proposta original foi a de estudar a música na cultura, pensando a primeira como parte de

um todo orgânico, que seria a segunda. 

Trata-se de um nível de estudo da música que pode ser abordado de um modo enumera-

tivo (NETTL, 1983), através  de uma perspectiva histórica, etnográfica e musicológica, em

função dos papéis e funções do comportamento musical. Em contraste, outros autores, como

Blacking (1995) e Seeger (1987) – e até mesmo o próprio Merriam (1977), em um trabalho

posterior –, buscaram um nível de análise distinto, estudando a  música como cultura, o que

implicaria a tomada de uma teoria sobre a natureza da cultura a ser aplicada à música. Esse es-

tudo seria uma especialidade da antropologia, dado que requer uma visão de cultura como sis-

tema com partes interligadas e interrelacionadas, cabendo à música acomodar as estruturas

culturais, transparecendo em si os valores centrais da sociedade. Nessa perspectiva, a música é

fonte geradora de cultura e estrutura (BLACKING, 1995), pois as performances musicais,

mais que refletirem a realidade social, de fato ordenam a vida social e as categorias pelas quais

o espaço, o tempo, o corpo e a identidade social são definidas, de modo que é a própria “cultura

que poderia ser concebida como algo que acontece na música” (HIKIJI, 2006, p. 62).

Essa inversão do paradigma resultou na proposição de uma Antropologia Musical, disci-

plina cuja ênfase se dá no estudo da sociedade pela perspectiva da performance musical, substi-

tuindo o estudo da música como um produto cultural pelo estudo dos processos sociais com

relação à música ou, nas palavras de Seeger (1987), o “estudo da música como uma abordagem

para o estudo de processos sociais em geral” (p. 138), que devem ser pensados “como perfor-

mances intencionais, ‘estruturações’, e soluções criativas dentro de um campo de padrões e

dentro de certas situações históricas percebidas” (p. 140). Como define esse autor,

Uma antropologia da música olha para o modo pelo qual a música é parte da cultura
e da vida social. Em contraste, uma antropologia musical olha para o modo pelo qual
performances musicais criam muitos dos aspectos da cultura e da vida social. Em lu-
gar de estudar a música na cultura (...), uma antropologia musical estuda a vida social
como uma performance. Em lugar de assumir que há uma matriz social e cultural,
preexistente e logicamente anterior, dentro da qual a música é executada, ela examina
o modo pelo qual a música é parte da construção e interpretação mesma das relações
e processos, sociais e conceituais, (...) esta incursão na antropologia musical dedica-se
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ao estabelecimento de aspectos da vida social como musical e enquanto criada e re-
criada por meio da performance (p. xiii- xiv). 

 
Esse mesmo movimento epistemológico pode ser encontrado também na Sociologia da

Música, ao menos desde a passagem do século XX, quando se estabeleceu uma discussão cen-

trada na ideia de música como meio que reflete a estrutura social. Análogo à Antropologia,

como declara DeNora (2003), as Ciências Sociais “deslocaram o seu interesse de o que a músi-

ca causava para o que causava a música” (p. 2, grifos da autora). O papel da música nessa pers-

pectiva é a de um estímulo, algo que pode ser aplicado para determinada função. Para reverter

esse argumento, foi necessária uma perspectiva interpretativa que implicasse a passagem de um

foco estático para outro mais dinâmico, um deslocamento dos objetos estéticos e seu conteúdo

em direção às práticas culturais que se apropriam e utilizam esses materiais para produzir a

vida social. É nesse sentido que podemos falar também de uma Sociologia Musical, cuja defi-

nição mais precisa, defende DeNora (2003), pode ser encontrada na obra de Adorno (1974,

1996, 2009). 

Com efeito, na perspectiva adorniana, sublinha-se o vínculo entre estruturas estéticas e

estilos de consciência, isto é, estilos históricos de cognição, hábitos, atitudes mentais e modos

de perceber o mundo. Assim, os caminhos que a música pode, para melhor ou pior, transfor-

mar a consciência, justificam sua crítica à música ligeira, não apenas de um ponto de vista mu-

sicológico – em termos do desenvolvimento raso com relação ao ritmo, melodia, harmonia e

orquestração –, mas também por ser uma prática cognitivamente pobre, que reduz a atenção e

a capacidade de distinguir as diferenças. A grande questão da música popular, portanto, é que

ela suprimiria a complexidade, a diversidade e a heterogeneidade da experiência musical, pro-

movendo uma pseudo-individualização a partir de um ciclo de expectativas e gratificações que

condicionam o inconsciente, um fenômeno que Adorno (1996) chamou de regressão da audi-

ção. Para DeNora (2003), assim como pode-se dizer que o paladar pode regredir se a alimenta-

ção se restringe a comida processada e refrigerante, o mesmo ocorre com a audição nessa situ-

ação. Encurtar os horizontes da consciência, incitar o desejo e depois canalizá-lo por rotas es-

tereotípicas poderiam, portanto, ser considerados os efeitos psicoculturais da música popular

nessa perspectiva.

A leitura adorniana apresenta uma justificativa psicológica mas seu foco é inteiramente

social, voltando-se à relação entre mecanismos culturais e os processos sociais de objetificação

e alienação. Não obstante, o que Adorno evidencia é que tais processos sociais não correspon-

dem a um modo mecânico em que os aspectos formais da música inculcam modalidades de
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consciência, pois são uma atividade, uma forma de práxis. Daí decorre que as máquinas da in-

dústria cultural e sua produção de mercadorias são insuficientes no esforço para que a razão se

torne conformista e privada de sua atividade crítica e reflexiva. Esse processo só se completa

quando o sujeito desenvolve um gosto pela certeza e pelo familiar, um hábito mental de totali-

zar o mundo, de tomar o todo pela parte. Curiosamente, alguns dos aspectos que Adorno mais

critica na música popular, como a simplicidade de arranjos, a uniformidade rítmica e a previsi-

bilidade, parecem ser exatamente os que caracterizam e tornam eficaz a sua aplicação com fi-

nalidades terapêuticas, como afirma Barcellos (2009), e é confirmado por esta pesquisa. De

qualquer modo, isso não invalida a proposição de que a música é capaz de operar mudanças

importantes na constituição subjetiva. É compreensível, portanto, a ênfase dada por Adorno

(1974) à música da Schoenberg, por ela oferecer uma forma estética não-convencional, capaz

de despertar ambiguidade e confusão, e com isso desafiar as formas cognitivas vigentes. Se o

serialismo é capaz de incitar um modo de pensamento diferente, é porque a sua estruturação

expressiva segue regras que são igualmente distintas daquelas às quais estamos acostumados, o

que exige uma escuta e uma interpretação ativa por parte do ouvinte. 
O que essa perspectiva sociológica reforça é que, assim como na Antropologia Musical, a

música em ação é um material dinâmico de estruturação da realidade social. É nesse sentido,

como afirma Simon Frith, que (1987), “a pergunta que deveríamos estar fazendo não é o que a

música popular revelar sobre 'o povo', mas como é que ela o constrói” (p. 137). Aquilo que

pode ser tratado no Outro é justamente essa imagem que é o efeito de uma analogia, como diz

Cage (1990), já que

a performance de uma peça de música pode ser uma metáfora da sociedade, de como
queremos que a sociedade seja. Embora não estamos agora vivendo em uma socieda-
de que consideramos boa, poderíamos fazer uma peça de música em que estaríamos
dispostos  a viver. Eu não quero dizer  literalmente, quero dizer, metaforicamente.
Você pode pensar na peça de música como uma representação de uma sociedade em
que você estaria disposto a viver (p. 177-78). 

Não sem razão, a música como adjetivo, e não como predicado, é ainda encontrada na

palavra Musicoterapia. Como denota o original em inglês, music therapy traduz-se fielmente

como terapia musical, no sentido que os pioneiros nesse campo,  Nordorff e Robbins, descrevi-

am sua prática: não como música na terapia (music in therapy), mas como terapia na música

(therapy in music). Para Ansdell (1995), era “a própria música que alcançava a criança direta-

mente e que formava a base do encontro entre as duas pessoas. Isso poderia então se expandir

para um diálogo musical que poderia formar a base de uma relação terapêutica a longo prazo”
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(p. 4-5). Se a música é capaz de abrir um canal de diálogo mesmo nos casos em que isso era

mais difícil, é porque ela interage com as instâncias mais fundamentais do psiquismo, onde a

subjetividade pode se reorganizar e criar outras formas de funcionamento. Nessa linha, se a

musicoterapia é clinicamente eficaz, é porque ela, como ressaltam Trevarthen et al. (1998)

“oferece um contexto para construir um sentido de 'si-em-relação'” (p. 175).

A proposta de transpor, no campo da Psicologia, essa mesma passagem de uma ciência

da música para uma ciência musical já havia sido apresentada anteriormente (AVILA, 2009).

Naquele momento, importava a adoção pela Psicologia da Música das noções de música e sub-

jetividade como duas entidades distintas e separadas, onde a primeira é vista como estímulo ou

resposta produzida pelo indivíduo. Essa perspectiva foi exemplificada pela obra de Helmholtz

(1954), pioneiro no estudo das sensações sonoras enquanto base de uma teoria da música. Ao

convergir conhecimentos da física ondulatória, da fisiologia da audição e da anatomia do ouvi-

do e da voz, ele foi determinante em possibilitar um estudo psicológico do comportamento

musical, como a percepção de consonâncias e dissonâncias. Mas, para a Psicologia, provavel-

mente porque sua estratégia metodológica era justamente a objetificação de uma prática subje-

tivante, sua pesquisa não pôde avançar para além de uma teoria psicoacústica baseada nos as-

pectos experimentais da organização tonal elementar. 

Na perspectiva de uma Psicologia Musical, o sujeito, mais que produtor de fenômenos

musicais, deveria considerado o resultado deles, em um processo de construção musical da sub-

jetividade. Como vimos nesta pesquisa, a música apresenta uma capacidade extraordinária de

afetar as categorias mais básicas que definem nossa experiência da realidade. Isso indica que

não há um sujeito a priori que aprende e canta as músicas de um grupo. Somente assim pode-

mos compreender a afirmação enigmática de Blacking (1985) de que existe “um sentido no

qual um compositor é composto e um pianista é tocado” (p. 53). Não existimos antes da músi-

ca, mas sim simultaneamente a ela, somos efeitos da música.

Como definimos na discussão sobre a função psíquica da voz, isso ocorre porque a músi-

ca participa do processo de constituição e produção da subjetividade a partir de uma espécie de

memória, a lembrança de uma alteridade fundamental antes esquecida. Como mostra Didier-

Weill (1997a), é justamente esse o efeito de estranhamento, de percepção de algo que é ao

mesmo tempo familiar e alheio.

O que ocorre com você quando escuta uma música que toca? Através de que magia
esta mensagem tem o poder de induzir em você uma metamorfose? Num primeiro
momento, você sente, enquanto ouvinte, que está escutando a música. Mas na medi-
da em que é ‘tocado’, como se diz, você descobrirá que de fato não é você que escuta,
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mas que é a música que o escuta, que escuta uma presença de cuja existência você se
esqueceu e que, pelo fato de ser escutada, passa a reviver e a lhe ser dada (p. 198).

Portanto, a música não é apenas moldada pelas forças psíquicas do sujeito, ela de fato é

um meio dinâmico da vida psíquica, algo no qual a mente acontece. Como qualquer forma de

arte, ela lida com problemas e conceitos, e “responde a problemas sobre regimes de determina-

ção e sobre possibilidades de reorientação de categorias como identidade, diferença, relação,

unidade, entre outras” (SAFATLE, 2006, p. 169). E tais soluções são aproveitadas nos proble-

mas que enfrentamos no processo de viver e desenvolver-se. Isso se deve ao fato de que seus

aspectos formais tanto incidem sobre aquilo que na mente permanece informe, quanto levam o

que estava cristalizado a transformar-se. A música, portanto, não precisa ser vista como algo

separado da subjetividade, mas algo através do qual as funções psíquicas se constituem e ope-

ram, de uma maneira específica, correspondente às suas qualidades expressivas. Logo, assim

como a forma e a experiência musical estão diretamente ligados a processos de constituição

subjetiva, no horizonte em que se entrelaçam música e sujeito, encontramos o paralelismo en-

tre a formalização estética e os processos de subjetivação, entre a gênese da obra de arte e a gê-

nese do sujeito. Assim sendo, é realmente possível ser “o grande experimentador de si mesmo”

(NIETZSCHE, 1987, p. 136). Pois, já que “o eu não nos é dado”, como assinala Foucault, “há

apenas uma consequência prática: temos que nos criar a nós mesmos como uma obra de arte”

(apud RABINOW; DREYFUS, 1995, p. 262). Nesse sentido, a terapia representa uma forma

de composição musical da realidade, empregando a música como uma tecnologia estética de si

(DENORA, 1999). E quando essa potência se expressa de um modo espontâneo e intuitivo,

como ocorre com a criança, essa dimensão criativa assume a sua plenitude. 

As crianças apenas 'se transformam' em gestos sonoros guiadas pela inteireza de seu
modo de ser e de se organizar continuamente (...) uma espécie de musicriança: as cri-
anças transmutadas em sons" (BRITO, 2007, p. 80, grifos da autora).

Podemos, a partir dessa proposta, repensar uma série de aspectos da relação entre a mú-

sica e o sujeito. A questão da expressão é uma delas, na medida em que a música é tradicional-

mente pensada como facilitadora de movimentos expressivos porque ofereceria uma inscrição

simbólica que daria forma ao afeto. De fato, como lembra Kauffman (1998), a psicologia deve

ocupar-se das “relações da música com os sentimentos, da música com a linguagem e, para en-

cerrar, da música com a representação, que repousa em uma comunicação entre o compositor e

o ouvinte” (p. 695). É certo também que a conduta expressiva é mediadora das instâncias obje-

tivas e subjetivas, mas a expressão é também, como lembra Bruner (1986), o encapsulamento
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de uma experiência subjetiva, que não traduz ipsis litteris os seus conteúdos. Assim entende-

mos o rechaço de Stravinsky (1936) ao considerar a música, “basicamente impotente para ex-

primir o que quer que seja: um sentimento, uma atitude mental, um estado psicológico, um

fenômeno da natureza, etc. [...] A [expressão] nunca foi uma propriedade inerente à música. É

por isso que não é de forma alguma o propósito de sua existência” (p. 53). 

Mais que expressar, o valor da música é o de produzir e transformar, assim como a narra-

tiva, que ao mesmo tempo em que é contada, altera a história de vida do sujeito (BRUNER,

1991, 2004). É justamente nesse sentido que, quando perguntado sobre os motivos que o leva-

vam a compor, John Cage respondeu: “O que eu faço não é para me expressar, mas para mudar

a mim mesmo” (apud CAMPOS, 1998, p. 147). E para que o conceito de expressão possa ser

compreendido nessa perspectiva, é preciso que aquilo que é expressado não se separe do ato

que o produz, nem deixe de produzir ato, no sentido que Lacan (1986) conferiu ao conceito de

palavra plena: aquela pela qual o sujeito “se encontra, depois, outro que não o que era antes” (p.

129). 

Como consequência não é possível escutar na música uma verdade sobre o sujeito, qual-

quer coisa que pudesse expressar aquilo ao qual ele é idêntico. O que ela pode sim é indicar os

parâmetros formais envolvidos no modo como o sujeito reinventa a si mesmo. A arte, como

prática expressiva, é um meio privilegiado para que esse processo ocorra em seu sentido mais

forte, e como nota Schlözer (apud KAUFFMAN, 1998), 

O que caracteriza essencialmente o artista (...) é a produção de uma coisa cuja gera-
ção, cujo próprio processo de geração, modifica seu autor, permitindo-lhe transcen-
der-se, ser, ao mesmo tempo, plenamente ele mesmo e um outro. A atividade criado-
ra consistiria, sempre segundo esse autor, não unicamente em gerar um sistema orgâ-
nico, mas ainda em produzir conjuntamente o próprio autor desse sistema, o que nele
se acha imediatamente presente (p. 700).

Ainda com relação à expressão, este trabalho deu ênfase à noção de identidade sonora, a qual

foi pensada como uma assinatura sonora pessoal e inconsciente que, quando expressada, pro-

duziria efeitos terapêuticos. Essa ideia encontra apoio em práticas clínicas que extrapolam o

campo da música, como mostra o documentário “Um encontro com Lacan” (MILLER, 2011),

no qual um analisando comenta que

Lacan se ocupava, sobretudo, de ouvir aquele que lhe falava. Lacan sabia as palavras
que importavam para alguém e sabia usá-las com conhecimento. Era impressionante!
Quando ele extraía, daquilo que dizíamos, uma palavra, uma frase, uma preocupação,
dizia a cada um: “Essa é a sua música. Isso é você. Aí está”.

Mas se a expressão da identidade possui uma potência clínica é porque ela também é,
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mais que a comunicação de algo que já preexiste, o registro de uma ação que se desenvolve no

interior do funcionamento psíquico do indivíduo. Como ressalta Benenzon (2011), a identida-

de é um conglomerado de energias, em permanente movimento e com uma dinâmica particu-

lar, em uma “dinâmica nos caracteriza e nos diferencia e re-cria nossa personalidade e nossa

forma de ser”. É nesse sentido que uma concepção dinâmica de identidade não exclui os movi-

mentos dos quais ela resulta, ou seja, os processos de identificação. Essa ideia poderia ser em-

pregada com uma finalidade clínica, fazendo da terapia a construção de relações, identidades e

diferenças, como um processo de composição musical de si e do outro. Isso não deve limitar-se

à utilização de materiais sonoros exclusivamente, já que se refere propriamente a mecanismos

psíquicos gerais. No que tange à aplicação clínica da música, no entanto, há um fator específico

a ser considerado: a importância de um ambiente musical como tratamento do Outro. Na clí-

nica do autismo, a experiência musical permite a apresentação de um elemento cultural que é

aceitável do ponto de vista da criança, e potencializador da emergência desse sujeito que mui-

tas vezes está isolado, do ponto de vista do adulto. E o terapeuta, aproveitando a inclusão da

criança nesse novo mundo possível, intervém para que ela mesma possa ser outra.

Com esse marco teórico, cabe pensar novamente os fatores atuantes na vinheta clínica

apresentada na introdução. Não é possível saber se V. de fato conhecia ou gostava dos Beatles,

ou até que tenha reconhecido a canção. Por outro lado, o mesmo não aplica a mim e Tiago,

que certamente nutrimos uma grande admiração por essa banda, e que possivelmente tenha-

mos escutado e desfrutado de “Revolution” diversas vezes, em uma variedade de contextos e si-

tuações. Tomando aquela situação por um todo, ainda que não possamos localizar as canções

dos Beatles, o blues e os afetos que ressoam na identidade sonora de V., eles certamente esta-

vam presente na nossa, enquanto músicos, terapeutas e sujeitos, membros de um grupo social

que tomou esses elementos de uma cultura estrangeira e os fez parte de seu próprio universo.

É apenas compreendendo o seu significado para nós como dupla de coordenadores que pode-

mos entender a fundo o que ocorre naquela cena. Porque “Revolution” era parte da nossa his-

tória e daquilo que nos constituiu como somos em uma infinidade de sentidos, que mediou

nossas relações com a geração que nos precedeu, que esteve presente em nossa educação, tanto

musical quanto de idiomas, um objeto no qual investimos nosso desejo e que usamos em nos-

sos momentos de diversão e de ócio, mas também nos maus momentos, quando nos ajudou a

fortalecer-nos e recuperar-nos. 

O que então motivou esse comportamento tão incomum de V. poderia ter sido então a
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mera alegria pela entrada da voz em lugar da gaita, a surpresa pela passagem da improvisação

para a canção, o conforto do retorno dos versos após um solo, a sensação de conexão e sentido

entre modos expressivos distintos. E se é certo que esse não era um sentimento que afetasse

exclusivamente a ele, mas que de fato nos envolvia a todos naquela situação terapêutica, foi

também uma alegria que compartilhamos enquanto grupo musical, assim como poderia ter

sido sentido por um grupo de instrumentistas em um ensaio ou uma apresentação, quando as

partes da música se unem e transmitem uma sensação de continuidade e fluidez, de unidade e

comunhão. Por um momento, como se tudo se encaixasse e tivéssemos formado um trio coeso,

algo novo se tornou audível, e definitivamente deixamos de ser estrangeiros uns para os outros.

E isso certamente deveria ser algo a ser comemorado, tanto por nós adultos quanto por V.

Lembremos também que uma das características tradicionalmente associadas ao blues é

a intensa manipulação emocional de músicos e ouvintes, baseada no uso do intervalo de quarta

diminuta e da harmonia menor, orientada no sentido de uma emancipação catártica da triste-

za. Nossa performance pode ter sido apenas mais uma repetição nessa evolução cultural que

conduz o passado dos escravos expatriados ao futuro, atravessando-nos no caminho, mas que

não por menos deixa de recuperar todos esses efeitos terapêuticos que são o seu legado para a

história. E a reação de V. poderia, nessa linha, ser considerada também uma repetição das fre-

néticas reações que os Beatles foram os mestres em despertar, a famosa beatlemania. 

Isso evidencia que a técnica da recriação de canções não é algo mecânico, como uma

simples reprodução, mas um exercício verdadeiramente criativo. É evidente que a peça a ser re-

criada serve de apoio para a performance de terapeuta e/ou paciente, porém esse suporte põe

em movimento todo um campo intersubjetivo no qual incidem diversas forças históricas e cul-

turais para alcançar um determinado fim terapêutico. Portanto, a reação enérgica revela muito

pouco ou quase nada sobre o que poderia existir antes daquele momento pois, como a vinheta

encapsula em si, ela é o ápice de uma verdadeira “experiência”, com todas as suas implicações

vitalizadoras incluídas.

E se tal experiência é realmente terapêutica, o motivo reside no fato de que ela traz do

silêncio algo que se torna audível, algo da ordem da diferença e da invenção de novas relações.

Se a música pode incidir de modo tão intenso em nós e em nossa experiência do mundo, a clí-

nica é o dispositivo no qual busca-se a abertura mais segura para aventurar-se nessa outra rea-

lidade, e descobrir nela o lugar e, que estamos. 

Existe, de fato, um considerável valor terapêutico em permitir-se estar profundamen-
te ciente de qualquer imagem ou som que possa surgir. Por um lado, isso traz à mente
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a maravilha de ver e ouvir como tal. Por outro lado, a profunda disposição a ouvir ou
olhar em cima de qualquer coisa liberta a mente de preconceitos fixos de beleza, cri-
ando, por assim dizer, um espaço livre em que formas e relações completamente no-
vas podem surgir (LIEBERMAN, 2016). 

Evidentemente, o que se apresentou até aqui é uma teorização incompleta, cujo desen-

volvimento não era objetivo deste trabalho. Indiretamente, no entanto, os resultados já avan-

çam algumas das questões que poderiam ser abordadas sob essa perspectiva. Em um nível me-

todológico, os procedimentos de descrição e análise propostos podem ser de alguma valia no

sentido de inverter o paradigma metodológico atual entre psicologia e música e, assim, orientar

uma pesquisa híbrida, pertencente à psicologia quanto a seus conteúdos e à música quanto a

seus métodos. Sem deixar de lado o papel que a alteridade desempenha nesse processo, acom-

panhamos Didier-Weill (1997b) quando afirma que “não hesitamos em declarar que uma re-

flexão teórica sobre a música é um dos caminhos possíveis para compreender a relação mais

primordial do sujeito com o Outro” (p. 240). Talvez assim, entenderíamos como uma aprecia-

ção artística do tempo é capaz de reorganizar o campo simbólico e reordenar as categorias

mais fundamentais da experiência. Essa deverá ser a ênfase de um estudo dos modos de subje-

tivação com relação à música: um problema tridimensional, ao mesmo tempo estético, social e

psicológico.

Uma psicologia da música que acompanhe a evolução dessas perguntas, assim como vêm

sendo trabalhadas em outros campos do conhecimento, poderia oferecer uma contribuição re-

levante para uma série de questionamentos. Se, de um lado, a psicologia já possui um histórico

de interação com outras perspectivas das humanidades – demonstrando ser um campo flexível

para a incorporação de teorias e métodos de outras disciplinas para a realização de seus fins –,

por outro, tais perspectivas podem perfeitamente apropriar-se de concepções próprias à disci-

plina psicológica. Uma noção de sujeito distinta das de eu ou de agente poderia ser essa contri-

buição. Pois uma concepção de sujeito como instância psíquica inconsciente seria certamente

útil a essas investigações, ampliando nossa compreensão sobre os fenômenos relacionados à

música, sob a luz da constituição subjetiva.
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Universidade de São Paulo
Instituto de Psicologia

Seu (Sua) filho(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “A musicalidade co-
municativa das canções pessoais: um estudo sobre a identidade sonora de crianças diag-
nosticadas com transtornos do espectro do autismo”, realizada pelo pesquisador responsá-
vel Daniel Camparo Avila e esclarecida abaixo. No caso de você concordar com a sua partici-
pação, favor assinar ao final do documento, rubricando todas as páginas. 

OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa é estudar os efeitos clínicos da música e das canções 
pessoais no tratamento de crianças diagnosticadas com transtornos do espectro do autismo.

JUSTIFICATIVA: Existem indícios de que a música é usada com fins terapêuticos desde o 
tempo dos Egípcios antigos. Hoje, acompanhamos a multiplicação das suas aplicações práti-
cas no campo da saúde, abrangendo diagnóstico, prevenção, cura ou reabilitação em situações
clínicas variadas. Essas práticas exigem estudos aprofundados para que sejam compreendidas,
melhoradas, e mesmo aceitas pela comunidade acadêmica e a sociedade em geral. Este estudo
está voltado a um aspecto ainda pouco estudo nessa linha: os efeitos terapêuticos das canções 
no tratamento aos transtornos do espectro do autismo.

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: O pesquisador responsável coordenará um grupo tera-
pêutico no qual serão empregados os seguintes procedimentos: a improvisação musical, o 
jogo musical e as canções pessoais. Os sujeitos terão à sua disposição instrumentos musicais 
que serão usados nas diversas atividades. As sessões serão registradas por meio de uma câme-
ra de vídeo e esse material será analisado como parte da pesquisa. O pesquisador poderá soli-
citar a aplicação da Avaliação Psicanalítica aos 3 anos, entrevista com a criança e o responsá-
vel, para coletar dados sobre o sujeito e a intervenção. A confidencialidade e a privacidade, a 
proteção da imagem e a não-estigmatização estarão assegurados com a não-exibição da ima-
gem e o sigilo absoluto da identidade do sujeito. Os resultados obtidos durante este estudo se-
rão mantidos em sigilo, podendo ser divulgados em publicações científicas, sem que quais-
quer dados pessoais sejam mencionados.

RISCOS E DESCONFORTOS: Decorrem fundamentalmente da exposição a uma situação 
de grupo, o que pode gerar situações de estresse ou ansiedade. Nesses casos, a criança poderá 
sair da sala de atendimento a qualquer momento, acompanhado por um adulto. Riscos físicos 
decorrentes da movimentação dos participantes no interior da sala de atendimento serão mini-
mizados pela remoção de quaisquer objetos que possam interferir nessa circulação, bem como
aqueles objetos que possam produzir qualquer tipo de acidente ou desconforto. O risco de 
possível identificação do sujeito de pesquisa será reduzido com o compromisso pelo sigilo ab-
soluto da identidade do sujeito. 
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BENEFÍCIOS: Espera-se que os sujeitos, quando submetidos a um tratamento que aplique a 
música com finalidades terapêuticas, se beneficiem individualmente com o desenvolvimento 
das funções básicas de socialização, comunicação e comportamento. Indiretamente, a pesqui-
sa pode proporcionar um maior conhecimento a respeito do uso clínico da música em geral, e 
das canções em particular, produzindo um efeito de maior escala na sociedade, pela melhora 
dos tratamentos e da formação profissional, e na comunidade acadêmica, pelo aumento das 
pesquisas e debates sobre o tema.

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto com sua 
participação. As avaliações e a participação na pesquisa serão totalmente gratuitas, não haven-
do nenhuma cobrança pelo que será realizado. Você também não receberá nenhum pagamento
pela participação.

*                   *                  *

Eu ................................................................................................ , RG ............................. , abai-

xo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade que meu (minha) 

filho(a) ................................................................ nascido(a) em ....... / ........ /..............., partici-

pe do estudo “A musicalidade comunicativa das canções pessoais: um estudo sobre a 

identidade sonora de crianças diagnosticadas com transtornos do espectro do autismo”, 

da presente data até 30/11/2013. Informo que obtive todas informações necessárias e me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento pode-

rei solicitar novas informações junto ao pesquisador responsável Daniel Camparo Avila, tele-

fone: (11) 3063-2360, ou ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, endereço Av. Professor Mello Moraes, 

1721 – Bloco G, 2º andar, sala 27 CEP 05508-030 - Cidade Universitária - São Paulo/SP, tele-

fone: (11) 3091-4182. Tenho ciência que posso modificar a decisão do menor sob minha res-

ponsabilidade participar do estudo, se assim o desejar, e que tal recusa não trará nenhum pre-

juízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Declaro que este termo de con-

sentimento livre e esclarecido foi elaborado em duas vias, uma em minha posse e a outra com 

o pesquisador responsável.

                                                                   
Assinatura do(a) responsável pelo menor

Data _______/______/______

                                                               
Assinatura do pesquisador responsável

Data _______/______/______
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ANEXO B - TABELA DE CANÇÕES

Nome Tonalidade1 Andamento2 (bpm) Compasso Jogo musical Tradicional Contemporânea Pessoal
A oficina de música já vai começar G andante (100) 4/4 Alternância de instrumentos
Atirei o pau no gato D allegretto (120) 2/4 Coda X
Marcha, soldado C moderato (110) 2/4 Roda X
Banho é bom (Rá-tim-Bum) C allegro (150) 4/4 Tocar as partes do corpo/Coda X
Cocoricó (abertura) A vivace (165) 4/4 Alternância de intensidades X
Lá vem o pato C andante (110) 4/4 e 3/4 Coda X
O rato ladrão C andante (110) 4/4 e 3/4 Coda X
O gato folgado C andante (110) 4/4 e 3/4 Coda X
A dona aranha C andantino (105) 2/4 Coreografia X
Os indiozinhos E andante  (85) 4/4 Coreografia/Coda X
Peixonauta D moderato (105) 4/4 Alternância de intensidades X X
Thomas e seus amigos C andante (90) 4/4 Coda X
Pula a fogueira F allegro (130) 4/4 - X
Cai, cai balão C allegretto (120) 4/4 - X
Capelinha de melão A andantino (108) 4/4 - X
Ciranda, cirandinha D andante (87) 4/4 Roda X
Lavar as Mãos A andante (92) 4/4 - X
Era uma bruxa (parlenda) - - - Coreografia X
A canoa virou A moderato (100) 4/4 Coreografia X
Caranguejo não é peixe A andantino (95) 2/4 Roda X
Se essa rua fosse minha E adagietto (73) 4/4 Roda X
Um, dois, feijão com arroz - andantino (95) 2/4 Coreografia X
Peixe vivo C andante (83) 4/4 - X
A oficina de música já vai terminar G andante (100) 4/4 Alternância de instrumentos

1  Tonalidade usada na apresentação das canções. 
2  Medida ideal estipulada pelo pesquisador com o auxílio de metrônomo, não corresponde àquela das atividades da oficina.
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ANEXO C – GLOSSÁRIO DE TERMOS MUSICAIS
(adaptado de SADIE, 1994)

Accelerando (accel.): Indicação de expressão musical, sinalizando um aumento gradual da ve-
locidade de um trecho.

Allegro: Indicação de andamento, denotando o sentido de animado ou veloz (120-168 bpm).  

Altura: 1. Atributo acústico que indica a percepção subjetiva da frequência fundamental de um
som (pitch). 2. Propriedade perceptiva dos sons que permite diferenciá-los entre agudos e gra-
ves.  

Amplitude: Cf. intensidade.

Andamento: Velocidade de uma peça ou trecho musical.

Andante: Indicação de andamento, denotando o sentido de um caminhar moderado (76-108
bpm). 

Célula: Menor parte de um motivo ou frase musical.

Colcheia: Nota musical com metade da duração de uma semínima. 

Coda: Passagem que conduz uma peça ou movimento ao seu final.

Cluster (pl. clusters): Grupo de notas consecutivas tocadas simultaneamente.

Crescendo (cresc. ou <): Indicação de um aumento gradual da intensidade de um trecho musi-
cal.

Diminuendo (dim. ou >; pl. diminuendi): Indicação de uma redução gradual da intensidade
de um trecho musical.

Dueto: Execução de um trecho musical por duas vozes.

Fermata (�):Prolongamento de uma nota, acorde ou pausa além da sua indicação de duração.

Figura: Pequenas ideias musicais com uma identidade particular de ritmo e/ou contorno me-
lódico, com um grau mais elevado de complexidade que a célula.

Fortissimo (∂): Indicação de uma nota ou trecho musical que devem ser tocados com intensi-
dade muito alta, equivalente ao volume da voz falando alto.

Frase: Unidade musical de tamanho variado, maior que um motivo.

Glissando: (pl. glissandi): Passagem contínua de uma nota a outra, incluindo as alturas inter-
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mediárias.

Intensidade: 1. Atributo acústico que indica a percepção subjetiva da amplitude de uma onda
sonora. 2. Propriedade perceptiva dos sons que permite diferenciá-los entre altos e baixos. 

Leitmotif: Frase  musical recorrente em uma peça, representando uma pessoa, lugar ou ideia
particular.

Ostinato: repetição indeterminada de uma unidade musical.

Motivo: 1. Ideia musical curta, seja ela melódica, harmônica ou rítmica, ou as três ao mesmo
tempo. 2. Menor subdivisão com identidade própria de um tema ou frase.

Pianissimo (ø): Indicação de uma nota ou trecho musical que devem ser tocados com inten-
sidade muito baixa, próximo ao volume da voz sussurrando.

Pitch: Cf. altura.

Ritardando (rit.): Indicação de expressão musical, sinalizando uma redução gradual da veloci-
dade de um trecho.

Semibreve: Nota musical com duração de quatro semínimas.

Semicolcheia: Nota musical com metade da duração de uma colcheia.

Semínima: 1. Unidade de tempo das fórmulas de compasso usadas nas transcrições desta in-
vestigação. 2. Nota musical com valor de duração igual a um pulso.

Standard: Tema  popular de jazz, frequentemente utilizado para organizar uma improvisação
musical.  

Solo: Execução de um trecho musical por apenas uma voz do conjunto.

Tema: 1. Material musical em que uma obra, ou parte dela, está baseado, geralmente uma me-
lodia completa. 2. Unidade que se distingue do motivo tanto por sua maior extensão quanto
por sua completude, que permite inclusive identificar uma obra.

Timbre: 1.  Atributo acústico que indica a percepção subjetiva da forma e envelope de uma
onda sonora. 2. Propriedade perceptiva dos sons que permite diferenciá-los em função dos ins-
trumentos que os produzem. 

Tutti: Execução de um trecho musical por todas as vozes do conjunto.
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ANEXO D - FAIXAS DO CD

1) Abertura e fechamento (Fig. 2) 

2) Célula rítmica (Fig. 5) 

3) Banho é bom (Fig. 6) 

4) Atirei o pau no gato (Fig. 7) 

5) Thomas e seus amigos (Fig. 8) 

6) Thomas e seus amigos (Fig. 10) 

7) Música assustadora (Fig. 12) 

8) “Vai pegar o seu instrumento e vai tocar” (Fig. 13) 

9) William - Cocoricó - flauta alta e aguda (Fig. 14) 

10) Improvisação sobre Capelinha de Melão (Fig. 16) 

11) Abertura (Fig. 22) 

12) Mathias - “31 de junho” (Fig. 28) 


