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AUTISMOS: ADAPT-AÇÃO
Musicoterapeuta, Idealizadora de Projetos e Mãe TEA

Foto: Divulgação Facebook

Secretaria Municipal de Educação Especial de Barra de
São Francisco-ES, aos 27 de junho de 2019.

Famílias e Escolas unidas
em torno do TEA
LUCIANA S S LOPES
A convite da Secretaria Municipal de Educação Especial,
juntamente com a Associação de Pais de Autistas – APA,
na pessoa da Secretária Delma Ker, a musicoterapeuta,
educadora musical e também mãe de Rafael, no
transtorno do espectro autista, Luciana Lopes ministrou
no dia 27/06/2019 o curso “Autismos: adaptações dentro
e fora da escola”, através do qual, no período de 10 (dez)
horas pontuou – com os professores, pais e estagiários –
conceitos, pesquisas de diversos teóricos em busca da
construção do saber para aplicações práticas com estudos
de casos, encerrando com uma sessão Música Azul
juntamente com as crianças das famílias participantes.

Foto: acervo pessoal

Sessão Música Azul em Barra de São Francisco-ES

“Aprendi muito sobre a rotina do autista e conclui que
somos nós que vivemos fora da caixa! A metodologia
aplicada foi clara e muito proveitosa. A oficina no final
com as crianças me deixou emocionada. Quero ter a
oportunidade de conhecer o seu projeto.” – Simone
Marques, professora da rede pública municipal.

Foto: acervo pessoal

Palestra sobre autismo para estudantes universitários dos cursos de pedagogia,
psicologia, educação física e enfermagem.

Música Azul na faculdade: crianças
autistas e a sensibilização de
futuros profissionais.
LUCIANA S S LOPES
Música Azul é um método que se utiliza de
recursos musicais, associados à motricidade,
brincadeiras e muita ludicidade com crianças
autistas, irmãos e familiares, com o objetivo
de propiciar integração social, potencializar
capacidades e desenvolvimento pessoal, o
qual é realizado por Luciana Lopes em
parceria com a faculdade Multivix, no
Município da Serra-ES, com possibilidades
de expansão, em 2022, para Sete Lagoas –
MG, Cariacica, Colatina e Vitória-ES.
Idealizado em fevereiro de 2018 e iniciado
em abril do mesmo ano, o Música Azul
contabiliza, até o momento, seis grupos de
trabalho, média de 250 (duzentas e
cinquenta) pessoas inscritas e que
demonstraram interesse em fazer parte desse
atendimento. O Música Azul é um método
que pode ser aplicado por qualquer pessoa
que conheça um pouco de música e que tenha
muita vontade de desenvolver as atividades
com crianças, sejam diagnosticadas, sejam
neurotípicas, inclusive – com as devidas
adaptações – para adolescentes também.
Essa experiência não ficou restrita apenas às

Famílias, tendo em vista que o M.A.
entrou como curso de extensão da
Faculdade Multivix-Serra, fato que propôs
excelente oportunidade, tanto para o
projeto, quanto para os alunos da
instituição, em tornar o M.A. um meio
para cumprimento de carga horária
complementar e obrigatória aos estudantes
universitários. Com essa ação, foram
ofertadas vagas aos acadêmicos dos cursos
de Pedagogia, Psicologia, Enfermagem e
Educação Física, com o objetivo inclusive
de
sensibilização
desses
futuros
profissionais, ao terem contato com as
crianças e seus familiares. Esse laboratório
interdisciplinar aconteceu uma vez por
semana, pela manhã e tarde. Nesse período
todos fizeram observações do público
alvo, bem como perceberam a variação de
sinais peculiares de uma criança no
espectro autista, suas relações e
percepções diante do grupo e das
atividades propostas, com o foco na
produção de relatório e facultativo à
produção de mini paper e demais registros
dos encontros até seu encerramento.
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NESTA EDIÇÃO
MUSICOTERAPIA

E AGORA?

FALAR É
PRECISO

MUSICOTERAPIA

E AGORA?

O que é Musicoterapia?
conhecendo um pouco

O limão

LUCIANA S S LOPES
Muitos estudos apontam a música como um
fenômeno físico e sonoro que está
intrinsicamente associado ao ser humano.
Desde eventos cotidianos, como sons do
ambiente, da natureza, do escritório, do
trânsito, até aos primeiros sons audíveis e
perceptíveis a um feto em recente formação.
Sejam harmonicamente combinados, ou
apenas repetidos de maneira que faça sentido
a alguém, os sons são capazes de acessar a
nível macro e microcelular, causando não
somente nos seres humanos, mas nos seres
vivos, modificações. Diversas pesquisas
utilizam-se de músicas e frequências para
averiguar quais e como essas modificações
acontecem, por exemplo, em pessoas e suas
emoções, sentimentos, estados físicos,
conscientes ou inconscientes. Resultados
demonstram que a música é um dos poucos
fenômenos que conseguem estimular todas
as áreas do cérebro humano, com
possibilidades de uso terapêutico e de
reabilitação. A música, com objetivos da
promoção da saúde, foi muito utilizada no
contexto das grandes guerras mundiais, em
leitos de hospitais, para auxililar no
tratamento de soldados feridos e
traumatizados pelos embates do dia a dia de
muitas tensões exaustivas, surgindo assim
um olhar terapêutico sobre a música e sua
adequada aplicação, o que levou a
futuramente, a sistematização e estudos na
formação de profissionais habilitados a fazer
da Musicoterapia uma realidade e alternativa
de tratamento, reabilitação e prevenção. No
Brasil, a musicoterapia iniciou-se em
meados da década de 50, no contexto da
educação musical para pessoas com
necessidades especiais, mais precisamente
no Rio de Janeiro. Atualmente a formação
desse profissional é feita por cursos de
graduação – bacharelado em musicoterapia –
ou por especializações – cursos de pós
graduação, para que o mesmo seja habilitado
a atuar como tal. Gestantes, bebês, crianças,
jovens, idosos, com ou sem algum problema
de saúde, constituem o público que pode
beneficiar-se
dessa
terapia,
com
atendimentos inclusive em escolas,
empresas, clínicas, instituições, consultórios
e até mesmo na casa do paciente. Existem
diversos tipos de abordagens e modelos de
musicoterapia, entretanto, a mais utilizada,
segundo Gustavo Shultz Gattino, doutor em
musicoterapia e autismo, o improvisacional
é o modelo mais utilizado com autismos:
“Segundo a última revisão sistemática da
biblioteca Cochrane, a Musicoterapia

Foto: acervo pessoal

Musicoterapia: experiência no parque

Improvisacional favorece as habilidades de interação
social e comunicação em pessoas com Autismo”
(Livro Musicoterapia e Autismo, teoria e prática,
2015, p.50-51). A estimulação à criação livre ou
dirigida, em que os elementos musicais, como ritmo,
melodia e harmonia são rearranjados e manipulados,
propicia ao autista estabelecer momentos de
comunicação,
expressividades,
emoções,
compreensão do seu entorno e de sociabilizar, trocar
através dos sons, gestos, canções e vocalizes. O
momento sonoro em um setting de musicoterapia é
construído a partir do paciente e suas principais
demandas, para que através do musicoterapeuta,
técnicas adequadas possam ser utilizadas,
considerando-se
o
tripé
paciente-músicamusicoterapeuta. Então, a pergunta que é sempre
importante esclarecer: “Educação Musical e
Musicoterapia é a mesma coisa”? Não. São áreas
distintas pelos objetivos de trabalho. Na educação
musical o “aluno” aprende a tocar um instrumento,
ou a cantar, com técnicas voltadas para a
performance ou apresentações musicais, enquanto
que na Musicoterapia utiliza-se dos recursos
instrumentais e sonoros como meio de promover a
saúde e reabilitação do “paciente”, e não aluno,
podendo o mesmo ter uma participação ativa, ou
apenas de escuta e apreciação.

LUCIANA S S LOPES
Falar sobre mãe de criança especial,
principalmente quando se é uma, torna tudo
mais claro: o sonho, a frustração, os medos, o
luto. Mas ainda sim, cada história é única, com
inícios dolorosos ou não, com olhares
semelhantes ou não, somos ímpares. No meu
caso, somos pares: eu e meu marido, eu e
minha família, eu e meus filhos... O que nos dá
força não é ver o quanto meu filho alcançou
desenvolvimentos e progressos maravilhosos,
diante de tantas buscas e estimulações, e sim,
ver o ser humano que me tornei com o ser
humano que meu filho mostrou ser capaz:
capaz de ficar feliz com a felicidade alheia, de
dar os abraços e beijos mais sinceros que
existem! O luto para mim foi necessário, pois
tive que assumir a perda de um filho idealizado
e tão esperado: o bendito fruto entre as
mulheres inúmeras da família, o companheiro
do pai. Chorei sim, muitas vezes, pois o tal anjo
azul que tantos falam, na minha casa não
apareceu tão rápido; e o “padecer no paraíso”
não estava ao meu alcance. Ter uma boa noite
de sono e o descanso para o dia seguinte, não
foi possível até os cinco anos de idade. Todo o
romantismo que se pregara até então, não fazia
sentido para minha realidade tão só, sem
informações funcionais, sem alguém que
pudesse tirar todas as minhas dúvidas. Até que
coloquei um ponto final nessa história de
esperar que tudo se resolva e fui às pesquisas,
às leituras e encontrei não somente o caminho,
encontrei o meu caminho!

A limonada
Esperar, quando se trata de autismos, não é
uma ação eficiente. Quanto antes iniciar a
estimulação e entender do que sua criança
precisa, quais são suas capacidades, os porquês
de suas crises, as chances de reabilitação e
melhor qualidade de vida passam a ser reais e
os ganhos diários. Procurar profissionais sérios
e comprometidos em investigar o caso de
seu(ua) filho(a) é primordial para que o
diagnóstico seja precoce e também para que os
direitos sejam exercidos. Não foi tão fácil para
nós, pois passamos por médicos desde
inseguros aos que afirmaram que meu filho não
era autista e sim muito agitado, acompanhado
da expressão: “menino é assim mesmo, dê
tempo ao tempo”. Minhas pesquisas nos
levaram ao caminho de um tratamento
adequado. Minha vida pessoal tomou outro
rumo: da depressão a autorealização; a
profissional: do cartório ao consultório; a de
pesquisadora: da teoria à prática. E o limão
virou limonada!

Foto: acervo pessoal – entrevista Band News: Dia do Musicoterapeuta.

PÁGINA 2

AUTISMOS: ADAPT-AÇÃO

2019-21 / / ED. 002-2711

FALAR É PRECISO

AUTISMOS: ADAPTAÇÕES DENTRO E FORA DA ESCOLA
LUCIANA S S LOPES

CURSOS

PALESTRAS

MÚSICA AZUL

Por sete décadas se estuda o tema autismo e em
diversos vieses. Entretanto, a comunidade
científica ainda não descobriu qual ou quais são
as causas do TEA. Pesquisas levantam
hipóteses de que agentes multifatoriais – como
ambientais e genéticos – uma vez combinados,
podem justificar o aumento considerável de
casos. O que se tem como premissa é que cada
autista responde e apresenta sinais que podem
ser únicos ou, ainda, que não prevalecem em
sua maioria, fato que não exclui alguns indícios
e critérios de análise como: prejuízos na
comunicação e sociabilização; movimentos
estireotipados e repetitivos, e interesses
restritos. Por tantas peculiaridades, podendo ser
associadas a outras comorbidades, os autismos
nos desafiam a encontrar caminhos que se
adequem a cada pessoa no TEA. Dentre as
pessoas, físicas ou jurídicas, que lidam com
autistas, há o desafio da adptação e inclusão nos
diversos contextos, como os escolares, por
exemplo. Entender conceitos, leis e
metodologias, já não é o suficiente para
alcançar a eficácia da inserção autista nos
diversos meios. Por passar por essa experiência
na escola do meu filho e, por trabalhar com esse
público no projeto Música Azul, senti a
necessidade de pesquisar sobre as necessidades
humanas, e diversos outros estudos, para
entender como iniciar de fato a inclusão e
adaptação de uma pessoa no Transtorno do
Espectro Autista. Desse estudo surgiu o curso
de capacitação para professores, pais,
estudantes e demais profissionais. A proposta
de teoria e prática possui o formato de curso
livre, podendo alcançar a carga horária mínima
de 10(dez) horas, dividas entre teorias e
conceituações e práticas e planejamentos.

Matérias, blogs, youtubers, expõem diariamente
sobre diversos assuntos, e o autismo está entre as
temáticas mais procuradas. Segundo a Organização
Mundial de Saúde – OMS, 2020, a cada 54
(cinquenta e quatro) crianças, 1(uma) é autista,
estatística, esta, no mínimo assustadora, tendo em
vista os casos ainda não diagnosticados.

O Música Azul, pretende retornar em 2022
com muita saudade de reunir as famílias
novamente. A pandemia nos tirou a
oportunidade de muitos crescimentos nos
anos e 2020 e 2021, e como o foco maior está
no desenvolvimento e aquisição de
habilidades, principalmente as sociais, mais
do que antes, nosso trabalho se faz necessário.
Nesse período inativo, recebemos relatos de
famílias preocupadas com as perdas inerentes
do isolamento e todas as questões que
envolvem a pandemia pelo Covid 19 em todos
nós, e com fortes preocupações com o público
infantil e adolescente. Segundo Stige (2003),
estudado por Kenneth Aigen (2017) –
Psychodynamic, Social and Music-centered
perspective – “O caminho para a
individualidade
humana
passa
pela
aprendizagem social e cultural”. Portanto,
investir nas trocas e relacionamentos em
grupo, é parte importante para que
individualmente a saúde integral seja
restabelecida. O grupo é o lugar de
desenvolver não somente habilidades como
também de poder mostrá-las, numa percepção
de pertencimento, bem como de validar as dos
demais membros. As inscrições iniciam-se na
entre a segunda quinzena de janeiro e primeira
de fevereiro. Basta verificar a divulgação nas
redes
sociais,
ou
site:
www.musicaazul.com.br, pois as vagas são
limitadas.

Luciana Lopes
CURSOS, PALESTRAS e
APRESENTAÇÕES:
27 99973-5732

Levar esse tema para as escolas, faculdades,
comunidades, igrejas e instituições afins, nunca será
demais, pois as dúvidas existem tanto por pessoas
que lidam com o autismo diariamente em suas casas,
como por quem trabalha com eles, e ainda por quem
não faz ideia de como seja a vida de uma pessoa no
TEA. Numa de minhas experiências, palestrei no
Centro Prisional Feminino, no Município de
Cariacica-ES, e, contar o que sei não foi suficiente
para me tranquilizar, pois nunca havia entrado num
presídio, porém, quando vi que ali encontram-se
mães, tias, avós, irmãs, de pessoas no TEA, e que o
desejo de aprender mais sobre o assunto foi maior
que a privação da liberdade a que estavam sujeitas,
meu coração se acalmou e pode enxergar somente
mulheres que, independente de seus erros, queriam
tirar suas dúvidas, elaborando mais de sessenta
questionamentos. Essa ação foi promovida pela
pedagoga daquela unidade escolar no sistema
prisional, do turno matutino, na época, Cristina
Lopes Rogério, que no projeto de inclusão me fez o
convite para falar do autismo.

BANDA INCLUSIVA

Banda AZUDALÚ
Ninguém fica de fora.
LUCIANA S S LOPES
Formada recentemente por músicos que sentiram necessidade de realizar um trabalho
diferente para diferentes públicos: alto, baixo, magro, gordo, gente grande, gente pequena,
gente que vê o mundo sob outra ótica, gente que não vê mas escuta muito bem, gente que
não escuta mas sente o som pulsar dentro e fora de si. Um som diferente para pessoas
diferentes, porque ninguém é igual a ninguém! Ou será que é?! Com vocês Banda
AZUDALÚ! A banda inclusiva e exclusivamente feita para você não ficar de fora dessa!
Bora tocar?!!
BANDA AZUDALU: banda de repertório infantil
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CAPACITAÇÃO COM CERTIFICADO

CURSO na rede de ensino
LUCIANA S S LOPES
EMENTA:
Desenvolver e conhecer conceitos, sinais e sintomas de crianças
no TEA, numa abordagem muldimensional e interdisciplinar do
cuidar/cuidado. São consideradas correntes teóricas do
desenvolvimento humano, suas motivações e comunicações,
relevantes à compreesnão desse espectro, bem como os aspectos
metodológicos, práticos e éticos do cuidado e dos modelos de
intervenção para o desenvolvimento do autista com ou sem
diagnóticos, nos contextos: educacional, institucional e familiar. É
ministrado numa abordagem teórico-prática, sendo 10 (dez) horas
presenciais. A previsão é de ser realizado em dias de sábado, ou
conforme a melhor disponibilidade. Fique atento à divulgação nas
redes sociais da palestrante @lucianalopes_musicoterapeuta e
site: www.musicaazul.com.br. Melhores detalhes entrem em
contato também por telefone. (veja pág. 3 deste edição)

Foto: acervo pessoal – Curso de capacitação: Autismos – Prefeitura de Barra de São Francisco – ES. 2019

PRÊMIO MULHERES DO AMANHÃ

Luciana Lopes

foi uma das 32 finalistas, dentre as 89
inscritas, a concorrer na categoria MEI, com o projeto Música Azul,
ao prêmio Mulheres do Amanhã, oferecido pela Arcelor Mittal. E
ainda, como reconhecimento no Município de Serra-ES, recebeu
Voto de Congratulação da Câmara de Vereadores, por indicação do
vereador Fábio Duarte, no dia 04 de setembro de 2019.

Foto: acervo pessoal – Condecoração Câmara de Vereadores de Serra-ES - 2019
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E AINDA
ATENDIMENTOS

COPO CHEIO

MÃO NA MASSA

ATENDIMENTOS

COPO CHEIO

Como é o atendimento?
o poder da música

De gota em gota
OPINIÃO – LUCIANA LOPES

LUCIANA S S LOPES
O atendimento em musicoterapia deve,
obrigatoriamente, ser realizado por um
profissional devidamente formado em curso
superior, por meio da graduação ou pós
graduação lato sensu – especialização
presencial, e que tenha concluído estágio
com supervisão de um professor
musicoterapeuta habilitado. Por ser da área
da saúde, a musicoterapia exige prática
clínica e todos os procedimentos necessários
para a realização das sessões, as quais
poderão ser individuais, em grupos e
também em núcleos familiares. O paciente
não precisa ter habilidades musicais
específicas como saber tocar um instrumento
ou cantar, apenas querer participar deste
processo terapêutico. Logo que o paciente
inicia-se na musicoterapia, o terapeuta
procede ao protocolo de admissão, com
realização de entrevista, anamneses,
testificação e avaliações iniciais. Nos
atendimentos individuais, após o período
necessário, o musicoterapeuta elaborará o
plano musicoterapêutico – que poderá ser
para curto, médio ou longo prazo,
dependendo de cada caso clínico. Tendo em
vista que a musicoterapia também poderá ser
preventiva, não se faz necessário pré
requisitos para iniciar o atendimento.
Qualquer pessoa, independente de sua
necessidade, idade e ou comprometimentos
cognitivos e de comunicação, será apta ao
atendimento em musicoterapia. Os recursos
sonoros, elementos da música e a música em
si, são os instrumentos de intervenção da
musicoterapia. Não necessariamente as
sessões deverão ter canções estruturadas e
produção sonora por todo o tempo da sessão,
pois devemos considerar os elementos
musicais, as dinâmicas e até mesmo o
silêncio como possibilidades para atingir os
objetivos e demandas de cada paciente.
Elementos extra musicais e de suporte físico
e visual também podem ser utilizados na
sessão de musicoterapia, principalmente
para o atendimento com crianças e idosos.
Por todos os pontos acima expostos,
musicoterapia não é “aula de música” e sim
um processo terapeutico que utiliza os
elementos sonoro-musicais para a promoção
da saúde física, mental e bem estar.
Quais locais oferecem o atendimento em
musicoterapia? No Sistema Único de Saúde
- SUS, de algumas cidades, já existe a oferta
dessa terapia, bem como no Sistema Único
de Assistência Social – SUAS. Entretanto
em nosso estado do Espírito Santo, ainda não
há essa cobertura em que todo o cidadão
possa ter o direito a esse benefício de
maneira suficiente. Outras instituições como
APAE, Instituições de Longa Permanência

Foto: acervo pessoal - 2020

Musicoterapia: home care

para Idosos, Clínicas Particulares, Consultórios,
Hospitais e Instituições Empresariais. Além dos
atendimentos em instituições, existe também o
atendimento home-care (em domicílio), em que o
paciente é atendido em sua própria residência pelo
musicoterapeuta. Em instituições de ensino, embora
ainda raro, é um espaço de atendimento precoce e
preventivo, principalmente para os estudantes que já
apresentam uma necessidade avaliada pela equipe
pedagógica, importante para o desenvolvimento
multidisciplinar.
Assim como nas especialidades médicas, existem
várias áreas de atuação na musicoterapia, bem como
abordagens: especilistas nos transtornos do
neurodesenvolvimento (autismos, déficit de atenção,
hiperatividade, etc.) síndrome de down, deficiências
intelectuais, doenças senis, mentais, dentre outras
necessidades. As abordagens e modelos também se
distinguem em técnicas e princípios, como a
musicoterapia
neurológica,
comportamental,
humanista, desenvolvimentista, social comunitária,
centrada na música, psicomusicoterapia, guiada por
imagens, e demais. A musicoterapia possui escalas
próprias de avaliação como IMTAP, KAMUTHE,
IMCAP, MEL, que possibilitam acompanhar micro
e macro análises dos resultados alcançados pelo
paciente e terapeuta.

A primeira infância é sim um período
importante no desenvolvimento do ser
humano. É o momento em que diversas
habilidades começam a se desenvolver e a
contribuir para que, tanto física quanto
cognitivamente, esse indíviduo alcance os
melhores potenciais da natureza humana.
Diferente das crianças que conquistam os
marcos do desenvolvimento, como peso,
altura, comunicação, expressão, trocas, dentre
outras, as crianças que demonstram esse atraso,
ou as que já nascem com essas capacidades
limitadas, são levadas a recuperar ou a
diminuir as dificuldades por meio de
tratamentos e terapias, para que desde já sejam
estimuladas a uma possível correção e ganhos
futuros. Entretanto, percebo que crianças no
espectro autista, principalmente, nessa fase da
primeira infância, são expostas a uma corrida
contra o tempo, no que se refere à tão
justificada plasticidade cerebral e suas janelas
de aprendizado. Concordo com a ciência que,
o quanto antes, maiores serão as chances
dessas crianças adquirirem melhor qualidade
de vida. E nesse contexto, a agenda dos
pequeninos são mais cheias de compromissos
do que a dos adultos: tantas horas de terapia x
por semana, fono, psico, t.o., fisio, escola,
natação, psicopedagogia e por fim,
musicoterapia! Mas, e quando o copo se enche
e não entra mais nada, pelo contrário, se entra
uma gota outra sai? Tudo é questão de objetivo
e também de equilíbrio! Não esqueçam papais
e mamães de anotar nessa agenda o momento
de não se fazer nada, do ócio, do livre brincar,
pois esse tempo é o tempo de sedimentar as
informações e testar o que entrou nesse copo.
Assim como na música o silêncio, as pausas
dão sentido e nos conscientizam do som, sua
ausência e suas combinações. Precisamos dar
tempo para que a criança demonstre o que já
sabe, e fazer as ponderações sobre o que é
muito ou pouco na rotina delas. De gota em
gota o copo se enche e nos dá tempo para
observar quando já está cheio.

Foto: Vitória Down – projeto vivência musical - 2021
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MÃO NA MASSA

Lançamentos
LIVRO, ÁLBUM, CURSOS
2021 foi o ano de iniciar um grande sonho: espalhar o Música Azul para o máximo
de pessoas possível. Acredito que o conhecimento seja um bem importante a se
conquistar, mas o melhor conhecimento é o que se compartilha, com potencial de
gerar outros! Com esse objetivo o ebook “Era uma vez... Conto, Canto, Encontros”
- disponível para venda no hotmart – reuni relatos de experiência, contação de
histórias, músicas, partituras, cifras e encartes para que a família, o professor, o
cuidador, promovam essa vivência sem muitas dificuldades. O livro contém
inclusive o Qr-code de cada uma das canções que foram lançadas no álbum “Música
Azul: Encontros”, com 11 (onze) faixas de músicas infantis, resultado dos
encontros das sessões nos grupos de famílias com crianças autistas, durante os anos
de 2018 e 2019, disponível gratuitamente em todas as plataformas digitais.
O ÁLBUM foi algo de muita felicidade. Cada canção uma história, uma
característica, uma necessidade de expressar uma mensagem importante, ou de
simplesmente poder sorrir do jeito que se é. São onze canções: Vamos Brincar?! –
que faz um convite para o brincar junto; O Sapo lá de Casa - que brinca com as
rimas e associação de cores, possibilitando diversas outras combinações num
trabalho de memorização e identidade; Bibi Fonfon – resultou de uma brincadeira
de carros com caixa de papelão, com aprendizados como senso de direção,
lateralidade e tantos outros benefícios; Chuva de Verão – o som das chuvas, dos
trovões e como reproduzi-los com instrumentos construídos pelas famílias fez desta
canção uma oportunidade de sentir, ouvir e compreender os sons da natureza, com
direito a aventuras num navio pirata! Congo da Gente – trazer a cultura do congo
para o setting de atendimento foi uma diversão muito rica, pois faz parte da vida de
algumas famílias do projeto, uma vez que o congo possui fortes raízes por aqui; A
Galinha e o Galo - essa música tem história! E o mais divertido é usar da
onomatopeia do galo para cantar o próprio nome e o dos amigos. Que tal você
também testar!? Tererê Tupi – essa foi a primeira canção para o primeiro encontro.
O ritmo e a data comemorativa contribuíram para que as palavras indígenas e o
reunir-se em tribo fizessem parte da cantoria. Nesta letra há uma palavra que não é
indígena (males que vem para bem). Vamos ver se você descobre! O Lobo Mau?! –
é uma canção que faz uma trajetória diferente da história tradicional, pois conta o
porquê da fama de um lobo ser mau. Mas será que ele era mau mesmo? Ou seria
mau interpretado? Quem Sou Eu? – essa é uma pergunta pra vida inteira, mas os
pequeninos já podem ir pensando. Quem sou Eu tem a proposta de trabalhar a
identidade da criança sem perder a ludicidade; Vamos Dar um Rolé! – esta fala de
meios de transporte e de alguns códigos convencionais de trânsito. Inspirada na
estrutura musical “Drive My Car” dos Beatles, e também numa das crianças que
adora andar no “ônibus grandão”; Por fim, a canção que fez algumas famílias chorar,
e acalmar um pouquinho seus corações: Ser Diferente, que faz uma reflexão sobre
aceitar como realmente somos. Vale a pena conferir!!!
OS CURSOS, são desdobramentos de muitas pesquisas, experiências tanto quanto
terapeuta, quanto como mãe de uma criança autista. As necessidades não são
restritas somente à criança, mas verificada também em todos os agentes que se
relacionam, ou deveriam se relacionar com ela. Nesse grupo estão inseridas as
pessoas que são dos ambientes desde familiares, escolares, da saúde, aos dos
vizinhos e outras que encontramos aleatoriamente, num supermercado, por exemplo.
Por ter passado por muitas tentativas e erros para a adaptação do meu filho no
ambiente escolar, tive que encontrar caminhos rumo às soluções, e só foi possível
quando consolidei uma parceria diretamente com a escola e com os professores e
estagiários, de maneira individual. Diante dessa vivência, entrevistei diversos
educadores especiais, dentre os muitos experientes na vida acadêmica – com
mestrados e doutorados – e os que se encontravam recém aposentados, para que me
apontassem do que mais sentiam falta nas formações e capacitações que fizeram até
então. E a resposta unânime foi o “como” tornar a teoria viável na prática? Então, o
curso Autismos: adaptações dentro e fora da escola foi estruturado, e já ministrado,
pensando nessa necessidade prática. Já o curso de formação na metodologia Música
Azul, tem como objetivo capacitar e ensinar como mediar grupos de crianças no
TEA, podendo ser somente com as crianças ou com a família. O método, testado por
dois anos, com as famílias e irmãos das crianças autistas, mostrou que todos os
envolvidos adquirem habilidades que vão além das sociais, mas também de respeito
mútuo, validação e aceitação das diferenças e reconhecimento das capacidades que
cada um possui. Tudo de forma divertida e colaborativa! Qualquer pessoa que tenha
o interesse de desenvolver este trabalho, conseguirá com a formação e mentoria
realizadas. Este curso já foi ministrado e se iniciará na cidade de Sete Lagoas, MG,
em 2022, além de Colatina, Serra, Cariacica e Vitória-ES, até o momento.
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EDITORIAL
Este editorial, de publicação não jornalística, reúne as informações mais relevantes desde o início do projeto Música Azul e seus
desdobramentos na Musicoterapia e nos Cursos de Capacitação de profissionais na área da Educação e demais Terapias. A primeira
edição foi disponibilizada no site www.musicaazul.com.br gratuitamente, aos 02 de dezembro de 2019. Nesta sedunda edição
decidimos atualizar as informações e acrescentar novos dados decorrentes dos anos posteriores: 2020 e 2021. A proposta é de
divulgar o trabalho realizado pela educadora musical e musicoterapeuta Luciana Lopes, com espaços para opiniões pessoais, com
vistas a abrir para convidados na coluna “opinião”. O formato inicial é de concentrar todas as informações, mas com possibilidades
de novas edições em condição especial. Embora não possua caráter profissional, este editorial tem a assinatura do jornalista
responsável, músico e pai TEA, Luiz Cláudio Lopes.
Luciana Lopes – AMTES 2018-19, musicoterapeuta com experiência em TEA, T21, AME, TDAH. Educadora musical, também
especialista na área de Direito (Notarial e Registral) e na elaboração de projetos sociais. Mais de dez anos como integrante da
equipe de coordenação do projeto Música na Rede – Bandas nas Escolas (FAMES-SEDU). Atualmente, membro da Comissão de
Formação da União Brasileira de Musicoterapia (UBAM), gestão 2021-2023.

Contatos:
27 99973-5732
lucianalopes.mt@hotmail.com
www.musicaazul.com.br
Instagram: @lucianalopes_musicoterapeuta
@musicaazul_oficial

Apoio:
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