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Quando Chiwan (Leite, colunista) me falou deste espaço 
sobre direitos humanos fiquei surpresa. Afinal, direitos 
humanos, atualmente, no Brasil, é meio palavrão. Também 
me surpreendeu a receptividade dos organizadores para eu 
estar aqui. Agradeço. Não é comum podermos falar sobre o 
que fazemos. Sou musicoterapeuta. Ou melhor, sou 
assistente social, mas venho me dedicando à musicoterapia 
comunitária (social). Trabalhando em escolas do interior 
do Nordeste, conto famintos por comida tanto quanto 
famintos por música. Trabalhando e peregrinando há mais 
de 10 anos como assistente social, eu já utilizava a música 
como meio de aproximação com as comunidades escolares 
que supervisiono. Recentemente, após uma pós-graduação 
em musicoterapia, mudei (mais ou menos) de profissão. 
Tornei-me musicoterapeuta social, para não perder a 
identidade original. A música talvez seja a mais unânime e 
democrática das artes. Essa marca da música como 
instrumento potencial de transformação das coisas do 
mundo sempre me estimulou a tentar utilizá-la para isso. 
Acho que o fato de minha mãe, filha de italianos, cantar 
para mim durante todo o tempo em que estive em sua 
barriga e para dormir depois que dela saí me deixou assim.  
Em estado musical permanente. A gente napolitana que me 
orgulha canta o tempo todo. E a gente pernambucana, o 
meu lado paterno, também. Acho que sou uma espécie de 
frevo napolitano com minha inquietude de assistente social 
num país de gente oprimida pela miséria. Um frevo 
napolitano triste sou. Triste por ver em minha profissão a 
exclusão e o descaso da política do país com sua gente, em 
especial com suas crianças. Mas me sinto feliz em poder 
vencer minha tristeza com o que vejo pelo olhar da minha 
profissão. Mais ainda agora como musicoterapeuta. Triste 
e feliz, ao mesmo tempo, é uma combinação esdrúxula. Essa 
é a ideia de um frevo napolitano. Sou eu. Mas, por que a 
música é a arte potencialmente mais transformadora? 
Quanto há da ideia de direitos humanos efetivamente 
exercidos pelo milagre da música? Primeiro, pela 
capacidade de suscitar a solidariedade e harmonia do canto 
coletivo. Vozes infantis cantando juntinhas são como 
revoadas de pássaros num fim de tarde anunciando o luar. 
Depois, a maravilhosa arte da dança se viabiliza na música 
que lhe antecede e embala. A dança é a música do corpo que 
canta. A soberania da música na arte não lhe confere 
soberba ou hegemonia. Ao contrário, na voz dos famintos e 
miseráveis, o canto é uma confissão de humildade. Quantas 
vezes tenho visto mulheres velhas e famintas cantarem para 
expressar a sua dor. E as crianças carentes de tudo 
cantarem para expressar alegria apesar da dor da falta. 

 

Cantar, seja lá qual for a melodia, talvez seja o único direito 
humano que não possa ser retirado pelos opressores. 
Presidiários cantam. Moribundos cantam. Os loucos 
cantam muito. Já vi crianças surdo-mudas, várias vezes, 
cantarem com o corpo, espécie de dança mágica, 
acompanhando o movimento dos lábios das outras 
crianças. Todos cantamos. Mesmo os que não cantam, 
cantam. Hoje, quando avalio as condições sociais das 
crianças de escolas do interior, peço a elas para me falarem 
sobre sua vida na escola e em casa ... cantando. É isso que 
tenho feito: motivar o canto das crianças para que elas me 
ensinem a ver mais de perto o mundo delas, suas carências 
e necessidades. Cada momento convivendo com seu canto é 
um aprendizado infinito. O Brasil é retratado em cada 
acorde. Como se elas nos dissessem: Brasil, acorde!  
Na periferia do Recife, sobre palafitas, onde fiz estágio de 
pós-graduação, o esgoto corria solto entre os pés descalços 
das brincadeiras e todos cantavam.  
A primeira vez que fui lá, meu professor pediu que eu 
fizesse um relatório sobre o que havia visto e o que eu tinha 
achado. Levei uma bronca. Só falei da música. Ele disse: 
“não era isso que eu queria, eu queria que você falasse sobre 
a vida miserável daquela gente.” E eu respondi muito 
convicta: “Foi o que fiz. Todos cantaram. Eu vi a miséria 
musicada com a alegria da dor que não passa.”  
As outras artes, todas maravilhosas - a pintura, a literatura, 
a poesia, a escultura, a arquitetura, o balé, o teatro, o 
cinema, o humor e tantas mais - têm um fundo musical.  
A música está para a arte como a alma está para as pessoas. 
É a única arte que você não vê. Ela está dentro das pessoas. 
Alma e música tantas vezes parecem ser a mesma coisa, 
principalmente quando a gente chega numa escola que não 
tem nada. Banheiro, cozinha, cadeiras, quadros, material 
escolar, água, nada. É como se a gente entrasse num lugar 
sem alma. Crianças maltrapilhas, cansadas de caminhar 
horas p’ra chegar na escola, sem merenda. Professores sem 
receber, ganhando salários sórdidos, construções caindo 
aos pedaços. O cenário político ideal na época de eleições.  
Os candidatos dos coronéis do sertão saem de suas tocas e 
vão lá para as fotos de sempre e ainda levam “santinhos”. 
Talvez, o melhor nome fosse “satanás-zinhos”.  Eu, tantas 
vezes, olho para aquilo consternada e digo para mim 
mesma. Isso é terra arrasada. Isso é um país que perdeu o 
sentido de pátria. E continuo pensando. Isso aqui não tem 
alma. Mas, refeita da repulsa que me causa o descaso com 
a educação no Brasil, vou cantar com as crianças.  
E ali, como que por encanto, a alma surge.  
É a hora em que me vem um sorriso por fora e por dentro. 
É a hora em que as crianças, muitas já desdentadas, mas 
lindas e graciosas soltam o seu canto.  
Não sei se exagero, mas cada vez que visito uma escola como 
essa saio de lá como se saísse de uma sala de parto.  

O Brasil pode nascer de novo. ■ ■ ■ 
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