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 O que sentem as famílias quando alguns entes queridos começam a perder a 

memória, a lucidez; a enfrentar dificuldades de linguagem, ou de coordenação 

motora… ? Que dor é esta que invade os nossos corações, quando aquele que tanto 

amamos, não nos reconhece mais…? 

Quem convive com pessoas vitimadas pelo Mal de Alzheimer certamente já se viu 

numa situação como esta. E qualquer gota de esperança na preservação da alegria, 

da memória e da vida, soa como música aos ouvidos. 

É exatamente este o papel da Musicoterapia. Ser aquela deliciosa “música aos 

ouvidos” de quem está com baixa capacidade de interação social. “A música fica muito 

marcada na vida das pessoas. O som tem a capacidade de nos trazer o ‘perfume’ de 

um determinado momento” – explica o musicoterapeuta e mestre em educação 

musical, José Henrique Nogueira. 

 Depois de mais de uma década atuando com educação musical em diversas 

instituições do Rio de Janeiro; Zé Henrique dedica-se especialmente à musicoterapia, 

desenvolvendo um criterioso trabalho musical, e de qualidade, em seu estúdio, no 

bairro das Laranjeiras. Busca aliar som, ritmo, melodia e harmonia, para proporcionar 

a melhor comunicação de seus alunos, no contexto social em que vivem. Podem ser 

pacientes com Alzheimer, autistas, crianças com Distúrbio do Déficit de Atenção ou 

mesmo com indicações psiquiátricas – bem como alunos sem qualquer problema e 

que queiram conhecer os benefícios da musicoterapia. 

São muitas as possibilidades, diz o musicoterapeuta: “as pessoas não-doentes 

aprimoram o auto-conhecimento, passam a se entender melhor, redescobrem o prazer 

em ser elas mesmas”. 

E mesmo quem nunca teve habilidades com algum instrumento musical, pode ser 

aluno e sair afinado no tom do auto-conhecimento. “A musicoterapia é o favorecimento 

de sua expressão pessoal”, relata Zé Henrique – que também tem formação em 

psicanálise. São 100 minutos de aulas em dois encontros semanais distribuídos a 

muitas notas de metalofones, cantos, percussão… 

O melhor? As famílias sentem os benefícios, os pacientes sentem o prazer de viver, e 

o musicoterapeuta sente a gratificação em “trabalhar seus valores também 

acreditando que é possível fazer coisas muito boas uns aos outros”. 
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