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Este resumo apresenta a continuidade ou a ampliação de um trabalho que começou a 

ser desenvolvido no Instituto Nise da Silveira, Engenho de Dentro, no serviço de 

atendimento à clientela psicótica nomeado Espaço Aberto ao Tempo, onde os 

pacientes junto com o psiquiatra e poeta Edmar Oliveira (atual diretor do Instituto Nise 

da Silveira), desenvolveram na oficina de poesia, parte do projeto terapêutico, textos 

auto-referentes a partir de um tema. O tema foi escolhido a partir de um desenho da 

oficina de silk-screen, onde houve uma adulteração voluntária de um fragmento do 

poema (letra da música “Terra”) de Caetano Veloso, “o mais distante, o errante 

navegante” e foram então reconstruídas duas frases adjetivadas: O MAIS DISTANTE 

e O ERRANTE NAVEGANTE que deram início à construção de uma série de poesias, 

como essa abaixo: 

  

“A distância me coloca – Onde é difícil viver” (Agostinho) 

 Sempre que tenho problemas à distância 

Tomo conta de mim, me afastando 

Do mundo em que vivo 

Me colocando em outras realidades 

Num mundo de ilusões 

Onde é muito difícil viver 

Sonhar e até mesmo 

Dominar os problemas mais fáceis. 

Posteriormente seguindo as sugestões melódicas que as próprias palavras trazem em 

seu ritmo, as poesias foram transformadas em músicas por mim, inspiradas nos 

principais ritmos (balada, samba, rock,…) que surgiram durante as oficinas de 

Musicoterapia ministradas por mim neste estabelecimento durante os anos de 1995 e 

1996. 

A presença do samba era marcante e nitidamente percebida durante as oficinas de 

Musicoterapia não só nas canções que eram cantadas, como também no ritmo 

marcado nos instrumentos pelos pacientes, que revelavam assim a identidade sonora 

do grupo. O princípio de ISO, formulado por Altshuler e desenvolvido por Benezon, 

ajuda a abordar toda esta complexa questão de afinidade individual, ou grupal, em 

relação a um estilo de música, levando em consideração os pressupostos pessoais, 

culturais e transpessoais. Benenzon, (1972), citando algumas palavras de M. E. 

Grebe, revela a seguinte informação sobre este assunto: 

 “O ISO cultural é o produto da configuração cultural global da qual cada indivíduo e 

seu grupo fazem parte, é a identidade sonora própria de uma comunidade…” (p. 45) 

Era a presença do samba, ritmo característico do Rio de Janeiro, que se apresentava 

como elemento básico na constituição da identidade sonora do grupo. Porém, havia 

outras músicas, que eram introduzidas, revelando outras situações e sentimentos. 

Poderíamos aí falar de aspectos que nos reportam ao que se denomina ISO 



complementar, que são pequenas mudanças que ocorrem no grupo a cada dia, devido 

às circunstâncias que aparecem trazidas pelos pacientes. (Benenzon, 1985) 

Começava então a se revelar a diversidade musical do grupo, onde, conforme já foi 

relatado, aconteceram as inspirações melódicas para musicar as poesias oriundas das 

oficinas coordenadas pelo Edmar de Oliveira. Cada poesia depois de musicada, foi 

apresentada aos seus autores, que participaram dos acertos das palavras com a 

melodia. 

Estes encontros foram muito interessantes, pois trouxeram a possibilidade de um 

outro momento terapêutico. Conversando e discutindo sobre as adequações das 

sílabas para melhor se ajustarem à melodia, criava-se a oportunidade de estarem 

trocando e discutindo idéias musicais com um compositor, era de alguma forma, 

estarem se integrando à vida social. 

Nesses encontros espaçados, que terminaram em 2003, a música e a palavra traziam 

significados para os pacientes, pois também havia espaço para que os meus 

“parceiros” dessem sugestões musicais e cantassem junto comigo. A idéia musical 

não era feita na hora, já era levado para o encontro um esboço melódico, e depois, 

com as licenças poéticas – liberdade para o músico, alterar e/ou incluir alguma palavra 

– as canções eram concluídas. 

  

Música  (Alexandre Rajão) 

Bem! 

O sol nasce todo dia, não nasce? 

Caetano quando escreveu 

Estava longe da Bahia. 

Lembro: Terra! Lua e Sol … 

O mais distante um errante … 

Onde é o lugar ideal para se morar !? 

Então concordo com o samba: 

“Eu não tenho onde morar 

É por isso que eu moro na areia!¨ 

Existem diversas músicas 

Sobre a terra e sobre o homem 

Como nós aqui no Engenho de Dentro 

Poderíamos cantar 

Navegar é preciso 

Viver não é preciso 

O próximo passo será produzir um CD com essas 10 canções, cuja venda de CDs 

será revertida para alguma organização sem fins lucrativos e para os próprios 

pacientes. Tudo isso devidamente legalizado e escorado juridicamente, dentro das 

normas dos Direitos Autorais. 



É importante destacar o aspecto social deste trabalho, já que todos os clientes 

participantes são rotulados pela psiquiatria clássica como “esquizofrênicos”, de classe 

social desfavorecida, muitos com nível de educação primária, residentes em favelas e 

bairros da periferia da cidade e baixada fluminense. 

A importância primária deste projeto estaria localizada na viabilização da produção 

artística de pessoas marginalizadas pela sociedade, além de servir de estímulo e 

prova cabal de que práticas alternativas podem substituir as práticas repressivas e 

manicômiais da psiquiatria tradicional. Outra relevância seria o fato da Musicoterapia 

estar participando junto com outros profissionais da saúde mental, do investimento em 

tentar reverter a “cronificação histórica das instituições psiquiátricas, que produzem 

pacientes excluídos”. É a Musicoterapia participando, de uma nova prática, a “clínica 

ampliada, que pressupõe a preocupação com as relações sociais, dentro de um 

território afetivo”. (Edmar Oliveira in Ferreira, Baptista, Melo, 2004) 
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