AS AULAS DE MÚSICA GERAM NOVAS CONEXÕES
CEREBRAIS EM CRIANÇAS

Estudar esta arte favorece o neurodesenvolvimento. Os especialistas acreditam que
ajuda também ao tratamento de menores com TEA ou TDAH.
A música pode ajudar a tratar os transtornos do espetro autista (TEA) e os
transtornos por défice de atenção e hiperatividade (TDAH) em crianças, conclui a
Sociedade Norteamericana de Radiologia (RSNA, sigla em Inglês). Segundo estes
peritos, que os mais jovens recebam aulas de música incrementa e cria novas conexões
cerebrais e “pode facilitar os tratamentos em crianças com estes transtornos”.
“Já era sabido que a música era benéfica, mas este estudo oferece um melhor
entendimento sobre o que está a acontecer no cérebro e onde se produzem estas
mudanças”, assegura Pilar Dies-Suárez, chefe de radiologia no Hospital Infantil de
México Federico Gómez, num comunicado. “Experimentar a música numa idade
precoce pode contribuir para um melhor desenvolvimento do cérebro, para a
otimização da criação e o estabelecimento de redes neuronais e a estimulação das vias
existentes do cérebro”, acrescenta a perita.
Estudos anteriores já referiam os benefícios da música no desenvolvimento cerebral.
Por exemplo, um elaborado pelo Institudo de Aprendizagem e Neurologia da
Universidade de Washington (Seattle, EUA) e publicado pela National Academy of
Sciences concluiu que “certas melodias melhoram o processamento cerebral de bebés
de nove meses, tanto no que se refere à música como a novos sons da fala”. A
investigação sugeria que “experimentar padrões rítmicos musicais melhora a
habilidade de detetar e pressagiar padrões rítmicos da fala. Isto significa que ouvir
música em idades precoces pode ter um efeito global nas habilidades cognitivas dos
bebés”, asseguraram os autores.
A importância das conexões cerebrais
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Esta última investigação da RSNA consistiu na análise de 23 crianças entre cinco e seis
anos, todos livres de transtornos sensoriais, de perceção ou neurológicos. Além disso,
nenhuma tinha assistido anteriormente a aulas de música. Os sujeitos foram
submetidos a uma avaliação, prévia e posterior, com uma técnica de ressonância
magnética avançada – uma tractografia -, o que lhes permitiu identificar as mudanças
microestruturais na matéria branca do cérebro. Esta última contém milhões de fibras
nervosas – os axões – que trabalham como cabos de comunicação entre distintas áreas
do cérebro. O resultado pôde medir o movimento das moléculas de água
extracelulares ao largo destes axões. Do ponto de vista de saúde, tudo é normal
quando estas células de água se movem de modo uniforme; em contrapartida, quando
o fazem de forma aleatória, sugere que existe algo anormal.
Depois de nove meses de estudo com aulas de música, os resultados mostraram o
incremento das conexões e da longitude dos axões em determinadas áreas cerebrais,
sobretudo “e de maneira mais notória nas fibras que conectam os lóbulos frontais e
que em conjunto constituem o chamado fórceps menor”.
“Ao longo da vida”, prossegue a especialista, “a maturação das conexões cerebrais
entre as regiões motoras, auditivas e outras zonas permitem o desenvolvimento de um
grande número de habilidades cognitivas, entre elas, as habilidades musicais”.
“Quando uma criança recebe aulas de música, o seu cérebro prepara-se para
responder a certas solicitações, estas incluem habilidades motoras, auditivas,
cognitivas, emocionais e sociais”, acrescenta Dies-Suárez. “Cremos que o aumento é
devido à necessidade de criar mais conexões entre ambos os hemisférios cerebrais
quando ouves música”, conclui.
Ajudar as crianças com TEA e TDAH
Os investigadores também crêem que “os resultadosdo estudo podem servir para
incidir com mais precisão nas estratégias de tratamento em crianças com TEA ou
TDAH”. Transtornos que afetam muitas crianças no mundo. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), 21 em cada 10 000 crianças que nascem no planeta
padecem de autismo, estatísticas que levaram em 2008 a declarar 2 de abril como Dia
Mundial do Autismo. Estes transtornos afetam o neurodesenvolvimento e manifestamse habitualmente nos primeiros três anos de vida. Os bebés com o transtorno perdem
o contacto visual, em certas ocasiões parece que não ouvem e têm algumas
hipersensibilidades ou fazem birras excessivamente fortes. Uma conduta muito
característica das crianças com este transtorno são os comportamentos repetitivos.
O TDAH é um transtorno crónico e começa a revelar-se antes dos sete anos. Estima-se
que mais de 80% das crianças continuarão a apresentar problemas na adolescência, e
entre 30-65%, na idade adulta. Os rapazes são propensos que as meninas a padecer de
TDAH, em proporções que variam de quatro a um.
Carolina García, El País, De mamas y de papas, 24 de novembro de 2016, tradução de António José
Ferreira a 12 de junho de 2019.
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