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Musicoterapia na REATECH 2011 
 

     Camila Acosta Gonçalves54 

 Magali Dias55 

Noemi N. Ansay56 
     

 

Através da AMT-PR os musicoterapeutas brasileiros participaram da 10ª 

Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade 

(REATECH), realizada entre os 14 e 17 de abril de 2011, em São Paulo. 

Os resultados foram muito positivos uma vez que a feira recebeu 

aproximadamente 45 mil visitantes e fizemos uma ampla divulgação da nossa 

profissão e suas áreas de atuação. 
A REATECH é reconhecida como a terceira maior feira do setor no 

mundo, a feira contou com mais de 250 expositores em 2011, desde grandes 

empresas, passando por órgãos governamentais de diversas instâncias e 

também por órgãos de utilidade pública, como é o caso da AMTPR. 

A REATECH, além de proporcionar visibilidade para as empresas e 

instituições, promove um espaço de discussão e aprendizagem através de 

cursos, fóruns, seminários, palestras e workshops. Neste ano aconteceu o V 

Seminário Internacional de Educação Inclusiva (SEMINEDI). Os temas 

abordados foram: Profissionalização e inclusão no mercado de trabalho de 

pessoas com deficiências; Autogestão para entidades filantrópicas; Os 

familiares e o portador de deficiência; Inclusão social; O PPD e a 

Sexualidade; Acessibilidade; Esporte e a Reabilitação; Turismo 

Integrado;  Ensino profissionalizante; Legislação – Direitos e Deveres; 

Ortopedia Técnica; Fisioterapia; Terapia Ocupacional; Fisiatria; Educação 

																																																													
54	Musicoterapeuta	(FAP)	e	Pedagoga	(UFPR)	

55	Musicoterapeuta	e	Presidente	da	Associação	de	Musicoterapia	do	Paraná	

56	Mestre	em	Educação	(UFPR)	e	Professora	da	Faculdade	de	Artes	do	Paraná	
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inclusiva; Fonoaudióloga; Musicoterapia; Adaptação do mobiliário 

urbano; Ortopedia e Traumatologia; e Home Care. 

No estande da AMT-PR, que contava com 16 metros quadrados, 

montamos uma infra-estrutura para atender o público, com cadeiras, 

instrumentos musicais, uma televisão com vídeos, livros, anais, camisetas para 

comercialização. 

 

 

 

  
 

 

Contamos com a parceria da APEMESP e dos musicoterapeutas Lilian 

Coelho, Paulo Roberto Suzuky, Luma Radomille, Queila de Oliveira, William 

Leles, Roberta Oliveira e da aluna Suellen Rossetto (FAP) para o atendimento 

ao público. 
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O trabalho foi intenso e gratificante, registramos mais de 290 contatos 

que deixaram seus e-mails solicitando mais informações sobre a profissão, 

demonstrando interesse em contratar musicoterapeutas. Dentre os contatos, 

destacaram-se os profissionais da Saúde, professores, músicos, estudantes de 

diferentes cursos, representantes de prefeituras e outros órgãos de prestação 

de serviços. 

Foi uma experiência única onde percebemos e aprendemos como é 

importante a divulgação e o marketing em qualquer profissão. Distribuímos 

durante os dias de feira, no estande e nas salas de conferências, mais de 10 

mil folhetos entre os da AMTPR e os da Divulgação do Curso de Musicoterapia 

da Faculdade de Artes do Paraná (FAP). Também foram distribuídos para 

pessoas e entidades interessadas em nosso trabalho 20 DVD institucionais, 

Revistas Brasileiras de Musicoterapia e Anais dos Fóruns de Musicoterapia do 

Paraná. 

Todos os dias durante a feira fizemos propostas de interação 

musicoterapêutica com os participantes, convidando os transeuntes para 

tocarem e cantarem com os musicoterapeutas que estavam no estande. 

Fomos reconhecidos, lembrados e solicitados como profissionais que 

atuam nas áreas da Educação Especial e Educação Inclusiva, da Saúde 

Mental, Reabilitação, Saúde Comunitária, e da Assistência Social, nos 

equipamentos de proteção social. 

Como AMTPR, pretendemos participar das próximas edições da  

REATECH, ampliando nossa rede de contatos e divulgando nossa profissão no 

atendimento de pessoas com necessidades especiais, dentre outros 

beneficiados.  

Compilamos abaixo depoimentos de três musicoterapeutas que 

participaram como parceiros em nosso trabalho na REATECH  

 

Profª Mt Ms Lilian Coelho (SP) 

 

“Um novo patamar de visibilidade para a Musicoterapia Brasileira!!!!! 
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Parabéns à organização (Magali, Noemi, Camila, Suellen) pela força,        

criatividade e dinamismo. Para nós da Musicoterapia de São Paulo 

ganhamos um presente: força e organização de colegas que trabalham 

pelo coletivo. Parabéns, AMTPR. Parabéns aos musicoterapeutas 

brasileiros, fomos representados em uma feira internacional!!!!!” 

 

 

Profª Mt. Queila Oliveira (SP) 

 

“Parabéns para a Associação de Musicoterapia do Paraná por este 

trabalho maravilhoso e pela grande visibilidade que tivemos nesta feira. 

Que a força de vocês seja um exemplo a ser seguido por nossa 

comunidade musicoterapeutica.” 

 

Mt. William Leles (SP) 

 

“Felicitações e agradecimento à AMT-PR por se fazer presente na 

REATECH, um evento de importância nacional e internacional, onde 

temos a oportunidade de encontrar pessoas com interesses em comum; 

dando oportunidade de colocar a musicoterapia num patamar de 

importância nacional, junto a outras empresas e instituições. Ótimo 

trabalho.” 

 

Mt. Camila S G Acosta Gonçalves 

 

40 anos AMT-PR. 10 anos de REATECH. 

E lá estávamos nós. Lado a lado de nossos companheiros 

musicoterapeutas de São Paulo, da APEMESP, e mais 

musicoterapeutas que foram prestigiar esse grande feito. Não foram  

somente quatro dias. Serão muitos outros para entrarmos em contato 

com TODOS que assinaram nosso livro-ouro, TODAS as ofertas de 

parcerias para congressos, de trabalhos em projetos em que estavam 
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buscando musicoterapeutas, de novas feiras...Muitos se interessaram 

também pela formação do musicoterapeuta: orientávamos a procurarem 

as Instituições de Ensino Superior (que oferecem a formação) mais 

próximas de onde cada visitante vive. Emocionante pensar que daqui há 

quatro ou cinco anos poderemos ter colegas de profissão que souberam 

da musicoterapia via folder e expositores da REATECH... e se 

apaixonaram pelo que fazemos! Encontrar visitantes dizendo "EU sou 

musicoterapeuta!", surpresos e felizes com o stand 208 que trazia 

MUSICOTERAPIA como letreiro foi muito gratificante. 

Sim, os musicoterapeutas TÊM entidades de classe! 

Sim, as associações VESTEM a camisa! 

           Sim, estamos no SUAS!  

Sim, estivemos na REATECH / 2011! 

Sim, EXTRAPOLAMOS nossos objetivos! 

Sim, Musicoterapia É o nosso lema! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


