
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

TRANSVER O MUNDO: O UNIVERSO PARTICULAR DA 
CRIANÇA NO CONTEXTO HOSPITALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 
2017 

CARLA SUZART THOMAZ 



CARLA SUZART THOMAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSVER O MUNDO: O UNIVERSO PARTICULAR DA 
CRIANÇA NO CONTEXTO HOSPITALAR 

 

Trabalho de Conclusão Final apresentado ao 
Programa de Pós-Graduação Profissional em Música 
(PPGPROM) da Escola de Música como requisito 
parcial para a obtenção do título de Mestre em 
Música pela Universidade Federal da Bahia. 

Área de Concentração: Educação Musical 

Orientadora: Profª. Dra. Diana Santiago da Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 
2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 T465 Thomaz, Carla Suzart 

      Transver o mundo: o universo particular da criança no contexto hospitalar 
/Carla Suzart Thomaz.-- Salvador, 2017.  

      62 f.  
 
      Trabalho de Conclusão Final (Mestrado) – Universidade Federal da 

Bahia. Escola de Música. 
      

      Orientador: Profa. Dra. Diana Santiago Fonseca  
 
      1.Música – instrução e ensino. 2.Expressão corporal. 3.Crianças. 4. Sonho. 

 
I. Título. 

                                                                            
                                                                      
                                                                                                     CDD 780.7      

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A expressão reta não sonha. 
Não use o traço acostumado. 

A força de um artista vem das suas derrotas.  
Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. 

Arte não tem pensa: 
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. 

É preciso transver o mundo.” 
 

(Manoel de Barros in: Livro sobre nada. Ed. Record, p. 75) 

 
Quem não vive o seu saber não o sabe.  

Pois saber quer dizer Ser. Saber é saborear.  

Henri Bergson 
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RESUMO 

O presente memorial descreve a pesquisa de mestrado desenvolvida no hospital 
Martagão Gesteira com as crianças residentes na ala da UTD (Unidade de 
Treinamento em Desospitalização) num periodo de nove meses. A pesquisa acolheu 
uma série de transformações ao longo da sua gestação, sendo influenciada 
diretamente, a todo tempo, pelo encontro com as crianças, que moldaram os 
caminhos que o projeto tomou. Por isso a pesquisa assumiu um caráter qualitativo e 
experiencial, vivenciando e compreendendo a metodologia ao longo do processo, se 
permitindo desvendar o caminho ao caminhar. A criança hospitalizada se vê inserida 
em uma multiplicidade de novas atmosferas, novos cheiros, novas presenças, nova 
paisagem sonora e intensas movimentações emocionais. Por vezes, a infância é de tal 
maneira arrancada da criança, que esta vai se dissolvendo entre diagnósticos, 
exames, expectativas e receios, distanciando-se da inventividade da sua imaginação, 
da ludicidade de seu pensamento e especialmente da necessidade que o corpo tem de 
brincar. Portanto, os objetivos dessa pesquisa traçaram o rumo da reconexão da 
criança com sua infância dentro do ambiente hospitalar e da construção de novas 
linguagens corporais afim de favorecer a comunicação emocional. Ao longo dos 
encontros foram sendo desenvolvidas atividades de corpo, de criação, de movimento, 
atividades sinestésicas, sensoriais e de multilinguagem artística — tudo através da 
música, dos sons e de composições instantâneas (feitas no momento para o 
momento). A música tomou forma de medicina. Vínculos puderam ser construídos a 
partir do som e do afeto, gerando campo fértil de troca e confiança, o que permitiu 
que a pesquisa alcançasse importantes espaços de reflexão da ação e principalmente, 
oferecesse lugar seguro para as crianças se expressarem. A maioria das crianças 
internadas nessa ala do hospital não possuía expressão verbal — por motivos de 
traqueostomia ou de sequela da doença. A demanda expressiva dessas crianças se 
tornou evidente logo no início da jornada da pesquisa, por isso, muitas gramáticas 
corpóreas foram desveladas ao longo desses encontros, tornando clara a possibilidade 
(e ainda mais a necessidade) de aprimorar e expandir outras comunicações. 

Palavras-chave: Música; Criança hospitalizada; Composição espontânea; Expressão 
corporal; Multilinguagem artística.  
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ABSTRACT 

This document describes a master’s research project developed at Martagão Gesteira 
Hospital, located in Salvador, Bahia, the first capital of Brazil. The participants were 
the children who lived at the hospital, in the UTD (Training Unit in 
Deinstitutionalization) area. The study took nine months. Many changes were made 
during the research process. It was directly influenced by the meetings with the 
children, that shaped the course of the study. This explains why this qualitative 
research became experiential — the methodology was built during the process — and 
changes were made according to it, if necessary. The hospitalized child is immersed 
in various atmospheres, smells, presence of different persons, new soundscapes and 
intense feelings. Sometimes childhood is taken away from the child in this situation, 
who loses itself in the middle of diagnoses, medical exams, expectations and fears, 
moving itself far from its imaginations, from its playful thoughts, and specially from 
the necessity it's body has to play. Therefore, the goals of this research were especially 
the reconnection of the child with it's own childhood through music, sounds, and 
other art languages. During the research process some activities were developed to 
connect the child with its body and creativity, especially synesthetic, sensorial and 
artistic (multilingual) games. Everything was made through music, through sounds 
and through compositions created instantaneously, especially for the moment, for 
what was happening at that time. Music became medicine. Bonds were built from the 
sound and affection, providing an environment of trust and exchange, what made this 
investigation reach important reflections of what was being done, and specially to 
create a safe and pleasant place for the kids to express themselves. The majority of 
the children at this area in the hospital had almost no verbal expression, caused by 
tracheostomy or sequel of a disease. The necessity to express themselves became 
clear as soon as the study begun. So, many body grammars have been developed over 
these meetings, making clear the possibility and the need to improve and expand 
other ways of communication. 

Keywords: Music; Hospitalized Children; Spontaneous Composition; Body 
expression; Multilingual art's. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente memorial intenciona aproximar o leitor da experiência/estágio da 

autora no Hospital Martagão Gesteira, localizado na cidade de Salvador, Bahia, com 

crianças internadas e residentes na ala da Unidade de Treinamento em 

Desospitalização (UTD) – período entre setembro de 2014 a junho de 2015. Essas 

crianças residem no hospital por tempo indeterminado – prazo para as mães e/ou 

cuidadores receberem o treinamento necessário para manipular os equipamentos que 

asseguram a saúde das crianças e corresponde também ao prazo para receberem do 

governo uma UTI domiciliar.  

Foram nove meses de uma gestação intensa, de descobertas e transformações 

profundas — inclusive na estrutura da proposta do projeto do mestrado. Por conta 

dessas constantes transformações e ressignificações, este projeto/corpo nascido 

revelou um rumo outro no que tange aos objetivos inicialmente estruturados para a 

prática. Tudo mudou, uma vez que o estágio teve início. As crianças assumiram a 

guiança do trabalho e toda a metodologia foi baseada no instante, na presença, na 

demanda imediata dos olhos, do corpo, da troca e, especialmente, do vínculo.  

Esse foi, sem dúvida, um trabalho sobre afeto, sobre como a música (e outras 

linguagens artísticas) afetam a vida do indivíduo em diversas dimensões: física; 

psicológica; emocional; espiritual. Foi também um trabalho sobre aprender a ensinar. 

As crianças da UTD me mostraram que não é possível uma troca de saberes sem o 

vínculo, sem o afeto, sem a qualidade da presença que, por ser sensível ao outro, 

permite que o caminho seja traçado ao caminhar e que o método é floresta crescida, 

robusta e rica, sim, porém, para adentrá-la profundamente é necessário que 

carregues a sua própria semente, e com as próprias mãos cavar a terra, fecundar o 

chão, testemunhar a flor e colher o sabor da fruta. Isso sim, a meu ver, é onde reside a 

riqueza do aprendizado, a verdadeira educação.  

Por isso, a escolha do resultado dessa experiência foi um livro guia de 

atividades sensoriomusicais para crianças hospitalizadas. As atividades que compõem 

o livro foram desenvolvidas durante o estágio, por uma necessidade de criar, a partir 

das demandas específicas, buscando contemplar cada criança, dentro do seu 

universo, e integrá-las à música, trazendo-as para o momento presente e 

personalizando a experiência musical.  
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2 CONTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS CURSADAS 

As disciplinas cursadas, ao longo do mestrado, foram essenciais para 

direcionar a prática que viria a ser consolidada no hospital e para enriquecer a minha 

jornada enquanto educadora. As discussões foram ricas e pertinentes, provocadoras e 

inflamadas, movendo os estudantes da zona de conforto e estimulando reflexões 

profundas acerca do papel do educador e da educação na contemporaneidade. 

2.1 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL I E II 

As disciplinas de Fundamentos da Educação Musical I e II foram duas das 

mais significativas disciplinas em educação que cursei durante toda a minha vida 

estudantil. Digo isso, porque houve uma junção poderosa entre professoras 

apaixonadas e instigadoras e alunos curiosos e sedentos. Desse encontro brotaram 

discussões motivadoras, em que a voga era mover o pensamento de lugar, retirarmo-

nos do lugar da certeza, do método , e encontrar a sutileza da particularidade de cada 

encontro. Acredito que muitas sementes que foram plantadas no estágio vieram de 

algumas das discussões travadas nessas disciplinas. O acolhimento de outras 

linguagens artísticas, dentro dessas matérias, também foi vital para expandir o 

conhecimento e a informação, o que proporcionou aos alunos um olhar mais holístico 

acerca da educação.  

Discutimos, assistimos e analisamos diversos filmes, incorporando a imagem 

ao processo de assimilação e absorção de conteúdos. O teatro, a dança, e as artes 

plásticas também entraram na roda das conversas acerca das novas perspectivas para 

a educação musical agora. O pensamento foi redirecionado para o presente, elegendo 

o agora-já (como diria Clarice Lispector) a potência do encontro, e é do encontro que 

surge a possibilidade da troca dos saberes, dos desvendares, das incertezas que 

movem e comunicam a novidade.  

Revisitamos vários teóricos e saboreamos inúmeras práticas provenientes da 

experiência particular de cada um. A cada novo encontro um aluno sugeria uma 

atividade e toda a turma brincava e tocava aquele novo saber, para depois discutir e 

analisar suas facetas em sala de aula. Isto, porque a teoria só pode vir da prática, ela é 

a mãe primeira, que forma e comunica. Assim, para minha prática profissional, essas 
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matérias foram fundamentais para mover meu corpo/educadora e clarear que a 

educação é partilha, é jornada conjunta, é mão dupla. 

2.2 PRÁTICA EM CRIATIVIDADE MUSICAL 

Essa matéria foi a escolhida para descrever, na medida do possível, que tipo de 

prática eu estava propondo no estágio. Escolhi prática em criatividade musical, pois a 

todo tempo estimulei que as crianças sugerissem, guiassem, criassem suas maneiras 

de interagir com o som. As crianças, em sua grande maioria, não se comunicavam 

verbalmente; portanto, os diálogos foram direcionados para o corpo. Toda sugestão, 

sabor ou dessabor, era entendido através do corpo. Assim fui aprendendo a me 

comunicar com elas por outras vias, vias que, por muitas vezes, manifestam mais 

sensibilidade e informação do que a palavra.  

Durante o estágio foi muito difícil encontrar referências que me norteassem e 

me guiassem ao longo do caminho inédito e desafiador que me propus trilhar. Além 

de nunca ter estado profissionalmente num ambiente hospitalar infantil, o contexto 

do estágio ainda tinha uma nuance significativa: todas as crianças tinham sério 

comprometimento motor; em sua grande maioria, não se mexiam, não falavam, e 

possuíam coordenação motora fina. De que forma eu faria música com essa crianças? 

Essa era a grande pergunta que não saía de meu corpo.  

Após procurar incessantemente, sem sucesso, por livros, profissionais e/ou 

espaços que realizassem e pensassem esse tipo de trabalho, decidi encarar a estrada 

sinuosa sozinha, tentando construir as atividades e compor as músicas que 

abrangeriam esse trabalho. Foi a partir dessa tomada de decisão que o panorama do 

projeto sofreu uma guinada, uma transformação substancial: toda a metodologia 

seria guiada, construída, desenvolvida, experimentada, intuída e praticada junto com 

as crianças. O espaço de troca e de partilha seria o ponto de gestação dessa prática, e 

as atividades seriam resultado do encontro.  

E assim foi. A cada encontro uma música era composta — direcionada para 

cada criança e para cada atividade — e objetivos diversos surgiriam como efeito 

dessas composições/encontros. Esse trânsito foi a todo tempo permutado: a ideia 

para uma atividade, vinda de uma demanda da criança, geraria os objetivos a serem 

alcançados e daí surgiria uma composição para fortalecer tal atividade, e vice-versa, o 
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surgimento de uma música viria a propor atividades e brotar objetivos específicos.  

Por conta dessa dinâmica inusitada que o contexto me propôs, desenvolvi um 

método que denominei de composições espontâneas (e por vezes instantâneas). 

Quando surgia qualquer deixa dada pela criança, aquilo era aproveitado para acolher 

uma canção. Essa individualidade de cada música provocou aproximações e aberturas 

das crianças para mim, o que facilitou e possibilitou o desenvolvimento das ações.  

Algumas dessas músicas compostas no encontro compõem o Livro Guia de 

Atividades Sensóriomusicais, que é a materialização da experiência do estágio. 

Algumas outras música que não são autorais fazem parte do livro por terem gerado 

atividades que se mostraram deveras eficazes e significativas para as crianças. A 

escolha de fazer um livro guia veio justamente dessa dificuldade inicial de encontrar 

referências que me dessem suporte e apoio para o trabalho no contexto hospitalar 

infantil que, por si só, já demanda muita disposição física, psicológica e emocional.  

O livro foi pensado e gerido para profissionais diversos, não só músicos ou 

educadores, a fim de estimular e encorajar o trabalho com crianças hospitalizadas, 

especialmente aquelas que se encontram em condições extremas de saúde. O livro 

aborda assuntos que a autora julga essenciais para a prática no referido contexto. 

Cada temática abordada é uma janela, um convite ao mergulho, já que o propósito do 

livro não é versar extensivamente acerca desses assuntos e sim motivar para que o 

leitor busque, por si só, e desenvolva suas próprias ideias.  

O mesmo vale para as atividades descritas no livro. A intenção é que cada um 

que mergulhe nesse universo busque encontrar e desenvolver suas próprias 

ferramentas para galgar esse novo espaço. As atividades funcionam como guias, 

amostras, ideias e exemplos, que podem ser seguidos, ou ainda melhor, reformulados 

para atender à especificidade do contexto de cada um. Por isso, o livro tem a proposta 

de ser breve e objetivo, com uma linguagem acessível, leve e apaixonada (como não 

poderia deixar de ser). É um convite ao mergulho no desconhecido, uma chamada à 

iniciação, uma provocação.  
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2.3 MENSURAÇÃO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL 

A referida matéria teve papel importante na minha formação enquanto 

educadora. Tal matéria versou sobre a importância do estudo de diversas formas de 

avaliação em educação musical. As discussões foram interessantes e passearam pelo 

pensamento objetivo e prático da avaliação, bem como do pensamento intuitivo e 

pessoal da avaliação. Foram discutidas as vantagens da avaliação processual e suas 

particularidades. Diversos teóricos foram trazidos à discussão para que fosse 

alimentada no estudante a reflexão acerca das formas de avaliação em sala.  

Os alunos foram encorajados a desenvolver uma prova para que toda a turma 

analisasse e comentasse o teste de todos, o que gerou espaços de troca muito 

frutíferos, bem como modelos e ideias criativas para repensar o lugar da avaliação em 

educação musical.  

Mesmo não aplicando nenhum tipo de teste ou prova (obviamente), essa 

matéria me preparou para perceber os efeitos dos encontros, em longo prazo, nas 

crianças, e assim avaliar, de uma maneira pessoal e em caráter de observatório, o que 

e como as crianças estavam assimilando os conteúdos que tratávamos juntos. Entendi 

que a avaliação não é apenas um julgamento de quem está certo ou errado, do que é 

bom ou ruim; é, principalmente, um refinamento da percepção, para poder 

compreender de uma maneira mais profunda como os alunos assimilam os conteúdos 

diversos, já que cada um é um universo particular, que aprende e expressa o 

aprendizado de maneira única.  

Foi esse refinamento da percepção que me possibilitou traduzir, do corpo das 

crianças, de que maneira a música estava afetando suas vidas, e de que maneira os 

conteúdos e atividades propostas, ao longo do estágio, foram assimilados, digeridos, 

incorporados e/ou manifestados em cada um.  

2.4 PESQUISA ORIENTADA 

Essa disciplina foi essencial para o entendimento da minha prática no hospital, 

bem como da minha conduta profissional enquanto educadora e musicista. A 

liberdade ofertada a mim, por minha orientadora, foi a chave mestra para a 

germinação do projeto. Muitas mudanças aconteceram ao longo do caminho, muitas 

incertezas, dúvidas e receios, que foram acolhidas e ouvidas atentamente, sendo 
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respondidas sempre com encorajamentos, estímulos, provocações e compreensão.  

Na saga por referências que me ajudassem a pensar a prática no hospital, me 

deparei com muito material rico que me motivou a escrever sobre temáticas outras, 

que ajudaram a compor o pensamento panorâmico deste trabalho. Alguns do tópicos 

tratados no trabalho final envolvem: a potência curativa do som; a contribuição de 

Nise da Silveira, ao incentivar que os internos do hospital Psiquiátrico Dom João VI 

produzissem trabalhos artísticos e os efeitos que esse incentivo provocou; os objetos 

relacionais de Lygia Clark e seus fantásticos aspectos terapêutico e artístico; as 

relação entre Educação Musical e Musicoterapia – as teias que as conectam entre 

outras temáticas que se enredaram para formar o todo panorâmico do presente 

estágio.  

Durante a pesquisa compreendi que qualquer que fosse a temática abordada 

seria possível encontrar o ponto comum que a conecta a todos os assuntos tratados, 

especialmente o que estava em questão: educação musical e potências curativas do 

som com crianças hospitalizadas. A partir do pensamento e do entendimento de que 

tudo que vibra é som, e que tudo que existe vibra, é possível desenhar a rede holística 

que gera e nutre a vida e a existência no planeta, tornando então visível e inconteste 

que o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Tudo se mistura, se 

interinfluencia, se transforma, se ressignifica e se manifesta nos encontros.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A emissão vocal de uma criança que não fala, o esboço de movimentos com a 

intenção de tocar um instrumento, o compartilhar da história de vida e a vontade de 

cantar e aprender músicas novas são ações bastante simples para alguns, mas para a 

criança hospitalizada são conquista imensas, pura riqueza. A criança precisa da 

brincadeira para se desenvolver de maneira saudável e plena e, no contexto 

hospitalar, é necessário favorecer espaços onde elas possam recordar que são crianças 

e brincar para transcender, criar para ressignificar seu mundo.  

De imediato compreendi que é necessário humanizar os espaços de saúde e 

estimular projetos que priorizem e protagonizem o brincar, enquanto recurso de 

desenvolvimento da criança. A criança hospitalizada está, de repente, inserida num 

mundo completamente diferente do que ela vivia, lidando diariamente com os medos, 

inseguranças, sensação de abandono e de culpa que o hospital pode provocar.  

Ao ter acesso a atividades lúdicas e artísticas, dentro desse contexto, a criança 

tem a possibilidade de extravasar emoções reprimidas, transcender o espaço onde se 

encontra e, especialmente, retomar a vivacidade da criança que, por muitas vezes, é 

suprimida pelo hospital e pelas consequências do diagnóstico.  

A presente pesquisa intencionou promover tais espaços de ludicidade e 

possibilidades de transcendência através da formação de vínculo e do fazer musical, 

que atuou enquanto ponte de comunicação e via de escoamento emocional. As 

interações com as crianças ditas “paralisadas” foram muito além do esperado. Elas 

passaram a demonstrar inúmeras linguagens possíveis através do corpo, me 

ensinando a aprender novas línguas, traduzir os corpos e sensibilizar o olhar. A 

música foi gramática mística nessa nova comunicação estabelecida, ofertando terras 

férteis para germinar sonhos, diálogos, corpos, emoções e, principalmente, afeto.  
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MEMÓRIAS DA GOIABEIRA: QUANDO O SONHO AJUDA A 

LEMBRAR 

Aluna: Carla Suzart 

Orientadora: Diana Santiago 

APRESENTAÇÃO 

O artigo a seguir é um dos tentáculos nascidos da prática no hospital. O efeito 

de algumas das atividades e abordagens com uma das crianças, com a qual 

experienciei o estágio, resultou nesse artigo acerca dos sonhos e das memórias 

reprimidas. Essas temáticas (sonhos, emoções, corpo, casa e memória) foram fio 

condutor de muitas das intervenções artística musicais realizadas no hospital. Essas 

eram demandas recorrentes das crianças que estavam internadas, como é natural de 

se imaginar. Por isso, senti a necessidade de oferecer diversas linguagens artísticas 

para as crianças terem uma gama de possibilidades de comunicação e expressão, a 

fim de aproximá-las delas mesmas, dos seus corpos e dos seus sentimentos e 

emoções.  

RESUMO 

A memória, às vezes, é abrigo de lembranças prazerosas, instantes eternizados 

pelo sabor do amor, momentos que guardamos no refúgio do pensamento para nos 

nutrir de saudade e nostalgia. Porém, a memória também é cela solitária, em que 

coagulamos e encarceramos dores e traumas dos quais não podemos lembrar, por 

uma questão de saúde mental e autoproteção. E quando essa memória nos é 

reapresentada, à nossa revelia, pela audácia dos sonhos? O arcabouço das emoções 

reprimidas é aberto e jorra sem governo, feito maré enluarada, e não há rocha ou 

banco de areia que impeça a água de transbordar. Quando uma criança de 13 anos 

sonha com sua infância interrompida pela doença degenerativa que desenvolv eu, 

somente a memória onírica é capaz de suavizar a dor de lembrar. 

 

Palavras-chave: sonhos; memória; trauma; criança hospitalizada; símbolo. 
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INTRODUÇÃO 

Sofia1  é uma criança de 13 anos de idade que se encontrava internada no 

Hospital Martagão Gesteira, há quase três anos, com diagnóstico de 

Mielorradiculopatia crônica progressiva em evolução2 . Ela foi diagnosticada com 09 

anos de idade, enquanto ainda estava na escola, no interior onde nasceu e no qual 

vivia com a família (Araçá, BA). Gradativamente, ela foi perdendo o equilíbrio, 

sofrendo quedas inexplicáveis até vir para Salvador realizar um exame. Não retornou 

mais para casa, transitando entre hospitais desde então. Desenvolveu uma depressão 

e um estado clínico muito frágil. Passou por momentos limítrofes, atingindo o cume 

de o médico afirmar que a sua morte era iminente. Reagiu ao diagnóstico 

irresponsável e descuidado do médico, o que levou sua mãe a transferí-la de hospital, 

onde apresentou leve melhora em seu quadro clínico. Porém, com o tempo, o seu 

quadro de depressão se intensificou e ela foi mergulhando num estado de anestesia 

emocional e bloqueio mnemónico.  

O trabalho terapêutico desenvolvido com Sofia esteve enraizado a todo tempo 

no estudo dos sonhos, tentativa de acesso a memórias reprimidas e reconexão com o 

corpo. Por conta do trauma profundo sofrido após seu diagnóstico, Sofia ilhou-se 

num refúgio interno em que nenhuma lembrança anterior à sua doença lhe era 

agradável ou digna de nutrição. Qualquer pergunta ou menção referente a sua casa no 

interior era imediatamente refutada — um paralelo entre a casa esquecida e 

reprimida e o corpo paralisado e contraído foi inevitável. Com muita cautela 

iniciamos uma “caixinha dos sonhos”, espaço simbólico no qual guardávamos e 

partilhávamos nossos sonhos. Foi a partir de uma dessas partilhas oníricas que Sofia 

se permitiu reencontrar um espaço saudável de rememoração da sua infância, 

iniciando um diálogo fértil e curativo acerca das suas dores, prazeres, medos e 

sonhos.  

O impacto físico, emocional, cognitivo e afetivo resultante do internamento, 

por longo período, imprime marcas na personalidade e no corpo da criança que, se 

não receberem a devida atenção, podem abalar definitivamente o curso da sua vida 

                                                 

1  Sofia foi o pseudônimo escolhido para representar a criança em questão, preservando assim sua 
identidade. 

2 Sofia recebeu alta após quase quatro anos de internação e oito meses de trabalho terapêutico com a 

autora. 
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inteira. 

Para contextualizar o mundo de Sofia é necessário antes versar brevemente 

sobre os sonhos, na visão junguiana e da relação entre trauma e memória. 

SONHO, LOGO SOU 

Os sonhos são a linguagem do nosso inconsciente, a gramática da nossa 

subjetividade, o lar dos símbolos mais íntimos pertencentes à nossa particularidade 

como indivíduo e também do nosso pertencimento enquanto espécie. Jung 

mergulhou no estudo dos sonhos como quem atravessa um portal em busca de uma 

revelação, pois acreditava que “os sonhos são o mais fecundo e acessível campo de 

exploração para quem deseje investigar a faculdade de simbolização do homem” 

(JUNG, 1977, p. 26).  

O símbolo não é simplesmente a representação de algo. Para isso utilizamos os 

sinais ou signos, que são menos relevantes do que o conceito que eles representam. Já 

os símbolos são muito mais importantes e misteriosos do que o seu significado 

imediato, óbvio (JUNG, 1977). Os símbolos são manifestações naturais da existência 

humana, mas isso não significa que são criados pelos homens. Não se cria um 

símbolo. Ele é algo proveniente da experiência humana, adquirindo caráter coletivo, 

atemporal e mutante. 

Para falar de sonhos é preciso falar de símbolos, já que esses são a principal 

linguagem do inconsciente. Porém, para um estudo acurado dos sonhos e dos 

símbolos que o compõem, é preciso muita cautela, aprofundado estudo da mitologia, 

simbologia e contos e especialmente a particularização dessa linguagem simbólica, ou 

seja, cada indivíduo produz símbolos particulares provenientes da sua jornada 

pessoal e coletiva enquanto humano. 

Não é genuíno inclinar-se em dicionários, manuais e afins que se propõem a 

decodificar símbolos de maneira padronizada para entender o sonho de alguém. Um 

indivíduo pode relatar um sonho que se assemelha em muito ao sonho de outra 

pessoa e essa análise terapêutica jamais será igual. O símbolo, para cada um desses 

sonhantes, conterá materiais diversos e trarão cargas emocionais distintas.  

Para que seja possível uma profunda e sincera análise do sonho é preciso haver 

atuação mútua do terapeuta (ouvinte) e do sonhante (narrador). Essa relação deve ser 

dialógica. O terapeuta não pode interpretar os símbolos do outro e o sonhante pode 
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não ter acesso aos diversos materiais teóricos que o terapeuta tem a oferecer e que o 

ajudam a decodificar seus símbolos particulares para mergulhar fundo nas sensações 

que aquelas imagens lhe provocam. O terapeuta precisa estar em contato com o 

universo particular do sonhante, a fim de que encontre as pistas que lhe farão 

estimular o indivíduo a compreender seus sonhos, já que, em muitos casos, os 

símbolos que se apresentam no sonho não dizem respeito somente à história pessoal 

de quem sonhou: compõem o inconsciente coletivo. É a construção conjunta do mito 

pessoal. 

Freud defendia a ideia de que os sonhos trazem mensagens codificadas para 

que não seja compreendido. Jung não aceitava essa premissa e defendia que os 

sonhos revelam mais do que ocultam. Inclusive, Jung acreditava que os sonhos 

sequer precisavam ser interpretados para exercerem força psíquica, atuarem em seus 

propósitos. É claro que o conhecimento mítico, de certa forma, aprofundaria e 

agilizaria o entendimento da carga emocional que as imagens carregam, mas, não 

necessariamente, o sonho age a partir da interpretação. As imagens oníricas, por si 

só, já estreitam a ponte entre a consciência e o inconsciente sedimentando o caminho 

da jornada de individuação.  

Foi assim que se deu o reencontro emocional entre Sofia e sua casa/infância (a 

casa enquanto símbolo do seu corpo e a memória da infância enquanto símbolo da 

sua saúde). O simples fato de ela partilhar o sonho provocou o impulso de retomar 

lembranças que estavam associadas à imagem da goiabeira, que lhe foi revelada no 

sonho. Essa imagem lhe deu acesso a seu passado enclausurado, que havia sido 

coagulado e estava sob a proteção de uma densa película de segurança.  

O sonho também assume uma função compensadora para o ser humano, já 

que na civilização atual o indivíduo se afastou do mito e do instinto na ilusão de 

assumir um controle pleno de si. Para Jung, esse afastamento ocorreu pela separação 

da consciência das camadas mais sutis, profundas e instintivas da psique humana e o 

que para o homem primitivo era manifestado simbolicamente na vida cotidiana, de 

maneira natural, tornou-se parte do inconsciente para o homem racional “civilizado”. 

Escreveu Jung:  

Para benefício do equilíbrio mental e mesmo da saúde fisiológica, o 
consciente e o inconsciente devem estar completamente interligados, 
a fim de que possam se mover em linhas paralelas. Se se separam um 
do outro ou se “dissociam”, ocorrem distúrbios psicológicos. Neste 
particular, os símbolos oníricos são os mensageiros indispensáveis da 
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parte instintiva da mente humana para a sua parte racional, e a sua 
interpretação enriquece a pobreza da nossa consciência fazendo-a 
compreender, novamente, a esquecida linguagem dos instintos. 
(JUNG, 1977, p. 52) 

Só é possível compreender os aspectos mentais e morais do indivíduo (e 

naturalmente de nós mesmos) quando mergulhamos no passado tão profundamente 

quanto no presente. Os símbolos, consequentemente os sonhos, são os portais de 

revelação da nossa ancestralidade, da base da nossa formação enquanto humanos e 

indivíduos, a história que narra a nossa construção psicológica.   

O TRAUMA E A MEMÓRIA 

Um trauma é um tipo de “lesão psicológica ocasionado por um evento 

drástico.” (RODRIGUES; SARMENTO-PANTOJA, 2008). Pode ser provocado por 

inúmeras situações, guardando um caráter individual ou coletivo. Um evento 

traumático pode não se configurar como um trauma para todos os indivíduos 

envolvidos, há uma particularidade na “absorção” do trauma. Por exemplo, uma forte 

e duradoura turbulência num voo pode provocar um trauma em algum passageiro 

enquanto que, para o restante, a experiência, apesar de desagradável, não se torna 

um bloqueio.  

Um trauma não é assimilado por completo, tornando-se um redemoinho de 

lembranças turvas, por vezes ficcionais, alucinatórias, por vezes narrativas, 

estabelecendo consequências físicas e psíquicas para o indivíduo traumatizado. 

Porém, nem sempre o trauma produz memórias distorcidas, mutantes, confusas ou 

imaginárias. Em alguns casos, o evento traumático orquestra um emudecimento das 

memórias, ou seja, um bloqueio é erigido em torno da dor causada pelo trauma, e 

qualquer lembrança que se relacione com a temática em questão é turvada, 

“apagada”.  

Foi esse circuito amnésico que se configurou na vida e memória de Sofia que, 

ao ser diagnosticada com uma doença degenerativa e progressiva, aos nove anos de 

idade, isolou e silenciou toda lembrança de sua vida anterior à doença. Para Sofia, 

lembrar era sofrer; portanto, ela bloqueou memórias dolorosas e prazerosas, pois 

lembrar do prazer também causava desconforto, pesar e dor. Para ela, aquele prazer 

não poderia mais ser sentido. Possivelmente esses isolamentos do passado e do 

prazer convidaram à depressão que, em seguida, se manifestou soberanamente. Sofia 

não apenas se ausentou do seu passado, mas também do seu presente. Segundo 
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Seligmann-Silva (apud GINZBURG, 2008, p. 65) no trauma “ocorre uma espécie de 

deslocamento entre mente e corpo, ou seja, vontade de abandonar o corpo”. Esse 

abandono deixou Sofia prostrada na região periférica das suas memórias: não haviam 

sido totalmente esquecidas, mas não era possível lembrar. Porém, um sonho viria 

reconstruir a ponte entre Sofia e suas memórias. 

O SONHO E A GOIABEIRA 

Tudo começou como uma “brincadeira” de guardar sonhos numa caixinha. Era 

extremamente difícil conseguir que Sofia se comunicasse de uma maneira profunda 

acerca de qualquer assunto. Toda tentativa puramente verbal de comunicar 

sentimentos era como uma gota no oceano: se dissolvia num mar de esquecimentos 

quase intencionais e desaparecia na zona abissal do corpo profundamente ferido por 

dentro. Qualquer investida era devolvida com um letárgico “não sei” ou “não lembro”.  

Durante três semanas insisti com ela se havia lembrado de algum sonho; 

enquanto isso, líamos histórias juntas, inventávamos personalidades, compúnhamos 

e tocávamos instrumentos. A resposta era sempre a mesma: não lembro. Entretanto, 

a cada encontro eu contava um sonho meu, descrevia personagens, revelava como 

aquelas imagens haviam me afetado, me colocava sincera diante dela: de indivíduo 

para indivíduo e não de adulto para criança. Ela se mostrava interessada pelos 

sonhos, perguntava, questionava, ria e se surpreendia com a magia das possibilidades 

infinitas, quase como quem admira um reino ao qual não tem acesso.  

Um dia, então, quatro semanas depois, ela me disse muito contente: guardei 

um sonho para te contar! Como quem revela uma preciosidade, ela fez sinal para que 

eu me aproximasse e contou baixinho: 

Eu estava em um lugar estranho com algumas amigas minhas. Elas 
telefonaram para minha mãe para dizer que se ela precisasse de ajuda no 
hospital elas poderiam vir. Eu não estava junto delas, estava mais atrás, 
perto de uma árvore, parecia uma goiabeira. Fiquei de lá olhando e 
pensando se deveria me aproximar ou não. Acabei ficando perto da árvore, 

pois ali estava me sentindo bem.  

Iniciamos uma conversa sobre o sonho, sobre os símbolos e sobre os 

personagens presentes. Quando perguntei sobre a goiabeira ela disse, quase sem 

titubear, que havia uma goiabeira no quintal da sua casa no interior, onde nasceu e 

cresceu. Era a primeira vez que ela mencionava sua casa. A partir daí fomos 

aprofundando no símbolo da goiabeira, cercando as memórias da casa, tateando as 
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lembranças, clareando imagens turvadas. Iniciamos um trabalho de visualização, 

técnica desenvolvida por Jung, que objetiva impulsionar as imagens e símbolos a 

saírem do lado sombrio (inconsciente) para a luz (consciência). Estimulei Sofia a 

buscar a lembrança da goiabeira: onde ela estava, o que tinha ao seu redor, qual era o 

cheiro, quais bichos a visitavam. Da árvore seguimos para a casa: como ela era? Onde 

estavam os móveis? E os quartos? Conduzi Sofia numa caminhada por essa casa 

incentivando-a a narrar o que via.  

Ela descreveu a casa com riqueza de detalhes, enquanto outras memórias 

começaram a se acender. Parecia que à medida que uma lembrança vinha à luz, 

iluminava tantas outras que estavam adormecidas ao redor. Era como se uma película 

houvesse sido rompida, e todo um cenário rico e frutífero viesse à tona. Entretanto, 

era preciso cautela e muita delicadeza para adentrar nesse terreno minado, 

porquanto permitir que a barragem rompesse indiscriminadamente, espalhando 

memórias desgovernadas, poderia provocar inundação catastrófica para a mente.  

Passamos dois encontros apenas no processo de descrição da casa, das 

lembranças que se referiam apenas aos lugares e espaços. Observei Sofia nesse 

ínterim, suas reações, sua linguagem corporal, sua respiração, buscando identificar se 

ela estava lidando de uma forma saudável com aquela retomada da casa. No terceiro 

encontro retomamos o sonho a partir das pessoas envolvidas: suas amigas e sua mãe.  

Perguntei quem eram aquelas amigas, os seus nomes, onde as conheceu. Após 

algum tempo mirando o horizonte, ela mencionou as meninas do sonho que, na 

verdade, eram suas primas, únicas amigas. Brincava com elas todos os dias, no 

quintal, perto da goiabeira e na rua, na porta de casa. Sentia muita saudade delas — 

revelando finalmente um sentimento — e desde a internação nunca mais as tinha 

visto ou conversado com elas. Pedi que ela me contasse das brincadeiras e das 

peraltices que ela fazia com as primas. Daí em diante Sofia abriu o acesso às suas 

lembranças prazerosas, permitindo-se diálogos mais profundos, possibilitando um 

trabalho terapêutico direcionado à memória dessa infância interrompida que estava 

pronta para voltar a fluir. Ela poderia finalmente voltar a ser criança.  

O sonho com a goiabeira parecia ter concedido uma permissão para Sofia 

lembrar. Permissão essa que ela parecia ansiar por receber, pois, de certa forma, ela 

precisava falar sobre esse passado, retomar essas lembranças, para que assim 

retomasse o lugar da criança, que estava adormecida num passado silenciado. 
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Segundo Seligmann-Silva (2008) “a base do testemunho consiste em uma 

ambiguidade: por um lado, a necessidade de narrar o que foi vivido, e por outro, a 

percepção de que a linguagem é insuficiente para dar conta do que ocorreu”. 

Para retomar esse passado nós fizemos uso de outras linguagens além da 

verbal, sabendo do limite que esta impõe. Foi através de desenhos, músicas, pinturas, 

manipulação de argila e criação de histórias que Sofia se reapropriou de suas 

memórias, retomou seu corpo e se percebeu criança novamente, como aquela que 

escalava e brincava na goiabeira.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um trauma pode anestesiar o corpo, ilhar memórias, turvar lembranças e nos 

isolar de nós mesmos. Contudo, a mente ainda se vale de alguns artifícios para tentar 

reativar esses lugares paralisados. No caso de Sofia, foi um sonho com a goiabeira que 

a encorajou a lembrar, lhe concedendo novamente a possibilidade de caminhar pelos 

domínios da memória.  

O corpo e a mente humanas abrigam mistérios que não se pode compreender 

completamente. Ao indivíduo cabe buscar nas profundezas de si mesmo as perguntas, 

as possíveis respostas e especialmente as curas. Jung compreendeu que o indivíduo 

percorre uma jornada interna de individuação ao longo da vida, que se assemelha ao 

procedimento da opus alquímica — a transformação de um material impuro em ouro. 

Essas estruturas dinâmicas da psique, presentes em todos nós desde o nascimento, 

concentram toda a potência magnífica que o ser humano possui, mas não utiliza.  

Conta uma história hindu que houve um tempo em que os seres humanos 

eram deuses. Desfrutavam de poderes incríveis e liberdade plena. Porém, abusaram 

tanto desses poderes que Brahma, o criador, decidiu privá-los da sua deidade. 

Brahma foi ao encontro de outros deuses, a fim de comunicar-lhes sua decisão e 

aconselhar-se acerca de onde esconder os poderes dos humanos para que estes não o 

achassem. Foi sugerido que enterrasse os poderes a fundo na terra, mas Brahma 

respondeu que os humanos encontrariam formas de escavar e explorar a terra e 

acabariam achando os poderes. Os deuses sugeriram então que escondesse nos 

recantos mais profundos do oceano, porém Brahma sabia que os humanos um dia 

explorariam as profundezas do mar e recuperariam seus poderes. Os deuses 

desistiram de encontrar um bom esconderijo já que não havia na terra ou no mar 
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lugar onde a humanidade não poderia alcançar um dia. Após muito refletir, Brahma 

teve um insight: vou esconder a deidade humana no único lugar onde eles jamais 

pensarão em procurar — dentro deles mesmo. 

Esse conto ilustra a relíquia poderosa que nossa mente e corpo abrigam. Para 

Sofia foi a sua própria sugestão interna que reativou os pontos nevrálgicos de suas 

memórias. Essa reabertura lhe forneceu os caminhos em direção a ela mesma, 

nutrindo-a de vitalidade, disposição e qualidade de presença. Essa nova postura se 

refletiu em todos os aspectos da vida dela, e impactou significativamente em seu 

quadro de depressão e em sua expressividade. Após esse primeiro contato onírico, 

Sofia estabeleceu uma relação dialógica com seus sonhos, habituando-se a lembrá-los 

e contá-los, atentando para os símbolos e relacionando-os com suas memórias. A 

goiabeira, portanto, fertilizou o corpo/terra, que nutriu as sementes de um novo 

fruto.  
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Descrição da Prática 

1) Título da Prática: Música e Saúde: uma vivência humana no hospital 

2) Carga Horária Total: 60 horas  

3) Locais de Realização:  Hospital Martagão Gesteira/Salvador, Bahia 

4) Período de Realização: 05 de setembro a 05 de dezembro de 2014 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

A prática foi realizada durante o segundo semestre do ano vigente, na ala da 

UTD do Hospital Martagão Gesteira, localizado no bairro de Tororó, na cidade de 

Salvador, Bahia. Na referida ala constam 13 leitos com uma média de 12 crianças. A 

faixa etária varia entre recém-nascidos e 13 anos de idade. Durante três horas, duas 

vezes por semana, a pesquisadora realizava atividades sensoriomusicais com as 

crianças residentes nesta ala. As atividades eram realizadas com o apoio materiais 
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diversos, que variaram de instrumentos musicais a livros de história, tecido, 

brinquedos e objetos texturizados com finalidade sensorial. Outras linguagens 

artísticas, além da musical, tomaram espaço nas vivências, a exemplo da contação de 

história, objetos sensoriais e desenho. As práticas foram reconhecidas — após um 

retrospecto do estágio por parte da pesquisadora — em sete eixos temáticos que se 

interconectavam. São eles: 1. O corpo e suas inúmeras vias de comunicação: até a 

barriga fala; 2. A emoção de lidar: compreendendo Nise da Silveira de corpo inteiro; 

3. As possíveis pontes de aproximação: a música enquanto ferramenta para a 

construção de vínculo - O afeto afeta; 4. O cantar: a voz intrauterina; 5. A música 

catalisa: as intervenções médicas salpicadas de canção; 6. Composições espontâneas: 

o processo criativo do instante; 7. A dimensão energética. Tais temas serão 

aprofundados e desenvolvidos futuramente, esperando-se do leitor que — diante dos 

relatos que se encontram a seguir — deixe fluir, por entre as narrativas, a perspectiva 

desses temas que se misturam e se afirmam. Tais relatos são um recorte da 

experiência, onde reflito sobre as inquietações e provocações que os encontros me 

causaram. 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA NO HOSPITAL: UMA REFLEXÃO LOCAL E GLOBAL. 

Aguardo na coordenação a chegada de Djanira para me encaminhar às alas. 

Penso em tocar violão para as secretárias. Esse pensamento me deixa. Encontro 

outro, no qual visualizo o que vou fazer com as crianças em termos de planejamento. 

Sei que hoje é um dia de conhecer o espaço, perceber a dinâmica, me apresentar para 

as crianças. O afeto de Nise me conforta. Sinto que aí reside a força — no 

enfrentamento interno entre a educadora tradicional (que não cabe neste lugar) e a 

Carla brincante educadora, que quer fazer dos encontros, mais que tudo, espaço de 

afeto e música do coração, aquela que cura, que vem do núcleo.  

Fui conduzida por um enfermeiro à brinquedoteca da Oncologia. Lá estavam 

em torno de cinco crianças, de diferentes idades, brincando com jogos de tabuleiro, 

bonecos, videogame, dentre outras coisas. Retirei do bolso alguns dedoches de bicho 

e cantei o Passeando pela floresta. Duas crianças foram atraídas imediatamente pela 

música. Percebendo a motivação de cada uma delas, fui distribuindo os bichos para 

as crianças ajudarem na música, além de inventarem outros seres possíveis morados 

daquela floresta. Questionei os sons de cada bicho, o que eles comiam, onde 
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moravam, como andavam (quando criamos histórias denunciamos a nós mesmos). 

Dentre as cinco crianças, havia um pequeno menino, por volta de 8 anos, que me 

olhava constantemente com ar de indiferença e interesse ao mesmo tempo. Tentei 

duas vezes entregar um dedoche para ele, que recusou incisivamente. Resolvi fingir 

que não estava prestando atenção nele e continuei cantando com as outras crianças. 

Num breve momento de pausa na canção ouvi esse menino, que fingia me ignorar, 

cantarolar baixinho o Passeando pela floresta. Não olhei nem incentivei o canto, pois 

sabia que esse comportamento só iria inibir a espontaneidade dele. Continuei 

cantando e brincando com as crianças até chegar a hora delas voltarem para o 

quarto.*   

Fui ao quarto de uma criança que estava em estágio avançado de câncer no 

pulmão, HIV e anemia. Foi difícil conseguir não externalizar o impacto visual que o 

estado daquela criança me causou. Ele estava apático, magérrimo, com algumas 

feridas na boca, olhos amarelados e sem brilho. A sensação do ambiente era de quase 

morte. Quase dava para apalpar a atmosfera densa que emanava daquele pequeno 

corpo fragilizado. Entretanto, o pai de L era de uma delicadeza e pureza revigorantes. 

Foi possível sentir no meu corpo todo o amor que ele doava para o filho a todo tempo, 

em cada gesto, palavra, toque. Toquei violão para L que a todo esforço tentava se 

mostrar indiferente. Porém, seu pai, que me revelou ser um amante da música e 

autodidata no violão, permaneceu atento e solidário à minha presença. Compreendi 

que o único meio possível de me aproximar daquela criança seria através do pai. Ouvi 

sua história, conversamos sobre as músicas que ele gostava, me contou sobre a igreja 

e sua composição de hinos, enquanto L permanecia atento e supostamente 

indiferente.  Foi ao me aproximar do pai que pude sentir a presença dele, que antes se 

mostrava distante e esquivo. Tal experiência me revelou que a construção de vínculo 

com a criança tem diversas vias, ficando então a cargo do educador, estar sensível 

para perceber e percorrer tais caminhos em busca da relação. * 

Um evento interessante aconteceu com P. Enquanto tocava violão e cantava 

para ele, a todo tempo este falava de um cachorro. Cantei uma música de cachorro 

que ocasionou uma aproximação imediata dele. Buscou em sua cama um cachorro de 

bola de soprar e me contou sua história. Percebi que ele projetava a sua própria 

história naquele cachorrinho. Ele elaborou seus conteúdos e símbolos narrando que 

tal animal queria sair para fazer xixi e passear, mas não podia, tinha que ficar ali. Ao 

dar vida, animar o cachorro, P projetou seus anseios e revelou sua vontade íntima, 
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sem correr o risco de ser julgado, questionado, ou até mesmo acolhido. O ato de criar 

e contar uma história possibilita uma expressão do inconsciente que, ao ser revelada, 

dá luz à ponte entre consciente e inconsciente. Ou seja, toda história que criamos fala 

de nós mesmos, quer saibamos ou não.* 

Estar no contexto hospitalar com crianças enfermas nos obriga a lidar com a 

ansiedade de querer muito, de atingir lugares ou resultados. É preciso dar autonomia 

às crianças. Estar sensível à demanda profunda e íntima destas, mesmo que tais 

demandas não possam ser supridas por outrem, mas o ato de validá-las é por si só 

fortalecedor. 

Não planejo acuradamente quais atividades desenvolver no hospital, buscando 

assim me sentir totalmente aberta para os novos encontros. Sensível para ouvir. Em 

alguns momentos, mesmo estando aberta ao instante, me sentia tentando preencher 

espaços vazios. Talvez estes estivessem em mim — será que não são realmente 

sempre nossos? Desejo encontrar um equilíbrio entre estar aberta, não preparada 

(pois quem prepara para antes) e poder trocar vivências. Aprender e ser aprendida. 

Este é sem dúvida um grande desafio diário.* 

Caminhei rumo à escada para ir embora e, ao passar pelo vidro de um dos 

quartos (com o fantoche de um leão na mão), brinquei com as crianças que 

interagiram timidamente comigo pelo vidro. Uma delas me chamou a atenção pelo 

olhar intenso, cheio de delicadeza e infância interrompida. Refleti sobre a perspectiva 

da criança que tem como paisagem as paredes brancas, os sons de máquinas, o 

constante enfrentamento da dor. Indaguei sobre a possível formação fragilizada da 

personalidade desses pequenos seres em desenvolvimento. Como uma vivência dessa 

transforma completamente a vida, para sempre. * 

Notei, sentados na mesa, dois meninos de aproximadamente 10 anos 

brincando. Aproximei-me com o fantoche do leão na mão e iniciei uma conversa. Os 

dois foram imediatamente atraídos pelo leão. Perguntei se eles gostavam de música. 

Responderam afirmativamente. Peguei o violão e cantei três músicas de bichos. Um 

deles me pediu para cantar a música da girafa, referente a um desenho que ele estava 

fazendo. Disse que eu não sabia e que teríamos que inventar uma. A partir daí 

passamos uma hora e meia cantando tudo que vinha na cabeça até atingirmos um 

estágio em que toda nossa comunicação era cantada. A improvisação vocal na qual 

mergulhamos foi aos poucos revelando conteúdos íntimos de G. Ao cantar sem 

preocupação com julgamentos ou coerência, G elaborou uma história fantástica em 
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que uma tartaruga gorda era salva por um menino que a adota e leva para sua casa. O 

menino ia casar e teria que deixar a tartaruga que era muito sua amiga. Mesmo triste, 

o menino vai embora, mas a tartaruga encontra uma nova amiga: a girafa. Todos os 

dias elas brincam de subir até as nuvens e observar tudo lá de cima. Achei muito 

interessante a história que ele construiu. Me pareceu revelar questões familiares 

particulares, enraizadas e muito delicadas. A vontade de observar os acontecimentos 

de longe; de estar no alto, distante e portanto inalcançável; a revelação do afeto 

pulsante, a vontade de salvamento, o cuidado, o não abandono. A música permitiu 

que ele simbolizasse seus conteúdos para que, ao colocá-los em movimento, falando 

sobre eles, estes possam ser elaborados, iluminados. * 

Detive-me na janela de um dos quartos observando uma criança que estava 

prestes a ser aspirada3  por sua mãe. Ele estava agitado e angustiado. Peguei o 

fantoche do leão e pela janela brinquei com ele a fim de distraí-lo daquele momento 

incômodo. A mãe me convidou para entrar. Entrei no quarto já com o violão na mão. 

D estava sério e sisudo, desconfiado da minha presença inaugural. Não quis interagir. 

Conversei com a mãe dele, que muito simpática e solícita me contou que D se 

comunica com ela pela barriga. Quando este a mexe de baixo para cima quer dizer 

sim. Quando mexe de um lado para o outro quer dizer não. Fiquei pensando como é 

incrível a capacidade do corpo de encontrar diversas vias para se comunicar. É uma 

necessidade humana. O corpo é um organismo de comunicação. A palavra é só mais 

um veículo, assim como os olhos, a boca, o corpo inteiro que fala. * 

Uma das mães começa a cantar. Chamou-me atenção a força e a dor que vinha 

do fundo daquela voz. Fiquei no quarto ouvindo. Aproximei-me dela. Quando ela 

parou de cantar peguei o violão e a acompanhei. Cantou com uma força ainda maior. 

Em seguida cantei um mantra e ela me acompanhou. Quando me dei conta todas as 

mães estavam cantando. Foi um momento de intensa comunhão. Era como se a 

música criasse daquele instante uma atmosfera outra, que unia tudo. Uma das mães 

me disse que após 10 meses ela e seu filho sairiam dali no fim do mês. Celebramos. 

Cantei: “Era uma casa”. Sua mãe me disse que ele adorava aquela música. F estava 

meio inquieto, mas quando cantei ele reagiu expressivamente, demonstrou 

reconhecimento e apreço pela música. Seus olhos marejaram. Os meus também. Ele 

                                                 

3 A maioria das crianças da UTD são traqueotomizadas, por isso com rigorosa frequência elas devem 
ser aspiradas pelo tubo da garganta para retirar secreções que impedem a respiração. É um 

procedimento que gera extremo desconforto nas crianças.  
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foi relaxando, se deixando diluir pela música até adormecer. Sua mãe ficou 

emocionada e comentou do poder que a música tem em relaxar o corpo. Que por 

vezes ele dormia apenas quando ela cantava. Há um lugar de refúgio e acolhimento 

nesse canto. A voz da mãe faz parte da vida da criança desde o útero (e eu acredito 

intuitivamente que mesmo antes). Conversei com as mães sobre a potência delas 

cantarem para seus filhos. Que muito além da distração sonora, estava a atmosfera de 

proteção e presença que esse canto provoca. Cantar também é curar. A música parece 

reafirmar e retomar um lugar uterino dentro de nós, algo que habita nossa 

ancestralidade íntima, como o sopro cantado de um pássaro numa savana deserta 

que ecoa léguas e léguas pelos céus sem testemunha. * 

Hoje o hospital me encheu de saúde. As crianças são pequenas flores lindas! 

Algumas médicas entraram no quarto e me cumprimentaram. Naquele 

momento me dei conta que a equipe médica de pediatria, em sua grande maioria, é 

formada por mulheres. Peguei-me pensando na relação da mulher com a cura, desde 

os nossos ancestrais, nas eras matriarcais, em que a mulher ocupava um lugar de 

sacerdotisa, curandeira, feiticeira, sábia. Encaminhei esse pensamento para a 

educação infantil, que também é majoritariamente formada por professoras. 

Também encontro aí uma conexão ancestral da mulher com o encaminhamento da 

criança para a vida. Os valores primários, a formação do ser e da personalidade. * 

Ao entrar num quarto encontrei dois pequenos que estavam em fisioterapia. 

Ao começar a cantar percebi que eles foram relaxando, entregando a atenção para 

outra esfera que não o corpo e suas prováveis dores do tratamento. Constatei a 

potência da música aliada aos tratamentos no hospital, por exemplo, junto à 

fisioterapia, fonoaudiologia, preparação pré-cirúrgica, no momento do banho, da 

aplicação de medicamentos. Em inúmeros contextos a música atua como um 

relaxante muscular, emocional, físico e espiritual. Ela acalanta, acolhe, acalma, 

expande. Inúmeras pesquisas vêm constatando o efeito positivo da música nos 

tratamentos hospitalares. O desenvolvimento dessas pesquisas, e principalmente 

dessa prática, resulta num poderoso aliado no tratamento de enfermidades diversas. 

Em muitos casos, a música promove mais saúde do que os medicamentos 

farmacológicos — que em sua maioria agridem mais do que curam. * 

Hoje consegui tirar algumas fotos e filmar. Mas tenho me sentido estranha 

com esse lugar da câmera na pesquisa. Toda vez que tenho vontade de filmar ou tirar 

foto, sinto que a câmera é um corpo estranho que se interpõe no fluxo afetivo entre as 
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crianças e eu. Só o ato de pegá-la me causa estranheza, como se aquilo fosse de tal 

forma invadir a intimidade dos pequenos que me deixa constrangida. O afeto transita 

entre corpo-coração-olhos, e quando algo se coloca no meio desse trânsito é como 

uma contaminação da pureza dos olhos que se miram profundamente. Com essas 

crianças, a comunicação é sutil e delicada. Os olhos que dizem, o corpo que aceita, a 

áurea que reage. É preciso olhos presentes a todo tempo para que esse fio sensível da 

comunicação alimente o encontro. * 

Ao chegar no hospital encontrei logo com J que descobri mais tarde ser irmão 

de F, uma das crianças internadas. J se voluntariou a ser meu ajudante nesse dia. 

Entrou nos quartos comigo, segurando os dedoches enquanto eu cantava. Percebi 

nele um olhar piedoso para as crianças. Ao mesmo tempo em que sentia isso 

encontrava nele também uma imensa compaixão por elas. Compaixão de quem vive 

de perto a realidade de uma criança que mora no hospital. Pensei sobre o impacto na 

vida dele, por estar convivendo todos os dias neste ambiente, com crianças 

debilitadas e em processos de dor. Até que ponto não é profundamente nocivo ao 

desenvolvimento de J e até que ponto não é também fortalecedor de sua 

personalidade? * 

No quarto ao lado apenas uma criança estava acordada. Vendo televisão. 

Aproximei-me dele já cantando. Seus olhos se encontraram nos meus e a partir daí 

ele não desviou o olhar nem um segundo. Olhava-me profundamente. Cantava bem 

baixo para não acordar as outras crianças. Ajoelhei-me ao lado da sua cama para ficar 

ainda mais perto. Ele abriu um largo sorriso com os olhos. Dei-me conta do quanto é 

íntimo cantar mais baixo, mais perto, se abrir completamente pelos olhos, 

disponibilizar verdadeiramente minha presença. O senti me sentindo. Entendi com o 

corpo inteiro a emoção de lidar4 , a rota do afeto como caminho indispensável para 

uma troca profunda. * 

Ao entrar em um outro quarto ouvi uma mãe falar entusiasmada: a música 

chegou! Meu coração se encheu de água. Ao me aproximar, senti nos olhos do filho 

dela o reconhecimento. J estava comigo novamente. Percebi que mexeu com ele estar 

ali olhando para uma criança da sua idade, que não fala e não anda. Estimulei que ele 

cantasse comigo e brincasse com D. Pegamos uma borboleta e colocamos no dedo de 

D. Foi quase tangível a emoção dele com aquele voo.  Era como se seu corpo pudesse 

                                                 

4 Termo cunhado por um paciente de Nise da Silveira referindo -se ao seu método de trabalho com os 

internos do Hospital Psiquiátrico.  
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se desprender dele mesmo e mesmo que por alguns instantes, voar. Cantamos! Seus 

olhos diziam de toda a emoção. Mais uma vez refleti sobre o corpo e suas múltiplas 

possibilidades de comunicação. No hospital entendi que dedo fala, olhos falam, 

ombro fala, barriga fala. E para perceber e decodificar essa linguagem sutil e delicada, 

é preciso aprender novos olhos, que não são os da face, e sim os da alma. *  

Tem sido muito interessante o processo criativo no hospital. As composições 

espontâneas, instantâneas e sim, efêmeras. Quando observo algo, ou interajo com 

algumas crianças, deixo emergir uma música que fale daquele momento, ou, quando 

possível, proponho que a própria criança o faça. Sinto que a comunicação se 

aproxima significativamente quando direciono o canto para a criança, quando a 

música fala dela, daquele momento. Tem me feito exercitar a composição e parir 

ideias interessantes. Busco todo e qualquer estímulo para improvisar: a cor da roupa; 

o tema da camisa; algum brinquedo que esteja na cama; um gesto da criança. Eles 

identificam e se reconhecem na canção. 

A inocência da criança talvez seja o remédio mais potente para a cura. Não o 

remédio que remedia, e sim aquele que cura. Movimento é medicamento5 . Música é 

movimento. Arte é vibração. Criar é curar. A criança não fica elaborando 

racionalmente sua enfermidade nem tampouco elucubrando sobre a morte o tempo 

todo. O medo é a mais potente afirmação da doença. Esse medo é muitas vezes 

dissolvido pela ingenuidade e inocência da criança. Por isso acredito que a 

recuperação dos animais e das crianças é mais rápida e profunda do que na maioria 

dos adultos. É preciso curar, ou pelo menos mover os corpos sutis para alcançar 

saúde no corpo físico, que é o último estágio, ou o corpo mais baixo (em termos de 

frequência) em relação aos outros corpos que nos constituem (emocional, espiritual, 

etéreo). Isso significa que, além de aplicarmos tratamentos para o reequilíbrio do 

corpo que está enfermo, se faz indispensável o lidar com nossas sutilezas não 

materiais: as emoções, pensamentos, desejos, frustrações, ou seja, sombra e luz. *  

Hoje no hospital, ao cantar utilizando alguns objetos como peixes de eva, 

pedaços de tecido e bolinhas, percebi a importância do toque. Associar a música a 

partes do corpo que estão sendo tocadas, entregar objetos de diferentes texturas para 

as crianças tatearem, sentirem e estimular o movimento — mesmo que este seja 

mínimo. A cada encontro as crianças se disponibilizam mais, se abrem, anseiam. 

                                                 

5 Gabrielle Roth em Os ritmos da Alma. São Paulo: Cultrix , 1997 . 



 

 

34 

Cada encontro é uma conquista. Ao encontrar com F que assistia televisão, mais uma 

vez, resolvi cantar uma música/história. Ela esteve atenta todo tempo, mas ao acabar 

a canção retomei alguns dos acontecimentos que haviam sido narrados e ela não 

soube me dizer. Perguntei-me se ela tem alguma dificuldade de memorização em 

consequência da doença ou se é o resultado do pouco estímulo que ela recebe no 

hospital. Decidi trabalhar memória com ela através de músicas e histórias, para 

analisar se a música pode auxiliar nesse campo cognitivo — apesar da minha 

desconfiança profunda que o resultado seria positivo. Esta iniciativa tem alcançado 

resultados interessantes. F começou a pedir que a ensinasse as músicas que cantava. 

Com isso tivemos um sólido material para trabalhar com memória, já que a cada 

encontro eu pedia que ela cantasse uma das canções que havia aprendido. Com inicial 

esforço e posterior facilidade F demonstrou que a música é um poderoso aliado da 

memória podendo ser utilizada em tratamentos mais complexos como Alzheimer 

junto a idosos, enquanto um alimento e estímulo das lembranças. * 

Hoje me deparei com uma situação que provocou em mim muitas questões e 

reflexões. Entrei no quarto de uma criança (que já havia visitado antes, muito 

comunicativa e aberta), que estava passando muito mal em virtude da quimioterapia. 

Tentei pensar em mil coisas para promover qualquer tipo de alívio para aquela 

criança, mas nada me vinha. Eu estava tomada pela dor que ela sentia. O único 

movimento que eu conseguia imprimir era de carinho e conforto. Isso me fez pensar 

que é necessário também ter o corpo presente para trabalhar com as crianças que não 

estão bem. Como lidar com uma criança em estado de profunda dor? Fui pega de 

surpresa, fiquei sem reação. Apesar de já estar frequentando o hospital há alguns 

dias, aquela foi a primeira vez que me vi de mãos atadas pelo estado físico da criança. 

Toda minha energia se transformou. Estar no contexto de um hospital é se 

dispor a estar com crianças que estão relativamente bem e que não estão bem. Eu não 

estava pronta para lidar com estas. É preciso encontrar um jeito de lidar com os 

impactos no corpo físico e emocional, para que o encontro não seja um escoar de 

energia. Estar lá é dispor-se a trocar energia, e não perdê-la. A demanda num 

ambiente assim é de energia, de vitalidade. Se adentramos esse espaço de corpo 

totalmente exposto saímos sugados e desgastados, carregando dessa experiência 

apenas peso. Porém, se buscamos entender nosso papel e como movimentar nossos 

corpos sutis nesse espaço, a experiência é gratificante e de profundo 

autoconhecimento. É uma questão magnética. Alguém atrai, suga, e outro doa, perde. 
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Mas se estamos centrados, plenos de nosso corpo, presentes no instante, o corpo 

naturalmente troca energia, filtra, transforma. É preciso estar aberto sim, 

profundamente, porém, cientes de que a energia é para ser trocada: uma alimenta a 

outra. * 

Cheguei no hospital com vontade de contar uma história que levei de Daniel 

Munduruku, sobre um sonho que não parecia sonho. Levei ocarina e flauta. Nos 

primeiros quartos as crianças estavam em outro estado de interação. Respeitei e 

toquei os instrumentos contando breves histórias indígenas. Com D o 

reconhecimento já é imediato. Ele demonstra uma afetividade sincera. É como se 

toda linguagem musical trocada por nós fosse absorvida por ele. Toda música, toda 

história torna-se interativa — apesar de a linguagem não ser verbal, com todo o corpo 

ele se mostra presente na relação. Não entrei nos outros quartos, porque as crianças 

estavam dormindo. Respeito muito o momento do sono. Me vem constantemente a 

imagem da noite no hospital e como esta deve ser intranquila por conta da paisagem 

sonora impressa pelas máquinas, ferragens de cama rangendo, apitos, bips, sons de 

respiração, vento encanado na janela, ar condicionado. Certamente não é uma 

paisagem sonora relaxante.  

No quarto de K que estava sozinho, contei a história mostrando as imagens do 

livro e cantando algumas músicas entre uma fala e outra. Percebi a importância da 

imagem. O quanto ela comunica. K reagia de tal maneira que parecia não importar 

tanto o que eu estava lendo. A imagem por si só já contava muitas histórias. *  

No quarto de F percebi que ela estava meio triste. Perguntei se estava tudo 

bem e ela respondeu prontamente que sim. Não acreditando plenamente perguntei se 

ela estava triste. Ela demorou algum tempo, seus olhos passearam pelo teto em 

silêncio e depois, num súbito, ela respondeu que não. Sinto que é como se ela 

quisesse com todas as forças gritar que não está tudo bem, que ela não aguenta mais. 

Mas ela se resigna numa certa incapacidade de lutar, como se não valesse mais a pena 

falar sobre isso. Conversamos sobre o corpo, a tristeza. Me dei conta do vínculo sólido 

que estava sendo construído entre nós e que lidar com essas questões, de maneira 

cuidadosa, faz parte da recuperação do corpo também. * 

O hospital recebeu visitas em consequência do dia das crianças. Uma peça de 

teatro estava acontecendo em frente à UTD. Entrei no quarto de F e perguntei se ela 

havia recebido visitas. Ela disse que não. Aquilo me fez refletir imediatamente sobre a 

classe hospitalar e as visitas no hospital. Me perguntei se estas aconteciam apenas 
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fora da UTD e as crianças que não andavam, não saíam da cama, não teriam acesso a 

elas. Sobre a classe hospitalar já me assolavam algumas dúvidas. No hospital tem o 

espaço onde as aulas acontecem. Mas e as crianças que não podem sair do quarto não 

assistem aula? Por exemplo F que tem a dimensão cognitiva não afetada e fica no 

quarto vendo televisão a maior parte do dia, não tem direito a um professor no 

quarto? Esse pensamento me acompanhou durante um tempo até F me contar que 

estava recebendo visita de uma professora no quarto. Perguntei se ela gostava, ela 

disse que sim, mas sem muita convicção. Pedi para ela me contar o que já havia 

aprendido. Ela não se lembrou (ou não quis falar) de nada. Disse que não sabia o que 

tinha aprendido ou sobre o que falavam. Um certo tempo depois, ao me dizer que 

havia feito prova de matemática e português, perguntei a F o conteúdo da prova. Ela 

não soube me responder. Insisti, perguntando sobre o que ela havia lido na prova. Ela 

insistiu que não lembrava, pois já fazia tempo. Me questionei da validade daquelas 

aulas e quanto de rotina havia nelas em oposição a assuntos interessantes que 

despertem o interesse real da criança. Será que esse programa é apenas um recorte da 

escola regular, que ao contrário de ensinar e formar para a vida, frustra e afasta as 

crianças da magia do conhecimento? * 

No quarto de Iasmim, sua mãe logo me disse que não estava para conversa, 

mas bastou perguntar se estava tudo bem que ela começou a falar. Me disse que não 

aguentava mais o hospital, que estava cansada, prestes a desistir, que aquilo não era 

vida. Se sentia deprimida e sem esperança. Ela se questionou se sua vida seria sempre 

assim. Deixou-me sem chão. Meu coração reverberou junto ao dela e não havia nada 

que eu pudesse dizer. Minha sensação era de não saber onde colocar minha vida 

naquele momento. Ao mesmo tempo em que me senti absolutamente privilegiada por 

minha saúde e família, sentia uma funda empatia pelo sofrimento daquela mãe. Não 

sabia o que dizer: Tenha força! Pensei. Tenha fé! Quis falar. Mas ali estava eu, 

defronte de uma mulher absolutamente guerreira e forte, que transita de hospital em 

hospital desde que sua filha nasceu. Não havia o que ser dito. Naquele momento só 

importava ouvir. Ser continente para acolher o conteúdo que ela precisava libertar, 

elaborar, transformar. Afinal, silêncio também é música. * 

Estive com uma bebê que pela primeira vez estava acordada quando cantei no 

quarto. Dessa vez, estava aninhada no colo da mãe. Aproximei-me devagar, com o 

violão já soando notas suaves. Inicialmente ela estava com os olhos fixos nos da mãe. 

Quando comecei a cantar ela me olhou fundo e não tirou mais os olhos de mim. 
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Reagiu incrivelmente à música.  Sua mãe ficou muito entusiasmada com sua reação. 

Ela mexia os pés, as mãos, as pernas, como numa dança incontrolável. Ela abria e 

fechava as mãos quase como se tocasse um instrumento ou como se quisesse tangê-

lo. Incentivei sua mãe a cantar comigo, mas ela, muito tímida, se recusou. Tentei 

argumentar da importância desse ato para a filha dela, mas a timidez falou mais alto. 

Nesse momento senti falta de ter mais alguém para ministrar as atividades comigo. 

Na musicalização, por exemplo, que todas as aulas são em dupla, há a possibilidade 

de enquanto um toca o outro manipular objetos, bonecos, tatear o corpo, dentre 

tantas outras possibilidades. Refleti sobre a riqueza de comunicação que uma pessoa 

a mais produziria para as crianças no contexto hospitalar, já que o objeto, fazendo o 

papel da imagem, tem um significado profundo para a imaginação e a consciência, 

assim como os gestos e o toque.  * 

Tive acesso ao prontuário das crianças. Colhi idades, tempo que estão 

internados, seus diagnósticos e tratamentos. Ao ler o prontuário de F entendi o 

porque da sua variação tão velada de humor. Ela passou a apresentar um quadro de 

depressão desde que foi diagnosticada com uma doença progressiva, que vai 

limitando os movimentos do corpo. Nesse momento resolvi trabalhar com ela de 

maneira mais ampla, envolvendo mais objetos, mergulhos e conversas, tudo 

permeado de som e interação. 

Após ler os prontuários fiz uma rápida pesquisa acerca dos diagnósticos das 

crianças com as quais estava mais interagindo no estágio. Penso que se eu 

compreender um pouco o que elas estão passando, posso trabalhar de maneira mais 

próxima a elas, podendo chegar mais fundo. É fundamental que todo profissional que 

se proponha a estar no contexto hospitalar busque pesquisar, pelo menos de maneira 

geral, as enfermidades das crianças, pois esse conhecimento afeta diretamente o 

desenvolvimento das atividades que são pensadas para elas. Conhecer suas limitações 

e potencialidades é alimentar um aproveitamento mais genuíno do que é proposto 

para elas. * 

Li uma história com F. Conversávamos sobre as imagens que iam passando. 

Estimulava-a a criar por sobre aquelas imagens. O que estava acontecendo? Qual um 

possível desfecho?  Ao longo da história ia retomando alguns pontos que já hav íamos 

conversado sobre. Quando perguntava a F sobre o que tinha acontecido ela respondia 

que não sabia. Insistia com ela, continuava a história, lia novamente a parte que 

falava sobre o que eu havia perguntado. Mais adiante perguntava novamente. Ela 
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respondia que não sabia. Continuei na mesma metodologia e insistência, até ela 

começar a me responder o que lembrava. A cada pergunta ela ia se esforçando e 

lembrado o que havia acontecido na história. Percebi que, provavelmente em 

consequência da pouca estimulação da memória, ela tem uma certa preguiça de 

lembrar. Ou, para se proteger, ela criou um mecanismo de defesa para não pensar no 

que estava acontecendo com ela, afetando assim a memória também, naturalmente. 

Propus um desafio. Que a cada encontro ela me contasse um sonho que guardou na 

memória ao longo da semana. Essa proposta mostrou-se muito válida no trabalho 

com F. Ela revelou através dos sonhos algumas dificuldades, prazeres e angústias que 

puderam ser delicadamente trabalhadas ao longo dos encontros de maneira lúdica, 

pela arte. * 

No quarto de D sua mãe me pediu para cantar a Borboletinha, música favorita 

dele. Ao tocar e cantar ele abriu um bonito sorriso com os olhos e mexeu muito as 

mãos. Movia os dedos como se estivesse tocando. Coloquei o violão em seu colo e 

suas mãos em cima das cordas. Comecei a deslizar a sua mão levemente por cima das 

cordas e explicar o que era aquilo. Seus olhos estavam arregalados e presentes como 

num estado de espanto. Passei sua mão pela madeira do violão também. Ele mexia os 

dedos com muito empenho. Sua mãe estava surpresa e gargalhante com o entusiasmo 

dele. D começou a fazer uns sons com a garganta como se quisesse cantar (e ele 

realmente o fazia). Compreendi que nós cantamos também sem emitir sons. 

Cantamos por dentro. Todas as outras vezes que voltei ao quarto de D, ao me ver, ele 

mexia os dedos como quem toca violão. A partir desse dia passei a estimular as 

crianças a cantar e tocar, brincando de pergunta e resposta, cantando também sem 

emitir som. Experimentei fazer isso com K e a resposta foi incrível.  

Estava cantando uma música sobre a escala de dó maior que associa cada nota 

a um lugar do corpo. Disse para ele que podemos cantar mesmo sem emitir som. 

Exemplifiquei olhando fundo em seus olhos. Cantei algumas vezes e, em seguida, 

pedi para ele cantar, já que teria dado tempo dele aprender. Ele me olhou fixo. Dava 

para sentir que ele estava cantando. Sentia que ele estava consciente e participante de 

tudo. Num momento o ouvi emitindo um som bem baixinho. Foi a primeira vez que 

ouvi qualquer som sair de sua boca. Fiquei entusiasmada com o resultado. Provocou-

me ainda mais na realização de atividades sensoriomusicais. 

Com E cantei a música da aranha, que a terapeuta me disse que ele adora. Foi 

a primeira vez que o senti interagindo com presença plena. Ele tem um tumor no 
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cérebro que já comprometeu uma parte significativa do seu desenvolvimento 

cognitivo. Ele me olhou fundo pela primeira vez. Senti-me vista por ele. Cantei 

algumas músicas de associação com o corpo em que passeava com os dedos pelos 

lugares indicados pela música: pés, barriga, braços, mãos, rosto. Ele sorriu gostoso. 

Permaneceu presente por uns 5 minutos, depois mergulhou novamente num universo 

mais distante ao qual não tenho acesso.* 

OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA: 

Os objetivos a serem alcançados com essa prática são os de desenvolver 

atividades sensoriomusicais que possibilitem à criança desenvolver habilidades e 

competências diversas que possam fortalecer seus corpos (tanto os sutis quanto o 

físico). Entender de que maneiras a música estimula a saúde no corpo (de forma 

integral), como estimula a memória e a construção de vínculo e como pode fortalecer 

as crianças para o enfrentamento da doença. A brincadeira e o afeto são os recursos 

mestres que guiam a experiência deste estágio. Através da música, da composição, da 

apreciação, do convívio, do estímulo à criatividade, as crianças podem extrapolar a 

esfera musical, amadurecendo aprendizados que auxiliem na formação da 

personalidade e do ser social. O humano como objetivo da educação musical, como 

afirmou Koellreutter.  

POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA:  

A presente pesquisa, que continua em andamento, vem revelando 

interessantes resultados que a encaminharam para campos mais largos e 

abrangentes, onde a música faz parte de um todo maior. Dentre alguns resultados 

observados vê-se a facilidade de abertura e construção de vínculo pela criança com 

um adulto que se relaciona com ela de maneira lúdica. A equipe médica enfrenta, por 

vezes, uma grande resistência da criança na comunicação e vasão de sentimentos. A 

relação se limita a tratar da doença, quando deveria tratar de saúde. A arte promove 

saúde profunda, pois não é apenas o corpo físico que adoece; toda a subjetividade da 

criança está envolvida no processo de adoecer e se curar. Crianças que não movem os 

membros com frequência passaram a apresentar iniciativas motoras para tocar um 

instrumento. Crianças que não falam passaram a emitir sons pela garganta, que, 
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segundo interpretação da pesquisadora, revelam a vontade e a iniciativa de cantar. 

Crianças com séria dificuldade de se concentrar e recordar eventos, demonstraram 

genuína vontade de aprender músicas e memorizá-las.  

Essa iniciativa provocou um avanço sensível no exercício da memória. A 

prática também revelou o papel significativo que a música exerce na promoção de 

relaxamento e acolhimento. O uso da música, durante tratamentos incômodos e 

dolorosos, revela que a criança atinge um lugar de maior relaxamento e tranquilidade 

do que sem o uso da música. Inúmeras pesquisas atestam que a presença da música 

no ambiente hospitalar é de tal maneira benéfico à saúde que pode ser considerada 

medicamento.  

 

Orientação: Diana Santiago 

Carga horaria da Orientação:  5 horas 

Formato da Orientação: Presencial 

Cronograma das Orientações - Um encontro quinzenal com duração de uma 

hora.  
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (INCLUINDO CRONOGRAMA) 

A prática foi realizada durante o primeiro semestre do ano de 2015, na ala da 

UTD do Hospital Martagão Gesteira, localizado no bairro de Tororó, na cidade de 

Salvador, Bahia. Na referida ala constam 13 leitos com uma média de 12 crianças. A 

faixa etária varia entre recém-nascidos e 13 anos de idade. Durante três horas, duas 

vezes por semana, a pesquisadora realizava atividades sensoriomusicais e artísticas 

com as crianças residentes nesta ala. As atividades eram realizadas com o apoio de 

materiais diversos, que variaram entre instrumentos musicais e livros de história, 

tecidos, brinquedos e objetos texturizados com finalidade sensorial. Outras 

linguagens artísticas, além da musical, tomaram espaço nas vivências, a exemplo da 

contação de história, objetos sensoriais, pintura e desenho. As práticas foram 

reconhecidas — após um retrospecto do estágio por parte da pesquisadora — em sete 

eixos temáticos que se interconectam: 1. O corpo e suas inúmeras vias de 

comunicação: até a barriga fala; 2. A emoção de lidar: compreendendo Nise da 

Silveira de corpo inteiro; 3. As possíveis pontes de aproximação: a música enquanto 

ferramenta para a construção de vínculo - O afeto afeta; 4. O cantar: a voz 

intrauterina; 5. A música catalisa: as intervenções médicas salpicadas de canção; 6. 

Composições espontâneas: o processo criativo do instante; 7. A dimensão energética. 

Tais temas, que já foram comentados e aprofundados nos relatos anteriores, estarão 

diluídos, porém presentes, na descrição das práticas do referido semestre. Trazem um 

recorte da experiência, onde me debruço sobre as inquietações e reflexões que os 

encontros me causaram, bem como a descrição de algumas atividades desenvolvidas 

ao longo do estágio. 

RELATOS: CONTEXTUALIZAÇÃO 

No contexto hospitalar infantil, especificamente na ala da UTD (Unidade de 

Treinamento em Desospitalização), as crianças não contam com as maneiras 

convencionais para se comunicarem. Quase sem exceção, todas são 

traqueotomizadas, possuem sério comprometimento motor, respiratório e 

dificuldade na comunicação verbal. No hospital, no qual o presente estágio foi 

realizado, podia-se perceber que a ala da Oncologia, que possuía brinquedoteca e 

uma variedade imensa de profissionais de diversas áreas, era mais procurada por 
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estagiários, pessoas com desejo de produzir trabalhos mais lúdicos com as crianças, 

como professores de música, doutores da alegria, mágicos, palhaços, etc. Enquanto 

que, na UTD, a visita desses profissionais era deveras esporádica. 

Um dia, conversando com a professora da classe hospitalar, perguntei por que 

a UTD era pouco visitada ou por que as crianças da Oncologia tinham aulas e/ou 

visitas regulares de profissionais, enquanto na UTD isso não acontecia. Ela me 

respondeu prontamente que os profissionais achavam muito difícil desenvolver 

algum trabalho com as crianças da UTD, porque eles não obtinham respostas, já que 

as crianças não falavam. Aquilo me deixou estarrecida. “Como assim, não obtêm 

respostas?!” Me questionei veementemente. As crianças reagiam de maneiras 

diversas aos encontros que tive com elas. Percebia o reconhecimento, após alguns 

encontros – a reação à música ou a alguma imagem, a necessidade de expressar o 

sentimento, fosse pelos olhos, pela barriga, pelos pés ou pelas mãos.  

Apesar de decepcionada pela resposta da professora, compreendi que nosso 

sistema educacional é extremamente unilateral, verbalizador e cultuador da fala 

como a máxima comunicação. Os educadores não estão prontos psicologicamente e 

metodologicamente (ou a maior parte deles, pelo menos) para lidar com outras vias 

de comunicação.  

Durante alguns encontros no hospital percebia crianças que se comunicavam, 

muito conscientemente, pela barriga. Respondiam as perguntas que lhe eram feitas, 

expressavam sabor ou dessabor por alguma atividade, me recepcionavam 

alegremente ou com desconfiança, sem mexer um músculo do rosto ou soar nenhuma 

palavra. Outras crianças que comunicavam o mundo pelos olhos. Era tanto brilho e 

tanta vida dizente que era quase impossível desviar o olhar ou não entender o que ela 

estava dizendo.  

O corpo todo fala. Em muitos casos, de maneira mais genuína e sincera que a 

palavra. Por isso, os encontros com as crianças no hospital foram imantados de 

comunicação sutil, de acuramento da linguagem do corpo, do refinamento da 

sensibilidade do olhar.  

Além da construção de novas linguagens, se fez presente a necessidade de 

desenvolver atividades que estimulassem as funções motoras e cognitivas das 

crianças. Na UTD as crianças permanecem deitadas e paradas na cama durante o dia 

inteiro, todos os dias da semana, salvo algumas ocasiões esporádicas em que as mães 

as levam para tomar sol numa outra parte do hospital. Isso provoca um atrofiamento 
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e regressão no desenvolvimento natural dos músculos e do corpo como um todo. O 

movimento dos  braços se torna bastante restrito, a força muscular muito 

comprometida, as pernas quase sem atividade e os dedos paralisados. Esse quadro é 

comum a quase todas as crianças internadas na UTD, mesmo tendo constante 

acompanhamento fisioterápico. Penso que a atividade do corpo vai além da 

fisioterapia, no caso dessas crianças. É preciso brincar, criar, movimentar o corpo em 

conexão com a imaginação para que se avive o lugar de ser criança (espaço esse que já 

é em grande parte tomado pela residência em um hospital). Diante disso, foram 

atrelados às atividades sensoriomusicais movimentos quase fisioterápicos em que se 

atribuía esforço para as pernas, os braços, as mãos, os dedos, o pescoço e a boca, 

porém com viés artístico e brincante, permeado por histórias e canções. 

Refleti muito sobre a perspectiva da criança que tem como paisagem as 

paredes brancas, os sons de máquinas, o constante enfrentamento do medo e da dor. 

Indaguei sobre a possível formação fragilizada da personalidade desses pequenos 

seres em desenvolvimento. Como uma experiência dessa transforma completamente 

a vida, para sempre. É uma ruptura, uma remodelagem do mundo e da vida. E como 

a arte é uma incrível ferramenta de ressignificação, algo em mim tinha certeza que eu 

deveria desenvolver este projeto no hospital.  

À medida que a pesquisa foi tomando corpo ao longo dos meses no hospital, a 

necessidade de produzir um caderno de atividades para auxiliar profissionais que 

queiram trabalhar na área se tornou imperativa. Essa necessidade veio justo da 

minha dificuldade em encontrar amparo e acolhida em trabalhos de outros 

profissionais que atuam na área artística em hospitais. O desenvolvimento das 

atividades, das linguagens, das comunicações particulares foram acontecendo em 

caráter absolutamente intuitivo, provenientes da demanda imediata que me era 

apresentada no hospital. A produção de um livro que exponha as dificuldades, as 

demandas, as belezas e as atividades que foram tecidas na pesquisa poderá ser de 

alguma ajuda para aqueles que, como eu, se encontraram num ambiente extremante 

delicado e sensível, sem nenhuma experiência prévia.  

ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As notas e o corpo – Nessa atividade as notas musicais são associadas ao 

corpo, atribuindo-se um lugar para cada nota da escala de Dó maior. No pé mora o 
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dó, na canela o ré, no joelho o mi, na coxa o fá, na barriga o sol, no peito o lá, no 

ombro o si, na cabeça o dó. Uma música que descreve essas moradas das notas no 

corpo é cantada enquanto o facilitador toca na parte do corpo apresentada na canção. 

Com as crianças que conseguem ficar sentadas é interessante auxiliá-las para que elas 

mesmas toquem as partes do seu corpo. Com Sofia, por exemplo, eu segurava em sua 

mão e a ajudava a tocar nas partes do corpo enquanto cantava. Experimentei também 

cantar a música deixando o momento de cantar as notas em silêncio, como um 

estímulo para a criança pensar aquele som.  

Nessa atividade é trabalhada altura, partes do corpo, reconhecimento do 

corpo, internalização do som, som e silêncio e movimentos corporais. Em todas as 

atividades é possível reinventar maneiras e recriar manejos para atingir o objetivo 

que se pretende trabalhar. Todas as músicas compostas e utilizadas nas atividades 

estarão disponíveis no caderno final da presente pesquisa. 

Diálogo sonoro – Nessa atividade utilizei diferentes objetos e instrumentos de 

pequena percussão como maracas, ovinhos, caxixis, metalofones, tambor, 

castanholas, caixa de fósforos, garrafa pet preenchida com pedrinhas, entre outros. 

Essa atividade consiste na exploração tímbrica e textural dos instrumentos. Primeiro 

a criança toca e investiga o instrumento em suas possíveis sonoridades e texturas. 

Manusear o som é muito importante nessa atividade, deixar que a criança saboreie 

cada timbre, do jeito que ela quiser.  

Com as crianças que apresentam sério comprometimento motor, como era o 

caso de Davi, eu o auxiliava a tocar o instrumento passando sua mão por toda a 

extensão deste e produzindo som a partir de todas as suas partes. Por exemplo, com o 

djembe explorávamos a pele do instrumento, bem como seu corpo, suas entranhas (a 

parte interna do tambor) produzindo som não só com o percutir das mãos, mas 

também com a voz na pele e na caixa acústica. Com todos os instrumentos eu contava 

um pouco sobre sua história enquanto o dispunha no colo da criança, para que a 

relação íntima se iniciasse a partir do corpo.  

Com algumas crianças também foi experimentado o diálogo de tocar a dois. 

“Minha vez, sua vez”. Essa dinâmica revela a relação eu e o outro, tão vital para o 

desenvolvimento da personalidade. Uma música é cantada enquanto o jogo da 

improvisação e do diálogo sonoro ocorre. As músicas que foram utilizadas nas 

atividades foram compostas para tais finalidades e objetivos. Sendo assim, reitero a 

importância de cada facilitador exercitar a composição de canções direcionadas para 
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as atividades que ele pretende aplicar.  

Essa atividade trabalha a exploração tímbrica, texturas, pulso, reconhecimento 

do eu e do outro, história dos instrumentos, diferentes maneiras de produzir som, 

improvisação.  

Sinestesia musical – Nessa atividade sinestésica a criança experimenta várias 

sensações diferentes no corpo. Preenchi saquinhos de geladinho com água morna e 

água fria, pedrinhas, gelatina, areia, argila, água com purpurina, apenas com ar e 

também com feijão. Nessa atividade o facilitador pode explorar inúmeras texturas e 

direcionar a atividade para o objetivo desejado. Além de segurar os saquinhos e sentir 

suas particularidades eu passeava com os saquinhos pelo corpo da criança. Com 

Flávia, por exemplo, pedi para ela fechar os olhos e posicionava o saquinho de água 

morna em algum lugar do seu corpo para ela adivinhar onde estava. É possível 

também associar o movimento dos saquinhos no corpo com o som, ou as texturas em 

cada saquinho, por exemplo: água morna – sons graves;  água fria – sons agudos; 

areia – sons granulados e argila – sons condensados. O auxílio do aparelho de som 

nessa atividade é interessante.  

Essa atividade trabalha o reconhecimento das texturas, pares de opostos, 

sinestesia, altura, grave e agudo, som e silêncio, atenção e reconhecimento do corpo. 

História cantada – Nessa atividade utilizei diferentes fantoches para criar 

histórias cantadas com as crianças. O intuito é deixar que a criança conduza a 

história, pois assim ela revela suas subjetividades, medos, desejos e sonhos, de 

maneira lúdica e leve. Com as crianças que não se comunicavam pela palavra utilizei 

algumas histórias pré-organizadas, mas que deixavam em aberto algumas ações em 

que a criança era estimulada a expressar, da forma que conseguisse, seu desejo para a 

continuidade da aventura. Nessa atividade toda música é composta do instante, da 

demanda da história. Se a criança sugeria que um dragão tomava corpo na história de 

imediato eu criava um refrão ou uma estrofe para o dragão e a criança geralmente 

alimenta a canção com outras ideias.  

Essa atividade trabalha a composição, improvisação, a agilidade no 

pensamento, alimenta o universo mágico e imagético da criança e pode ser também 

associada a partes do corpo para enfatizar o reconhecimento deste. 

Corpo Terra – Essa é uma atividade para trabalhar com diversos tipos de 

tambores. Com Dilton, por exemplo, levei três tambores de tamanhos diferentes e 

disse que cada um fazia o som do coração de um bicho; a formiga, o cachorro e o 
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elefante. Exploramos os diferentes graves e agudos produzidos por esses tambores e 

pedi que ele apontasse qual seria o coração/tambor de cada bicho. Em seguida 

trabalhamos o pulso e o ritmo, tocando dois tambores, numa situação de eco (eu 

propunha e ele imitava e vice-versa). As crianças com pouca mobilidade motora eram 

auxiliadas a sentir a textura das peles, percutir o tambor e explorar os diferentes sons 

produzidos pelos diferentes instrumentos. Após nomear e sentir o coração dos bichos 

no pulso do tambor, as crianças foram convidadas a sentir o seu próprio coração, 

buscar reconhecer seu pulso grave interno e tentar acompanhar ele no tambor ou em 

outra superfície qualquer. Com as crianças mais comprometidas fisicamente coloquei 

a mão delas no meu coração e descrevi o que era a batida do coração. Contei o pulso 

com a voz e, em seguida, segurei a mão da criança em seu próprio coração, 

convidando-a a fechar os olhos e mergulhar no ritmo interno do corpo. 

Essa atividade trabalha a pulsação, o timbre, a concentração, o 

reconhecimento do outro e o ritmo interno do corpo. Nessa atividade foi utilizada 

uma música em que as crianças eram convidadas a seguir o pulso proposto pela 

canção. 

Os quatro elementos – Nessa atividade levei para o hospital pequenas bacias 

para experimentarmos diferentes sensações à partir dos elementos da natureza. 

Utilizei uma bacia com água, uma bacia com uma vela, uma bacia com terra e uma 

bacia vazia. A medida que contava a história dos elementos e como eles estão 

presentes na nossa vida fui dispondo as pequenas bacias em frente da criança. 

Interessante notar que a bacia que mais chamava a atenção da maioria das crianças 

era a bacia vazia.  

Na bacia com água a criança era convidada a mergulhar sua mão e sentir o 

passeio líquido pelos dedos que a água proporcionava. Nesse momento eu cantei 

músicas referentes ao tema da água. Em seguida, na bacia cheia de terra, a criança 

afundava sua mão, como quem se planta, para experimentar a textura da terra, seus 

pequenos grãos, sua umidade. Cantei músicas sobre a terra. Na bacia com a vela a 

criança era convidada a observar o movimento da chama, perceber suas cores, sua 

temperatura (a distância), a transformação da cera em líquido e em cera novamente. 

Cantamos músicas sobre o fogo. Na bacia vazia o ar tomava a dimensão de tudo e a 

respiração era a canção da vez. Propus exercícios de respiração, a tomada de 

consciência de como respiramos e do ar que nos rodeia tanto dentro quanto fora do 

corpo.  
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Essa atividade trabalha os quatro elementos, texturas, canções temáticas (que 

foram tanto fruto da composição do instante quanto músicas já conhecidas) e a 

respiração. Nessa atividade, como em todas as outras, o facilitador pode desmembrar 

e criar inúmeras variações que supram o objetivo pensado para a atividade. 

Plantadeira – Nessa atividade as crianças foram convidadas a plantar. Levei 

potinhos de planta com algumas mudas de suculenta, terra vegetal e água. A 

atividade começa com a pintura do potinho da planta, em que a criança, com tinta 

colorida, vai imprimir na futura casa da plantinha o que ela quer ofertar para a vida 

que vai ser plantada ali. Em seguida colocamos a terra no potinho e com as mãos 

mergulhadas nesta nos misturamos com a terra, a fim de ofertar o melhor de nós e 

colher o que há de bom na terra e alimenta nosso corpo. Em seguida pegamos a muda 

da plantinha e colocamos na terra. Nesse momento, que é a chegada na casa nova, 

cantamos para a plantinha para que essa cresça e se fortaleça. Fiz o paralelo da 

plantinha com o nosso próprio corpo criando uma história do menino que virou 

árvore.  

Essa atividade trabalha a sensibilidade, a criação de história, texturas, a 

relação com a terra, a metáfora da vida em sua força e fragilidade. 

Acima foram descritas sete das inúmeras atividades desenvolvidas para o 

trabalho com as crianças internadas na UTD do hospital Martagão Gesteira. Como 

descrito anteriormente, as atividades, bem como as condutas e uma possível 

metodologia que se desenhou ao longo do tempo, foram construídas de maneira 

totalmente intuitiva. 

Aprendi tanto sobre mim mesma, sobre minha percepção e ação no mundo, 

sobre meus sentimentos e relações. Sobre gratidão, compaixão e entrega. Não posso 

deixar de pontuar que a todo tempo, ao longo dessa jornada, me sentia improvisando, 

buscando, ouvindo, experimentando. Não havia nada de comum para mim naqueles 

encontros. Tudo foi permeado de desafios e enfrentamentos. Aos poucos, pé ante pé, 

fomos iluminando esses caminhos de retorno à presença e ressignificação do corpo e 

da comunicação.  

Não fiz nada sozinha, ao contrário, a todo tempo me sentia guiada pelas 

crianças e por presenças que não posso mensurar ou nomear. Algo antigo, dá para 

notar, algo fundo em mim. Algo que despertou. Porém, foi mais que necessária a total 

solitude de realizar algo que eu não sabia como. De não encontrar muitas respostas 

ou referências. Fui obrigada a confiar em mim. Foi por essa condição de nudez, 
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acredito, que as crianças puderam aos poucos confiar em mim e segurar minha mão, 

para que juntos rumássemos ao desconhecido.  

Foram inúmeras as incertezas, foram sem medida as descobertas, foi 

absolutamente pessoal e particular. Permiti-me vivenciar essa relação terapêutica não 

pela teoria, não pela metodologia, nem tampouco pela fórmula. Vivenciei o afeto 

catalisador, tateei o afeto que afeta, nutri a sinceridade na relação e a qualidade da 

presença. Permiti que o acaso se fizesse presente, que o universo tomasse seu espaço 

de guiança e me soprasse no ouvido, a todo tempo, que o instante é semente viva. Que 

a totalidade latente na semente é a promessa de vida no coração. Que a Mãe Terra 

nutre o corpo de quem é terra. O meu corpo é terra, a Terra. Tudo que me espera, 

esfera. Solto o corpo ao sol e sinto o som que leva. Leva tudo ao dom de ser da 

Terra. 

OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA 

A referida prática objetiva investigar novas formas de comunicação através das 

linguagens artísticas, especialmente a música, já que as crianças internadas na UTD 

têm uma maneira muito particular e diversa de se expressar exigindo que o 

facilitador desenvolva novas linguagens. Por esse motivo, a presente pesquisa 

objetiva também estruturar atividades que auxiliem profissionais que intencionem 

desenvolver algum projeto arteterapêutico sensoriomusical com crianças no contexto 

hospitalar.  

A música provoca uma transcendência do contexto hospitalar, ou seja, através 

das atividades sensoriomusicais é possível que a criança se transporte para outros 

ambientes e se afaste daquela rotina por um tempo. Essa transcendência possibilita, 

inclusive, que a criança possa desenvolver uma relação mais leve com o hospital, 

incluindo em seu dia histórias e canções. Um importante objetivo dessa prática é 

aproximar os cuidadores dos momentos de interação musical, pois assim estes se 

instrumentalizam para criar suas próprias brincadeiras com a sua criança. Assim, a 

prática não se restringe a algumas horas de um dia na semana e a criança passa a 

desfrutar de momentos mais proveitosos e produtivos do que ver televisão.  

Objetiva-se ainda estimular as funções motoras e cognitivas das crianças no 

contexto hospitalar através de atividades artísticas. As crianças do citado contexto 

encontram-se numa rotina preenchida pela televisão, exames, cirurgias, dolorosas 
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sessões de fisioterapia e esporádicos banhos de sol. Essa mesma rotina provoca um 

ambiente de baixa energia, depressão, lentidão e pouco estímulo, afastando a criança 

do brincar e de desfrutar da infância.  

POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA  

A presente prática, que se encerrou no atual semestre, revelou a potência da 

música enquanto ponte de comunicação subjetiva e importante aliada na produção de 

cura e bem-estar para as crianças residentes no hospital. A música, inserida no 

referido contexto, assume uma função medicinal, devido ao seu caráter relacional e 

vibracional. Relacional, pois posiciona a criança num lugar ativo e dialógico nas 

atividades. Vibracional, porque provoca significativos movimentos no corpo, por 

meio da ressonância.  

As práticas priorizaram incluir as crianças de maneira protagonista em todas 

as atividades, fosse de forma verbal ou mais subjetiva (com as crianças que se 

expressavam por outras vias). Foi evidenciado que as crianças passaram a se 

expressar muito mais por meio das atividades artísticas — que proporcionam 

linguagens diversas para a expressão — do que pela expectativa comum da 

comunicação pela palavra, como se essa fosse a única linguagem possível. Ao se 

expressar de maneira livre, a criança tem a possibilidade de elaborar conteúdos 

profundos de sua subjetividade passando assim a lidar com o sofrimento psíquico e 

físico, de maneira mais dialógica, reestabelecendo a comunicação ego-self em prol de 

um equilíbrio interno.  

 

Orientação: Diana Santiago 

Carga horaria da Orientação: 5 horas 

Formato da Orientação: Presencial e virtual 

Cronograma das Orientações: Um encontro mensal com duração de uma hora.  
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1) Título da Prática: Musicalização Infantil em turmas mistas 

2) Carga Horária Total: 48 horas (musicalização); 20 horas (ECME); 8 horas 

(ISME) 

3) Locais de Realização:  Salvador; Brasília; Porto Alegre 

4) Período de Realização: Musicalização: março/jun; ECME: 15/19 jul; ISME: 

20/25 jul. 
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (INCLUINDO CRONOGRAMA) 

A prática foi realizada no primeiro semestre, em quatro turmas de 

musicalização infantil. A faixa etária varia de 3 a 8 anos. As aulas foram realizadas na 

Escola Dorilândia, no bairro de Ondina, nos dias de sábado, das 08h às 12h, no 

período de março a junho de 2014. Essas quatro turmas de musicalização infantil são 

bem diversas e especiais. A faixa etária varia em cada turma e é possível experimentar 

propor a mesma atividade com condutas diferentes para cada idade, e assim observar 

a receptividade das crianças àquela proposta. Em três dessas turmas estão 

matriculados alunos com necessidades especiais (síndrome de down e autismo). 

Essas turmas especiais são mistas, o que, na minha observação, tem 

funcionando de uma forma muito positiva para todas as crianças. Não há diferença 

nas atividades, as crianças são deixadas livres para se sentirem à vontade e, na maior 

parte das vezes (salvo em casos de intensa agitação interna de alguma criança com 

autismo, por exemplo), elas participam ativamente da aula.  

Nas atividades inserimos conceitos como escalas, dinâmicas, altura, história, 

arranjos, improvisação, pulsação e relação criança/cuidador (todos os conceitos 

diluídos nas atividades, exceto na turma dos mais velhos, em que lidamos com os 

conceitos de maneira mais direta). 

Venho observando as crianças com autismo e síndrome de down nas aulas e o 

desenvolvimento destas vem apresentando substanciais avanços. Descreverei 

brevemente três crianças: duas com autismo (em níveis diferentes) e um com 

síndrome de down. 

A primeira criança, que chamarei de T. tem um grau elevado de autismo. Ele 

não estabelece contato visual, salvo raras exceções, ainda não fala (tem cinco anos de 

idade), e não interage de forma direta com seus colegas. Nas aulas deixamos ele 

circular pela sala durante um tempo inicial, em seguida trazemos ele para roda (as 

aulas são realizadas em dupla). No início ele mexia nos instrumentos quando 

circulava sozinho, ou gritava, balbuciava algo pelo canto da sala, e sempre escolhia 

sentar sozinho distante do grupo. Não é o primeiro ano dele na musicalização (é um 

aluno veterano – há três anos participa do projeto). Porém, esse ano, é o primeiro em 

que ele está na turma sem o acompanhamento da mãe. Após algum tempo de 

adaptação, ele foi se acalmando, reconhecendo as professoras e diminuindo os gritos 
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e balbucios durante a aula (salvo algumas poucas exceções quando ele chegou à sala 

visivelmente em crise). Nas tentativas de trazê-lo para a roda fui percebendo que 

colocá-lo em meu colo ou no da professora que trabalha comigo deixava-o mais calmo 

(apesar de conhecer algumas crianças, num nível avançado de autismo, que não 

permitem tal aproximação – mas, nenhuma criança é igual e muito menos se encaixa 

num rótulo). À medida que ele vai se acalmando, próximo da professora, ele se 

interessa pelos instrumentos que estão sendo tocados, participando inclusive de 

momentos de improvisação individual e de som e silêncio (respeitando sua percepção 

pessoal e particular). 

A segunda criança, que chamarei de To. possui um grau de autismo mediano 

(não é muito forte e nem fraco) e está na musicalização há um ano e meio. Ele tem 

quatro anos, estabelece contato visual de vez em quando, gosta de correr pela sala e é 

obcecado pela sua imagem no espelho. Ele reage quando chamamos seu nome, é 

receptivo ao toque (beija e abraça as professoras quando chega e quando vai embora), 

reconhece os colegas e as professoras. O que mais chama atenção, acerca do 

comportamento de To, é sua audição extremamente atenta e imitativa. Mesmo 

quando ele está totalmente focado em sua imagem no espelho ele de repente repete 

algo que foi cantado na roda ou dito. Das atividades, o que mais parece lhe fascinar é 

a escala de dó maior. Ele a canta inteira, muito afinado, com precisão rítmica e 

dinâmica coerente. Toda vez que cantamos a escala, de onde quer que ele esteja, 

canta tudo em forma de imitação (depois que cantamos). Ele participa ativamente da 

improvisação sobre arpejo. Ele arpeja as notas da escala de dó maior com muita 

precisão e afinação. Mostra-se bastante interessado quando o assunto é cantar. 

Quando vamos tocar algum instrumento de pequena percussão ele fica muito 

animado, sempre tenta adivinhar qual o instrumento através do som, antes de ver 

qual é, e corre para ser o primeiro a pegar. No primeiro semestre, o desempenho dele 

foi muito bom, mostrando um avanço significativo em seu desenvolvimento. Sua mãe 

frequentava as aulas com ele.  

A terceira criança, que chamarei de P. tem 6 anos, já está na musicalização 

desde bebê e tem síndrome de down. A turma que P. frequenta esse ano é o conjunto 

instrumental, que propõe criar arranjos com as crianças, explorar sonoridades dos 

instrumentos, compor e improvisar. P. sempre teve um comportamento tranquilo. É 

participativo e atento. Porém, nessa nova turma ele, bem como todas as crianças, 

enfrenta um desafio diferente: o de tocar arranjos e compor. P. tem demonstrado 
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muita maturidade nessa turma (salvo algumas exceções em que ele se deixa levar pelo 

exemplo de colegas mais agitados). A atividade que mais lhe segura a atenção é tocar 

um instrumento de percussão. Ele consegue se concentrar melhor do que quando 

toca um instrumento de tecla percussiva como o xilofone.  

OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA: 

Os objetivos a serem alcançados com essa prática são os de realizar atividades 

musicais que possibilitem à criança desenvolver habilidades e competências musicas 

utilizando como recurso a brincadeira. A proposta envolve incluir crianças em 

diferentes estágios de desenvolvimento, cognição e habilidade motora, para que 

juntas, através do convívio, se envolva no processo de aprendizagem das outras, 

acolhendo e percebendo a diferença como aspecto inerente e da vida. Através da 

música, da composição, da apreciação, do convívio, do estímulo à criatividade, as 

crianças podem extrapolar a esfera musical, absorvendo aprendizados que auxiliam 

na formação da personalidade e do ser social. O humano como objetivo da educação 

musical, como afirmou Koellreutter. 

POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA  

Dois produtos resultantes desta prática foram apresentados nos congressos da 

ECME e da ISME — sendo este último o principal Congresso em Educação Musical 

Internacional. A seguir breves descrições dos trabalhos assistidos e apresentados nos 

congressos citados: 

ECME 

Early Childhood Music Education (ECME) é uma das comissões da 

International Society for Music Education (ISME). A cada dois anos a ISME 

acontece em um país diferente, (esse ano tomou lugar em Porto Alegre - Brasil) 

buscando abranger o máximo de diversidade entre os pesquisadores de todo mundo 

em Educação Musical. A ISME conta com diversas comissões, que direcionam suas 

atividades para áreas específicas, tais como Music and Health, Music in 

Communities, Technology and Music, entre outros. A ECME é a comissão 
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especializada em Educação Musical na primeira infância, minha área de trabalho e 

pesquisa. 

Foram cinco dias de encontros intensos e muita discussão sobre as temáticas 

apresentadas. Em cada dia foi abordado um assunto: 

Na terça-feira, dia 15 de julho, a temática foi: Musical beginnings at home, in 

school, and in communities. Dentre diversos trabalhos e workshops, destaco o 

"Paper" de José Retra e Magré Van Gestel, da Holanda, sob o título: Bringing live 

music to young children aged 0-4 in the Netherlands. 

As pesquisadoras comentaram a experiência de proporcionar concertos com a 

orquestra para crianças na idade citada, acompanhada dos pais. Movimentos eram 

estimulados através de histórias que eram corporificadas pelo som. As crianças 

podiam ter livre acesso aos instrumentos e instrumentistas, circulavam pelo espaço, 

sentavam ou simplesmente ficavam paradas "olhando" o som. As pesquisadoras 

discutiam a importância do "real human music source", da interação e contato com a 

música e do ambiente informal em que a música acontece. Já completa um ano de 

laboratório essa pesquisa, que é apoiada pelo governo holandês, e busca engajar as 

crianças desde cedo na música e, principalmente, estimular o "pure listening" 

enquanto educação musical também. 

Neste mesmo dia o workshop do seminário foi ministrado pelo Grupo Canela 

Fina (grupo que a autora integra), que propôs atividades conjuntas com a plateia 

demonstrando maneiras diversas de executar uma mesma atividade para crianças de 

idades diferentes. Discutiu-se a necessidade de o educador compor músicas para 

atividades, direcionando os objetivos e utilizando a música enquanto ferramenta 

didática. Falou-se também do despertar da consciência do educador, sendo 

necessário que ele próprio alimente e pratique sua criatividade constante no 

planejamento das aulas, para que assim possa também estimular a criatividade nas 

crianças, seja através de composições, histórias, letras, movimentos, etc. 

No dia seguinte, quarta-feira, 16 de julho, a temática foi: Collaborative and 

constructive models for musical beginnings.  

Neste dia destaco o workshop Pedagogies of the world: Developing an 

international collaborative and constructive teaching model. Esse trabalho foi 

ministrado por um grupo de professores de países diferentes que organizam 

atividades conjuntas via Skype. São os professores: Beth Bolton (USA), Michal Hefer 

(Israel), Johee Rho (Korea), Kerry Filsinger (USA), Ricardo Dourado (Brasil). O 
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interessante da proposta deste trabalho foi trazer a diversidade como protagonista 

pedagógico. Cada professor compõe músicas e atividades e compartilha com os 

outros via Skype, para que todos juntos modelem, a partir de idades e culturas 

diferentes. A riqueza dessa proposta é muito bonita. Uma turma de bebês 

acompanhadas dos pais foi convidada a pariticipar do workshop onde cada professor 

propôs uma atividade sem utilizar a comunicação verbal (inclusive, porque apenas 

um deles falava português). A linguagem foi toda corporal, e muito bem aceita e 

acolhida pelos bebês e pelos pais. Esse trabalho estimulou que um grupo de 

professores do Brasil iniciasse uma proposta parecida, utilizando uma rede social 

como ponte de troca, conectividade e interação. 

Na quinta-feira, dia 17 de julho o tema foi: The role of technology and media 

in children. 

Destaco, neste dia, o trabalho de Suzanne Burton (USA) e Aimee Pearsall 

(USA) sob o título: Musical beginnings with technology: young children's 

preferences and responses to musical Ipad apps. Esse trabalho, como o título já 

denuncia, gerou muita discussão e diversidade de opiniões. A pesquisa realizada 

consistia em realizar encontros semanais com as crianças em que elas manipulavam 

aplicativos musicais infantis para Ipad. As crianças utilizavam fones, ficavam juntas 

numa mesma sala (cada criança com um apararelho).  

As pesquisadoras observavam os jogos preferidos das crianças e analisavam os 

elementos que possivelmente atraíam as crianças para a escolha daquele aplicativo. 

Por exemplo: animais que tocavam e cantavam, cores fortes, movimentos repetidos e 

músicas famosas. Esses elementos estavam em oposição à imagem dos instrumentos 

que estavam soando, cores neutras, nenhum animal, imagem monótona e pouco 

movimento. Esses eram os elementos dos jogos menos escolhidos pelas crianças. As 

crianças mostravam grande entusiasmo em compartilhar o jogo com as outras 

crianças e explicar-lhes o funcionamento, o que gerou nas pesquisadoras a vontade 

de refazer a pesquisa com a possibilidade de fones compartilhados.  

A discussão, após a apresentação, propunha entender se a elaboração desses 

aplicativos substituiria o educador musical. Isso é viável, é saudável e até que ponto é 

prejudicial? A música precisa ser sentida, tocada, tateada e experienciada 

corporalmente. As pesquisadoras expuseram um ponto de vista compactuante com o 

rumo da discussão, alegando saberem que aplicativos não poderiam substituir a 

música viva, porém era preciso também incorporar à música as ferramentas digitais 
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utilizadas pelas crianças, atualmente, da melhor forma possível. 

Na sexta-feira, dia 18 de julho o tema foi: Guiding children's musical 

beginnings: pedagogies of the world.  

O destaque desse dia foi a proposta da comissão da ECME em reunir todos os 

presentes (pesquisadores de todo o mundo em educação musical na primeira 

infância) para discutir ações colaborativas para a pesquisa dentro dessa temática, 

bem como melhoramentos, críticas e sugestões para o próximo encontro da ECME. O 

debate foi muito rico. Ideias e propostas interessantes surgiram para o próximo 

evento, como discutir mais música e saúde, educação musical especial, apoio para 

estudantes, apresentações musicais locais, visita à comunidade local e sua vivência 

com a educação musical, troca de materiais, como livros, CDs, DVDs, apostilas de 

atividades, etc. Uma rede de conexão entre os presentes foi criada para fomentar a 

discussão. 

O último dia, sábado 19 de julho, foi reservado para conclusões e coda.  

Neste dia, o workshop ministrado por Teca Alencar de Brito sobre 

Improvisation: music games for children, recebe o destaque. Teca, que foi discípula 

de Koellreutter, trouxe os principais ensinamentos deste acerca do jogo e da 

improvisação. Teca demonstrou, com a ajuda de alguns voluntários da plateia, como 

se davam esses jogos de improvisação. Foram cinco exemplos de jogos que podem 

acolher inúmeras variações. Foi muito inspirador e estimulante perceber como é 

pensada a estrutura do jogo por koellreutter.  

O encerramento do seminário foi conduzido pela Orquestra infantil e juvenil 

da Universidade de Brasília (UnB), que juntamente com o projeto social juvenil de 

percussão corporal “Batucadeiros de Brasília” apresentaram músicas do repertório 

popular e erudito. 

ISME 

A International Society for Music Education foi fundada pela UNESCO, em 

1953, para apoiar e fortalecer a educação musical pelo mundo para todas as 

comunidades e indivíduos. A ISME é uma conferência mundial que, neste ano, 

completou 60 anos de existência na sua 31ª edição, além de comemorar o fato de ser 

pela primeira vez na América Latina. O tema central da conferência foi: Listening to 

the musical diversity of the world.  
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A ISME reúne todas as comissões que dividem a área da Educação Musical: 

Music in schools and teacher education commission; Research commission; 

Community music activity commission; Education of the professional musician 

commission; Early childhood music education; Commission on policy: culture, 

education and media; Music in special education, music therapy and music 

medicine commission; ISME forum for instrumental and vocal teaching; SIG: 

practice and research in integrated music education; SIG: music technology; SIG: 

active music making; SIG: musicians health and wellness; SIG: assessment in music 

education; SIG: jazz education; SIG: el sistema; SIG: spirituality and music 

education.  

Apesar da visível desorganização da conferência nesta edição, as palestras que 

foram realizadas (muitas foram canceladas no dia da apresentação) em sua maioria 

foram interessantes e outras um tanto quanto superficiais e imaturas. 

As comissões que mais me atraíram, por fazerem parte da minha pesquisa, 

foram a Early childhood music education (ECME) e a Music in special education, 

music therapy and music medicine commission. Destaco os seguintes trabalhos:  

Listen! Great teaching ideas for the whole world of music students, da 

pesquisadora australiana Ros Mcmillan. No trabalho citado, a pesquisadora descreve 

atividades para crianças de 2 a 8 anos, envolvendo improvisação, beat, gráfico, 

impressionismo, serialismo e música de câmara. Citou pesquisadores como Murray 

Schafer e Paul Sturman. Mencionou a importância de estruturar a percepção rítmica 

com a criança, primeiramente no corpo, através de raps, ostinatos, improvisação e 

imitação. Reforçou a importância da história para alimentar o imaginário das 

crianças e a utilidade dessa na aula de música. 

Outro destaque é para o trabalho: Hospitalar Intervention: music therapy 

supervised intership, da brasileira Maria Rodrigues. Ela descreveu seu projeto com 

os estagiários graduandos da universidade que ela leciona, no sul do Brasil. No curso 

de musicoterapia, os alunos podem escolher ir para o hospital realizar sua prática. 

Nesse projeto, os graduandos buscam compreender a complexidade do espaço, o 

manejo do diálogo com a equipe médica, o que é possível e o que não é possível de ser 

feito nesse novo ambiente musical, entender o hospital como um espaço de educação 

musical, bem como perceber a disponibilidade das crianças para a prática musical. A 

pesquisadora citou diversos autores da área (essa foi a maior contribuição deste 

trabalho, já que a discussão, ao meu sentir, ficou na superficialidade da descrição), 
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tais como Victor Flusser, Matos e Mugiatti, Caldeira e Fonterrada, Loro, Alonso e 

Andrade, Moreira, Lima e Linhares. Outra contribuição importante desse trabalho foi 

mencionar os hospitais que têm apoiado esse tipo de projeto e os resultados que eles 

têm obtido, que estão sendo reconhecidos pelos médicos, pelas enfermeiras, pela 

equipe do hospital e pelo governo. 

Outros trabalhos como: Hans Joachim Koellreutter: education proposals for 

the teaching of music de Camila Zanetta e Maria Brito descrevendo as propostas de 

jogos de improvisação de Koellreutter na educação musical e também o trabalho de 

Thiago Abreu intitulado: Murray Schafer, ecology and music education: the 

sacralization of the aesthetic experience, em que ele descreve os principais conceitos 

de Schafer e sua aplicabilidade na educação musical, são trabalhos que também 

merecem destaque. 

 

Orientação: Diana Santiago 

Carga horária da Orientação:  5 horas 

Formato da Orientação: Presencial 

Cronograma das Orientações - Um encontro quinzenal com duração de uma 

hora 
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