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Resumo: Esta pesquisa qualitativa discute o trabalho de educação musical realizado em um hospital 
psiquiátrico através de um estudo de caso. A educação musical na diversidade parte do pressuposto de 
que o ser humano possui uma natureza complexa que se manifesta de diferentes maneiras incluindo 
diferenças religiosas, culturais, de gênero, étnicas, sexuais, econômicas que podem levar o indivíduo, 
com ou sem necessidade especial, à situação de vulnerabilidade ou risco social. O grupo desenvolve um 
trabalho coletivo de criação que envolve música, teatro, dança e poesia. Assim como discutido por Paulo 
Freire, valorizamos a participação ativa do aluno defendendo que ele seja o sujeito de sua educação e 
não o objeto dela. Buscamos respaldo ainda, na teoria das representações sociais de Moscovici e no 
conceito de desinstitucionalização, fruto da Reforma Psiquiátrica, debatido por Venturine e Amarante. 
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Talvez, para o leitor que desconhece a história da Psiquiatria, possa parecer 
exagerado o título do livro de Daniela Arbex (2013) intitulado Holocausto brasileiro. 
Nesse livro, a jornalista descreve a realidade do maior hospício brasileiro que, 
felizmente, foi fechado após o forte movimento da reforma psiquiátrica no país. Trata-
se de um hospício em Barbacena, Minas Gerais, em que apenas 30% dos internados 
tinham algum diagnóstico psiquiátrico: 

 

Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, 
gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas 
grávidas, violentadas por seus patrões, eram esposas confinadas para que o 
marido pudesse morar com a amante, eram filhas de fazendeiros as quais 
perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que 
haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos. Pelo 
menos trinta e três eram crianças. (p. 14) 

 

É importante ressaltar que o hospício de Barbacena não é um caso isolado, 
mas apenas mais um exemplo de como a loucura é socialmente edificada. Foucault 
(1977, 1978, 1979) discute como a exclusão e marginalização foram historicamente 
produzidas e alerta-nos para a perversidade da construção da loucura. Muitas vezes, a 
concepção de loucura constitui-se de forma tão sutil que a perversidade da elaboração 
do patológico passa despercebida.  

Atualmente, no Brasil, passamos por uma grave crise no campo da Saúde 
Mental. Em 2015, o Ministério da Saúde nomeou um coordenador para essa área que 
foi diretor de um manicômio que sofreu intervenção, após denúncias sobre os maus-
tratos dados aos internados. Tal nomeação é sinal de um perigoso retrocesso no que 
se refere às conquistas da reforma psiquiátrica brasileira iniciada na década de 1970 e 
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que se destaca no cenário internacional por ter trazido mudanças significativas em 
nosso sistema de tratamento psiquiátrico. A luta antimanicomial levou ao 
conhecimento público, além do tratamento desumano oferecido a pacientes 
psiquiátricos, o esquema de enriquecimento de um grupo às custas do confinamentoe 
arruinação de milhares de pessoas.  

Segundo Amarante (2011), o processo de desinstitucionalização, proposto 
pela reforma psiquiátrica, propagou a ideia de se abandonar o modelo de tratamento 
centrado no conceito de doença e tratar o indivíduo em sua totalidade (AMARANTE, 
2011).  

Acreditamos que, para se abordar o sujeito em sua totalidade, seja 
imprescindível pensar em Educação. Por séculos, as pessoas em sofrimento psíquico 
foram excluídas do sistema educacional. Hoje, mesmo com o discurso da inclusão 
social, percebemos que estamos longe de uma Educação que acolha as diferenças. 
Concordamos com Kuenzer (2002) quando ele diz que o processo de inserção social se 
caracteriza por uma inclusão excludente, na maioria das vezes apoiada por um aparato 
legal ainda incapaz de garantir o respeito e o direito à diversidade social, cultural, 
econômica e política em nosso país.    

Venturini inspira-nos ao afirmar que 

Mais do que um tratamento ou uma adaptação, a desinstitucionalização 
consiste em um crescimento da pessoa. Nela o paciente é finalmente o 
verdadeiro protagonista da cura: considera os próprios pontos de força e de 
fraqueza, as oportunidades e os aspectos problemáticos de sua vida pessoal; 
constrói estratégias “úteis” para sua vida, até mesmo em redes de sentido 
frágeis e provisórias. Em geral reconhece-se para o paciente o valor da 
competência adquirida com a própria experiência. (2010, p. 143) 

 

Diante do exposto, gostaríamos de partilhar aspectos de um projeto, com 
pessoas em sofrimento psíquico, que propiciou o desenvolvimento de duas pesquisas. 
A primeira (ALVARES, 2010) deteve-se na experiência da Educação Musical fora do 
hospital psiquiátrico, em uma escola de música. A segunda, um estudo de caso, será 
abordada neste artigo com o propósito de discutir a importância do protagonismo 
dessas pessoas em suas aulas de música e de seu engajamento em movimentos 
culturais que buscam a ressignificação da loucura.  

Desde 2012, a Universidade Federal do Rio de Janeiro vem, junto com 
outros parceiros (Prefeitura do Rio de Janeiro, Centro Cultural do Ministério da 
Saúde, Secretaria Municipal de Cultura, Instituto Benjamin Constant, entre outros) 
organizando o Festival de Arte e Cultura da Diversidade, que tem sido um espaço de 
reflexão sobre temas como diferença, preconceito, loucura, deficiência, violência 
contra a mulher, entre outros. O grupo pesquisado vem se apresentando nesses 
festivais desde o início. 

O processo criativo na Educação Musical e a ressignificação do sujeito em 
sofrimento psíquico  
 

McNiff (1992) afirma que o patológico está em todo ser humano e que, no 
processo criativo, o sintoma tem papel vital, pois sua expressão pode ser trabalhada a 
partir da perspectiva da arte da arte e não do modelo médico: 

Sociedades tribais sabiam como fazer uso daqueles que estavam possuídos 
com turbulências emocionais. Nós não sabemos. Ao tentar fixá-las, melhorá-
las, eliminá-las, drogá-las, e curá-las, nós estamos demonstrando que não 
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percebemos como elas podem nos ajudar. O melhor remédio que eu posso 
oferecer a uma pessoa perturbada é um sentido de propósito, uma sensação 
de que o que ele está vivenciando pode contribuir com a vitalidade da 
comunidade. O processo é recíproco. (1992, p. 25) 

  
 Segundo McNiff (2004, p.6), a “Arte pode curar onde quer que seja 

praticada, ao passo que a Arteterapia é uma experiência mais circunscrita que ocorre 
dentro de um contexto de uma relação terapêutica (...)”. Desse modo, a Educação 
Musical pode contribuir significativamente com a desinstitucionalização e com a 
inserção social de pessoas com diagnósticos psiquiátricos.  

Não é incomum que o trabalho de música com pessoas em sofrimento 
psíquico seja entendido como Musicoterapia. Talvez essa percepção seja ainda fruto 
da trajetória da loucura vista como uma questão exclusivamente da saúde.  

McNiff (2004) afirma, ainda, que as artes têm um papel na cura por 
propiciarem uma ação assertiva, que oferece uma alternativa para a resignação passiva 
à psicopatologia e à disfunção pessoal. O trabalho do autor mostra-nos que a arte é 
transformadora em si e que sua capacidade de transformação se potencializa quando 
o trabalho é desenvolvido em grupo.  

A dinâmica dos processos individuais renova a dinâmica grupal e, assim, 
fortalece, ainda mais, o processo criativo que gera transformações tanto particulares 
como coletivas.  É dessa perspectiva de arte que o trabalho de grupo que abordaremos 
se desenvolve.  

Adotamos o conceito de Educação Musical na Diversidade, que parte do 
pressuposto de que o ser humano possui uma natureza complexa cuja manifestação 
ocorre de diversas maneiras, o que origina diferenças religiosas, culturais, de gênero, 
étnicas, sexuais, econômicas, as quais podem levar o indivíduo, com ou sem 
necessidade especial, à situação de vulnerabilidade ou risco social (ALVARES, 2012).  

Esse conceito distingue-se da concepção de Educação Inclusiva que, a nosso 
ver, ainda está presa à ideia do “outro” que se mantém invisível em sua humanidade e 
designado a um espaço social marginal. Em um país com tanta diversidade cultural 
como o Brasil, a Educação precisa acolher as diferenças inerentes à nossa sociedade. 
Sabemos, também, que, muitas vezes, o aluno especial não é o maior desafio para o 
professor em uma sala de aula, mas, sim, outras questões como, por exemplo, lidar 
com conflitos entre crenças religiosas.   

Paulo Freire (2011) afirma que a escuta é um aspecto essencial no processo 
educacional. No entanto, para que essa escuta realmente se concretize, é essencial 
compreender a diversidade: 

Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que a escuta não 
se pode dar. Se discrimino o menino ou menina pobre, a menina ou o menino 
negro, o menino índio, a menina rica; se discrimino a mulher, a camponesa, 
a operária, não posso evidentemente escutá-las, e se não os escuto, não posso 
falar com elas, mas a elas, de cima para baixo. Sobretudo, me proíbo entendê-
las. Se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja, recuso escutá-
lo ou escutá-la. O diferente não é o outro a merecer respeito, é um isto ou 
aquilo, destratável ou desprezível. Se a estrutura do meu pensamento é a 
única certa, irrepreensível, não posso escutar quem pensa e elabora seu 
discurso de outra maneira que não a minha. Nem tampouco escuto quem fala 
ou escreve fora dos padrões da gramática dominante. E como estar aberto às 
formas de ser, de pensar, de valorar, consideradas por nós demasiado 
estranhas e exóticas, de outra cultura? (FREIRE, 2011, p.118)  
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As aulas de música – enfatizando o protagonismo do grupo 
 
O grupo pesquisado iniciou suas atividades no ano de 2009, por meio de 

entrevistas com pacientes do hospital psiquiátrico que falaram sobre sua experiência 
com música. Nos relatos dos entrevistados, ficou clara a dificuldade que encontravam 
em se inserir em escolas de música ou em espaços musicais fora do hospital. Tal 
aspecto pode ser sintetizado neste depoimento: “Ah, o professor não me entendia.” 
Geralmente, os entrevistados que já tocavam algum instrumento eram autodidatas. 
Até 2014, nossos encontros eram realizados na Escola de Música da UFRJ, com o 
objetivo de descrever o processo de educação musical de pessoas em sofrimento 
psíquico fora dos muros do hospital.  

Em razão de reformas no local, precisamos buscar outro espaço para a 
realização dos encontros. Além disso, percebemos que algumas pessoas entrariam no 
grupo se as aulas ocorressem no hospital. Elas ainda não se sentiam prontas para sair 
da instituição.  

É importante enfatizar que trabalhamos com pessoas que vão ao hospital 
para se tratar e que moram em suas casas, pagam suas contas, lavam suas roupas como 
qualquer indivíduo adulto. Portanto, elas estão acostumadas a circular pela cidade. No 
entanto, entendemos, em nossa primeira pesquisa, que essa saída do hospital é um 
passo simbólico de grande significado na vida de pessoas que convivem com um 
diagnóstico psiquiátrico.  

Muitas vezes, nos primeiros anos deste projeto, qualquer dificuldade era 
justificada pelo problema psiquiátrico e ouvíamos: “Ah, professora, porque nós, 
pacientes psiquiátricos...”. Diante de formulações desse tipo, sempre respondíamos 
assim: “Aqui não temos pacientes psiquiátricos, só alunos de música”. Sem dúvida, 
essa postura que assumimos, a princípio, assustava alguns alunos, mas ela permitiu 
uma abertura para se refletir sobre a dificuldade que as pessoas do grupo tinham de se 
verem como seres humanos e não como pacientes psiquiátricos.  

Discutimos em sala que o paciente psiquiátrico é um personagem 
historicamente construído e que é importante diferenciar tal personagem, vista como 
incapaz, perigosa e imprevisível, de pessoas em sofrimento psíquico. Sempre 
enfatizamos a importância do tratamento e trabalhamos em diálogo com a equipe de 
atendimento terapêutico, que também estimula os usuários do hospital a buscarem 
uma identidade própria.  

É importante ressaltar também que, em nenhum momento, adotamos uma 
perspectiva de negação de problemas psíquicos, apenas estimulamos nossos alunos a 
procurarem sua própria humanidade, que jamais pode se resumir a um diagnóstico 
psiquiátrico. O diagnóstico é parte integrante, não a totalidade de quem eles são. 

Em nosso trabalho, desenvolvemos uma pedagogia baseada nas ideias de 
Paulo Freire e, portanto, deixamos que os estudantes tragam aquilo que desejam 
trabalhar em aula. No grupo, alunos e professores compartilham a direção do trabalho. 
Os docentes sempre estão investigando estratégias e técnicas musicais para realizar o 
que é almejado por todos. Após uma discussão sobre os temas para o semestre e com 
o material selecionado em conjunto, iniciamos as atividades: transformamos poemas 
em música, misturamos música com teatro, criamos paródias, ensaiamos músicas da 
MPB que expressem conteúdos relevantes à realidade na qual vivemos. 

Para ilustrar o processo de nosso trabalho, vamos usar como exemplo um 
personagem interpretado por de um de nossos estudantes. Trata-se do palhaço 
Pirulito, que já se apresentava em um bloco de Carnaval e na TV Pinel, que são dois 
projetos de grande relevância para mudanças na área de Saúde Mental.  
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Além das gozações e piadas características de um palhaço, Pirulito também 
faz comentários sobre os conflitos da existência humana e de como lidar com o 
sofrimento psíquico: “Faço de meu personagem uma contingência para lidar com 
minha doença.” Após discussão de grupo, decidimos trabalhar com o tema do circo, 
que é um desdobramento natural da presença do palhaço. Em nossa performance, o 
palhaço Pirulito, segurando um rodo, chama os companheiros para fazer uma faxina 
nas ideias. Com esse estímulo, o processo grupal tomou um novo rumo que se expressa 
pelas palavras do próprio Pirulito: “Aqui dentro encontro a minha restauração”.  

Dessa forma, o grupo também iniciou seu processo de “restauração”, que 
pode ser ilustrado pelo rap, composto pelo grupo, intitulado Faxina nas ideias. 
Vestidos de faxineiros, apresentamos essa música que, em seu primeiro verso, diz: 
“Meu amigo eu te acordo/Pra você me acordar/ Tá na hora da faxina/A sujeira tem 
que acabar/ Vamos limpar o universo da mente/Os neurônios feridos/ E as dores da 
gente”. O processo coletivo de criação tem instigado o grupo a criar novas personagens 
baseadas não apenas em questões relativas ao sofrimento psíquico, mas em uma 
leitura de mundo.  

Assim surgiu Dorotéia, uma garçonete que só quer atender clientes com 
dinheiro. Ela interage com o Ceguinho, que é sempre visto como alguém que não tem 
dinheiro para pagar a conta e que está no Quiosque para pedir favores. Risonilda é 
uma mulher simples, que veio do interior de Minas Gerais e trabalha como faxineira. 
Ela é explorada e desprezada por uma patroa que é uma pesquisadora renomada da 
universidade e que só se preocupa com suas publicações. Valdemira é uma mulher que 
veio de Itabuna, interior da Bahia, e trabalha na limpeza de um shopping da zona sul 
do Rio de Janeiro. Ela se ressente do fato de as pessoas do shopping não dirigirem a 
palavra a ela ou a qualquer outro faxineiro. Como forma de lidar com seu problema, 
ela conversa com sua vassoura que se chama Dasdô.  

Jessyca Camylie e Barbara são duas mulheres que casaram por interesse 
com dois homens ricos e corruptos. O marido de Barbara está envolvido no esquema 
do mensalão e eles perdem todo o dinheiro que tinham. Jessyca teme que o mesmo 
ocorra com seu marido e as duas planejam um novo golpe para conquistar novos 
maridos ricos. O diálogo das duas envolve também uma grande preocupação em se 
manterem jovens e com o corpo em boa forma. É importante ressaltar a participação 
de todo grupo na criação dos personagens e na performance. É muito interessante 
observar as conversas que surgem durante o processo de criação. Por exemplo, um 
aluno mencionou: “Eu fui este fim de semana na zona portuária e encontrei uma 
mulher igualzinha à Jessyca Camylie e Barbara”. Após dizer isso, ele imitou como a 
mulher se dirigia às pessoas a seu redor.  

Considerações finais 
 
Acreditamos que o trabalho com a criatividade dessas pessoas seja um 

caminho eficiente para realização da escuta do aluno e uma forma de conscientizar a 
sociedade sobre os preconceitos que os marginalizam. Percebemos que, ao trabalhar 
com personagens que não são pacientes psiquiátricos, nossos alunos começaram a 
ampliar a percepção que têm do mundo e de si mesmos. Eles encontram nos 
personagens outras questões relativas à marginalização social e desenvolvem, por 
meio delas, também uma capacidade crítica em relação à vida. A vivência com 
personagens cujo principal traço é a falta de valores éticos contribui, provavelmente, 
para que os alunos possam estar menos centrados em seus problemas relativos ao 
sofrimento psíquico e mais atentos a outras características que podem emergir em 
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qualquer pessoa ante o apelo à pose do dinheiro e ao consumo da realidade em que 
estamos inseridos.  

Achamos que o exercício de voz ativa, que se realiza nas aulas de música, 
pode refletir-se também na vida de nossos alunos. Em 2015, o grupo propôs o tema de 
Carnaval 2016 do Coletivo Carnavalesco Tá Pirando, Pirado, Pirou. Nosso tema, 
Faxina nas ideias. Mais Arte, mais solidariedade, menos remédio foi vencedor do 
concurso para escolha do tema. Após discussões com o Tá Pirando, Pirado, Pirou, o 
tema foi modificado para “Faxina nas ideias. Mais Arte, mais solidariedade. O samba 
é um santo remédio”.  

A modificação foi fruto de uma ampla e importante discussão sobre o papel 
do remédio no tratamento. Os usuários mencionaram que menos remédio poderia ser 
entendido como o não uso de medicação psiquiátrica e que o bloco tem uma 
responsabilidade ética com as pessoas que fazem tratamento psiquiátrico e que não 
são conscientes da importância da adesão à medicação. Durante esse debate, os 
integrantes do grupo Somos Um sugeriram outra ideia para substituir “menos 
remédio”: “Só remédio vira tédio”. No entanto, essa ideia também foi refutada, pois 
algumas pessoas disseram que isso seria uma visão preconceituosa. Afinal, para 
algumas, o uso exclusivo do remédio pode ser um tratamento eficaz. 

Hargreaves, Miell e Macdonald (2004) afirmam que a música é uma 
atividade essencialmente social.  Segundo os autores, umas das funções sociais 
primordiais da música é o estabelecimento e desenvolvimento da identidade do 
indivíduo. A Educação Musical pode, portanto, adquirir uma dimensão profunda de 
experiência humana. Percebemos que nossos alunos já não falam com tanta frequência 
“nós, pacientes psiquiátricos” e começam, lentamente, a interagir mais ativamente 
com o mundo. Notamos, ainda, que, mesmo de forma muito tímida, eles começam a 
deixar para trás uma identidade permeada apenas pela doença ou pela ideia de serem 
indivíduos incapazes.  

Certamente, a combinação de discussão sobre temas relevantes para os 
alunos e a prática musical que é desenvolvida com base na escuta de todos, permite-
nos entrar em um processo educacional transformador. O indivíduo (re)descobre-se 
como pessoa com potencial, com criatividade e possibilidades humanas que são 
aniquiladas em seu processo de institucionalização ou de marginalização social. 

 Enfim, entendemos que esta pesquisa corrobora o que Paulo Freire 
afirmava: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 
educam entre si, mediatizados pelo mundo” (2012, p. 75). 
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