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Resumo: Abordaremos sobre a contribuição e importância da Educação Musical no setor pediátrico 
de uma unidade de tratamento cardíaco para os pacientes, os acompanhantes e a equipe de saúde. As 
seguintes perguntas nortearam o nosso estudo: Em que a Educação Musical contribui para o 
desenvolvimento de uma criança hospitalizada? Como desenvolver e trabalhar o plano de aula para 
um grupo de alunos que se modifica a cada semana?  Que material pedagógico supre a necessidade 
da Oficina Musical Hospitalar? Podemos dizer que é ensino musical coletivo? Qual a diferença entre 
este tipo de abordagem e a Musicoterapia?   
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Ao pensarmos na Educação Musical Hospitalar (EMH), não podemos deixar 
à margem a história da Musicoterapia, da Escola Hospitalar5 e da pedagogia ali 
desenvolvida. Elas surgiram durante a Segunda Guerra Mundial, em razão do 
impacto que esse acontecimento desumano ocasionou em crianças e adolescentes, 
deixando-os incapacitados, mutilados, traumatizados e impossibilitados de irem à 
escola por estarem hospitalizados. Com a finalidade de humanizar o ambiente 
hospitalar 2, essas modalidades de educação e terapia passaram a ser implantadas.  

Segundo Esteves (2008, p. 2), Henri Sellier, prefeito de Suresnes, na França, 
com o intuito de lidar com as terríveis consequências da guerra, decidiu proporcionar 
a esses pacientes/alunos, a possibilidade de prosseguirem os estudos no hospital. 

Com o apoio dos profissionais da saúde, religiosos e voluntários, a classe 
hospitalar foi granjeando um espaço na sociedade e expandiu-se para outros países, 
como a Alemanha e os Estados Unidos. 

No ano de 1939, foi criado o Centro Nacional de Estudos de Formação 
(CNEFEI) para a infância inadaptada de Suresnes, focado na formação de 
educadores para lecionarem em institutos especiais em hospitais. Naquele mesmo 
ano, o Ministério da Educação na França criou o cargo de Professor Hospitalar. 

Atualmente, o CNEFEI transformou-se no Instituto Nacional Superior de 
Formação e Pesquisa para a Educação de Jovens com Deficiência e Ensino Adaptado 
─ INSHEA ─ e atua na prevenção de dificuldades de aprendizagem e educação de 
crianças, adolescentes e adultos com necessidades educacionais especiais. O 
Instituto implementa projetos de investigação próprios ou em conjunto com outras 
agências internacionais. 

Segundo Fonseca (2000, p.29), no Brasil, a escola hospitalar teve início no 
Hospital Municipal Jesus, localizado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 14 de agosto 
de 1950, por intermédio da portaria nº 634, na gestão do Diretor Dr. David Pillar. 
Naquele ano, o hospital continha em torno de duzentos leitos e uma média de oitenta 

 
5 No ano de 2003, pedagogos hospitalares e estudiosos do ensino hospitalar chegaram à conclusão de 
que o termo "classe hospitalar" deveria ser substituído por "escola hospitalar", por compreenderem 
que a classe faz parte de um dos momentos pedagógicos do aluno. Lembramos que os artigos, as leis 
e os decretos anteriores a esta data utilizaram o termo "classe hospitalar" em vez de "escola 
hospitalar". 
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crianças hospitalizadas.  A primeira professora dessa classe foi Lecy Rittmeyer. As 
aulas eram dadas individualmente, nas enfermarias. Procurava-se descobrir da 
criança o que ela estava aprendendo ou o que já conhecia e preparava-se a aula de 
modo que se desse continuidade ao seu aprendizado. Na época, o hospital não tinha 
instalações apropriadas para esse tipo de atendimento. 

Os primeiros procedimentos musicoterápicos aconteceram nos Estados 
Unidos em combatentes enfermos. Os hospitais de veteranos de guerra convidavam 
músicos profissionais para tocarem e cantarem aos indivíduos internados e os 
profissionais da saúde e percebeu-se uma significativa melhora no quadro de saúde 
dos ouvintes. 

Nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, os hospitais de 
veteranos contratavam músicos profissionais como ajuda musical; 
preparavam assim, o caminho para a musicoterapia. Os resultados positivos 
de algumas dessas experiências atraíram o interesse de um treinamento 
específico para fazer do músico um terapeuta. Assim, em 1959, um grupo 
de profissionais fundou a National Association for Music Therapy. 
(BENEZON, 1985, pp. 173- 174) 

 Pensando na formação acadêmica dos músicos, foi elaborado o primeiro 
curso para formar musicoterapeutas na Kansas University, no Texas, Estados 
Unidos, em 1950. (CHAGAS; PEDRO, 2008, p 38). Posteriormente, a musicoterapia 
foi introduzida nas áreas da Saúde Mental, na Gerontologia, no acompanhamento a 
gestantes, reabilitação de acidentados, entre outros. 

No Brasil, a Musicoterapia e a Educação Musical, em um determinado 
momento histórico, tiveram os mesmos influenciadores.  

Apesar de esta última ter origem jesuíta e inicialmente a finalidade de 
catequização, aos poucos, foi adquirindo respeito pela diversidade cultural 
formadora de nossa sociedade. 

Uma das precursoras, no Brasil, tanto na Musicoterapia quanto na Educação 
Musical, foi a educadora musical Liddy Mignone, que, no século XIX, tinha a 
preocupação de valorizar a realidade de seu aluno e procurava incluir crianças com 
necessidades especiais na aula, sempre tentando compreendera bagagem emocional 
e psicológica delas.  

Ela estimulava a socialização de crianças com brincadeiras, jogos, histórias, danças, 
grupos de percussão, canto e movimentos corporais. Foi essa perspectiva que impulsionou o 
desenvolvimento da diversificação do trabalho de educação musical, cujos métodos ─ 
adaptados e modificados para a utilização em psiquiatria, psicopedagogia e reabilitação ─ 
impulsionaram o surgimento da Musicoterapia no Brasil. 

Segundo Loureiro (2001, p. 43), Liddy Mignone e Sá Pereira descreveram, na 
década de 1930, uma nova proposta de ensino de Música no Brasil: 

Essa nova proposta para o ensino da música ressalta a importância da 
prática livre experimental, em detrimento da transmissão de 
conhecimentos do professor para o aluno, fazendo emergir a valorização do 
processo natural de desenvolvimento artístico-musical. É a ação do sujeito 
sobre o objeto.  

Os reflexos dessas propostas metodológicas afetaram inicialmente o “status 

quo” dos tradicionais conservatórios de música. Objetivando trazer 
modernização na maneira de musicalizar crianças, preocupando-se com as 
diferenças individuais dos alunos, tais propostas foram encontrar espaço, 
no Brasil, nos centros alternativos para o ensino da iniciação musical, 
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criados sob os auspícios de Liddy Chiaffarelli e Antonio Sá Pereira, em final 
da década de 30 (LOUREIRO, 2001, p. 43). 

Compartilhando dessa proposta pedagógica de Liddy Mignone e Sá Pereira, 
entendemos que a EMH, assim como a Pedagogia Hospitalar e Musicoterapia, deve 
nortear-se pela humanização e pela preocupação em respeitar as diferenças 
individuais, pontuais de cada aluno. 

Legislação brasileira que regula a Escola Hospitalar  

No Brasil, existem leis que respaldam as Escolas Hospitalares, dando assim o 
direito ao aluno enfermo de continuar os estudos mesmo estando impossibilitado de 
comparecer à classe escolar. 

A classe hospitalar, assim chamada em 1994, conforme a Política Nacional de 
Educação Especial, é um espaço dentro do ambiente hospitalar na circunstância de 
internação temporária, que garante o vínculo com a escola de origem e/ou favorece 
o ingresso ou retorno do estudante ao seu grupo escolar correspondente.  

A classe hospitalar está regulada no ordenamento jurídico por meio da 
Resolução n° 41 de outubro de 1995 do artigo 214, a proposta de Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (MEC, 1996), Constituição Federal/88, art.205, Decreto 
Lei n° 1044, de 21 de outubro de 1969, art. 1°, Resolução n° 41 de outubro de 1995 do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, Deliberação nº 291, de 14 de setembro de 2004 do Conselho 
Estadual de Educação do Rio de Janeiro, Resolução n.02/01- CNE/CEB e o 
documento Intitulado Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: 
estratégias e orientações, editado pelo MEC, 2002. Fonseca (1999, p. 7) esclarece: 

A legislação brasileira reconhece o direito de crianças e adolescentes 
hospitalizados ao acompanhamento pedagógico-educacional. (Política 
Nacional de Educação Especial (MEC/SEESP, 1994 e 1995). Essa propõe 
que a educação em hospital seja realizada através da organização de classes 
hospitalares, devendo-se assegurar oferta educacional não só aos pequenos 
pacientes com transtornos do desenvolvimento, mas, também, às crianças 
e adolescentes em situações de risco, como é o caso da internação 
hospitalar". 

Vimos que a lei ampara a necessidade da continuidade dos estudos e 
compreende que é importante assegurar o direito da educação para todos, mas isso 
não condiz com a realidade dos hospitais públicos ou particulares, salvo poucas 
exceções. 

 A legislação brasileira reconhece tal direito na Constituição Federal de 
1988. O seu artigo 5º garante o direito à igualdade e o artigo 205 trata do direito de 
todos à educação, da seguinte maneira: 

[...] a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Buscando adequar-se ao que prevê a legislação em vigor, o MEC, por 
intermédio da Secretaria de Educação Especial, revisou sua documentação no campo 
das estratégias e orientações para o trabalho pedagógico com pessoas com 
necessidades especiais. Em decorrência, a área de atendimento escolar hospitalar e 
de atendimento pedagógico domiciliar passou a dispor de publicação que 
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regulamenta a implementação do trabalho escolar de crianças ou jovens adoentados, 
estejam estes hospitalizados ou não (MEC/SEESP, 2002).  

Atualmente, a coleta, o mapeamento e divulgação dos dados e documentos 
sobre as escolas hospitalares têm sido feito por meio de uma página da internet 
(FONSECA, 2017/2020), depois registrada pelo site da UERJ e pelo informativo 
semestral referente ao atendimento pedagógico hospitalar.  

Os últimos dados informados pelo site, em dezembro de 2003, demonstram 
que a oferta de atendimento pedagógico educacional em ambiente hospitalar teve 
175% de aumento, em relação à primeira pesquisa que mapeou as escolas 
hospitalares no ano de 1997. De acordo com esse levantamento, estamos num total 
de 85 hospitais distribuídos por 14 estados e no Distrito Federal.  Além disso, o 
doente que não esteja hospitalizado, mas que se encontre impossibilitado de 
frequentar a escola regular, pode contar com o atendimento pedagógico domiciliar 
que tem sido oportunizado por 11 estados da Federação. As distribuições por regiões 
têm os respectivos números: Região Norte (08), Região Nordeste (16), Região 
Centro-Oeste (18), Região Sudeste (44) e Região Sul (19). 

Além de um número ainda pequeno de escolas hospitalares no Brasil, 
encontramos incoerência entre a legislação e a realidade, pois os ambientes 
hospitalares, na sua grande maioria, não possuem espaços e profissionais para tais 
atividades pedagógicas. Constatando tal distanciamento entre a proposta e o que é 
realizado, o MEC/SEESP (2002), no documento denominado Classe hospitalar e 
atendimento pedagógico domiciliar, tem servido como alicerce para que as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação implementem as adequações 
necessárias à autonomia de suas escolas hospitalares, a fim de que incorporem essa 
modalidade de ensino. 

Pedagogia Hospitalar  

A Pedagogia Hospitalar vem timidamente crescendo em diversos seguimentos 
de conhecimento e, em razão desse aumento, novas profissões surgiram e 
favoreceram a criança e o adolescente hospitalizados. Mas, apesar desse número 
ascendente, ainda vemos que pouquíssimos ambientes hospitalares oferecem na ala 
pediátrica tal benefício.  

Esse novo método educativo esbarra em vários obstáculos, que, no entanto, 
podem ser transpostos com novos conhecimentos e postura diferenciada dos 
educadores.   

Trata-se de uma ação que ocorre em um processo educacional peculiar, a 
começar pelo espaço diferenciado, considerando o tempo de aprendizagem e de 
ensino. 

As autoras Santos e Navarro (2012, p. 9 e 10) mencionam que, no Brasil, há 
alguns tipos de atendimento pedagógico educacional hospitalar, entre eles podemos 
citar: o Apoio Pedagógico Especializado, as Atividades de Recursos, o Atendimento 
Pedagógico Domiciliar, a Classe Hospitalar e a Estimulação Essencial.  

O Apoio Pedagógico Especializado é realizado na rede regular de ensino, 
promove a possibilidade do acesso ao ensino e a construção da aprendizagem, 
auxiliando a formação dos educandos com necessidades especiais dentro das escolas. 
Atividades de Recursos enfocam o ensino e a interpretação de libras, o sistema Braille 
de comunicação, as comunicações alternativas, as tecnologias visuais, a educação 
física adaptada, o enriquecimento e o aprofundamento curricular, as oficinas 
pedagógicas, entre outros. O Atendimento Pedagógico Domiciliar tem a finalidade 
de realizar os trabalhos curriculares em domicílio, beneficiando os educandos com 
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necessidades especiais transitórias ou permanentes. É considerado um trabalho 
diferenciado, pois lida com os traumas causados por doenças prolongadas e que 
impossibilitam o aluno de frequentar a escola. Na Classe Hospitalar, o professor 
trabalha o conteúdo escolar no ambiente hospitalar, possibilitando o regresso do 
discente para a escola de origem. A Estimulação Essencial é direcionada a crianças e 
adolescentes com necessidades educacionais especiais do nascimento até os três 
anos de idade, com o objetivo de estimular o desenvolvimento sócio afetivo, físico, 
sensorial-perceptivo, motor, cognitivo e da linguagem. 

A nossa pesquisa não tem a preocupação de se formatar em um perfil 
específico da pedagogia hospitalar, porque as nossas oficinas são semanais e os 
temas são produzidos para cada aula, não sabemos quais e quantos alunos teremos 
presentes e o que eles têm de conhecimento musical. Nosso plano pedagógico não 
tem a preocupação de abordar os assuntos da escola de origem, mas temos como foco 
mostrar a música como algo pedagógico e lúdico.  

O atendimento escolar em um ambiente hospitalar é resultado de políticas 
públicas e estudos acadêmicos decorrentes da observação, consideração e respeito às 
necessidades das crianças que, em razão da problemática de saúde, requerem 
hospitalização, independentemente do tempo que ela dure.  

 Ante a necessidade de agilizar a implementação da Educação Hospitalar, 
a Resolução n°41 prevê que o Ministério da Saúde, por intermédio do Comitê 
Técnico-Científico de Humanização do Atendimento à Criança Hospitalizada, 
promova o respeito aos direitos da criança e do adolescente hospitalizados, vigentes 
no âmbito jurídico. Esse Comitê considera e cita a escola hospitalar como iniciativa 
importante para a humanização do atendimento prestado às crianças e jovens 
hospitalizados (SBP, 98/99). 

Educação Musical na Diversidade 

Assim como a Pedagogia Hospitalar tem sido um assunto cuja discussão, aos 
poucos, tem surtido tímidos resultados na área de pesquisa e profissional, o tema da 
Educação Musical na Diversidade tem encontrado espaço para ser debatido no 
âmbito acadêmico e com profissionais da área da educação musical. 

A palavra "educar" vem do Latim: 

Educare (alimentar, cuidar, criar, referindo tanto as plantas, aos animais, 
como as crianças); educare (tirar para fora de conduzir para, modificar um 
estado).  LIBÂNEO, 2002 p. 72 

Segundo Álvares e Amarante (2016 p.5), a "Educação Musical na Diversidade 
baseia-se no reconhecimento e respeito pelas mais diferentes situações e 
características humanas, sejam estas deficiências ou não". 

Partilhando do mesmo pensamento supracitado, acreditamos que a Educação 
deve ser construída respeitando-se a diversidade humana ─ condição social, gênero, 
religião, cultura etc. Logo, o professor precisa ter uma escuta, um olhar, uma 
disposição ao novo diferenciado; ele precisa compreender que o processo de 
aprendizagem é mais importante que o resultado por ele almejado. 

Muito se fala sobre a Educação Inclusiva, mas quando usamos esse termo, 
afirmamos, de forma velada, que o discente não está inserido no grupo, confirmando 
e apoiando a ideia de que a educação tem uma formatação padronizada de ensino e 
quem não estiver dentro dos moldes por ela imposto estará sendo incluso. 

De certa forma, apesar de conferências nacionais e internacionais, 
movimentos sociais e transformações na legislação a favor da tal "inclusão social", 
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percebemos que é um processo lento, mas que está sendo percorrido em direção de 
uma sociedade mais compreensiva no que concerne à individualidade. 

 Assim, compactuando com a pedagogia dialógica de Freire, a Educação 
Musical na Diversidade insere-se na concepção freiriana de que: 

Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: 
os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo.   (FREIRE, 
1987, p. 79). 

A Educação Musical na Diversidade é fundamentada na valorização do 
indivíduo, na compreensão de suas particularidades, na troca de saberes, 
respeitando-se o grupo sem excluir a diversidade que ele apresenta e entendendo que 
todos estão envolvidos no processo de educação. 

Antônio Sá Pereira (1937), mencionou que existe uma maneira variada de 
lecionar, e os educadores devem estimular a curiosidade e o interesse, e mesmo 
deixar o educando descobrir por si, ativamente, em vez de lhe fornecer informações 
já prontas.  

Humanização na área da Saúde 

 Ao falarmos de internação hospitalar, independentemente da idade, há 
uma perda da individualidade e isto é reforçado nos processos padronizados de 
admissão destas instituições, quando se ignoram as características pessoais de 
manifestação do eu e tenta-se “programar” o indivíduo às regras pré-estabelecidas 
pelos seus dirigentes. 

Quando um indivíduo entra numa instituição cuja principal característica é 
a segregação total com o mundo exterior, ele traz consigo uma forma de 
organização pessoal que é fruto de um conjunto de experiências pessoais e 
coletivas vivenciadas em um determinado contexto sócio-cultural: uma 
concepção do eu e um conjunto de defesas que aciona de acordo com sua 
vontade na resolução de conflitos. Dentro da instituição, sua subjetividade 
individual entra em choque com a tendência uniformizadora e impositiva 
deste contexto, mortificando e profanando seu eu e passando, assim, por 
mudanças progressivas de crenças que tem a seu respeito e a respeito dos 
outros, que são significativas para ele. (GOFFMAN, 1961, pp. 23-24). 

Segundo CREPALDI (1989, p. 29), “perde-se a noção de humanidade do 
indivíduo e lhe é negado o direito à sua identidade, ou modificam-na”.  

 Outra segregação do "eu" acontece no ato de internação, onde está a perda 
da propriedade, seja material ou moral. No hospital, por exemplo, os internos são 
impossibilitados de vestirem as próprias roupas, tendo que usar o vestuário, os 
talheres, os pratos e os lençóis cedidos pela instituição; são impedidos de escolher o 
que vão comer e qual cama e quarto ocuparão, podendo ser deslocado segundo a 
conveniência da instituição. 

  O paciente perde o controle sobre o mundo externo e interno, sua 
aparência sofre uma desconfiguração pessoal também no físico, seja pela perda de 
cabelo no caso de tratamento de câncer outras doenças que necessitem desta 
intervenção, peso, surgimento de olheiras; ou no caso na aplicação dos 
medicamentos, como é o caso dos procedimentos intravenosos, que dependendo das 
diversas tentativas, podem ser pulsados em lugares desconfortáveis como no pé e até 
na cabeça. 

Como se isto não fosse o suficiente, citamos que no advento da tecnologia e o 
aumento de informações nos diagnósticos fizeram com que algumas equipes de 
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saúde tivessem uma concepção mecanicista do ser humano, a qual considera o corpo 
humano como uma máquina; a doença demonstraria um comprometimento de 
alguma “peça”. Esta visão conduz, muitas vezes, os profissionais em saúde o 
distanciamento ao paciente.  

Para compreendermos onde esta crise na práxis médica e no contexto 
hospitalar, precisamos contextualizá-la historicamente.  

Segundo FOUCAULT (1981, p. 101), até o final do século XVIII, a prática 
médica era distanciada da instituição hospitalar. O hospital, em suas origens, não 
obtinha funções terapêuticas, mas era um local onde acolhiam e abrigavam os 
excluídos da sociedade, como pobres, mulheres desamparadas, velhos e doentes 
crônicos, isolando-os do resto da população como forma de proteger a sociedade. 

A prática médica, por sua vez, era exercida dentro das casas, e foi denominada 
por Jewson “medicina ao lado da cama” (apud QUEIROZ, 1986/2005, p. 313). O 
doente era o centro da relação médico-paciente, levando-se em conta a sua totalidade 
durante o processo. 

A doença era considerada uma alteração na interação do paciente com o meio 
físico e social e era papel do médico tentar restabelecer este equilíbrio (QUEIROZ, 
1986/2005, p. 311-313). 

A partir da Revolução Industrial, e com o auge do capitalismo, tanto a prática 
médica, como os hospitais se profissionalizaram, adotando como base científica o 
modelo biomédico. 

O modelo biomédico é resultado da influência do pensamento cartesiano no 
pensamento médico, tendo como características principais a concepção 
reducionista e mecanicista da vida. Dentro deste modelo, o corpo humano 
é considerado uma máquina, podendo ser entendida a partir da organização 
e funcionamento de suas peças; a doença representaria o comprometimento 
de algum mecanismo pertencente a ela. (CAPRA, 1982, p. 116). 

O paciente passa, portanto, a ter um papel secundário; os médicos são os 
principais protagonistas e as doenças são isoladas dos pacientes em um processo de 
reificação. Busca-se um sistema objetivo, no qual se classificam estados patológicos, 
correlacionam-se objetivamente os sintomas e desenvolvem-se instrumentos para 
diagnósticos precisos, deixando de lado os aspectos subjetivos do paciente. Neste 
relacionamento médico-paciente, o doente perde sua integridade e consciência social 
e cultural de si mesmo (QUEIROZ, 1986/2005, p. 313). 

Segundo Capra (1982, p. 127), a saúde “tem muitas dimensões, todas 
decorrentes da complexa interação entre os aspectos físicos, psicológicos e sociais da 
natureza humana”. Ao adotar a separação de mente e corpo herdada da concepção 
de Descartes, a medicina moderna, limita-se a sua intervenção junto ao paciente 
somente aos aspectos fisiológicos, perdendo a visão do ser humano todo. 

 Resultantes desta concepção mecanicista do organismo humano, o avanço 
da tecnologia médica e a transferência de sua prática do consultório para o hospital 
contribuíram para a fragmentação e até, em alguns casos, a desumanização do 
tratamento ao paciente, pois “os hospitais converteram-se em amplas instituições 
profissionais, enfatizando mais a tecnologia e a competência científica do que o 
contato com o paciente” (CAPRA, 1982, p. 141). Chiattone (2003, p. 15) reforça esta 
idéia, ao criticar os aspectos mercantilistas e materialistas da Medicina decorrentes 
do progresso científico, aspectos estes que a desviaram do verdadeiro sentido da 
ciência médica: a promoção da saúde. Além disso, Chiattone critica a tendência que 
concebe a Medicina como ciência exclusivamente curativa, destinando-se, assim, 
“recursos excessivos à hospitalização, afastada das medidas profiláticas e fazendo 
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uso de um tipo de atendimento que, despersonalizado, caracteriza-se pela 
desumanização da prática médica”. (p. 15). 

Considera-se o auge do paradigma mecanicista na prática médica a descoberta 
de antibióticos, a partir de 1930. Com esta descoberta, acreditava-se que a 
quimioterapia poderia resolver a maior parte dos problemas de saúde, mas não foi 
isto o que aconteceu. A medicina mostrou-se deficiente em lidar com os problemas 
modernos da saúde humana a partir de seu modelo unicausal, tais como certas 
doenças degenerativas, psiquiátricas e até algumas infecciosas, que apresentavam 
múltipla causalidade. Além disso, a sofisticação tecnológica aumentou os custos da 
oferta dos serviços médicos, dificultando o acesso das populações com baixo poder 
aquisitivo. Estes dois fatores abalaram o paradigma dominante, exigindo mudanças 
na assistência à saúde em nossos dias (QUEIROZ, 1986/2005, p.312). Com 
finalidade de aperfeiçoar o atendimento nos hospitais, procurando a integração de 
todas as extensões do ser humano na assistência à saúde, o Ministério da Saúde 
brasileiro elaborou o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 
(PNHAH). 

A humanização é, na área da saúde, descrita como uma proposta ético-
estético-política: ética porque envolve a atitude de usuários, gestores e profissionais 
de saúde comprometidos e corresponsáveis; estética porque menciona o processo de 
produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas, e política porque 
está ligada à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na 
rede do SUS.  

Durante o ano de 2001, o Ministério da Saúde, para humanizar o atendimento 
hospitalar infantil, fez parcerias com a Fundação Abrinq e o Citibank, para o Projeto 
Biblioteca Viva em Hospitais, que foi desenvolvido como um projeto piloto em cinco 
hospitais (dois em São Paulo e três no Rio de Janeiro). Outro projeto de humanização 
é o Doutores da Alegria, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que 
usa a arte do palhaço para interagir com as crianças, os adolescentes e outros 
públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos e 
ambientes adversos. Foi instituído pelo Ministério da Saúde o Programa Brasileiro 
de Acreditação Hospitalar, que é um método de consenso, racionalização e 
ordenação das Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares e, principalmente, 
de educação permanente dos seus profissionais, voltado para a qualidade da 
assistência em todos os serviços de um hospital.  

O PNHAH tem desenvolvido processos de humanização em vários hospitais 
do Brasil. Entre as iniciativas adotadas, citamos a integração de três áreas -Saúde, 
Educação e Arte. 

Educação Musical no Setor Pediátrico de uma unidade de tratamento 
cardíaco 

Ao falarmos de Educação Musical no setor pediátrico de uma unidade de 
tratamento cardíaco, precisamos compreender que se trata de um ambiente 
desafiador e que, apesar de nossa pesquisa privilegiar a humanização na prática, nem 
todos os hospitais que têm a ala pediátrica proporcionam esse benefício. 

Na unidade em que trabalhamos, percebemos que há uma preocupação com 
os pacientes que se evidencia na decoração das paredes do hall de entrada da ala 
pediátrica ─ que são coloridas e com desenhos infantis ─ nas paredes de vidro dos 
corredores que dão acesso às enfermarias, as quais abrandam ainda mais a frieza que 
é inerente a um ambiente hospitalar e aumentam o calor humano, mostrando que, 
por meio das cores e do olhar ao próximo, podemos transpor as dificuldades daquele 
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cotidiano. O hospital possui também, no mesmo andar, uma brinquedoteca que pode 
ser visitada durante a internação e um miniauditório onde é realizada a maioria das 
oficinas. Além disso, temos a equipe de saúde que se preocupa em observar o 
paciente como um todo e nos passa as informações básicas para que possamos ter 
uma oficina mais direcionada ao bem-estar dos alunos. 

Quando começamos a pensar neste projeto, no conteúdo que seria exposto, 
chegamos à conclusão de que a base pedagógica das nossas oficinas deveria ser a 
simplicidade, com enfoque em aulas temáticas e em atividades com pouca exigência 
musical, o que estimularia os alunos a apreciarem a música pela beleza da arte.   

Notamos que as nossas aulas são extremamente heterogêneas e, na maioria 
delas, não há repetições de alunos. Dada essa característica, percebemos que, em 
nossa pesquisa, teríamos um Ensino Musical Coletivo e utilizaríamos como base de 
recurso pedagógico a oficina musical. 

O Ensino Coletivo é uma importante ferramenta para o processo de 
democratização do ensino musical, contribuindo de forma bastante 
significativa neste processo. A musicalização através do ensino coletivo, 
pode dar acesso a um maior número de pessoas à Educação Musical, 
aumentando a razão professor/aluno por esforço hora/aula ministrada. 
Alguns projetos ligados a essa filosofia de ensino vêm surgindo no país, 
alcançando êxito, tanto na área pedagógica quanto na social. Pode-se 
afirmar que o estudo da música, através do ensino coletivo, veio 
democratizar o acesso do cidadão à formação musical (CRUVINEL, 2003, 
p. 2). 

Ao falarmos de Ensino Musical Coletivo, vimos que uma metodologia 
fundamentada em seu conceito é o da Oficina Musical, que prevê momentos de 
interação e troca de saberes com base em uma horizontalidade na construção do 
saber inacabado.  

Uma vez que nosso trabalho de Oficina Musical Hospitalar toma como base o 
pensamento de Paulo Freire no que diz respeito à dialética/dialogicidade na relação 
educador e educando, em nossas oficinas, o saber escutar é fundamental. Isso ocorre 
desde o instante em que conversamos com a terapeuta para sabermos sobre os 
alunos e os acompanhantes até o término da aula. Trata-se de uma dinâmica 
democrática, participativa e reflexiva que toma como fundamento do processo 
pedagógico a relação teoria-prática, sem exaltar a figura do educador como único 
detentor dos conhecimentos.  

Como defendia Paulo Freire:  

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 
falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles (Freire, 1998, 
p.127). 

As oficinas são realizadas em grupo:  os alunos, os acompanhantes e a equipe 
de saúde estão presentes. Embora tenhamos um direcionamento pedagógico, ele não 
é rígido e imutável; procuramos ouvir o que os participantes conhecem sobre o 
assunto proposto, se querem sugerir alguma coisa ou expor uma ideia, abrindo a 
possibilidade de  que todos atuem no fazer musical. 

O material pedagógico usado nas oficinas é de produção sonora de volume 
relativamente baixo, para que não haja perturbação nos outros andares do prédio. 
Utilizamos o canto, alguns instrumentos de percussão e o violão. 
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Meditando na função social da música e na sua contribuição para o 
desenvolvimento integral do ser humano (KOELLREUTTER, 1997; GAINZA, 1988; 
SEKEFF, 2002), as oficinas procuram mediar encontros lúdicos do paciente 
pediátrico com todas as possibilidades sonoras que a realidade proporciona, 
podendo possibilitar e/ou desencadear processos dialógicos entre este e seu mundo, 
ajudando-o, assim, no enfrentamento da sua internação. 

Logo, a oficina musical nesse ambiente pode basear-se no princípio de que a 
educação é para todos, independentemente da diversidade de cada indivíduo. Ela 
precisa, portanto, se adaptar às situações que lhe são apresentadas, a fim de que a 
oficina seja mais humanizada no que se refere às atividades pedagógicas, ao respeito 
à autonomia dos sujeitos envolvidos, entendendo que a educação é um processo que 
necessita da reciprocidade e que a comunicação deve ser horizontal e da forma mais 
acessível possível.  

As nossas oficinas têm como foco aproveitar o potencial de cada aluno e 
utilizam como propostas pedagógicas aulas temáticas, aulas que introduzam 
elementos da música (melodia, ritmo, timbre, altura, dinâmica e harmonia) e aulas 
que falamos sobre compositores. Apesar dessa preparação para as oficinas, em certas 
situações, o conteúdo programático é secundário, como ocorreu, por exemplo, no dia 
em que tivemos a maioria de mães e bebês presentes. Notamos que as 
acompanhantes estavam mais dispostas a sugerirem as músicas a serem trabalhadas, 
o que confirmou os nossos pilares de democratização, humanização e saber ouvir que 
sustentam nossas oficinas.  

Nossas aulas são escolhidas e discutidas uma semana antes para prepararmos 
o material pedagógico como, por exemplo: um bingo musical. Ainda nesse processo 
de preparação pedagógica, fazemos um plano que tem possibilidades de 
modificações conforme as informações previamente dadas pela equipe de saúde 
sobre as condições físicas e psicológicas dos alunos e das acompanhantes, fator este 
de extrema relevância para a condução prévia da nossa aula. Assim mantemos a 
atividade, apenas diversificamos a abordagem. 

A percepção que se tem, em geral, de uma criança hospitalizada é a de que ela 
necessita de repouso, pois a sua doença a impede de fazer atividades com as quais 
naturalmente se envolveria se estivesse sadia. É importante lembrar que apesar do 
problema de saúde, a criança hospitalizada tem curiosidades, vontades e desejos 
como qualquer criança saudável. 

Devemos olhar a criança hospitalizada como um todo e não apenas do aspecto 
clínico. Mesmo que ela demonstre uma condição especial de saúde, ela deve ser 
estimulada e incentivada a participar do momento pedagógico, respeitando-se as 
indicações da equipe de saúde. 

Tendo como um dos pilares do nosso trabalho a humanização, notamos que 
era importante compor uma música que falasse o nome das pessoas na oficina, a fim 
de afirmar a individualidade de cada um e "quebrar o gelo", o que é normal no 
primeiro instante de uma conversa entre pessoas que nunca se viram. Essa canção é 
executada no início e no término da oficina e torna o nosso ambiente pedagógico 
mais humanizado e afetivo.  

 Nossas atividades buscam a interação, seja por meio do canto, do tocar no 
instrumento musical ou de sugestões de músicas que cabem naquele momento 
específico, procedimento que deixa o ambiente mais propenso para um aprendizado 
musical. Apesar do ensino de música ser terapêutico, no sentido de ser um momento 
descontraído e alegre, queremos esclarecer que não somos musicoterapeutas, não 
temos a preocupação em fazer anamnese, sessões contínuas; somos educadores e as 
nossas oficinas têm somente o aspecto pedagógico musical. 
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Gostaria de relatar como, no ano de 2016, a pesquisa foi tomando uma forma 
de trabalho que chegou a este momento de embasamento teórico.  

Recordo que, na primeira aula, os alunos da graduação em Música da UFRJ 
tinham vários questionamentos e preocupações referentes ao plano pedagógico.  

Alguns deles já eram professores de música e trabalhavam com crianças e 
adolescentes, utilizando muita coordenação motora, um conteúdo programático 
contínuo e baseando as aulas nas dificuldades de aprendizado de cada aluno, usando 
um repertório focado em apresentações para datas festivas escolares, ou seja, não 
tínhamos uma experiência pedagógica em um ambiente hospitalar. 

A cada semestre, tínhamos de duas a três aulas somente para discutirmos 
sobre a Educação Musical Hospitalar. No primeiro semestre, era nítido que o assunto 
era desconhecido para todos, inclusive para mim. Nesses encontros, 
disponibilizamo-nos a trocar repertórios, compor músicas e a aprender uma música 
que fosse referência para o início e o término das aulas. É importante dizer que nos 
preocupamos com um repertório que evitasse falar de morte, tristeza, saudade, 
assuntos que poderiam levar a um momento de pesar. Procuramos um repertório de 
músicas para crianças e adolescentes, sem ter preconceito de gênero e estilo musical. 

Ao irmos pela primeira vez no hospital, era visível a tensão no olhar dos 
estudantes da graduação, pois não sabiam como seria ministrar aulas para aqueles 
alunos, alguns graduandos relataram que se sentiram desconfortáveis não pelas 
crianças e acompanhantes, mas por ser um ambiente hospitalar e estarem 
acostumados a dar aulas a crianças e adolescentes em boas condições de saúde, 
extremamente enérgicos e sem os acompanhantes e a equipe de saúde presentes. 

Constatei que em nenhuma oficina tivemos as mesmas pessoas presentes ─ os 
graduandos, os alunos hospitalizados, as acompanhantes e a equipe médica.  

Uma das coisas que observei num primeiro momento foi que as 
acompanhantes usavam também uma roupa do hospital, assim como os alunos, pois 
elas também ficavam em tempo integral com as crianças e isso nos fez pensar que as 
oficinas deveriam abrangê-las. Notamos que elas teriam também um momento 
diferenciado e humanizado.  Vale ressaltar que, diversas vezes, elas foram de suma 
importância para o desenvolvimento das oficinas, principalmente quando as 
crianças estavam deprimidas e sem vontade de fazer as atividades. 

Vivenciamos, nesse período, sensações e emoções de forma intensa e 
precisamos lidar com elas para poder auxiliar os alunos, da melhor maneira possível, 
para o convívio com a doença e com o ambiente hospitalar. Lembro-me do dia em 
que chegamos ao hospital e havia morrido um bebê, o que, naturalmente, 
desestabilizou o ambiente, pois as outras mães ficaram preocupadas com o que 
poderia ocorrer com os delas.  

Vimos que as oficinas poderiam ser terapêuticas, mas não uma sessão de 
terapia.  Logo, buscamos canções infantis e atividades com instrumentos musicais, 
para que pudéssemos ter, nos primeiros minutos, uma aproximação do universo dos 
alunos. Percebemos que algumas músicas do nosso repertório causavam nos bebês, 
mesmo estando deitados no colo da mãe, reações como acompanhar os sons dos 
instrumentos e das vozes por meio do olhar ou esboçando um sorriso quando ouviam 
canções de que já tinham prévio conhecimento.  

Outra atitude a que devemos ficar atentos é respeitar os horários do hospital:  
alimentação, banho, visitação e medicação; ou seja, se a aula começa às 14:00h, 
devemos chegar, no máximo, com trinta minutos de antecedência para conversarmos 
com a equipe de saúde e obtermos as informações necessárias para o início da 
oficina. 
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Um dos desafios que tivemos foi o preparo psicológico para enfrentar a perda, 
os estresses dos alunos, dos acompanhantes e da equipe médica e compreender que 
são situações corriqueiras nesse ambiente. Confesso que, na teoria, é mais fácil que 
na prática e, ao me deparar com tal situação de perda, vi o quanto precisava me 
preparar psicologicamente para lecionar nesse espaço diferenciado. 

As oficinas, em sua grande maioria, foram ministradas no miniauditório que 
se localiza no mesmo andar, mas tivemos ocasiões em que a terapeuta nos pediu para 
trabalhar com os alunos que estavam deprimidos e isolados dos demais. Nesse caso, 
é importante dizer que o cuidado com a saúde do paciente foi uma das nossas 
preocupações, entrando somente dois educadores no quarto. 

Apesar disso, vejo que a oficina, ao longo desse período, foi tomando a forma 
a que chegamos hoje, com um conteúdo pedagógico simples, aberto para 
modificações e escuta dos envolvidos.  

Acreditamos que o nosso papel de professor musical hospitalar é o de 
restabelecer o vínculo com o mundo externo e conduzir pedagogicamente o 
desenvolvimento psíquico e cognitivo dessas crianças e adolescentes.  

Nossa pesquisa por ser um estudo de caso, ainda está na fase coleta e depois 
analisaremos os dados através do Método de Triangulação. 

Almejamos ao final deste trabalho, darmos um norte aos futuros professores 
de música que queiram trabalhar neste ambiente diferenciado. 
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