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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo desenvolver novas metodologias de ensino de música com
aluno(a)s das Classes Hospitalares da Rede Municipal de Ensino de Salvador, e é parte do
processo de aprimoramento das minhas práticas de ensino de música nessa rede de ensino. O
estudo é de natureza qualitativa descritiva. Assim, foi elaborada uma proposta de ensino de
música com enfoque nas temáticas das tradições culturais do Nordeste brasileiro, voltada para
aluno(a)s submetido(a)s a Terapia Substitutiva Renal e Oncologia nas enfermarias do Hospital
Geral Roberto Santos e Hospital Martagão Gesteira, em Salvador. O produto deste estudo
expressa-se na proposição de metodologias de ensino de música e reflexões sobre as práticas
para a atuação docente em contextos hospitalares. A partir da experiência desenvolvida,
observou-se o envolvimento e motivação das crianças nas aulas de música, de forma que
demonstra a importância da cultura popular com foco nas tradições culturais do(a)s próprio(a)s
aluno(a)s, a partir das suas memórias, crenças, hábitos, valores, comportamentos, músicas,
danças e outras manifestações. Espera-se que este trabalho possa contribuir para novas
discussões e aprofundamento nos estudos sobre educação musical em contexto hospitalar e que,
dessa forma, possa colaborar com a formação dos profissionais dessa área, assegurando, assim,
a qualidade do ensino e o direito à educação e à arte, determinados pela Constituição Federal.
Palavras-chave: Educação musical. Classe hospitalar. Tradições culturais.
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ABSTRACT

This work aims to develop new methodologies for teaching music in Hospital Classes and it is
part of the process of improving my music teaching practices in Salvador public education
system. The study has a descriptive qualitative nature. A proposal for teaching music was made
focused on Brazilian Northeast’s Cultural Traditions, with students undergoing Renal
Replacement Therapy and Oncology in the wards of Hospital Geral Roberto Santos and
Hospital Martagão Gesteira in Salvador/Bahia. This study results in a methodologie proposal
for teaching music and a systematization of practices with a refletion about teaching in hospital
contexts The experience developed with this research enable to observe the children’s
involvement and motivation in music classes what demonstrates the importance of popular
culture, from their memories, beliefs, habits, values, behaviors, music, dances and others. This
work can contribute to new discussions and further studies on music education in the hospital
context and also can collaborate with the training of professionals in this area, thus ensuring the
quality of teaching and strengthens education and cultural rights determined by the Federal
Constitution.
Keywords: Music education. Hospital class. Cultural traditions.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar nuevas metodologías para la enseñanza de la
música con estudiantes de las clases hospitalarias e integra mis prácticas de enseñanza musical
en el sistema público de educación de Salvador/Bahia, Brasil.
El estudio es de carácter descriptivo cualitativo. Así, se hizo una propuesta para la enseñanza
de la música con un enfoque en las Tradiciones Culturales del Nordeste de Brasil, dirigida a
estudiantes en Terapia de Reemplazo Renal y Oncología en las salas del Hospital Geral Roberto
Santos y Hospital Martagão Gesteira, en Salvador. El producto de este estudio se expresa en la
propuesta de metodologías para la enseñanza de la música y reflexiones sobre prácticas para la
docencia en contextos hospitalarios. A partir de la experiencia desarrollada, se observó la
participación y motivación de los niños en las clases de música, de manera que demuestra la
importancia de la cultura popular con un enfoque en las tradiciones culturales del estudiante
(s), de sus recuerdos, creencias, hábitos, valores, comportamientos, música, bailes y otros. Se
espera que este trabajo pueda contribuir a nuevas discusiones y futuros estudios sobre la
educación musical en el contexto hospitalario y que, de esta manera, pueda colaborar con la
formación de profesionales en esta área, asegurando así la calidad de la enseñanza y el derecho
a la educación. y el art, determinado por la Constitución Federal.
Palabras-clave: Educación musical. Clase Hospitalaria. Tradiciones culturales
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1 INTRODUÇÃO
Não há transição que não implique um ponto de partida,
um processo e um ponto de chegada. Todo amanhã se
cria num ontem, através de um hoje. De modo que o
nosso futuro se baseia no passado e se corporifica no
presente. Temos de saber o que fomos e o que somos,
para sabermos o que seremos.
Paulo Freire

Ainda é motivo de surpresa quando ando pelos corredores ou dentro do elevador de um
hospital, vestida em um jaleco, carregando um violão ou um ukulele1 e uma sacola pendurada
no ombro com pequenos instrumentos de percussão. As reações da maioria das pessoas ainda
são de muita curiosidade ou até mesmo de alegria, como foi o caso de uma senhora, paciente
de um dos hospitais, que gritou certa vez: “Oba! Hoje vai ter música?”, na expectativa de que
seria este o motivo da minha presença no hospital. Outra reação muito comum é o
questionamento se sou musicoterapeuta. É comum ter de explicar, em cada abordagem desse
tipo, que sou professora e que estou ali no hospital para dar aula de música na Pediatria.
Confesso, porém, que não me incomoda explicar a minha função no hospital, e faço isso com
certo orgulho, pois, trata-se de um trabalho que proporciona inclusão educacional em um
ambiente normalmente marcado pela dor, por incertezas e expectativas de um retorno à
convivência social mais próximas dos familiares, dos amigos, dos colegas da própria escola
regular.
O objetivo aqui, portanto, é descrever essas minhas práticas de ensino de música
desenvolvidas no contexto hospitalar, que normalmente chamam a atenção das pessoas que
desconhecem esse trabalho vinculado a uma rede pública de educação. Assim, começo
destacando que a minha rotina diária não ocorre em uma escola regular: situa-se nas classes
hospitalares da Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, vinculada à Rede
Municipal de Educação de Salvador. Os meus alunos encontram-se em tratamento de saúde, o
que faz o meu dia a dia ser distinto de outros contextos educacionais. Nesses espaços, devo ir
vestida adequadamente, ter determinados cuidados com a higienização do meu material de
trabalho a cada troca de leito, lidar com alunos de diferentes enfermidades e suas limitações, o
que me leva a uma reflexão diária sobre as atividades possíveis ou mais adequadas de serem
desenvolvidas com os alunos naquele ambiente.

1

Ukulele, Ukulelê ou Uke é um instrumento de corda de origem hawaiana. (O UKULELE...,

2012).
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Nos últimos anos, visando cumprir o que determina a legislação educacional brasileira
acerca do ensino de música nas escolas de Educação Básica, alguns desafios relacionados à
implementação da educação musical surgiram nos mais diversos espaços educativos. No
contexto das classes hospitalares, estes desafios ficaram evidentes devido às limitações dos
alunos, que se encontram em hospitais, casas de apoio, casas lar e residências. Ademais, este é
um campo de atuação do professor de música relativamente novo, se considerarmos que são
restritas as experiências de ensino de música, oferecidas nessa modalidade educacional,
vinculadas a redes municipais de educação.
Vale ressaltar que, atualmente, Salvador é o único município do Brasil que possui uma
escola hospitalar, regulamentada de acordo com a legislação brasileira, vinculada a uma rede
pública de ensino, distinguindo-se de municípios que implementaram as propostas de classes
hospitalares em formatos de programas e projetos. É, também, a pioneira no ensino de música
nessa modalidade educacional, em face da proposta de escolarização com quadro de docentes
efetivos dessa rede de ensino desde 2008. Nesse contexto de experiência profissional, os
professores de música das classes hospitalares têm desenvolvido, a partir de estudos, debates e
reflexões em momentos de planejamento coletivo, o aprimoramento de suas práticas, com a
proposição de metodologias aplicáveis nesses contextos. Além disso, as diferentes
enfermidades constroem as distintas limitações dos alunos, e a cada dia surgem desafios para
os docentes que atuam nesse ambiente. Um desses desafios emerge da busca por adaptação de
recursos pedagógicos, de acordo com o local e as condições de saúde dos alunos.
Além de ser professora, também tenho experiência como coordenadora da área de Arte
na Gestão da Secretaria Municipal da Educação (SMED) 2 , e como gestora de projetos
socioculturais, organizando festivais e eventos multiculturais em Salvador. Em 2016, optei por
atuar na Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, movida pelo desejo de
experimentar espaços diversos de atuação docente, de forma que pudesse interagir com
estudantes com diferentes patologias e outras limitações provocadas pelo adoecimento. Nos
hospitais, pude observar que a diversidade cultural das crianças e adolescentes é muito grande.
Os alunos, oriundos de várias regiões da Bahia, são detentores de um saber próprio de suas

2

Ingressei na Rede Municipal de Salvador através do Curso/Concurso de 1999, atuei em escolas regulares, e em
2002 fui convidada a atuar como técnica da Secretaria de Educação. Posteriormente, assumi a coordenação de
Arte, sendo responsável pela formação de professores e acompanhamento de projetos em diversos espaços da Rede
Municipal de Ensino. Dentre esses projetos, coordenei a elaboração dos Marcos de Aprendizagem de Arte,
desenvolvi oficinas de musicalização para os professores da Classe Hospitalar e, em 2012, em face da minha
experiência na área de cultura, fui a responsável por acompanhar o programa Mais Cultura nas Escolas – uma ação
conjunta com Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Cultura (MINC) –, que tinha como objetivo
incentivar o diálogo entre as linguagens artísticas e a diversidade cultural do país.
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regiões, hábitos e costumes que fazem referência às suas culturas e tradições e que não devem
ser esquecidas, ou seja, devem ser aproveitadas como instrumentos de aprendizagem e aporte
para novos conhecimentos.
Na perspectiva de Jean Claude Forquin (1993, p. 24), existe uma relação íntima e
orgânica entre educação e cultura. Há sempre a comunicação, a transmissão, a aquisição de
conhecimentos: crenças, competências, hábitos e valores que constituem o seu conteúdo.
Assim, a ideia de “[...] educar, ensinar, é colocar alguém em presença de certos elementos de
cultura a fim de que este alguém deles se nutra, os incorpore à sua substância e construa sua
identidade intelectual e pessoal em função deles [...]”.
Considerando as variadas formas de pensar o conceito de cultura popular, Abreu (2003,
p. 83) salienta:
Para uns, a cultura popular equivale ao folclore, entendido como o conjunto
das tradições culturais de um país ou região; para outros, inversamente, o
popular desapareceu na irresistível pressão da cultura de massa (sempre
associada à expansão do rádio, televisão e cinema) e não é mais possível saber
o que é originalmente ou essencialmente do povo e dos setores populares.

Dessa forma, para fins deste estudo, recorreu-se à concepção de cultura popular
fundamentada na ideia de manifestações culturais regionais expressas na oralidade nordestina.
Portanto, o conceito de Tradições Culturais do Nordeste ganha centralidade nas reflexões das
práticas aplicadas nas aulas de música em leitos hospitalares de Salvador.
Conforme Cascudo (2006, p. 27), “[...] entende-se por tradição, traditio, tradere,
entregar, transmitir, passar adiante, o processo divulgativo do conhecimento popular ágrafo”.
O autor considera que a Literatura Oral brasileira é composta dos elementos trazidos das três
raças – indígenas, portugueses e africanos –, para a memória e uso do povo atual, e que as
tradições mantêm vivas as manifestações populares provenientes dos conhecimentos passados
através da literatura oral.
As tradições culturais se referem a uma herança cultural e nos conduz a pensar em
crenças, práticas, valores, hábitos, rituais que quando inseridos no contexto escolar trazem à
memória, saberes, maneiras de pensar e de viver. Portanto, essas heranças culturais impactaram
diretamente no sentimento de pertencimento e de identidade dos alunos, ressignificando e
desmistificando os equívocos dos conhecimentos herdados através dos tempos, de forma
descolonizada e imoderada. Ao compreender que a valorização da memória cultural e suas
tradições exercem significativa importância no processo de ensino e aprendizagem, definiu-se
a pergunta que conduziu o presente estudo:
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Como se desenvolvem as práticas de novas metodologias de ensino com enfoque nas
tradições culturais do Nordeste com alunos submetidos à Terapia Substitutiva Renal e
Oncologia, no contexto das classes hospitalares da Rede Municipal de Ensino de Salvador?
Elenquei três objetivos específicos, como forma de orientar o percurso metodológico
deste trabalho, a saber: (a) caracterizar as classes hospitalares em seus elementos conceituais e
normativos; (b) descrever as práticas de ensino de música em hospitais com enfoque nas
tradições culturais da Região Nordeste; (c) identificar caminhos metodológicos para o ensino
de música em classes hospitalares.
A proposta pedagógica descrita neste trabalho assenta-se nas tradições culturais do
Nordeste, compreendida como elemento motivador para a inserção da música no currículo
escolar em hospitais, com a perspectiva de que sejam relevantes nos processos de aprendizagem
das crianças que se encontram nesse contexto e que demandam estratégias diversas para
efetivação de uma educação inclusiva. Trata-se de uma proposta de aprimoramento das minhas
práticas de ensino, bem como a proposição de novas metodologias que envolvem o ensino de
música em classes hospitalares.
A metodologia que compreende este estudo é de natureza qualitativa descritiva. O
trabalho foi conduzido em duas etapas, sendo a primeira voltada para os estudos teóricos sobre
o ensino de música em classes hospitalares, considerando aspectos conceituas e o regramento
da política no sistema brasileiro de educação; e a segunda, voltada à elaboração e execução da
proposta de intervenção, a partir das demandas que surgiram na minha prática, na condição de
docente da área de música que atua nesta modalidade educacional.
Com relação à segunda etapa, que corresponde à minha inserção no campo empírico,
foram feitas observações dos ambientes onde ocorrem a interação aluno-professor. O
conhecimento da dinâmica dos espaços e o entendimento, ainda que elementar, sobre as
patologias e tratamentos de saúde, no qual o aluno(a) é submetido(a), foram fundamentais para
a reelaboração do planejamento das aulas e, principalmente, para a elaboração das atividades.
Certamente, algumas informações já faziam parte da minha rotina, todavia, com a definição
deste estudo, as minhas práticas de planejamento e aula foram reconduzidas para atender aos
objetivos desta proposta de intervenção e pesquisa no Mestrado Profissional em Artes, na
Universidade Federal da Bahia.
Portanto, foram criadas atividades de ensino que abordaram temáticas das Tradições
Culturais do Nordeste brasileiro, de forma que estas atividades, à medida que iam sendo
desenvolvidas, eram também descritas. Apresento neste trabalho, seis atividades temáticas que
foram consideradas relevantes a partir das respostas dos alunos observadas durante a minha
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atuação nas classes hospitalares. O resultado deste estudo se expressa na produção de atividades
de ensino de música, e nas reflexões sobre as práticas para a atuação docente em contextos
hospitalares.
O presente estudo demonstra que metodologias do ensino de música, ligadas ao universo
cultural dos alunos, proporcionam melhores respostas e interação dos mesmos nas atividades
docentes. Observei, através deste tema, a motivação das crianças para as atividades das aulas
de música, o que aponta para a importância da cultura popular como ferramenta pedagógica
para realimentar as realidades, o pertencimento e a ancestralidade, usando, como principal
condutor das atividades, as tradições culturais no ensino de música em classes hospitalares
Este trabalho se apresenta em quatro seções. Na primeira, discuto sobre algumas
concepções de classe hospitalar no contexto brasileiro, considerando aspectos conceituais e
normativos. Na sequência, apresento os estudos mais relevantes sobre ensino de música nesta
modalidade, apontando a concepção desse ensino. Na terceira seção, é contextualizado o lócus
de estudo, apresentando as especificidades da classe hospitalar da Rede Municipal de Ensino
de Salvador. Na quinta seção, abordo, efetivamente, minhas práticas de professora de música
circunscritas nos leitos da Diálise Infantil do Hospital Geral Roberto Santos e da Oncologia do
Hospital Martagão Gesteira, seguidas das Considerações finais.
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2 CONCEPÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR EM AMBIENTE HOSPITALAR

As concepções acerca das práticas pedagógicas em ambiente hospitalar se configuram
em diferentes abordagens, ora inspiradas nas políticas de humanização, caracterizadas por uma
pedagogia própria do ambiente hospitalar, ora como forma de garantir o direito à educação,
prevista na legislação educacional brasileira, tendo como enfoque o cumprimento do currículo
escolar. A seguir, discuto alguns aspectos conceituais e históricos acerca desta modalidade
educacional no Brasil.
2.1 Aspectos históricos e conceituais
A classe hospitalar 3 é o atendimento pedagógico educacional que visa assegurar o
direito fundamental à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos impossibilitados de
frequentar a escola regular, em decorrência de situações de adoecimento permanente ou
temporário.
No Brasil, apesar de alguns pesquisadores considerarem que os primeiros atendimentos
hospitalares ocorreram em São Paulo, na década de 1930, Eneida Simões Fonseca (1999) afirma
que as classes hospitalares têm como marco o início das suas atividades em 1950, no Hospital
Municipal Menino Jesus (hospital público infantil) no Rio de Janeiro, que se encontra em
funcionamento até os dias atuais.
Desde então, a classe hospitalar se configurou como um ramo da educação essencial
para a criança e adolescente hospitalizados, porque proporciona uma recuperação mais aliviada
por meio de atividades lúdicas, pedagógicas e recreativas, além de contemplar a necessidade
educativa do aluno que se encontra em tratamento de saúde.
No entanto, o trabalho pedagógico em hospitais pode ser compreendido por meio de
diferentes olhares que procuram entender e explicar um modelo mais adequado para essa
modalidade educacional.

3

[...] “A Classe Hospitalar tem seu início em 1935, quando Henri Sellier inaugura a primeira escola para crianças
inadaptadas, nos arredores de Paris. Seu exemplo foi seguido na Alemanha, em toda a França, na Europa e nos
Estados Unidos, com o objetivo de suprir as dificuldades escolares de crianças tuberculosas”. (ESTEVES, 2012,
p. 2)
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Segundo Fontes (2006), a discussão começa entre duas correntes teóricas. A primeira
delas defende a presença de professores em hospital, para que ocorra a escolarização das
crianças e jovens internados, seguindo os moldes da escola regular, com a finalidade de
contribuir para a diminuição do fracasso escolar e dos altos índices de evasão e repetência.
Nesta concepção, o lúdico é acionado como forma de comunicação, procurando fazer com que
a criança esqueça por alguns instantes o ambiente no qual se encontra, focando nos processos
de ensino e aprendizagem do currículo escolar. Já a segunda corrente, sugere uma pedagogia
própria para esse conceito e é embasada na Teoria da Emoção, do médico francês Henri Wallon
(1879-1962). Nela, trabalha-se, ainda que de forma lúdica, a hospitalização como um campo de
conhecimento a ser explorado, desmistificando e ressignificando o ambiente hospitalar, suas
práticas e rotinas (FONTES, 2006).
No entanto, tais correntes de pensamento, em princípio, com suas especificidades,
integram-se à pedagogia hospitalar, mas não a substitui. Fontes (2006) afirma que a Pedagogia
Hospitalar parece ser mais abrangente, pois inclui a escolarização da criança e do adolescente
hospitalizado. Nesse sentido, incorpora-se dentro de uma nova dinâmica educativa para que estes
pacientes tenham acesso a novos conhecimentos, contribuindo, tanto para o desenvolvimento
escolar, quanto para o entendimento de sua doença e a recuperação de sua saúde.
Matos e Mugiatti (2009) defendem a Pedagogia Hospitalar como uma ação
multi/inter/transdisciplinar e não pode ser identificada como simples transmissão de
conhecimentos formalizados. Afirmam ainda, que esta modalidade “[...] é um suporte psico
sociopedagógico dos mais importantes porque não isola o escolar na condição pura de doente,
mas, sim, o mantém integrado em suas atividades da escola e da família e apoiado
pedagogicamente na sua condição de doente” (MATOS; MUGIATTI, 2009, p. 47).
Entendendo a Pedagogia Hospitalar como um suporte psicossociopedagógico, é
importante que as ações pedagógicas sejam flexíveis e vigilantes ao quadro clínico dos alunos,
ou seja, o profissional que atua nesta área precisa ser sensível e atento às demandas individuais
de cada aluno, e a partir desse olhar planejar suas aulas.
Seguindo o pensamento das autoras referidas, Rodrigues (2012) defende que a educação
deve olhar a criança como um todo, conhecendo o seu contexto e não apenas o educando, pois
o meio onde a criança está inserida pode influenciar no seu processo de aprendizagem. Para
isto, o profissional dessa área precisa ter uma visão humanística, que vá além de teorias
preestabelecidas, e priorizar o emocional como fator de grande relevância para a sociabilidade,
a interação e a aprendizagem no ambiente hospitalar.
Dessa forma, constata-se que para a pedagogia hospitalar, o professor não deve ser um
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mero passador de instruções; ele precisa, em verdade, ter a certeza dos seus objetivos dentro de
uma classe hospitalar, ações que vão além da escolarização.
Por outro lado, Eneida Fonseca (2015) defende que a expressão “pedagogia hospitalar”
sugerida por Matos e Mugiatti (2001), confunde “[...] a atuação do professor com propostas
de humanização da assistência hospitalar (terapêuticas, artísticas e de educação para a
saúde, dentre outras), negligenciando o direito de escolaridade da criança doente” (FONSECA,
E. S., 2015, p. 14). Sendo assim, ela propõe o uso da expressão “atendimento escolar hospitalar”
ou “escola hospitalar”.
Na perspectiva de Fonseca (2008), a peculiaridade da educação hospitalar é assegurar a
manutenção dos vínculos escolares, de devolver à criança a sua escola de origem sem maiores
prejuízos pelo afastamento temporário. Para a autora, a prática diária no ambiente hospitalar
tem evidenciado que esta modalidade é um importante instrumento contra a exclusão escolar
da criança doente, que pode ocorrer por diversos motivos, podendo ser eles físicos, mentais ou
pelo afastamento da escola regular por causa das frequentes internações, além de melhoras no
quadro clínico. Todavia, há também o entendimento de que a prática do professor no ambiente
hospitalar, além de ajudar na reintegração à sua escola de origem, ameniza a dor e a ansiedade
da criança que se encontra internada (FONSECA, 2008; RODRIGUES, 2012).
Do ponto de vista de Fonseca (2008), a escola hospitalar não está no hospital para
humanizar o aluno, ela tem o papel de atender às necessidades pedagógico-educacionais dos
alunos hospitalizados. Diante disso, é necessário entender que a humanização hospitalar
implica toda uma mobilização política e administrativa da saúde e tem o objetivo de aprimorar
o contato humano, de forma acolhedora entre os profissionais de saúde e o paciente. Já a Escola
Hospitalar, embora pareça uma ação de humanização do hospital, a sua vinculação
administrativa tem o foco na área da educação e não na saúde do aluno.
Ainda segundo Fonseca (2008), não deve ser esquecido que o aluno é primeiramente
um cidadão de direito e é dever dos profissionais desse contexto, sejam eles da área de Saúde
ou Educação, cumprir com a promoção da cidadania que é essencial à proposta de humanização
da assistência hospitalar. Nesse sentido, é enfática ao dizer:
[...] cabe ao hospital o exercício de interlocução entre os seus serviços, como
preconiza a proposta de humanização da assistência hospitalar, para que,
individualmente e em conjunto, considerem, avaliem e racionalizem suas
atuações de modo a humanizar o ambiente hospitalar e o que nele acontece. E
a escola no hospital, sem dúvida, estará lá e dará sua contribuição como
parceira em prol desse mesmo objetivo. Para o professor, o indivíduo
hospitalizado é aluno. Para o médico é paciente. (FONSECA, 2008, p. 26).
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É importante salientar que nem sempre é possível desprender o objetivo da escola das
demandas dos hospitais. O próprio ambiente hospitalar e o quadro clínico dos alunos
impulsionam para que o professor assuma atitudes que se fundem com as práticas de
humanização hospitalar.
De acordo com Zaias e Paula (2010, p. 225), algumas condições são imprescindíveis
para que ocorra um trabalho que atenda às necessidades da criança ou adolescente, desde o
primeiro contato do professor com esse aluno, de forma que se sintam livres e incluídos na
proposta pedagógica. É fundamental que no primeiro momento com o aluno e seu
acompanhante se tenha sensibilidade, a conversa inicial é muito importante para escutar o
aluno, o tipo de enfermidade, a sua relação com a outra escola, suas expectativas, seu local de
origem e explicar sobre a escola no hospital e seus objetivos. A partir daí, o professor planeja
as suas aulas de acordo com a realidade de cada aluno.
Considero que uma das grandes dificuldades de se alcançar uma pedagogia hospitalar
de qualidade, ainda, é o perfil do professor, que não consegue sair dos moldes de uma educação
tradicional, pois os valores, a percepção, e até dogmas religiosos, estão enraizados nas
formações reducionistas e conservadoras. Dessa forma, o educador não consegue transgredir e
enxergar o potencial dessa modalidade de educação como transformadora e inclusiva para além
da escolarização voltada para o bem-estar da criança ou adolescente, colaborando, assim, para
uma recuperação mais rápida da saúde do aluno enfermo.
Voltando ao pensamento de Matos e Mugiatti (2009), apreende-se que as práticas
pedagógicas em classes hospitalares não podem esbarrar em fronteiras tradicionais e que as
percepções de condutas e ações enraizadas em formações reducionistas são responsáveis por
muitas das dificuldades para o desenvolvimento da educação nesse contexto. De acordo com
as autoras, “[...] a visão do educador, nesse contexto, deve abranger uma perspectiva
integradora, uma concepção de prática pedagógica que visualize o conceito integral de
educação, que promova o aperfeiçoamento humano” (p. 117). Dessa forma, é preciso considerar
que as escolas hospitalares possuem uma dinâmica própria, e o professor que atua nesses
espaços deve trazer uma ação que promova o diálogo entre a educação e a saúde, já que ambas
ocupam o mesmo espaço temporal e são duas necessidades essenciais da criança e do
adolescente.
Tanto a ruptura do tratamento quanto a evasão escolar, muitas vezes definitiva, causam
grandes prejuízos para a vida futura desses alunos enfermos. Assim, mesmo sendo uma relação
temporal conflituosa, é preciso achar um equilíbrio entre a educação e a saúde, já que ambas
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são direitos fundamentais de qualquer cidadão brasileiro e é dever da sociedade buscar
alternativas para suprir essas demandas diferenciadas.
É imperativo que a Escola Hospitalar se preocupe com o retorno da criança ou
adolescente para uma vida extra-hospital. É evidente que a manutenção da rotina da escola
auxilia o reencontro com a vida fora do hospital. Diante disso, é importante garantir a
continuidade da sua identidade social e cultural, mesmo quando o aluno se encontra
hospitalizado.
A seguir, apresento uma abordagem sobre os marcos normativos da educação escolar
em ambiente hospitalar no Brasil.
2.2 Marcos normativos da classe hospitalar
No intuito de compreender como se situam as práticas docentes em música, em classes
hospitalares, descrevo, a seguir, alguns marcos legais que determinam a criação das classes
hospitalares, ao mesmo tempo em que aponto as perspectivas da política educacional brasileira
acerca dessa modalidade educacional.
2.3 Legislação educacional e documentos orientadores
A partir do que estabelece a lei maior que rege o Brasil, a Constituição Federal de 1988
(BRASIL, 1988), mais precisamente no Título VIII – Da Ordem Social, Capitulo III – Da
Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Artigo 205, determina que o direito à educação é
de todos e para todos sob quaisquer circunstâncias:
[...] 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.

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, garantindo a todos o direito
à educação, na década de 1990 foram criadas algumas leis, com o objetivo de regulamentar suas
bases e a maneira de como essa educação deveria ser feita.
Em 1990 foi aprovada a Lei n° 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
Adolescente (ECA) e retrata vários princípios, defendendo a infância e a juventude no que diz
respeito aos direitos fundamentais. Estabelece, em seus artigos 3º e 4º, o apoio irrestrito a qualquer
iniciativa em favor da criança/adolescente. Dessa forma, foi definido em seu Artigo 3º:
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A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei,
assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990)

Assim, a educação é um direito fundamental social, indispensável, obrigatório e é dever
do Estado ofertá-lo a todos os cidadãos, indiscriminadamente.
Nesta perspectiva, o Art. 4º do ECA, detalha sobre estes direitos, ao determinar que “é
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária”. (BRASIL, 1990)
Além disso, O Estatuto da Criança e Adolescente reforça os dispositivos legais
supracitados na Constituição Federal, ao determinar em seu Art. 55 que “[...] os pais ou
responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”
(BRASIL, 1990).
Enfim, o ECA define que menores possam exercer a cidadania plena. O direito à vida,
saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura,
esporte, lazer, profissionalização e proteção no trabalho.
Nessa mesma década, documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos
(1990) e a Declaração de Salamanca (1994), passaram a influenciar a formulação das políticas
públicas da educação inclusiva.
Em 1994, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial, que orientou o
processo de “integração instrucional” e condicionou o acesso às classes comuns do ensino
regular àqueles estudantes que “[...] possuem condições de acompanhar e desenvolver as
atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos
normais” (MEC/SEESP, 1994, p. 19).
Apesar das Classes Hospitalares existirem há muitos anos, estas só foram reconhecidas
oficialmente neste mesmo ano, através das Políticas de Educação Especial do Ministério da
Educação (MEC) de forma conceitual como “Ambiente hospitalar que possibilita o
atendimento educacional de crianças e jovens internados que necessitam de educação especial
e que estejam em tratamento hospitalar” (BRASIL, 1994).
Conforme salienta Rodrigues (2012),
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[...] com o intuito de minimizar as consequências do afastamento escolar, em
1995, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) lançou uma política pública
de atendimento educacional das crianças e dos adolescentes nos hospitais,
criando o sérvio chamado de Classes Hospitalares, por meio da publicação da
Política Nacional de Educação Especial. (MEC/SEESP, 1994)

Posteriormente, a Resolução nº 41, de 1995 do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança (CONANDA), que trata especificamente os Direitos das crianças e dos adolescentes
hospitalizados, em seu Art. 9º define que as crianças e adolescentes têm o “[...] direito de
desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento
do curriculum escolar durante sua permanência hospitalar” (BRASIL, 1995). Após as
definições desta Resolução, segundo Nader (2014, p. 8), “[...] a educação hospitalar surge no
plano nacional, visando definir e solidificar políticas públicas voltadas à educação e à saúde
como direito de todos”.
Em consonância com a Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), nº 9.394/1996, incluem-se alunos com necessidades educacionais especiais além
daqueles que estão impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que
implique internação hospitalar ou atendimento ambulatorial de acordo com o seu Art58,
parágrafo 2º que determina: “O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou
serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular” (BRASIL, 1996).
Zaias e Paula (2010) afirmam que a
[...] Resolução do Conselho Nacional da Educação (BRASIL, 2001) instituiu
as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Assim,
reapareceu a preocupação com as “Classes Hospitalares e Atendimento
Domiciliar” de maneira mais sistemática. Em seu artigo 13, a referida
resolução destacou a necessidade da ação integrada entre a escola e os
sistemas de saúde para a continuidade da aprendizagem, fato que contribui
para o retorno da criança/adolescente e reintegração às escolas regulares, após
receberem alta da internação (ZAIAS; PAULA, 2010, p. 224).

Essa resolução determina que se desenvolva um currículo flexibilizado com crianças,
jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu posterior acesso
à escola regular (BRASIL, 2001). Desse modo, essa resolução define bases legais para a
institucionalização das classes hospitalares no âmbito público.
Em 2002, a Pedagogia Hospitalar foi regulamentada pelo MEC através do documento
“Classes Hospitalares e Atendimento Pedagógico e Domiciliar: estratégias e orientações”. De
acordo com esse documento, as Classes Hospitalares devem assegurar ao aluno o direito de
estudar, realizando ações educativas que objetivam garantir o vínculo dos alunos com a escola
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sem perder de vista o direito à saúde, que deve ser garantido conforme determina a Constituição
Federal. No referido documento, verifica-se que
[...] o funcionamento das Classes Hospitalares e Domiciliares acontecem a
partir de uma parceria entre o Sistema de Educação e o Sistema de Saúde,
onde [...] compete às Secretarias de Educação, atender à solicitação dos
hospitais para o serviço de atendimento pedagógico hospitalar e domiciliar, a
contratação e capacitação dos professores, a provisão de recursos financeiros
e materiais para os referidos atendimentos (BRASIL, 2002).

Posteriormente, em 2009, foi editada a Resolução nº 4, que instituiu as “Diretrizes
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, na
modalidade Especial” (BRASIL 2009). Em seu artigo 6°, a Resolução dispõe que “[...] em caso
de atendimento Educacional em ambiente Hospitalar ou domiciliar, será ofertada aos alunos,
pelo respectivo sistema de ensino, a Educação Especial de forma complementar ou
suplementar”.
Mas, de acordo com Fonseca (2020), nesta Resolução não fica claro se o atendimento
educacional se refere a qualquer aluno doente ou apenas àqueles com deficiência, definidos como
a população de Educação Especial. Dessa forma, segundo a autora, no contexto atual, “[...] o
atendimento escolar da clientela doente encontra-se em suspenso no que se refere à sua referência
nos documentos ministeriais, o que é extremamente lamentável”(FONSECA, 2020, p. 6).
Mais recentemente, em 2018, o Governo Federal sancionou a Lei 13.716/2018, a qual
garante que alunos da Educação Básica que estejam internados por tempo prolongado para
tratamento de saúde, seja no hospital ou em casa, deverão receber atendimento educacional.
Em 2019, com a mudança dos gestores do âmbito Federal, houve uma reformulação das
secretarias do Ministério da Educação e foram criadas novas diretorias. No entanto, na página
do MEC não há detalhes sobre essas e nem sobre os profissionais responsáveis por elas. Dessa
forma, não temos clareza, de fato, onde se encontra, considerando as formulações atuais, o
atendimento escolar ao doente (FONSECA, 2020).
Diante disso, podemos concluir que há pouca efetividade das políticas públicas e
legislação mais detalhada que garanta o acesso de crianças e adolescente doentes à educação
básica obrigatória, como Constituição Federal e a LDB determinam. Sobre esses aspectos,
Fonseca (2020, p. 7) afirma:
Se os documentos oficiais específicos não foram observados como
determinantes de que o direito de escolaridade também diz respeito à clientela
doente e, hoje, não são considerados vigentes, temos que tomar como base o
que consta na legislação geral de Educação (BRASIL, 1996) e na Constituição
Federal (BRASIL, 1988) do Brasil.
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Nader (2014) fez uma análise mais ampla sobre as políticas educacionais para classes
hospitalares, e aponta críticas ao formato que vem sendo implementado hoje. Segundo a autora,
os atuais problemas que tangem a educação hospitalar vão contra aos princípios da
universalização e da igualdade proclamados pela Constituição Federal.
Dentre os aspectos apontados pela autora, destaco alguns pontos pertinentes para
reflexão. De acordo com Nader (2014 p. 10-11), o serviço não chega a todos os estados, cidades
e nem a todos os hospitais do país. Além disso, os textos legislativos não contemplam os alunos
da rede particular de ensino, violando o preceito constitucional da igualdade. Em relação às
aulas ministradas, a autora afirma que, muitas vezes, o ensino é oferecido sem exigências
pedagógicas, priorizando as atividades lúdicas em detrimento do conteúdo didático: o que
subestima e desestimula o aluno. Além disso, em inúmeros hospitais do país, essas aulas são
atribuídas a estagiários e voluntários, sem a participação ativa do Estado através das Secretarias
de Educação, o que implica na ausência de profissionais habilitados. A autora chama atenção,
ainda: para a ausência de recursos e mecanismos necessários à efetivação do atendimento
educacional hospitalar pelo poder público; para a precariedade dos dados qualitativos e de
políticas públicas voltadas para o atendimento hospitalar; e para o desconhecimento da
existência do direito ao atendimento hospitalar ou domiciliar, até mesmo pelas instituições
incumbidas de fiscalizar o ensino ofertado pelo Estado.
Com relação às limitações desse tipo de atendimento educacional no contexto brasileiro,
seja do ponto de vista da sua abrangência no território nacional ou do ponto de vista das
metodologias adotadas, a literatura tem apontado alguns dados que contribuem para a
compreensão dessa modalidade educacional. Na perspectiva de Fonseca (2020), apesar do
entendimento sobre a importância da educação para o aluno doente, “[...] essa modalidade de
ensino não é disseminada. Assim, sua oferta é bastante restrita no contexto dos ambientes
hospitalares e domiciliares brasileiros”. (FONSECA, 2020). A pesquisa desenvolvida por
Araújo (2017) aponta que o Brasil conta com “5158 hospitais com leitos pediátricos e em
apenas 148 hospitais foram encontradas políticas públicas, programas ou projetos para prover
o atendimento escolar em ambiente hospitalar, o que representa apenas 2,8% do total dos
hospitais do país” (ARAÚJO, 2017, p. 152). Dessa forma, é possível concluir que o quantitativo
de atendimento educacional oferecido em hospitais é insuficiente para suprir a demanda da
criança e do adolescente hospitalizado no Território Nacional
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3 EDUCAÇÃO MUSICAL EM CLASSE HOSPITALAR
Conforme descrito, a educação escolar em ambiente hospitalar visa a oferta de
atendimento educacional especializado para estudantes em condições especiais de saúde. Nesse
contexto, o ensino de música torna-se um aliado das práticas pedagógicas com fins de atender
ao currículo escolar. Ademais, a área de música integra o componente obrigatório “Artes”,
previsto na legislação educacional brasileira.
3.1 Conceito de educação musical em classe hospitalar
O ensino de música nas escolas da educação básica é parte do processo de formação de
cidadania do aluno e vai muito além de aspectos técnicos. O seu objetivo principal é despertar,
através da música, sentimentos que proporcionem ao aluno entender a sua realidade, seus
costumes, sua história e, principalmente, o seu papel na sociedade. Conforme destacado nos
Parâmetros Curriculares Nacionais,
Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá́ compreender a
relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de pensar e agir,
que pode criar um campo de sentido para a valorização do que lhe é próprio e
favorecer abertura à riqueza e à diversidade da imaginação humana. Além
disso, torna-se capaz de perceber sua realidade cotidiana mais vivamente,
reconhecendo objetos e formas que estão à sua volta, no exercício de uma
observação crítica do que existe na sua cultura, podendo criar condições para
uma qualidade de vida melhor (BRASIL, PCN, 1997, p.19)

A arte é, portanto, um importante instrumento para alavancar no aluno à consciência de
que o conhecimento de hoje é o resultado de uma construção que emerge ao longo dos tempos
e que, a partir de registros, apresenta diversas formas de compreensão da história do movimento
humano. Conhecer a cultura popular brasileira e as manifestações culturais relacionadas às
tradições regionais, singularizam a atividade artística tornando-a uma ação motivadora,
inventiva e cativante para alunos e alunas portadores de enfermidades que exigem uma rotina
hospitalar intensa, como é o caso das que estão presentes nas classes hospitalares.
A Educação Musical Hospitalar é ministrada por professores licenciados em música e
está associada à proposta de escolarização nesse ambiente que, além de garantir aos alunos
hospitalizados a continuidade dos conteúdos regulares, é possível trabalhar o
desenvolvimento intelectual da criança, juntamente com o afetivo e o social (RODRIGUES,
2012). Assim como acontece com o ensino de música em escolas regulares, a Educação
Hospitalar não tem a intenção de formar músicos. A música é levada para esses ambientes
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como uma área de conhecimento que proporciona saberes artísticos e possibilita, ainda, a
inserção social. Para as educadoras Hentschke e Del Ben (2003, p. 181), as funções da música
no contexto escolar são:
[...] auxiliar crianças, adolescentes e jovens no processo de apropriação,
transmissão e criação de práticas músico-culturais como parte da construção
de sua cidadania. O objetivo primeiro da educação musical é facilitar o acesso
à multiplicidade de manifestações musicais da nossa cultura, bem como
possibilitar a compreensão de manifestações musicais de culturas mais
distantes. Além disso, o trabalho com música envolve a construção de
identidades culturais de nossas crianças, adolescentes e jovens e o
desenvolvimento de habilidades interpessoais. Nesse sentido, é importante
que a educação musical escolar, seja ela ministrada pelo professor uni docente
ou pelo professor de artes e/ou música, tenha como propósito expandir o
universo musical do aluno, isto é, proporcionar-lhe a vivência de
manifestações musicais de diversos grupos sociais e culturais e de diferentes
gêneros musicais dentro da nossa própria cultura.

Diante disso, o professor de música que atua em classes hospitalares tem o desafio de
desenvolver uma prática atenta às diversas especificidades desse ambiente tão distinto da escola
formal, e de viabilizar processos de ensino e aprendizagem, adequados às condições de saúde
e à dinâmica do próprio ambiente hospitalar. Obviamente, trata-se de uma proposta de ensino
de música que se distingue de modelos pedagógicos desenvolvidos em escolas regulares ou em
escolas especializadas em música, como é o caso dos conservatórios.
Em leitos de hospitais, as carteiras escolares são substituídas por alguma peça de
superfície plana transportada pelo próprio professor, como por exemplo, pranchetas. Outro
obstáculo enfrentado é a inexistência de armários para guardar os materiais pedagógicos, o que
implica que o professor deverá carregá-los e transportá-los para os leitos.
Uma outra característica bem peculiar dos hospitais é a heterogeneidade dos alunos. Em
leitos coletivos, as aulas são ministradas para aqueles alunos oriundos de diferentes regiões e
que possuem faixa etária e níveis de escolaridade diferentes. A rotatividade dos alunos também
é um aspecto característico que influencia as práticas pedagógicas em hospitais – o aluno em
tratamento de saúde pode frequentar as aulas por apenas um dia ou por meses, a depender da
evolução da sua enfermidade. Entende-se, aqui, que o planejamento das aulas de música deve
considerar a necessidade de um currículo flexível, para atender às demandas do aluno
hospitalizado, considerando fatores emocionais, físicos e socioculturais.
Sobre o conteúdo musical escolar, Souza e Joly (2010, p. 101) afirmam que o professor
de música

29

[...] deverá colocar o aluno em contato com a maior número de estilos e
gêneros musicais “proporcionando a diversidade e expandindo o universo
musical dos mesmos. Dessa forma, ele fortalecerá os traços culturais já
existentes e também poderá́ fazer com que entendam e respeitem os gostos e
a cultura de outras pessoas (SOUZA; JOLY, 2010, p. 101).

Seguindo o pensamento das autoras e considerando que os alunos de classes hospitalares
são provenientes de localidades diferentes, o professor da Educação Musical Hospitalar deverá
preparar as suas aulas levando-se em conta as regiões das quais os alunos são provenientes,
seus costumes, sua história ancestral e seus gostos musicais, potencializando-os e,
progressivamente, apresentando outras culturas, que ampliem, assim, sua visão cultural e
musical diante do mundo.
Em leitos coletivos, a troca costuma ser muito produtiva, pois o diálogo entre eles
proporciona uma diversidade cultural muito rica, através de suas histórias e repertórios,
transformando aquele ambiente frio e doloroso em um local cheio de vida e memórias.
Em sua pesquisa, Carmo (2013, p. 133) afirma que
O ensino de música no contexto hospitalar segue outra lógica. Muitas vezes,
para o aluno que sofre com as adversidades de uma doença, aprender um
instrumento pode significar um sucesso diante do insucesso da doença, uma
superação a despeito das limitações físicas, uma situação que proporciona
felicidade em contraposição à tristeza que o acomete e incomoda.

Dessa forma, a Educação Musical em classes hospitalares pode ser considerada um
campo do ensino e aprendizado da música direcionada a alunos que se encontram
hospitalizados, impedidos de frequentarem a escola formal. Possui, também, metodologias e
técnicas diferenciadas e adaptadas para estes ambientes, com o propósito de contribuir para a
formação escolar e cidadã dos discentes.
Uma das mais importantes incumbências que fazem parte do dia a dia de um professor
de classe hospitalar diz respeito à higienização. O professor deve levar para suas aulas
instrumentos de percussão pequenos e leves, de preferência que caibam no bolso do jaleco e
fáceis de serem higienizados, tais como: violão, ukulele ou escaleta para o seu uso, de forma
que facilite na mobilidade do docente. A higienização deve ser feita a cada troca de leito para
evitar qualquer tipo de contaminação. Diante disso, nessa modalidade de ensino, exige-se do
professor uma formação continuada para que ele possa atuar de forma adequada nesses espaços,
além da sensibilidade e reflexão constante sobre a eficácia das práticas aplicadas, e uma
flexibilidade e agilidade para possíveis mudanças de adaptação.
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3.2 Estudos sobre o ensino de música em ambiente hospitalar
É certo que os estudos e as pesquisas contribuem para o aprofundamento, entendimento e
o desenvolvimento de uma área específica do conhecimento e, consequentemente, colaboram
para o aprimoramento das práticas dos profissionais dessa área. Ao verificar a produção
acadêmica sobre educação musical no contexto hospitalar nos últimos anos, percebe-se a escassez
de publicações em periódicos. Em sua grande maioria, quando se fala em música em ambiente
de saúde, trata-se dos benefícios da música no processo de humanização e não como área de
conhecimento ligada ao processo de escolarização. Apesar de escassas, existem publicações que
apontam para diferentes campos e abordagens da Educação Musical em ambiente hospitalar.
Miranda (2018), em sua pesquisa em uma enfermaria onco-hematológica hospitalar infantil,
afirma que as produções acadêmicas na área da educação musical em ambiente hospitalar fazem
parte de uma história recente, e que necessitam ser mais bem elaboradas tanto em conteúdo como
em materiais de formação. O autor chama atenção para a necessidade de um maior apoio
pedagógico, afirmando que o fazer musical em uma unidade de saúde deveria estar amparado por
diversas visões pedagógicas, para dar conta de abrigar as inúmeras possiblidades de vivenciar a
música, em diferentes níveis e naturezas (MIRANDA, 2018).
Barbosa Filho, Silva e Gattino (2016) refletem sobre a práxis do musicoterapeuta e do
educador musical no contexto hospitalar, mostrando suas diferenças e semelhanças, a partir de
uma análise de objetivos, processo, relações e participantes envolvidos, além de recursos,
técnicas, métodos, e população atendida. Os autores afirmam que o uso destas ferramentas se
diferencia a partir dos objetivos, da relação, do processo, da formação e do modo de aplicar
essas práticas para as mesmas populações. No entanto, ao mesmo tempo, existem semelhanças
que aproximam estas duas práticas. Vale salientar que “[...] os diálogos entre a musicoterapia e
educação musical são essenciais, pois cada prática tem conhecimentos específicos que podem
ajudar na aplicação da outra” (BARBOSA FILHO; SILVA; GATTINO, 2016 p.83).
Cunha e Carmo (2015) discutem as representações sociais da Educação Musical em
classes hospitalares da Rede Municipal de Ensino de Salvador, verificando qual a percepção
dos profissionais da área de saúde sobre à prática do professor de música em ambiente
hospitalar. Os autores concluem que
[...] os profissionais associam a educação musical ora a atividade educativa
ora a atividade terapêutica. Todavia, ao considerar o conjunto das respostas,
verifica-se que prevalece uma visão de ensino de música como sendo uma
atividade terapêutica, que proporciona bem-estar, relaxamento, alegria e
diminuição da ansiedade. (CUNHA; CARMO, 2015 p. 110).
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À vista disso, percebe-se que as duas áreas de conhecimento – Educação Musical e
Musicoterapia – apesar de distintas, são complementares em seus objetivos e práticas, o que
implica que o diálogo entre ambas seja muito importante. Por outro lado, a falta de literatura na
área da Educação Musical e até mesmo da ampliação das experiências, implica na falta de
compreensão deste campo e, consequentemente, na falta de suporte pedagógico para o
profissional da área que enfrenta desafios diários em busca de metodologias que sejam eficazes
em suas práticas.
Koivisto e Kivijärvi ( 2020), por sua vez, refletem sobre a compreensão teórica e prática
do “tato pedagógico”4 dos educadores de música através de uma lente teórica de modalidade
dentro de um hospital infantil na Finlândia. Segundo as autoras, um educador musical nesses
ambientes precisa de habilidades e conhecimentos pedagógicos convencionais, mas precisam
desenvolver sensibilidade pedagógica para aprofundar suas ideias de uma maneira mais
holística e incorporada. É necessária uma reflexão mais explícita e consciente de suas práticas,
a fim de aprimorá-las em seu campo de atuação. Levando em conta que o ambiente de saúde
ainda é considerado bastante novo para muitos educadores, as autoras defendem que a reflexão
antecipada, ativa e consciente que ocorre antes, durante e depois das aulas de música nas
enfermarias pediátricas, fornece ao educador musical um caminho para aprofundar e
transformar suas ideais pedagógicas nesse contexto, o que, na prática, quer dizer pensar em toda
a ala como espaço pedagógico, bem como entender que todos os relacionamentos dentro da ala
têm importância antes, durante e depois do horário real: cantando, tocando, improvisando ou
ouvindo música juntos (KOIVISTO; KIVIJÄRVI, 2020). As autoras ainda reiteram a
importância do olhar sensível do educador musical dentro do contexto hospitalar através do tato
pedagógico para melhor aplicabilidade das suas práticas.
Isto posto, Koivisto e Kivijärvi (2020, p. 39) descrevem:
The realization of embodied and tactful pedagogical knowledge starts in the
actual moment when the music educator enters the hospital ward, and the
ward environment as a pedagogical space requires great attention and
sensitivity from the music educator. Through multimodal sensitivity and
interaction, the music educator is able to recognize the needs of the children,
their families and hospital personnel in music-making situations, and then
select the appropriate themes and musical activities in the moment.
Emotional arousal of the music educator is a natural part of pedagogical tact,
as well as maintaining a professional attitude when encountering ethical
problems or people’s fear of pain or death. This calls for a focus and
reflection on elements that can aid in finding meaning and direction for
music practices, which, in these cases, may include a whole range of
4

Tato pedagógico é como se denomina a junção de três capacidades, ser comunicativo, saber ouvir e relacionarse com o outro (FERRÁS, 2019).

32

emotional challenges and burdens being experienced by the patients
presented by life5.

Nesse sentido é possível perceber que, para uma melhor eficácia e compreensão dos
objetivos da Educação Musical Hospitalar, o professor precisa agregar à sua matriz de
competências, conhecimentos diversos, principalmente aqueles que emergem de campos
interdisciplinares. Requer-se, ainda, desse docente, uma aproximação dos alunos de forma
afetiva, para romper com as barreiras culturais e vencer os diversos desafios encontrados nos
ambientes hospitalares.
Por conseguinte, esse estudo acerca de novas práticas metodológicas do ensino de
música com enfoque nas tradições culturais da Região Nordeste será uma possibilidade de
ampliação dos conhecimentos nessa área. É importante salientar que utilizar a cultura popular
como ferramenta pedagógica nas aulas de música pode ser um recurso que contribui para se
encontrar significados na vida escolar, por meio da memória e da vivência cultural das próprias
crianças. A seguir, discutirei sobre o contexto no qual foram desenvolvidas as práticas
pedagógicas.

5

“A realização do reconhecimento pedagógico começa no momento real em que o educador musical entra na
enfermaria do hospital, e o ambiente da enfermaria como espaço pedagógico requer grande atenção e sensibilidade
do educador musical. Por meio da sensibilidade e interação multimodal, o educador musical é capaz de reconhecer
as necessidades das crianças, de suas famílias, e do hospital em situações de produção musical e, em seguida,
selecionar os temas e atividades musicais apropriados no momento. A excitação emocional do educador musical
é uma parte natural do tato pedagógico, além de manter uma atitude profissional ao encontrar problemas éticos ou
o medo das pessoas de sofrerem dor ou morte. Isso exige um foco e reflexão sobre os elementos que podem ajudar
a encontrar significado e direção para as práticas musicais, que, nesses casos, podem incluir toda uma gama de
desafios e encargos emocionais vivenciados pelos pacientes, de acordo com suas realidades” (KOIVISTO;
KIVIJÄRVI, 2020 p. 39, tradução nossa).
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4 CONTEXTO DO ESTUDO: ENSINO DE MÚSICA NAS CLASSES
HOSPITALARES DA REDE MUNICIPAL DE SALVADOR
Para compreender as práticas em Educação Musical nesta pesquisa, é importante
conhecer o contexto do trabalho. Portanto, discuto, a seguir, sobre alguns elementos históricos
acerca da Classe Hospitalar em Salvador e sobre a inserção de professores licenciados em
música nesta rede de ensino – aspectos que subsidiaram a elaboração e aplicação das atividades
referentes este trabalho, desenvolvidas nos hospitais no ano de 2019.
4.1 Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce
No município de Salvador, o atendimento pedagógico em ambientes hospitalares e
domiciliares foi iniciado em 2001, por meio do Projeto Vida e Saúde, fruto de um convênio
celebrado entre as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e a Secretaria Municipal de Educação
(SMED), no qual a Secretaria ficou responsável por ceder professores e coordenadores
pedagógicos, e a OSID responsável pelo espaço, à época, o Hospital da Criança. Nesse projeto,
teve-se a atuação de professores e coordenadores pedagógicos, destinados a assegurar ao aluno
o direito de estudar, realizando ações educativas que tinham o objetivo de estabelecer o vínculo
dos alunos com a vida escolar, sem perder de vista o direito à saúde, definido na Constituição
Federal.
Em 2002, em paralelo ao que foi desenvolvido pela OSID, teve início o trabalho por
meio do Instituto Criança Viva, que ampliou o atendimento hospitalar para outros hospitais e
casas de apoio. Após essa ampliação das unidades de atendimento da Classe Hospitalar e
Domiciliar, em 2011 ocorreu a fusão do convênio do Programa Criança Viva e do Projeto Vida
e Saúde. A Professora Luciene Costa dos Santos foi responsável pela coordenação dos esforços
nesta fase de transição, que resultou em uma nova concepção do trabalho, com
aperfeiçoamentos, tanto no âmbito administrativo quanto pedagógico. Sob sua coordenação, o
programa passou a ter a gestão centralizada na Secretaria de Educação, por meio da
Coordenadoria de Inclusão Educacional e Transversalidade.
Nesse município, em 2013, a Resolução do Conselho Municipal de Educação (CME),
nº 038/2013, estabeleceu “normas para Educação especial, na Perspectiva da Educação
Inclusiva para todas as Etapas e Modalidades da Educação Básica do Sistema Municipal de
ensino”. Esta Resolução define, em Parágrafo único, Art. 6º, especificações sobre o referido
trabalho que, na íntegra, leia-se: “Em caso de Atendimento Educacional Especializado em
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ambiente hospitalar ou domiciliar, será ofertada aos alunos, pelo respectivo sistema de ensino,
a Educação Especial de forma complementar ou suplementar” (SALVADOR, 2013).
Com a crescente demanda de público para a Classe Hospitalar, sobretudo oriundo de
pais e responsáveis que solicitavam atendimento domiciliar, e, ainda, devido a pressões da
comunidade docente em defesa do direito a educação dos alunos hospitalizados, surgiu a
necessidade de implementar uma estrutura de trabalho pedagógico mais consolidada, em termos
administrativos e de proposta pedagógica. Certos avanços foram registrados na consolidação
de normativas para a implementação desta modalidade educacional em hospitais e domicílios
(Casas de Apoio, Residências e Casa Lar), onde crianças, adolescentes, jovens e adultos
pudessem iniciar ou mesmo continuar o processo de escolarização durante o internamento.
Tem-se, portanto, a criação da Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce,
oficializada pela Portaria nº 286, de 28 de julho de 2015. Vale ressaltar que este formato de
escola, com estrutura administrativa, semelhante a escolas regulares é pioneira nesta
modalidade educacional no país.
A partir desse período, a Classe Hospitalar e Domiciliar foi reorganizada do ponto de
vista administrativo, substituindo, assim, o Programa de Classe Hospitalar gerido pela SMED.
Dessa forma, a Escola Hospitalar passou a integrar ao Sistema de Ensino Municipal, tendo o
seu próprio regimento, seu Projeto Político Pedagógico (PPP) e demais documentos que
regulamentam a instituição junto ao MEC, o que possibilitou a esta instituição
emitir documentos como histórico escolar e certificados que validam o ano letivo da criança.
Com esta nova proposta pedagógica em hospitais de Salvador, pretendeu-se reduzir a
evasão escolar da rede pública, a diferença entre idade e escolaridade, assim como aumentar a
motivação dos estudantes público-alvo deste atendimento. Buscou-se criar condições
favoráveis para que esses alunos retornem à sua escola de origem sem maiores prejuízos, sejam
elas públicas ou particulares, já que todos os alunos atendidos pelo SUS são contemplados sem
distinção de qual rede ou cidade são provenientes.
Esse novo modelo de gestão também proporcionou à Classe Hospitalar de Salvador,
maiores níveis de autonomia administrativa e pedagógica. Com isso, pôde-se constituir um
Conselho Escolar 6 com maiores estímulos à participação em processos decisórios e com

6

Os Conselhos Escolares são constituídos por pais, representantes de alunos, professores, funcionários, membros
da comunidade e diretores de escola. Cabe ao Conselho, zelar pela manutenção da escola e monitorar as ações dos
dirigentes escolares a fim de assegurar a qualidade do ensino. Entre as atividades dos conselheiros estão, por
exemplo, fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à escola e discutir o projeto pedagógico com a direção e
os professores. (BRASIL, Conselhos Escolares, 2018).
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autonomia financeira para essa escola que coordena as classes hospitalares (CARDOSO;
CUNHA, 2018).
A gestão da escola é composta por uma Diretora, uma Vice-diretora e três
coordenadoras pedagógicas. Os docentes desta escola atuam em 12 hospitais, 4 clínicas de
hemodiálise, 4 casas de apoio, 2 casas-lar e 20 residências (Figura 1).
Figura 1 – Estrutura administrativo-pedagógica das Classes Hospitalares e Domiciliares da Rede
Municipal de Ensino de Salvador7

Secretaria Municipal de
Educação (SMED)

Escola Municipal
Hospitalar e Domiciliar
Irmã Dulce

Classes Hospitalares

Classes Domiciliares
- Casas de Apoio, Casas Lar
e Domicílios Residências

Fonte: Elaboração própria.

A Escola Hospitalar e Domiciliar oferta a Educação Infantil a partir do grupo 4, o Ensino
Fundamental – anos iniciais e finais – e Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme
referido, para alunos que se encontram em tratamentos de saúde e impossibilitados de
frequentar escola comum.
As aulas são realizadas em hospitais, clínicas médicas, casas de apoio, casa-lar e
residências. Em 2019, a escola contava com 177 alunos matriculados e, aproximadamente, entre
7

As classes localizadas em hospitais estão distribuídas nas seguintes unidades: Hospital Ana Nery, Hospital
Aristides Maltez, Hospital da Criança - Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), Hospital Subúrbio, Hospital Professor
Eládio Lasserre, Instituto Couto Maia, Hospital Especializado Otávio Mangabeira, Hospital Geral Roberto Santos,
Hospital Santa Izabel, Hospital da Criança Martagão Gesteira e Hospital da Cidade; e nas clínicas: Centro Médico
Augusto Lopes Pontes (CMSALP) – OSID, Clínica DAVITA, CLIBAHIA, Clínica de Hemodiálise Nossa Senhora
das Graças e Clínica NEPHRON. As classes domiciliares estão nas unidades: Casas de Apoio: Casa da Criança
Solange Fraga, Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) e Núcleo de apoio ao Controle de Câncer Infantil
(NACCI); Casas-Lar: Lar Fonte da Fraternidade e Lar Vida; 20 domicílios residência dos alunos.
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990 a 1.200 alunos atendidos a cada mês, incluindo-se os não matriculados. O quadro docente
da unidade escolar é formado por 35 pedagogos e 4 professores de música.
O cadastrado para o atendimento educacional é feito através de uma ficha na qual se
registra, dentre outras informações, os dados pessoais do aluno, informações da sua vida escolar
e a sua enfermidade. Caso o estudante não tenha vínculo com outra instituição de ensino, é
possível matriculá-lo na Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce da Rede
Municipal de Ensino de Salvador.
Sobre a Educação Hospitalar em Salvador, Araújo (2017, p. 137) afirma que “[...] na
esfera municipal, trata-se do programa mais robusto encontrado nacionalmente. Guardadas as
devidas proporções, seus números se comparam aos levantados no programa que atende todo o
estado de São Paulo”. Nesse sentido, a experiência do município de Salvador torna-se uma
realidade educacional passível de análise, o que demonstra a relevância desse lócus de estudo
para o desenvolvimento e a reflexão sobre a temática da Educação Musical Hospitalar e
Domiciliar, que foi iniciado de forma distinta com adaptações para esses ambientes, sendo
pioneiro nesta modalidade.
4.2 Ensino de música nas classes hospitalares de Salvador
Em 2008, a partir da Lei Federal 11.769, que determinou a obrigatoriedade dos
conteúdos da área de música nas escolas da Educação Básica e, em razão das experiências
precedentes de ensino de música do professor Eudes Oliveira Cunha, à época, também em uma
casa de apoio não vinculada à rede municipal – Grupo de Apoio a Criança com Câncer (GACC).
Nesta casa, contando com o trabalho da classe hospitalar sob a gestão do “Programa Criança
Viva”, estabeleceram-se espaços de diálogo com fins de formalizar a atuação do referido
docente, que tinha vínculo junto a SMED, para expandir o ensino de música em outras unidades.
Por conseguinte, teve-se a inserção do primeiro professor de música que deu início às atividades
de ensino e aprendizagem nesta área do conhecimento, de maneira contínua até o presente
momento.
Nos anos subsequentes, outros professores da área de Música foram vinculados à Classe
Hospitalar, a saber: a(o)s professora(e)s Rosângela Silva do Carmo (em 2009), e Isabela Barreto
Rêgo (2014). O meu ingresso nas classes hospitalares se deu em 2016, contabilizando, em 2020,
o total de quatro professores de música atuando nesta modalidade de ensino, distribuídos entre
hospitais, casas de apoio e residências, todos estes vinculados ao quadro efetivo de docentes da
rede municipal de ensino de Salvador.
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Dos quatro professores licenciados que atuam hoje na Classe Hospitalar de Salvador,
dois deles atuam em regime de 40 horas semanais e dois com 20 horas semanais. A carga horária
de cada docente é dividida em turnos de trabalho distribuídos nas diferentes unidades (Figura
2), ensinando crianças e adolescentes, a partir dos 4 anos de idade, nas etapas da Educação
Infantil, e Ensino Fundamental anos iniciais e finais.
Figura 2 – Unidades de atuação dos professores de Música vinculados à Escola Municipal Hospitalar
e Domiciliar Irmã Dulce
Hospital Santa
Izabel
Hospital Couto
Maia
Aristides Maltez
Hospital da Cidade
Hospitais

Roberto Santos
Hospital do
Subúrbio

Música

Hospital da
Criança - OSID
Hospital Eládio
Lassérre
Hospital Martagão
Gesteira
NACCI
Domicílios

Casa Solange Fraga
Domicílios
Residència

Fonte: Elaboração própria.

Com relação ao planejamento, este é feito por meio de reuniões dos professores de
música que acontecem uma vez por semana com fins de realização de momentos de estudos e
discussões,

elaboração

de

atividades,

construção

de

instrumentos

avaliativos,

compartilhamento de atividades, avaliação das atividades desenvolvidas, dentre outros.
As práticas de ensino ocorrem semanalmente em cada unidade contemplada por aulas
de música. As atividades musicais são planejadas e sistematizadas de acordo com a situação
das crianças, pois estas apresentam doenças e idades variadas.
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Os espaços físicos que os professores de música atuam são variados, podendo ser em
salas especificas, com recursos e materiais pedagógicos, TV, DVD e mobiliário, adaptados para
a escola como as existentes nas Casas de Apoio e em alguns hospitais ou em leitos hospitalares
e domiciliares. Pensar no espaço físico é fundamental para o planejamento das atividades de
música. Cada local tem a sua característica e o seu público específico, o que implica também
na condição clínica da criança. As crianças internadas em leitos hospitalares geralmente estão
mais debilitadas, os locais e as condições físicas das crianças são mais limitadas, o que demanda
do professor um maior desafio para que as aulas sejam atrativas.
O professor, para tanto, precisa considerar todas as situações que lhe são apresentadas.
Deve levar em conta o espaço físico onde a aula ocorrerá, observar as limitações físicas de cada
criança e ter sempre auxílio médico especializado. Sendo assim, é importante que o professor
organize as suas aulas com o objetivo de atender às especificidades de cada aluno em termos
de saúde, idade e nível de escolaridade.
Além de registrar a presença do aluno na caderneta, os professores devem preencher
fichas na qual são informados detalhes do atendimento, como: os nomes dos alunos, segmento,
espaço da aula, escola e a cidade em que é matriculado, e enfermidade. Essas fichas são
enviadas mensalmente para controle quantitativo da Secretaria Municipal da Educação
(SMED).
Com relação aos procedimentos de avaliação, além da etapa diagnóstica, na qual é feito
o levantamento das habilidades pedagógicas relacionadas ao saber fazer dos estudantes, são
utilizados instrumentos de avaliação de natureza processual e permanente para cada proposta
desenvolvida. Sobre a validação das aulas, Cedraz e Cunha (2019) pontuam que é feito um
relatório pedagógico detalhado para os alunos que frequentaram as aulas e este é encaminhado
para a escola onde o aluno está matriculado no final de cada semestre; no caso do aluno
matriculado na Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, os resultados das
avaliações são registrados na caderneta disponibilizada pela SMED.
A minha atuação se dá nos seguintes espaços: Hospital Geral Roberto Santos, Hospital
Martagão Gesteira, Instituto Couto Maia, Hospital Professor Eládio Lasserre, Núcleo de Apoio
a Criança com Câncer ( NACCI), Casa de Apoio Solange Fraga e em dois leitos residenciais.
Na seção seguinte, descreverei as práticas que constituíram a base desta pesquisa.
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5 TRADIÇÕES CULTURAIS DO NORDESTE COMO RECURSO PARA O ENSINO
DE MÚSICA EM HOSPITAIS DE SALVADOR
Conforme referido, o presente estudo busca descrever as práticas de ensino de música
em hospitais, focalizando na utilização das tradições culturais do Nordeste, como recurso
metodológico para a inserção da Educação Musical nesse contexto de ensino. Para efeito deste
estudo, foram escolhidos dois hospitais da capital baiana, quais sejam: o Hospital Geral Roberto
Santos (HGRS), o maior hospital público do estado da Bahia, e o Hospital Martagão Gesteira,
um hospital filantrópico e o maior hospital exclusivamente pediátrico do Norte e Nordeste.
Do ponto de vista metodológico, a escolha dessas unidades obedeceu aos critérios de
estudo de dois casos que contemplem certas semelhanças e certas distinções com relação às
patologias e especialidades médicas: serem hospitais com serviços de pediatria e com
tratamento em oncologia e nefrologia. A seguir, descreverei as rotinas e as práticas de ensino
de música nesses ambientes, vistos também como espaços de educação escolar.
5.1 Rotinas e práticas de educação musical em leitos pediátricos de hemodiálise e
oncologia no município de Salvador
As crianças atendidas do Hospital Geral Roberto Santos se encontram em Terapia
Substitutiva Renal e são atendidas três vezes por semana em duas salas de hemodiálise infantil,
cada uma com quatro leitos, durante quatro horas por dia. Há também uma enfermaria com três
leitos para realização da Diálise Peritoneal, onde a criança recebe o tratamento três vezes por
semana, chegando no hospital pela manhã e saindo no final da tarde.
As crianças atendidas no Hospital Martagão Gesteira são portadoras de diferentes tipos
de câncer. Neste hospital, existem duas alas disponíveis para a oncologia, cada uma delas com
oito enfermarias, totalizando vinte leitos por ala. Uma dessas alas é compartilhada com a clínica
cirúrgica. As crianças em tratamento oncológico que não se encontram internadas e que vão ao
hospital apenas para exames e revisão também são contempladas com aulas em uma sala
equipada para este fim.
A qualidade e a perspectiva de vida das crianças portadoras dessas enfermidades
representam um grande desafio entre seus familiares e amigos. A rotina de exames e a
permanência em hospitais afetam intensamente o desenvolvimento psicológico, cognitivo,
afetivo e social dessas crianças.
Embora as duas enfermidades sejam graves, as rotinas dos pacientes são diferentes em
alguns aspectos, influenciando no número de aulas e na continuidade do trabalho. Uma criança

40

que se encontra em Terapia Substitutiva Renal é capaz de frequentar a escola regular nos dias
e nos turnos que não estão no hospital – caso os indicadores de imunidade permitam. Já as
crianças com câncer, quando estão se tratando, são afastadas das escolas e do convívio social
devido às recorrentes internações e às restrições provocadas pela doença e pelo tratamento.
Quando não estão fazendo a quimioterapia, estão em suas casas ou em casas de apoio.
Atuar nesses ambientes, lecionando música, tanto naqueles de tratamento oncológico
quanto naqueles de tratamento renal, é um trabalho que exige bastante inventividade e
capacidade de produzir respostas rápidas às demandas que surgem no cotidiano dos hospitais.
Com relação ao formato das aulas, estas podem ser direcionadas a apenas um aluno,
caso esteja no leito, por exemplo, ou voltada para mais de um estudante, normalmente em salas
de aula dos hospitais, enfermarias, espaços de quimioterapia, ou salas coletivas de diálise.
Obviamente, o trabalho do professor depende do estado de saúde do aluno no momento da aula.
Caso haja algum tipo de intercorrência, as atividades são suspensas, retornando sob a orientação
da equipe médica, ou, se for o caso, quando há a sinalização positiva do próprio aluno ou de
acompanhantes.
Por isso, a minha primeira atividade ao chegar ao hospital é visitar os leitos, checar as
crianças e depois me preparar para a aula. A partir dessa checagem, escolho a quantidade e os
instrumentos a serem levados. A maioria é de pequena dimensão, como os de percussão que
cabem facilmente no bolso do jaleco. Para apresentação musical, utilizo violão e ukulele e
também utilizo pequenas caixas de som para atividades de apreciação musical.
Figura 3 – Instrumentos musicais utilizados nas classes hospitalares da Escola Municipal
Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce

Fonte: Foto da autora.
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Figura 4 – Instrumentos musicais utilizados nas classes hospitalares da Escola
Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce

Fonte: Foto da autora.

É muito comum que as aulas de música da Classe Hospitalar sejam interpretadas pelos
profissionais de Saúde como Musicoterapia, que embora sejam áreas complementares os
objetivos e a metodologia iniciais são diferentes (CUNHA; CARMO, 2015). O músico
terapeuta tem por objetivo a melhora clínica do paciente. No entanto, o professor da área de
educação musical tem como o objetivo o acompanhamento pedagógico voltado para a
aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do aluno.
As aulas de música são estruturadas sempre com início, meio e fim, por causa da
incerteza com relação à presença daquele mesmo estudante com o professor em outro momento.
As aulas têm uma duração aproximada entre vinte e trinta minutos para aulas individuais, e
entre trinta e quarenta minutos para as aulas coletivas, variando de acordo com o quadro clínico
do aluno: pode ser alterada para um tempo maior ou menor. Dependendo da gravidade do caso,
as aulas são suspensas.
O espaço físico, o estado de saúde e a limitação dos movimentos dos alunos restringem
também a prática dos professores. Mesmo de forma limitada, é possível trabalhar, a partir de
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jogos e brincadeiras adaptadas para esta realidade, conteúdos como apreciação musical,
interpretação, improvisação, composição, criação e experimentação a partir dos instrumentos
disponíveis. A história da música, os parâmetros do som – como altura, timbre, duração e
intensidade –, e outros conhecimentos previstos nos PCNs, e nos Referenciais Curriculares de
Arte, constituem-se na base para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de
Salvador,
Pode-se observar que mesmo seguindo os conteúdos que compõem a base da Educação
Musical e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o ensino da música em ambientes
hospitalares é pautado na lógica da superação, em que cantar, acompanhar uma canção tocando
um instrumento, ouvir e identificar sons e timbres é um grande desafio a ser superado pelas
crianças e professores em hospitais.
Ao compreender que a Escola Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce tem a finalidade de
promover a escolarização de alunos que se encontram impossibilitados de frequentar a escola
regular e, nesse sentido, considerando as limitações de saúde e do próprio ambiente, as
atividades desenvolvidas são fundamentais para mediar as interações da criança hospitalizada
com o mundo fora do hospital, a fim de que ele possa transpor limites e avançar em seus
processos de desenvolvimento e aprendizagem. Passemos então à descrição dos métodos e
processos desenvolvidos no presente trabalho.
5.2 Tradições culturais como fonte de inspiração para aprender música em hospitais
Uma boa parte dos alunos matriculados nessas classes, conforme referido na seção
anterior, são provenientes de diversas regiões da Bahia, e, evidentemente, já chegam no
hospital/escola com conhecimentos que são próprios da sua cultura, dos seus espaços escolares
e familiares. Inspirado nessa diversidade de saberes, o grupo de professores de música da escola
hospitalar, no qual me insiro, construiu coletivamente um projeto pedagógico para ser
executado em 2019.
Este projeto visou trabalhar com a valorização e a ressignificação da cultura popular
como estratégia pedagógica. Recorremos a expressões da nossa cultura, tais como: as paisagens
sonoras de feiras e festas populares; as sonoridades dos cantos de trabalho e brincadeiras;
manifestações culturais como a Folia de Reis, Congada, Capoeira, Samba de Roda, não
deixando de citar as oriundas de outras regiões do Brasil, como o Frevo, do Pernambuco,
Tambor de Crioula do Maranhão, Reinado de Minas Gerais, para transmitir, não só
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conhecimentos em música, mas interligar com outras áreas do saber, visando um avanço
interdisciplinar no ensino.
Vale ressaltar que as atividades são desenvolvidas em uma sala de aula funcionando
dentro de um hospital ou mesmo nos leitos, onde as crianças se conhecem, em um ambiente
marcado pela doença, com momentos de dor, incertezas, desconfortos muitas vezes próprios do
tratamento. Como são provenientes de diferentes lugares e como a socialização entre esses
alunos só acontece durante a internação, buscamos valorizar a cultura que já possuem, na
tentativa de ampliar a convivência na diversidade, mas respeitando os seus valores étnicos e
culturais, o que pode contribuir para a melhora da autoestima da criança em tratamento de
saúde.
A partir da criação do projeto, ao qual me referi anteriormente, desenvolvi práticas
pedagógicas adaptadas para os alunos dos leitos da Hemodiálise e da Oncologia, considerando
o repertório, os instrumentos, as atividades práticas e de escritas possíveis de serem aplicadas
para esse público.
Para as atividades desta pesquisa, utilizei os seguintes instrumentos: mini ganzás,
maracas, triângulo, tambor, caxixi, clave, pandeiros, zabumba, violão e ukulele. Para as
atividades de apreciação musical, utilizei aplicativos de celular conectado em uma caixa de som
bluetooth. Para as atividades escritas, além de lápis, papel e borracha, utilizei uma prancheta
que deve ser de material plástico ou acrílico e de fácil higienização. É prudente que essa
higienização aconteça entre um leito e outro para prevenir alguma contaminação.
Dentre as diversas atividades desenvolvidas ao longo de 2019, descreverei aquelas que
mais representaram a identidade cultural dos alunos, por estarem associadas a atividades
laborais e que, de alguma forma, representam a realidade e a memória cultural dos alunos da
classe hospitalar de Salvador. Nesse sentido, o critério para a escolha das atividades descritas
neste trabalho baseou-se no envolvimento e reposta dos alunos às atividades desenvolvidas.
Aulas com conteúdo mais comuns do nosso cotidiano de ensino, como atividades de
apresentação e integração dos alunos, com canções didáticas, jogos musicais, ou até mesmo
conteúdo de iniciação musical, comumente trabalhados (parâmetro som, por exemplo), não
foram relatados neste estudo. Portanto, atividades que emergiram da temática definida neste
estudo – Tradições Nordestinas – ganharam centralidade na tarefa de pesquisa.
De acordo com Cascudo (2004, p. 710), “[...] a cultura popular é o saldo da sabedoria
oral na memória coletiva”. O autor afirma que:
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A Memória é a Imaginação do Povo, mantida comunicável pela Tradição,
movimentando as Culturas, convergidas para o Uso, através do Tempo. Essas
Culturas constituem quase a Civilização nos grupos humanos. Mas existe um
patrimônio de observações que se tornam Normas. Normas fixadas no
Costume, interpretando a Mentalidade popular”. (CASCUDO, 2013, p. 11)

Dessa forma, deduz-se por tradição aquela informação que é passada de forma sucessiva
de uns para os outros, através dos tempos, e que ficam conservadas na memória seguindo a
linha da oralidade
As Tradições Nordestinas são muito diversas em seus elementos: são cores, gostos,
cantos, danças e ritmos o que me inspiram uma profusão de atividades criativas e de fácil
aplicação nas classes hospitalares. E foi assim, pensando em levar para os leitos conteúdos que
dialogassem com a identidade cultural dos alunos, que cheguei às cinco atividades muito
populares na cultura nordestina que descrevo em seguida.
5.2.1 Feira de Mangaio e a diversidade cultural do Nordeste
A primeira proposta que descreverei refere-se à Feira de Mangaio, uma feira típica da
região Nordeste que comercializa mangalhos. Mangalhos são produtos de fabricação caseira
que vão de utilidades domésticas a frutas e hortaliças. Comercializa-se, também, comidas
típicas, roupas, ervas aromáticas e terapêuticas, além de artesanatos diversos. Como mencionei
anteriormente, grande parte das crianças atendidas, são provenientes do interior do estado onde
a feira livre é forte e dinâmica, dialogando de maneira orgânica e ativa com a diversidade
sociocultural dos consumidores. Foi em uma ida a uma feira, no período junino, no município
de Irará, no interior da Bahia, que a diversidade observada naquele ambiente atraiu a minha
atenção sobre a aplicabilidade do tema nas minhas aulas nos hospitais.
No Nordeste, o mês de junho é um período de muita festa, além do louvor de três santos
– Antônio, João e Pedro – e existe, ainda, uma concentração de muitas tradições que envolvem
culinária, queima de fogos, fogueiras, procissões, rezas e, sobretudo, o forró8. A diversidade
desses costumes, associados à música escolhida, possibilitou-me trabalhar a rotina, os sons e os
produtos vendidos na feira, além de elementos musicais como a melodia, o ritmo, a letra, os
instrumentos musicais típicos.

8

Tipo de baile popular nordestino, animado por sanfona pé-de-bode, de oito baixos, executando os diferentes
ritmos locais, como o xaxado, o xamego, o xote, o baião e outros. (DICIONÁRIO ...)
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Ao criar atividades para as salas de aula e os leitos hospitalares, é preciso levar em conta
alguns aspectos: as atividades musicais devem ter caráter lúdico, que envolvam a escuta, o
cantar, o tocar e a criação, para despertar o interesse da criança internada. As habilidades dos
alunos são avaliadas no momento da aula, e precisam ter início, meio e fim. Devem ser
elaboradas de forma que se utilize pouco ou nenhum movimento corporal por conta das
limitações físicas dos alunos. Para essa atividade, apresentei fotos relacionadas ao tema, além
de instrumentos, como triângulo, ganzá, tambor, uma caixa de som e um celular. Desenvolvi,
também, três tipos de atividades escritas adaptáveis para diferentes idades e níveis escolar. As
atividades de escritas são importantes para memorização dos conteúdos trabalhados.
Para contextualizar com o tema, utilizei o baião, ritmo típico do forró nordestino, “Feira
de Mangaio” de autoria de Sivuca e Glória Gadelha. Para essa escuta, utilizei a versão gravada
por Clara Nunes no LP “Esperança”, de 1979.
O ponto de partida foi uma conversa sobre a feira criando um ambiente participativo
com as crianças. Fiz as seguintes perguntas: “na sua cidade tem feira?”, “Você já foi em uma
feira?”, “O que se vende na feira da sua cidade?”.
O segundo ponto foi mostrar figuras e fotos, estrategicamente selecionadas, de produtos
citados na letra da música Feira de Mangaio, com o objetivo de apresentar as coisas que talvez
eles não conheciam ou não sabiam o nome, e outras que fossem capazes de reconhecer, como
cangalha, carro de boi, pavio de candeeiro, cabresto de cavalo, broa de milho, cocada, rapadura
e um trio nordestino com instrumentos típicos do forró.
Antes da apreciação da música, fiz um breve relato histórico sobre os compositores e a
intérprete. Falei sobre o forró, e os seus gêneros musicais: o xote, o baião, arrasta pé, o xaxado,
a quadrilha e seus principais instrumentos (sanfona, zabumba e triangulo). Sugeri que eles
prestassem atenção aos instrumentos tocados na gravação e tentassem relacionar a música com
as figuras apresentadas, escutando com atenção a interpretação e ao discorrer da letra da canção.
Após a primeira audição, entreguei às crianças alguns instrumentos de percussão. Acionei
novamente o som e elas se divertiram tocando e tentando seguir o ritmo da música. Por fim,
foram aplicadas as atividades escritas.
As atividades escritas foram elaboradas da seguinte forma: a primeira constava
simplesmente em ouvir a música, completar a letra e depois cantá-la. A segunda completava a
anterior e incluía cinco figuras diferentes: boi de carro, cabresto de cavalo, pássaros, panela de
barro, sanfoneiro, rendeira e bolo de milho. À medida que fossem ouvindo a música, o aluno
tinha que numerá-las na ordem em que iam escutando e, ao mesmo tempo, escrevia o nome da
figura no local indicado. Os não alfabetizados identificavam as figuras marcando-as com lápis
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de cores diferentes. Além de ser uma atividade interdisciplinar é, também, uma importante
ferramenta de letramento que pode ser trabalhada em parceria com a pedagoga em suas aulas
de português e conhecimentos gerais (ver Apêndices A e B)9.
A terceira atividade foi a audição voltada para os elementos musicais. Primeiramente,
construí um guia de apreciação para que eles respondessem a algumas questões sobre a música.
Segundo Cardoso e Cunha (2018, p. 9), “[...] para se fazer um guia de apreciação é necessário
pensar em estratégias que facilitem a compreensão dos alunos ao tema proposto e que possam
responder com base na música”. Diante disso, é importante assegurar-se que o aluno saiba o
significado de alguns elementos. Nesse caso, eles já deveriam ter noção do que significa ritmo,
melodia e instrumentos musicais, conhecimentos adquiridos de outras aulas. Em caso de aluno
novo, cabe uma breve explanação sobre o assunto.
Elaborei, então, as seguintes perguntas: “Qual é o nome do instrumento que toca a
melodia no início da música?”; “Qual o instrumento faz o ritmo junto com a melodia?”; “Qual
o terceiro instrumento que você consegue ouvir após os dois primeiros?”; “Quem está cantando
é homem ou mulher e qual é o seu nome?”; “Que ritmo você está ouvindo?”. As crianças
alfabetizadas escreviam no local indicado e as não alfabetizadas, respondiam oralmente. A
música deve ser repetida o quanto for necessário para que todos finalizem a atividade.
Conhecer a realidade das crianças me ajudou a pensar e a elaborar atividades, principalmente
com os alunos oriundos do interior da Bahia, que normalmente me inspiram com suas histórias.
Ao falar de trabalhos que acontecem de forma coletiva na zona rural e urbana, comecei a
introduzir cantigas populares, vindas desses contextos dos alunos, no planejamento das aulas.
Alguns tinham casa de farinha no quintal, outros ajudavam o pai a arar a terra. A Puxada de
Rede e as Lavadeiras do Abaeté foram alguns exemplos da nossa conversa inicial e, assim,
cheguei a outras manifestações artísticas que fazem parte da cultura nordestina e que estão
relacionadas às atividades laborais.
5.2.2 Farinhada: a tradição que resiste no Nordeste brasileiro
Uma outra atividade de trabalho muito comum no Nordeste é a Farinhada: uma prática
coletiva de fazer farinhas seguindo as tradições das Casas de Farinha. Esta atividade é executada
com cantorias, danças e festas que se estendem pela noite. Dessas casas saem vários alimentos
como o beiju, a farinha, a tapioca, o carimã, o polvilho, entre outros derivados da mandioca
vendidos nas feiras livres.
9

Conferir também Apêndice A e Apêndice B.
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Alguns alunos conhecem bem essa cultura, outros passaram a conhecê-la naquele
momento. Nas enfermarias coletivas, com mais de um paciente, as conversas sobre os temas,
podem ser bem proveitosas, principalmente com a participação dos acompanhantes. Dessa
forma, no momento em que essa interação acontece, é possível perceber que aquele ambiente
triste hospitalar se transforma em outro bem descontraído e divertido.
Utilizei, para esta atividade, a música “Farinhada” de autoria do compositor Zé Dantas,
conhecida na interpretação de Luiz Gonzaga. A letra da música faz menção à utilização da
peneira, elemento central dessa atividade laboral.
Com a música Farinhada, trabalhei a melodia, o ritmo e a pausa. Propus uma audição
voltada apenas para os instrumentos presentes na gravação, como identificar o triangulo, a
zabumba e a sanfona. Após essa breve apreciação, foram apresentados outros instrumentos
como o ganzá, o caxixi, a clave e o triangulo. Depois de expor esses instrumentos in loco, deixei
que escolhessem qual desejavam tocar.
Ao iniciar a audição, executo o ritmo utilizando um ganzá e peço que me acompanhem.
O ritmo dessa música na versão de Luiz Gonzaga e Elba Ramalho é interessante, pois existem
pausas no final das estrofes que eles percebem e se divertem abrindo ou levantando os braços,
fazendo poses ou batendo palmas. Quando a música retorna ao ritmo normal, todos tendem a
voltar acompanhando a sequência inicial. Essa atividade foi importante para que eles
percebessem as diferenças rítmicas, a pulsação da música e os instrumentos do forró.
Observei que os mais novos tinham alguma dificuldade em identificar os instrumentos,
porém, a maioria conseguiu sentir a pulsação e o ritmo. Na prática, quando a aula acontece na
enfermaria coletiva, proponho que se faça uma troca entre os participantes para que todos
possam experimentar as diferenças físicas, sonoras e as várias formas de execução de cada
instrumento.
5.2.3 Cantos de trabalho
Falar da Farinhada foi muito importante para apresentar uma atividade coletiva e
solidária. Por ser muito cansativa, é realizada em regime de mutirão. A música é o elemento
que une, dá alento, ritmo e sintonia, o que ameniza a execução de tarefas repetitivas e muitas
vezes insalubres, como afirma Edilberto Macedo Fonseca (2015, p. 10):
Produzir o pão, roçar o mato, puxar a rede, amassar a farinha, pilar o milho,
quebrar o coco, lavrar a terra, consertar o açude, fazer a casa, limpar a trilha
na mata. Atividades difíceis e árduas, em que o suor escorre, as mãos latejam
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e os corpos se curvam à labuta e à necessidade. Sob o sol, a chuva, no breu da
noite ou no clarão do dia, por vontade, fé́ ou precisão, só́ ou acompanhado,
entre olhares cúmplices e no ritmo de movimentos fortes e plenos. Em grupo,
cantam e se movimentam nas batidas que dão ritmo ao trabalho, com braços
que se movem, corpos que se dobram e desdobram, numa só́ voz e pulsação.
O compasso marcado embala a todos num só́ golpe, música e trabalho
tornando mais ameno o cotidiano, fazendo o tempo fluir e a dor ganhar a
companhia da mão que bate, do corpo que vibra e da voz que canta. É a vida
congregando pessoas e consolidando comunidades em torno de atividades e
encontros em que cooperação, partilha e celebração se interpenetram, unindo
fazeres expressivos a afazeres necessários.

Os cantos de trabalho, são uma prática tradicional e ajudam a amenizar uma rotina
pesada de grande esforço físico comum no dia a dia do povo rural brasileiro.
Ainda de acordo com Edilberto Fonseca, (2015), Cantos de Trabalho é a expressão
musical relacionada às atividades laborais, presentes na cultura brasileira, tanto no ambiente
rural quanto no urbano.
Na atividade que irei descrever a seguir, para que os alunos compreendessem o conceito
de Cantos de Trabalho, utilizei a música de domínio público “Macaco Pisa o Milho”, faixa 31
do CD “Abre a Roda Tin Dô Lê Lê”, que foi fruto de uma pesquisa sobre brincadeiras e músicas
de infância de Lydia Hortélio. A música é um Canto de Trabalho relacionado à atividade de
pisar o milho com o pilão10. Nas festas nordestinas, grande parte dos doces, bolos e salgados
típicos das festividades são feitos com esse alimento: temos como exemplo a pamonha, milho
cozido, canjica, lelê, cuscuz, pipoca, bolo de milho e o mungunzá.
Iniciei a atividade falando sobre o conceito de Cantos de Trabalho, depois fiz perguntas
sobre o milho, tais como: “vocês já comeram milho?”, “Que iguarias podem ser feitas com o
milho?”, “Quais as comidas do São João são feitas com milho?”. E eles disseram: “canjica”,
“bolo”, “cuscuz” etc. Depois, expliquei que o milho, antes de ir para a cozinha, precisa ser
pisado no pilão. Para que isso fosse melhor entendido, mostrei, através do celular, o vídeo
“Cantos de Pilão”, um dos episódios da série “Brasiliana” dirigido por Humberto Mauro, em
1955, onde mostra o canto de pilão praticado por mulheres preparando o café, arroz doce, o pão
e os homens “pilando”11 o solo. Em seguida, mostrei uma foto do pilão e falamos um pouco da
utilidade desse utensilio.

10

Espécie de gral ou almofariz, de madeira rija, como a sucupira com uma ou duas bocas e tamanhos variados,
desde os pequenos para pisar temperos, até os grandes, para descascar e triturar milho, café, arroz, etc. O
instrumento ou pçsa de madeira com que se pisa no pilão, tem o nome de mão de pilão (CASCUDO, 2012).
11
Esmagar ou pisar no pilão (peça de madeira): pilar os grãos da farinha. (DICIONÁRIO online...).
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Após esta apresentação, toquei a música no violão e pedi para que batam palmas só na
hora do “Plô Plô Plô”, parte da música que vou considerar como refrão:
Macaco pisa o milho
Plô Plô Plô
No pilão da Sapucaia
Plô Plô Plô
Ele pisa ele cessa
Plô Plô Plô
Na barra da sua saia
Plô Plô Plô

Com essa música foi possível variar as atividades. A primeira delas é um trabalho
rítmico utilizando copos de plástico. O princípio é o mesmo, explorar o “Plô Plô Plô” de
diferentes formas. Coloco uma estrutura rígida para simular uma mesa. Pode ser prancheta ou
qualquer coisa plana de madeira sob o leito, desde que seja bem higienizada. Distribuo os copos
com os alunos e com as pessoas presentes: acompanhante, pedagogo, enfermeira e quem mais
queira participar. Ao tocar o violão peço que passem o copo para a pessoa à sua esquerda no
tempo da música, seguindo a pulsação básica. Quando já estão mais seguros no ritmo, mudo o
comando para que na hora do refrão eles mantenham o copo e batam na “mesa” três vezes no
tempo certo, cantando o “Plô Plô Plô”. Repito algumas vezes e, gradativamente, vou
aumentando o andamento até o mais rápido que for possível. Esse desafio de ritmo lento e
ligeiro é um dos preferidos dos alunos, e o utilizo em várias práticas.
Outra possibilidade de motivação com essa mesma música, é utilizar instrumentos
melódicos e de percussão. O princípio é igual. Em vez de copos utilizo pequenos instrumentos
como claves, coquinho, triangulo e xilofone. Primeiramente, ensino as notas do refrão no xilofone
na tonalidade de Dó Maior. Após algumas repetições, todos estarão aptos para tocar o ritmo e a
melodia juntamente com o violão. Como a prática do xilofone requer um tempo maior, em leitos
compartilhados, não é possível fazer uma troca de instrumentos para que todos pudessem
experimentá-lo. Dessa forma, preferi inserir o xilofone em leitos individuais, ou no máximo com
dois alunos, para evitar frustração de alguma criança em não poder experimentá-lo.
Para a atividade de escrita, foram mostradas seis figuras de pessoas trabalhando para
que eles relacionassem com as músicas que seriam ouvidas. As canções selecionadas foram:
Enxada Nova, Canoeiro, Casa de Palha, Penerô Gavião, Vou-me Embora pra Bahia, frutos da
pesquisa da Cia Cabelo de Maria, no CD, Cantos de Trabalho II, e a música Canto das
Lavadeiras, gravada pelas Ganhadeiras de Itapuã, todas de domínio público. As crianças
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menores marcavam a figura que ouvissem na música. Os alunos alfabetizados numeravam a
ordem de aparição e escreviam o nome da figura (ver Apêndice C)12.
É importante salientar que nem sempre é possível concluir a atividade como foi
planejada, pois depende do estado clínico do aluno. A atividade pode ser reduzida ou até mesmo
dividida, principalmente em se tratando dos alunos da hemodiálise que, por serem permanentes
e com dias fixos, podem ser divididas e sequenciadas.
5.2.4 O ritmo do ritual da quebra do coco
A atividade com cantos de trabalho abriu caminhos para explorar a história e a
consciência de identidade através da música, principalmente quando lidamos com
afrodescendentes. Sobre este aspecto, vale lembrar que, de acordo com os dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), de 2018, divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE), uma a cada cinco pessoas na Bahia se declara preta, sendo
que 81,4% da população baiana se autodeclaram descendentes de africanos. Ainda, conforme a
pesquisa, a Bahia tem a segunda maior população de pretos do país em números absolutos, logo abaixo
de São Paulo, estado brasileiro mais populoso. A Bahia se destacou também por ser o único estado do
país em que as pessoas pretas eram mais representativas na população em geral do que as autodeclaradas
brancas (18,1% da população baiana). (BRASIL, 2018). Nesse sentido, não tem como se negar a
relevância de inserir nos currículos escolares e, efetivamente nas práticas docentes, conhecimentos que
contemplem a diversidade étnica dos brasileiros, atentando-se para questões de enfrentamento das
práticas discriminatórias destas populações historicamente excluídas do ponto de vista social, político e
econômico.
Evidentemente, a maioria dos alunos da escola hospitalar são negros. Pensando nesse
perfil, inseri manifestações culturais cuja origem nos remetem à diáspora africana e à sua grande
influência na formação do povo brasileiro. Essa inserção no planejamento das aulas visa que as
crianças possam compreender o presente contextualizado com o passado.
Em 2019, foi comemorado o centenário de Jackson do Pandeiro, um dos maiores
expoentes da música nordestina. Diante disso, optei por levar para as minhas aulas atividades
que contemplassem esse gênio da música brasileira e a sua principal representação, o Coco.
Este é um ritmo de origem africana que se utiliza de instrumentos de percussão como ganzá,
zabumba, caixa, pandeiro, bombos, caracaxás ou tarol. Porém, para se formar uma roda de coco

12

Conferir também Apêndice C.
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não é necessária a presença de todos os instrumentos, bastando apenas as palmas ritmadas dos
seus participantes.
Sobre a Roda de Coco, Cascudo (2012) afirma ter origem com os negros de Palmares,
ocupados em quebrar o coco, horas e horas, e decorrente de cantigas de trabalho, ritmada pela
cadência das pedras, partindo os frutos das palmeiras pindobas. As frases “quebra coco” ou
“vamos quebrar coco” indicariam convite para tarefa ou para o canto que se tornou dança
(CASCUDO, 2012).
Dessa forma, mantive o foco na cultura popular oriunda de atividades laborais
representada pela obra de Jackson do Pandeiro. Autor e intérprete de uma diversidade de
sucessos, Jackson transitava por diversos gêneros musicais como coco, baião, xote, xaxado,
arrasta-pé, frevo samba, samba-coco, rojão e marchinhas de carnaval, sendo assim, um dos
grandes responsáveis pela disseminação da cultura nordestina pelo país. Dentre os grandes
sucessos de Jackson, a música escolhida foi “A Cantiga do Sapo”, música composta juntamente
com Buco do Pandeiro e gravada em 1959, pela Columbia, no LP Jackson do Pandeiro. Essa
música tem uma letra pequena e um refrão divertido, que simula um diálogo que me possibilitou
explorar ritmo e criação.
Cantiga do Sapo13
É assim que o sapo canta na lagoa
Sua toada improvisada em dez pés
- Tião
- Oi!
- Fostes?
- Fui!
- Comprastes?
- Comprei!
- Pagaste?
- Paguei!
- Me diz quanto foi?
- Foi quinhentos réis
É tão gostoso morá lá na roça
Numa palhoça perto da beira do rio

13

Composição: Jackson do Pandeiro e Buco do Pandeiro | Intérprete: Jackson do Pandeiro

52

Quando a chuva cai e o sapo fica contente
Que até alegra a gente com o seu desafio

- Tião
- Oi!
- Fostes?
- Fui!
- Comprastes?
- Comprei!
- Pagaste?
- Paguei!
- Me diz quanto foi?
- Foi quinhentos réis

Para iniciar a atividade, cantei a música acompanhada só pelo pandeiro. Na hora do
refrão eu dava um toque para cada fala, por exemplo, para cada travessão um toque no pandeiro.
Depois o diálogo foi com eles, pergunta e resposta. Eu falava “Tião” e os alunos Respondiam
“Oi”, e assim por diante. Eles logo compreenderam a lógica e respondiam sem ler a letra. No
decorrer da atividade, também foi necessário explicar a palavra “réis”, como moeda brasileira
daquele período do compositor.
- Tião
- Oi!
- Fostes?
- Fui!
- Comprastes?
- Comprei!
- Pagaste?
- Paguei!
- Me diz quanto foi?
- Foi quinhentos réis

O próximo passo foi dar o pandeiro aos alunos para que eles tocassem no momento que
cantavam o refrão da música, e obedecendo à mesma lógica descrita acima eu perguntava e eles
respondiam dando o toque no pandeiro. À medida em que eu percebia que eles estavam mais
seguros na execução do instrumento, eu aumentava o ritmo gradativamente até o máximo
possível, o que se configurou em um desafio bastante divertido. Em uma enfermaria com dois

53

leitos, também foi possível aplicar essa atividade rítmica com duas crianças tocando o pandeiro,
nesse momento eu conduzia a atividade tocando o violão e eles protagonizavam tocando o
refrão sozinhos.
Por fim, eles ouviram a gravação original executada por Jackson do Pandeiro. Como já
haviam feito a atividade, foram capazes de reconhecer e cantar a música acompanhando a
gravação.
O pandeiro foi o instrumento central para esta atividade: utilizei dois pandeiros e mostrei
aos alunos duas fotos de Jackson com o pandeiro na mão. Contei sua história e apresentei o
pandeiro: instrumento de percussão que chegou ao Brasil pelos portugueses e introduzido na
música brasileira pelos escravos. Jackson do Pandeiro era desconhecido por todos os alunos
com os quais eu tive contato nessa aula, mas o pandeiro era conhecido pela maioria, daí a
importância da contextualização antes de partir para as atividades práticas e de escrita.
A atividade escrita teve como foco a criação. Para alfabetizados, o desafio foi criar um
novo diálogo para o refrão da música. Alguns tiveram dificuldades, mas com o auxílio da
pedagoga trocaram verbos, construíram frases e criaram novos diálogos que foram cantados ao
final, e encaixados na mesma melodia. O resultado dessa atividade foi muito positivo, pois
mexeu diretamente com a autoestima dos alunos, que descobriam o seu potencial de criar e
tocar (Apêndice D)14.
5.2.5 Puxada de Rede
Ainda com o foco na diáspora africana, e com o objetivo de contextualizar o período histórico
da época da escravidão, busquei atividades que nos remetessem às formas de resistência e sobrevivência
do povo negro em reposta àquele momento vil e cruel. De acordo com Prandi (2000, p. 58), “[...]
com o fim da escravidão, a população negra, na tentativa de se integrar na sociedade brasileira,
não como africanos, mas como brasileiros, teria se desinteressado de suas próprias origens”.
Dessa forma, Prandi (2000) afirma que a cultura africana foi se diluindo na formação da cultura
nacional, criando assim uma identidade afro-brasileira. Na Bahia, ela se expressa de diversas
formas, tanto na capital como em várias regiões no interior do estado. Está presente na capoeira,
no vestuário, na música, na dança, na gastronomia, na religião e entre tantas outras dimensões
da vida, como na língua, por exemplo.

14

Conferir também Apêndice D.
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Itapuã é um bairro de Salvador cheio de histórias, poesia e resistência. “Há registros de
que o Quilombo do Buraco do Tatu foi fundado naquela região em 1744, resistindo até 1763”.
(PEDREIRA, 1962, p. 85). Neste bairro, devido a sua história, concentra muitos descendentes
de negros libertos ou fugidos da escravidão. Muitos costumes e tradições ainda persistem no
local e podem ser vistos no seu dia a dia, pois são resistentes e atuantes. A pesca e o trabalho
de ganho15, por exemplo, são duas atividades laborais que fazem parte da cultura e da formação
indenitária dos “filhos de Itapuã”. Para essa atividade, escolhemos a Puxada de Rede e o
Trabalho de Ganho, representado pelas Ganhadeiras – ambas as atividades são parte da história
de subsistência do negro naquele período.
Após a abolição, não houve uma política de inclusão para os ex-escravizados. Eles
foram abandonados nas ruas, resultando em tragédias, descasos, preconceitos, injustiças e dor.
Uma chaga que o Brasil carrega até os dias de hoje, como afirma Maringoni (2011, p. 41):
Os ex-escravos, além de serem discriminados pela cor, somaram-se à
população pobre e formaram os indesejados dos novos tempos, os deserdados
da República. O aumento do número de desocupados, trabalhadores
temporários, lumpens, mendigos e crianças abandonadas nas ruas redunda
também em aumento da violência, que pode ser verificada pelo maior espaço
dedicado ao tema nas páginas dos jornais.

Diante dessa dura realidade, entende-se que os negros recém-libertos tiveram que buscar
alternativas de subsistência. A “puxada de xaréu” surgiu no Brasil como uma das alternativas
de sustento para esse povo, que era excluído do mercado de trabalho. Braga (1970) afirma que
os africanos, os escravos dos proprietários das armações da pesca foram os primeiros
pescadores de xaréu. O autor descreve a puxada de rede como “[...] um espetáculo sem dúvida
fascinante: um misto de trabalho e festa” (1970, p. 51). Ele nos conta que é um trabalho coletivo
dos pescadores conjugado com o ritmo e cânticos para divindades, sobretudo as africanas em
especial para Iemanjá, Inaê, a Rainha do Mar.
Tenho a Puxada de Rede como umas das tradições que fazem parte das minhas
memórias de infância, onde eu acompanhei, por algumas vezes, os pescadores puxando de
manhã bem cedo a imensa rede. Essas redes eram levadas ao mar na madrugada por uma
jangada ou um barquinho e, para puxá-la, exigia grande esforço físico, conjunto, de muitos
homens. Quando a rede chegava lotada de peixes na beira da praia, esses eram divididos entre
os pescadores e vendidos em seguida. E foi baseada nas minhas memórias e nas histórias

15

Os trabalhadores de ganho, vistos em cidades brasileiras principalmente entre os séculos XVIII e XIX, eram
negros africanos e de descendência africana, escravizados ou libertos, postos para trabalhar nas ruas, em atividades
comumente desprezadas pela mão de obra branca e livre (LEAHY, R. (2017, p. 2).
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passadas através de livros e pela literatura oral, que introduzi a Puxada de Rede nas aulas de
música, contando a sua história e a sua relação com o bairro de Itapuã.
Após contar a história da Puxada de Rede, sobre sua origem e representação, apresentei
um vídeo para que eles pudessem observar a dinâmica dessa atividade laboral. Escolhi uma
passagem do primeiro longa-metragem dirigido por Glauber Rocha, em 1961, “Barravento”. A
história se passa numa vila de pescadores de xaréu. Seus habitantes são todos descendentes de
negros escravos vindos da África. A pesca acontece entre outubro e abril, quando os grandes
cardumes costumam aparecer no litoral nordestino para se reproduzirem. Esta é a época ideal
para lançar as redes ao mar. A cena em questão envolve música, beleza e poesia. Os pescadores
entoam cânticos ao ritmo do atabaque e as suas pisadas são bem compassadas e sincronizadas
com a música. Puxam a rede seguindo uma cadência, ou seja, o ritmo do canto é também o
ritmo do trabalho.
Para a escuta dessa atividade, a música escolhida foi “Pescaria”, de Dorival Caymmi.
Lançada em 1954, em seu primeiro LP “Canções Praieiras”: em sua poesia, ele descreve a
pescaria, os movimentos, o agradecimento e até os presentes, frutos do sucesso da pesca.
Pescaria (Canoeiro)16
Ô canoeiro bota a rede, bota a rede no mar
Ô canoeiro bota a rede no mar
Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede,
Ô canoeiro puxa a rede do mar
Vai ter presente pra Chiquinha e ter presente pra Iaiá
Ô canoeiro puxa rede do mar
Cerca o peixe, bate o remo, puxa corda, colhe a rede,
Ô canoeiro puxa a rede do mar
Louvado seja Deus, ó meu Pai.
Louvado seja Deus, ó meu Pai.

No momento da audição, pedi para que prestassem atenção na letra da música. A
gravação é interpretada com voz e violão. Perguntei aos alunos qual instrumento estavam
ouvindo. Todos facilmente reconheceram o som do violão. Perguntei sobre a voz do cantor.
Eles deveriam saber a diferença entre o grave e o agudo para então identificar o timbre de voz
de Caymmi, como uma voz masculina grave.

16

Composição: Dorival Caymmi (1954) | Intérprete: Dorival Caymmi.
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Passamos então para a atividade de escrita, conversamos um pouco sobre a letra e a
história que ela contava. Ouvimos a música. A tarefa era completar a letra à medida que iam
ouvindo a canção. Outra tarefa era preencher palavras cruzadas a partir de um ditado com o
vocabulário do texto. Essas atividades ajudam na memorização da letra, na ampliação do
vocabulário e, por conseguinte, na aquisição de uma escrita elaborada (Apêndice E)17.
Para as crianças não alfabetizadas, a tarefa era desenhar o que escutavam: retrataram
peixes, pescadores, barco, mar, rede, céu, coqueiros e o que mais viesse na imaginação. Após
a atividade escrita, distribui alguns instrumentos de percussão e cantei a música ao violão.
Assim, tiveram a oportunidade de cantar e tocar o que aprenderam.
5.2.6 Cantos e encantos da Ganhadeiras de Itapuã
Dando continuidade ao planejamento, chegou o momento de observar o universo
feminino. A ideia foi apresentar, às crianças, a labuta da mulher negra no trabalho de ganho.
As ganhadeiras eram mulheres escravizadas ou libertas, que tinham como fonte de renda o
ganho de rua. Com um pequeno comércio, ocupavam lugar destacado no mercado de trabalho
urbano (SOARES, 1996, p. 57).
Encontramos tanto mulheres escravas colocadas no ganho por seus
proprietários, como mulheres negras livres e libertas que lutavam para garantir
o seu sustento e de seus filhos. As escravas ganhadeiras, como se chamavam,
eram obrigadas a dar a seus senhores uma quantia previamente estabelecida,
a depender de um contrato informal acertado entre as partes. O que excedesse
o valor combinado era apropriado pela escrava, que podia acumular para a
compra de sua liberdade ou gastar no seu dia-a-dia.

Segundo Leahy (2017), em Itapuã, a pesca era uma atividade praticada pelos homens.
Às mulheres cabia tratar os peixes, assá-los e arrumá-los em gamelas, e de manhã cedo saíam
para mercar no centro da cidade.
As ganhadeiras que viviam em Itapuã levavam o peixe e outros quitutes para
serem comercializados na cidade. Por viverem em um local muito afastado e
sem transporte público, andavam cerca de 25 quilômetros para mercar.
Percorriam toda a praia a pé, passando pelas regiões de Jaguaribe, Boca do
Rio, Pituba e Cabula. Quando o Rio Jaguaribe ficava cheio, impedia a
passagem com a força de sua correnteza; uma alternativa de locomoção eram
os saveiros, de passagem para abastecer os armazéns da cidade. Pelo caminho,
as mulheres entoavam canções e cantigas que retratavam o cotidiano de suas
atividades e a paisagem do vilarejo em que viviam (LEAHY, 2017, p. 4).
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Em Salvador, as ganhadeiras vestiam roupas ao estilo dos antepassados, tais como:
turbante na cabeça, saia rodada estampada, camisa de renda branca e colares de conchas.
Segundo relato de Wetherell ([entre 1842 e 1857] apud, SOARES, 1996), as ganhadeiras
vestiam trajes do mesmo modelo, mas as fazendas eram de estampas variadas, colorindo o
cenário urbano. Algumas traziam seus filhos amarrados nas costas com “pano da costa”18 ou
soltos, entre os tabuleiros, em meio a frutas e aves. A presença dos filhos nos locais de trabalho
indica que muitas dessas mulheres viviam sós.
Vale ressaltar que foi no período colonial que o famoso acarajé começou a ser
comercializado nas ruas de Salvador. Essa tradição se perpetuou nos tabuleiros das ganhadeiras
e está presente até os dias de hoje, servindo como fonte de renda para várias mulheres
afrodescendentes. E foi partir da cultura do trabalho de ganho das mulheres negras de Itapuã,
que, em 2004, surgiram as Ganhadeiras de Itapuã, com o desejo de resgatarem e preservarem a
memória cultural do bairro, sobretudo as ganhadeiras do fim do século XIX e início do século
XX. Andrade (2014) ilustra essa passagem quando apresenta uma explicação de Dona Maria
do Xindó, uma das ganhadeiras mais antigas desse grupo de senhoras:
Nós criamos a Ganhadeiras, por causa do ganha pão aqui de Itapuã. Os
maridos pescavam, as mulheres assavam os peixes e saiam para vender. Mas
ganhadeira é quem faz qualquer coisa para sobreviver. Quem lava, quem
passa, quem costura, quem cozinha", explica Dona Maria da Paixão, ou
Maria de Xindó, ganhadeira de Itapuã desde que o grupo dava os primeiros
passos. (ANDRADE, 2014).

O grupo tem como sua principal forma de expressão a música, com o repertório baseado
em cantigas e samba de roda. No início do grupo, o samba de roda ganhou o título de Patrimônio
Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Um
ano depois foi proclamado Obra-Prima do Patrimônio Oral e material da Humanidade pela
Unesco (OLIVEIRA, 2017).
De acordo com o IPHAN (2007), “[...] o samba de roda é uma manifestação musical,
coreográfica, poética e festiva, presente em todo o estado da Bahia, mais particularmente na
região do Recôncavo”. Döring (2012, p. 11) afirma que:
O Samba de Roda e outras tradições culturais formam a memória coletiva, no
sentido de história oral e identidade sociocultural da comunidade. Nos
18

O Pano da Costa faz parte do vestuário de mulheres africanas, sendo um acessório utilizado em diversos países
do continente. É uma espécie de xale, usado de várias formas: sobre as costas; jogado no ombro; cruzados na
frente; amarrados sobre o busto ou na cintura, como uma faixa estreita ou larga e numa espécie de avental
(GASPAR, 2013).
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momentos da convivência prazerosa, os saberes da comunidade negra no
Brasil são transmitidos para as próximas gerações, de maneira orgânica e
integrada mediante palavras, ritmos, melodias, movimentos, gestos e
diálogos, que unem todas as formas de expressão e a continuidade das culturas
africanas na diáspora, preservando valores, conteúdos, saberes e linhagens
ancestrais.

A importância de trabalhar o samba de roda com os alunos em hospitais foi devido à
maioria deles residirem no Recôncavo baiano e possuírem o samba de roda como parte da sua
formação cultural. Este samba, além de colaborar para o aprendizado sociocultural, possibilita
a prática dos seus diversos aspectos e pode ser considerado como escola permanente da vida.
Este gênero musical proporciona
[...] uma formação musical e estética abrangente e integrada organicamente
nos processos do cotidiano que contempla as seguintes competências
musicais: onomatopeia, timbres sonoros, ritmo (elementar e polirritmia),
melodia, harmonia, diálogos musicais, improvisação, técnica instrumental e
vocal, memória, prontidão, alternância, variações etc. (DÖRING, 2012, p. 9).

Dessa forma, para contar a história dessas “guerreiras”, o Samba de Roda foi um
elemento muito importante durante as aulas, pois ficou evidente a identificação de alguns
alunos e seus acompanhantes com o estilo, o que se configurou numa aula alegre e
movimentada.
Para ilustrar, utilizei fotos antigas das atividades das ganhadeiras, dos pescadores e das
embarcações típicas do litoral nordestino utilizadas para pesca, como o saveiro e a jangada. A
música para esta audição foi “As Ganhadeiras”, de autoria de Lídio Brandão, gravada pelo
grupo, em 2014, no seu primeiro álbum.
As Ganhadeiras19
As ganhadeiras nascidas na praia de Itapuã
Vendendo peixinhos baratos, pescados pela manhã
Quem quer comprar os peixinhos, eu trago aqui pra escolher
Deus lhe ajude a pescar pra você vender
Já vou embora senhores, espera até quando eu voltar
Vou esperar a chegada do saverinho no canal
E também as jangadinhas que adam no mar a navegar
Com todos peixinhos que nós precisamos rematar

19

Composição: Lídio Brandão (Falecido) | Intérprete: Ganhadeiras de Itapuã
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Essa música é um Samba de Roda com elementos interessantes para identificar: homens
e mulheres vendendo comida, palmas e instrumentos de todos os naipes. Coloquei a música
para tocar, chamando a atenção que era um samba de roda gravado pelas Ganhadeiras de Itapuã
e que o autor foi um senhor da comunidade que já havia falecido.
As duas atividades escritas consistiam em completar a letra. Foram aplicadas de acordo
com o grau de escolaridade do aluno. Para as crianças não alfabetizadas, a atividade era
ilustrada com números e as figuras que fazem parte do vocabulário da música: (1) pescador, (2)
saveiro, (3) baiana de acarajé (ganhadeira), (4) jangada, (5) praia e (6) peixinhos. Os espaços
em branco na letra eram relativos a essas figuras e eles precisam completar com o número certo
de acordo com a ordem de aparição na melodia (Apêndice F).20
Para as crianças alfabetizadas, a atividade era dividida em duas partes: a primeira
consistia em completar a letra da música à medida que fossem ouvindo, e a segunda, consistia
em responder um roteiro de apreciação. Este roteiro induzia as crianças a prestar atenção nas
vozes, nos instrumentos e nos timbres. Uma das estratégias facilitadoras utilizada para esta
escuta, foi apresentar aos alunos, antes da audição, os naipes de corda, percussão e sopro com
o uso de um aplicativo de celular. Dessa forma, no momento da apreciação, eles foram capazes
de responder a atividade com menos dificuldade, conseguindo identificar os sons dos
instrumentos a medida que escutavam a música.
Para finalizar a atividade de escrita, a música é novamente ouvida. Eles acompanham
batendo palmas, como o fazem num encontro tradicional de samba de roda (Apêndice G).21
Assim dispostas, percebe-se que as atividades descritas, neste estudo, seguem uma
sequência estratégica até chegar ao objetivo final da prática. Conforme mencionado, as aulas
em hospitais devem ser planejadas com início, meio e fim. Isso se deve à incerteza se aquele(a)
aluno(a) disporá de um outro encontro com o professor. Em outras palavras, as aulas devem ter
seus objetivos bem definidos para serem alcançados naquele momento. Em vista disso, é
importante que as aulas sejam planejadas de forma gradual para que o(a) aluno(a) alcance a
próxima etapa e assim sucessivamente até o final da atividade. Essas atividades podem ser
conferidas de forma sistematizada no Quadro 1.

20
21

Conferir também Apêndice F.
Conferir também Apêndice G.
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Quadro 1 – Síntese das atividades de ensino de música em classes hospitalares

Atividades

Feira de Mangaio

Farinhada

1º Momento

2º Momento

3º Momento

4º Momento

Conversa com os
alunos sobre feiras
livres;
Mostra de
fotografias sobre o
conteúdo da
música;

Demonstração do
ritmo da música;
Exposição oral da
biografia dos
compositores
Glória Gadelha e
Sivuca e da
interprete Clara
Nunes;
Apresentação dos
instrumentos;
Apreciação da
música.

Execução de
ritmos pelos alunos
ao mesmo tempo
da música gravada;
Aprendizagem da
canção.

Realização de
atividade escrita;

Conversa
sobre
Casas de Farinha
Mostra de
Fotografias sobre
o conteúdo da
música;

Biografia dos
interpretes Luiz
Gonzaga e Elba
Ramalho;
Apresentação de
instrumentos
musicais;
Apreciação da
música.

Escolha dos
instrumentos
musicais pelos
alunos;
Execução da
música ao mesmo
tempo que ouve a
gravação;
Execução de ritmo
e pausa.

Interpretação vocal
e instrumental – os
alunos tocam e
cantam
acompanhados
pela professora ao
violão;
Não foi realizada
atividade escrita.
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Cantos de Trabalho

Apresentação do
conceito de Cantos
de Trabalho;
Conversas sobre o
tema;
Mostra de vídeo e
fotografias acerca
do tema.

Apreciação da
música de domínio
público;

Diálogos dobre a
Roda de Coco

Apresentação oral
da biografia e os
100 anos de
Jackson do
Pandeiro;
Apresentação do
pandeiro;
Audição da música
Cantiga do Sapo.
Apresentação oral
da biografia do
compositor Dorival
Caymmi;
Audição da música
Pescaria.

O Coco

Puxada de Rede

Diálogos sobre o
tema;
Mostra de
fotografias e
exibição de vídeo.

Interpretação – os
alunos cantam
acompanhados de
palmas;
Alunos cantam
executando com o
jogo de mãos e
copos;
Alunos tocam
Xilofone.
Execução musicalos alunos tocam
pandeiro com a
professora.

Realização de
atividade escrita
sobre o tema;
Alunos cantam de
forma livre
acompanhados
pela professora ao
violão.

Apreciação –
alunos escutam e
identificam os
instrumentos
musicais;
Exercício prático
de reconhecimento
de sons graves e
agudos

Realização de
atividade escrita.

Realização de
atividade escrita
Alunos criam
versos e cantam.
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Diálogos sobre o
tema;
Mostra de
fotografia

Ganhadeiras e o Samba
de Roda

Fonte: Elaboração própria

Apresentação do
autor da música
Ganhadeiras, Lídio
Brandão;
Apresentação de
diversos
instrumentos
através do
aplicativo
“Musical
Instruments
Flashcards for
Babies, Toddlers”;
Apresentação dos
instrumentos
típicos do samba.

Execução de
instrumentos
acompanhando o
áudio da música.

Realização de
atividade escrita;
Execução da
música com
instrumentos de
percussão e palmas
simulando um
samba de roda.
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A tabela disposta acima exibe de forma sistemática o passo a passo de cada atividade,
o que facilita a sua utilização pelo profissional que, por ventura, queira inserir nas suas práticas
as atividades retratadas neste trabalho.
De acordo com o que foi descrito neste estudo, observam-se alguns saberes
fundamentais que podem subsidiar as práticas de futuros professores de música que venham
atuar nessa modalidade educacional. A partir da minha experiência como docente e dos
resultados deste estudo, elencou-se alguns aspectos considerados relevantes, com fins de
orientar a inserção de professores de música em contextos hospitalares. Dessa forma, nas
práticas dos professores de música em classes hospitalares, deve-se considerar:
A importância da higienização, pois no hospital este é um cuidado imprescindível que
o professor nesse contexto deve ter: antes, durante e depois da prática e a cada troca de
leitos;
A necessidade de ter constante diálogo com o professor regente, pedagogo, como forma
de apoio para as aulas de música;
O cuidado em sondar o ambiente antes de preparar a aula, por meio de conversas
informais com os profissionais e com os próprios alunos;
A importância da comunicação com o profissional de saúde sempre que necessário,
como forma de mediação entre professor e aluno e entre os campos da saúde e educação;
A necessidade de os instrumentos musicais ou qualquer material didático serem leves,
que facilitem a locomoção do professor, e que sejam higienizáveis. Sugere-se planejar
suas aulas usando pequenos instrumentos de percussão, o ukulele, o violão, caixa de
som bluetooth, celular ou tablete;
A necessidade de adequação e adaptação das atividades e recursos didáticos: levar para
os leitos atividades de cunho lúdico em razão do quadro clínico dos alunos; utilizar
recursos materiais diversos, como prancheta, lápis, livros, caderno, tinta guache ou
qualquer tinta ou cola antialérgica, massa de modelar, jogos etc.
A importância de levar atividades práticas vinculadas às teóricas;
Ficar atento às limitações físicas dos alunos, pois, no contexto hospitalar, são comuns
os casos de alunos que tem limitações, como por exemplo, para cantar ou bater palma.
A importância da interação com as pessoas presentes: inserir em suas aulas, quando
possível, a participação dos acompanhantes como forma de ajudar na motivação das
crianças;
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O professor deve estimular e favorecer a autoestima e a autonomia dos alunos com
atividades flexíveis e variadas;
Não subestimar a capacidade do aluno hospitalizado, ademais, é importante ter
consciência de que o foco do professor não é a enfermidade. Dessa forma, é necessário
desmistificar a ideia de que são coitados e incapazes;
A relevância social dos temas estudados, contextualizando as atividades a partir da
realidade dos alunos;
Temas como cultura popular e tradições culturais são importantes para serem levados
para as aulas de música do aluno hospitalizado, assim como o rap, pagode e o funk: são
elementos que estão inseridos de forma viva na identidade do aluno hospitalizado;
O profissional nesses ambientes deve ser criativo e com capacidade de se reinventar e
se interessar em desenvolver novas metodologias que deem conta das adversidades e
semelhanças. Para isso, é necessário pesquisar e inovar seus conhecimentos
pedagógicos, expandir sua cultura geral e desenvolver um planejamento flexível que
comtemple a realidade da criança hospitalizada
Esses são conhecimentos empíricos adquiridos no meu cotidiano através das minhas
experiências na escola hospitalar. Trata-se de conhecimentos importantes para a rotina de
um professor que pretende ingressar nessa modalidade educacional, que irão induzi-los a
uma reflexão acerca de mudanças de hábitos, costumes, padrões e condutas além da
desconstrução de uma visão estigmatizadora em relação aos alunos(as).
Diante do exposto, compreende-se que o professor de música que atua nesta área
deve refletir a respeito dos seus preconceitos, que se manifestam através da sua visão de
mundo e sua conduta, e investir em uma educação mais compreensiva e humana com foco
na realidade sociocultural do aluno(a), para melhores resultados no seu processo de
escolarização e formação de cidadania, auxiliando assim, a sua recuperação.
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6 À GUISA DE CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi descrever como se desenvolvem as práticas de novas
metodologias de ensino de música, com enfoque nas tradições culturais do Nordeste e dos
próprios alunos submetidos a tratamento na Terapia Substitutiva Renal e na Oncologia, no
contexto das classes hospitalares da rede municipal de ensino de Salvador. Cheguei a esse
objetivo através da minha percepção em relação à diversidade do universo cultural dos alunos,
os seus sotaques, sua forma de falar e de vestir, os hábitos e conceitos vindos de diversas regiões
da Bahia, inclusive as mais remotas e pouco conhecidas.
Optei por um olhar mais crítico sobre esse pluralismo, e entender de que forma essa
vivência cultural, trazida pelos próprios alunos e seus familiares, reflete no processo de
aprendizagem de alunos renais crônicos e portadores de câncer, que são contemplados com
aulas de música durante o seu tratamento dentro de uma unidade hospitalar.
Para a construção das práticas, foi necessário entender o contexto no qual essa pesquisa
foi inserida e a sua legislação. O entendimento do funcionamento desses ambientes e suas
limitações é muito importante para uma reflexão sobre a metodologia a ser aplicada, pois os
processos de aprendizagem exercem um papel determinante na formação do indivíduo e, nesse
contexto, para além da fragilidade de saúde, existe, ainda, a fragilidade emocional: diminuir
danos é uma das funções fundamentais do professor.
Embora cuidar da saúde do aluno não seja exatamente o objetivo do professor de música,
durante as minhas práticas observei a forte contribuição que as aulas de música exercem sobre
o aspecto emocional das crianças e adolescentes, hospitalizados, sobretudo trazendo para eles
as tradições integradas às suas realidades, fora daquele ambiente, que proporcionam alegria,
estimulam a imaginação, a criatividade e a interação com o outro.
Durante este processo foi crescendo o meu envolvimento com o trabalho, pois algumas
dessas tradições também fazem parte da minha vida. Enquanto filha de uma mãe sertaneja e de
um pai nascido e criado no Recôncavo baiano, cresci vivenciando de forma intensa essas duas
culturas. Assim, foi de forma espontânea que o tema fluiu durante as minhas práticas. Mesmo
com todos os desafios que precisei enfrentar, peculiares desse contexto, o diálogo afetivo foi
prazeroso e produtivo.
Esse ambiente de troca e afetos foi determinante para me aproximar dos alunos,
conhecer as suas tradições e, consequentemente, criar e desenvolver práticas que pudessem
resgatar, de dentro de todos nós, uma memória afetiva através dos sons, dos hábitos, dos
cheiros, dos ritmos, das canções e das danças passadas de geração em geração por intermédio
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da oralidade e da labuta do dia a dia. Sendo assim, Feira de Mangaio, Farinhada, Roda de Coco,
Puxada de Rede e Ganhadeiras, descritas neste trabalho, foram algumas das atividades
desenvolvidas que trouxeram essas sensações nas aulas de música, no ano de 2019, nas classes
hospitalares de Salvador.
Foram atividades que possibilitaram aos alunos conhecerem um pouco do processo de
construção de identidade de um povo; foi, igualmente, uma oportunidade que eles tiveram de
olhar o passado para entender o presente através da música, já que esta é elemento existente
desde a pré-história e que transmite cultura, contando histórias até os dias atuais. Para melhor
contextualizar a atividade que seria aplicada naquele momento, as aulas eram sempre iniciadas
com uma conversa com quem estava presente – pais, alunos e o profissionais de saúde – gerando
naquele ambiente, a princípio frio, uma discussão de diferentes saberes. Aquele era o momento
de valorizar a diversidade decorrente da existência de diferentes culturas e tradições.
Para que isso possa acontecer de forma fluída, o professor precisa ter um olhar sobre a
cultura na sala de aula e deixar de lado estereótipos que ainda vagueiam na mente de alguns
educadores. Sobre este aspecto, um dos grandes desafios enfrentados foram os dogmas cristãos
e a demonização da cultura afro-brasileira – o que causa uma intolerância não só religiosa, mas
também cultural.
Neste sentido, desde o primeiro contato, o professor precisa ter muita perspicácia para
quebrar a resistência dos alunos, acompanhantes e até de professores, de forma que não
desagrade as suas fés. É preciso ter consciência de que também é papel da escola estimular a
tolerância religiosa, cultural, racial e de gênero, o que faz da oralidade e suas tradições um
instrumento positivo para desenvolver o entendimento da diversidade em todos os sentidos.
Considero que o primeiro momento da aula seja o mais importante. É o momento do
estímulo, onde os alunos se sentem conhecedores dos saberes e ensinam a “pró”, ao mesmo
tempo que aprendem com as outras pessoas através da troca de conhecimentos presente na
enfermaria.
Ficou evidente a importância do acompanhante da criança nesse processo, pois quando
estimulado e envolvido com a escola, ele a encoraja, o que a fará sentir-se mais segura e
participativa. A temática das Tradições Culturais nos leitos hospitalares ampliou a participação
da família, o envolvimento dos mais velhos, enriqueceu o debate acerca da história, dos
costumes e dos saberes, além de promover ampliação do repertório musical através das cantigas
trazidas por pais, avós, tios que se encontravam naquele ambiente. Essa troca de informações
evidenciou o sentido da oralidade passada através dos tempos, e criou um ambiente de
descontração compartilhado por todos.
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A partir daí, com a temática da aula já assimilada pelos alunos, o próximo passo é a
prática. As músicas escolhidas fazem menção a tradições de diferentes culturas como crenças,
mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de se vestir, canções e instrumentos
musicais. Jogos e brincadeiras, exploração de sons: reconhecer timbres, ritmos estão sempre no
planejamento das aulas através das atividades de apreciação, do canto e de execução de
instrumentos. E, por fim, a contribuição com as atividades escritas, de características lúdicas,
para compor e finalizar a atividade com o objetivo de fixar o conteúdo.
Observei, por meio desta temática, a motivação e o envolvimento das crianças para as
atividades das aulas de música. Sendo assim, é oportuno destacar, portanto, que este é um tema
de relevância social, pois diz respeito a um estudo de uma área específica do campo das artes,
que se desenvolve no contexto da educação especial e inclusiva, e que é carente de estudos e
literatura especializada.
Os resultados encontrados na presente pesquisa sugerem que a cultura popular, com
foco nas tradições culturais, agregada às aulas de músicas em hospitais, pode ter um papel de
real importância no processo de escolarização e na diminuição da ansiedade dos alunos,
colaborando, assim, para o tratamento de saúde e, mais do que isso, deve ser aprofundado:
promove aprendizagens.
Vale ressaltar que a Rede Municipal de Salvador foi a primeira rede de ensino do país a
criar uma escola devidamente regulamentada de acordo com as normas do MEC, e inserida em
um sistema público de educação, além de ser pioneira ao ter quatro professores de música,
compondo o seu corpo docente, pensando a educação musical como ferramenta pedagógica
para alunos hospitalizados.
Ainda assim, com essa estrutura, por falta de legislação no município de Salvador, a
classe hospitalar fica suscetível às interferências do órgão central (SMED), o que faz com que
a escola enfrente diversas dificuldades como tentativa de desmonte e enfraquecimento da
equipe. No início desta pesquisa, em 2018, a escola sofreu uma redução significativa de
professores. E, de forma arbitrária, alguns docentes da equipe foram obrigados a ceder um turno
da sua carga horária para atender demandas em outras escolas, quando caberia à SMED
realizar concurso público para contratação de novos professores para suprir essas demandas.
Com essa retirada de docentes, a escola precisou se reestruturar para atender a uma quantidade
reduzida de alunos, o que acarretou fechamento de turnos em algumas unidades. Até o presente
momento, a luta para o retorno dos professores e abertura de novos espaços tornou-se contínua
e foi através do enfrentamento que conseguimos manter os quatro professores de música na
escola, resultado que tem sido favorável para a continuação deste trabalho.
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Considero um privilégio ter professores dialogando sobre essa temática, construindo um
planejamento coletivo, refletindo suas práticas e trocando conhecimentos. Os encontros
semanais, com os meus parceiros de trabalho, foram essenciais para o desenvolvimento da
metodologia dessa pesquisa. Nesses encontros, compartilhamos sucessos e angústias e, de
forma colaborativa, ajudamos uns aos outros em prol da Educação Musical em Classes
Hospitalares em Salvador.
Essa área de conhecimento carece de maior aprofundamento dos estudos em seus
diversos temas, entre os quais o uso da tecnologia nas aulas de música em hospitais e as
contribuições das aulas de música no processo de ensino aprendizagem e na escolarização da
criança hospitalizada. Dessa forma, espera-se que este estudo venha a servir para uma discussão
mais ampla sobre saúde e Educação Musical Hospitalar e que sejam geradas novas pesquisas
nessa área do conhecimento, que venham a colaborar com a disseminação deste trabalho e a
formação dos profissionais dessa área.
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APÊNDICE A – Atividade com a música “Feira de Mangaio”
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APÊNDICE B – Atividade para Educação Infantil com a música “Feira de Mangaio”

APÓS OUVIR A MÚSICA FEIRA DE MANGAIO, DOS COMPOSITORES SIVUCA E GLORIa GADÊLHA,
NUMERE AS FIGURAS NA ORDEM EM QUE ELAS APARECEM NA MÚSICA. ESCREVA SEUS NOMES.

(

)_______________

(

)________________

(

)____________________

(

)_______________
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)________________
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)____________________
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)_______________
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)________________
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APÊNDICE C – Atividade com “Canto de Trabalho”
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APÊNDICE D – Atividade do Coco
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APÊNDICE E – Atividade da Puxada de Rede
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APÊNDICE F – Atividade das Ganadeiras para não alfabetizados

81

APÊNDICE G – Atividade Ganhadeiras de Itapuã

