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RESUMO  

 

Introdução: Estudos referentes à paisagem sonora – definida como qualquer campo 

de estudo acústico -  têm o objetivo de analisar como as relações sonoras compostas 

de sons e ruídos que estão presentes em um determinado local influenciando direta 

ou indiretamente os seres humanos. O ambiente hospitalar é considerado 

desagradável para a maior parte da população e isso se deve à forma de tratamento 

estar mais associada à doença do que aos aspectos subjetivos do hospitalizado. Além 

disso, o desenvolvimento científico tecnológico no que tange à área da Saúde, apesar 

de aprimorar os tratamentos médicos, culminou em uma relação mais distante entre 

profissional da saúde e paciente, tornando os hospitais locais considerados 

desumanizantes. A música é uma forma de arte que influencia os seres humanos 

desde os primórdios, desenvolvida de forma individual ou coletiva e presente em 

praticamente todas as culturas. Objetivos: pretendeu-se verificar em que medida a 

música ao vivo, ao modificar a paisagem sonora daquele ambiente, pode ser um meio 

de tornar o hospital um lugar mais humanizado. Metodologia: em parceria com o 

Grupo Saracura foi realizada a observação participante de cunho etnográfico nos 

hospitais Instituto da Criança do Hospital das Clínicas FMUSP, Hospital do Coração 

– HCor e Hospital Infantil Sabará, o que possibilitou a elaboração dos diários de campo 

com as percepções relacionadas às modificações da paisagem sonora e às reações 

das pessoas diante da arte musical. Após essa fase, foram feitas entrevistas de 

História Oral de Vida com duas pacientes, quatro mães de pacientes, quatro 

profissionais da saúde e dois músicos, de modo que suas histórias foram 

transformadas em narrativas. As análises dos dados foram baseadas nas narrativas 

e diários de campo pelo método qualitativo de Imersão/Cristalização inspirado na 

fenomenologia hermenêutica. Resultados: a partir dos diários de campo e narrativas, 

os seguintes temas emergiram: a ampliação da afetividade visualizada em mães de 

pacientes neonatos por meio das canções de ninar; a harmonização do ambiente 

como efeito da música, auxiliando pacientes em estado grave e acompanhantes na 

questão complexa da finitude, com a música dando conforto à situação vivenciada, 

tranquilizando o paciente e auxiliando nas despedidas; e a possibilidade de o músico 

atuante em hospitais se ressignificar após ter contado com a dor e com o sofrimento 

do outro. Identificamos que a paisagem sonora hospitalar, dotada de ruídos, alarmes 
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e conversas, é harmonizada pela música, de modo a todos ali envolvidos se 

desvencilharem do foco na doença, abrindo espaço para vivenciar a música. 

Analisamos que melodias foram consideradas emoções audíveis, de modo que as 

propriedades elementares fundamentais sonoras como tempo, espaço e movimento 

relacionaram-se com aspectos subjetivos vivenciados no hospital.  Considerações 

finais: Os resultados apontaram que a música é um dos poucos recursos artísticos 

que não comprometem o trabalho dos profissionais da saúde, sobretudo na UTI, e 

ainda colabora para tornar esse setor mais sereno, tranquilo e alegre. Dessa forma, 

temas como afetividade, finitude humana, ampliação de diálogo foram discutidos a 

partir das modificações da paisagem sonora hospitalar por meio da música ao vivo. 

Assim, consideramos que as ações musicais podem ser meios de ampliar a 

humanização hospitalar. 

Palavras-chave: Música. Humanização. Hospital. Paisagem sonora. Narrativas. 
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ABSTRACT  

 

 

Introduction: Soundscape Studies – defined as any field of acoustic study - aims to 

analyse how the acoustic environment composed of sounds and noises, influences 

humans both directly or indirectly. The hospital environment are considered as 

unpleasant for most of the population, and this is because the treatment form is more 

associated to the disease than to the subjective aspects of the hospitalized person. In 

addition, the scientific and technological development of the health field, despite 

improving medical treatments, culminated in a more distant relationship between the 

patient and health care professional, turning hospitals into dehumanizing places. Music 

is an art form that has influenced human being since the dawn of civilization, developed 

individually or collectively and present practically in almost all cultures. Objective: to 

investigate the extent to which live music, by modifying the soundscape of that 

environment, can be a means to make the hospital a more humanized environment. 

Methodology: in partnership with Saracura Group, participant observation based in 

ethnographic approach was carried out in the following hospitals: Instituto da Criança 

do Hospital das Clínicas FMUSP, HCor – Hospital do Coração e Hospital Infantil 

Sabará, , which enabled the elaboration of field diaries with perceptions related to the 

modifications of the soundscape and the reactions of people to musical art. After this 

phase, Oral History of Life method interviews were made with two patients, four 

patient’s mothers, four health care professionals and two musicians, and the resulting 

stories were transformed into narratives. The data analyses were based on the 

narratives and field diaries by the qualitative method of Immersion / Crystallization 

inspired by the hermeneutic phenomenology. Results: from the collected data the 

emerged themes were: increase of affectivity visualized in mothers of neonatal patients 

through lullabies; music tones made the environment more harmonious, assisting 

patients in serious condition and companions in the complex issue of finitude, the 

music comforts the situation experienced, reassuring the patient and helping in 

farewells; and the possibility that the performing musician in hospitals can resignify 

after having counted on the pain and suffering of the other person. We identified that 

the hospital soundscape, endowed with noises, alarms and conversations, is 

harmonized by the music, so that all those involved get rid of the focus on the disease, 



 

 xiii 

opening space to experience music.  We analysed that melodies were considered 

audible emotions, so that fundamental elemental properties such as time, space and 

movement were related to subjective aspects experienced in the hospital. Final 

considerations: The results indicate that music is one of the few artistic resources 

that do not spoil the work of health professionals, especially in the ICU, and also 

collaborates to provide a more serene, comfortable and joyful sector. In this way, 

themes such as affectivity, human finitude, and expanding of dialogue were discussed 

from changes in the hospital through live music. Thus, we conclude that musical 

actions can be a form of hospital humanization. 

Keywords: Music. Humanization. Hospital. Soundscape. Narratives. 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

“Por que se chamava homem 
Também se chamava sonhos 

E sonhos não envelhecem” 
 (Milton Nascimento/ Márcio Borges / Lô Borges; “Clube da esquina 2”)  

 

1.1. Apresentação: História do projeto 

 

O propósito de pesquisar a música em hospitais é presente em meus 

pensamentos há um tempo considerável. A primeira palestra que assisti sobre as artes 

no ambiente hospitalar tocou-me com profundidade no ano de 2005, e posterior a ela 

houve oportunidades e caminhos para que eu pudesse, nos dias atuais, edificar esta 

pesquisa de mestrado. 

A minha relação com a música teve início na infância, quando ganhei um 

teclado de presente. Com o passar dos anos, iniciei meus estudos no piano e 

posteriormente no canto, e a paixão pelas artes aumentou a ponto de eu escolher a 

música como profissão. Sempre fui incentivada a tocar, e meus pais prestigiaram essa 

atividade desde minhas primeiras apresentações, assim como também apoiaram 

minha escolha de me graduar em licenciatura em música. Na minha família não há 

músicos; as primeiras influências vieram de meu pai que valorizava essa forma de 

arte e foi um de meus principais incentivadores. Infelizmente, ele teve uma séria 

enfermidade e passou alguns meses frequentando um hospital para realização de 

exames e em fases de internação, que ficaram mais frequentes na etapa final de sua 

doença. Durante esse período, eu costumava visitá-lo e ficava intrigada com a 

quietude daquele ambiente, às vezes interrompida com poucas conversas entre 

familiares e profissionais de saúde ou com o som da televisão. Não existia ali nenhuma 

iniciativa que quebrasse o silêncio de forma artística.  

As frequentes visitas em ambientes de saúde despertaram em mim o desejo 

de modificá-los de alguma forma, e eu imaginava que a música poderia romper o 

silêncio, não somente para os enfermos, como também para as demais pessoas que 

compartilham deles. Assim, passei a pesquisar sobre música e saúde e a participar 

de projetos diversificados dentro de diferentes hospitais de forma voluntária.  

Durante a graduação, tive oportunidade de atuar em um projeto de arte, música 

e movimento na Unidade de Saúde Escola (USE) da Universidade Federal de São 
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Carlos. Nesse projeto, eu tocava escaleta, flauta doce contralto e cantava durante as 

atividades musicais. Posteriormente, realizei a monografia do curso de licenciatura em 

música pela Universidade Federal de São Carlos, cuja pesquisa teve como objetivo 

analisar as interações musicais com crianças internadas na pediatria, na unidade 

semi-intensiva e na UTI pediátricas do Hospital Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Carlos. 

Participei do II Curso de Músicos Atuantes em Hospitais e Instituições de Idosos 

do Hospital Premier, e consegui compreender com mais profundidade o papel do 

músico no hospital. Além dessas experiências, tive o prazer de tocar para os pacientes 

internados da enfermaria psiquiátrica do Hospital de Clínicas da Unicamp, em 

Campinas, em um projeto de artes e psiquiatria dirigido por um psiquiatra e um músico, 

ambos professores universitários. 

Outra experiência marcante foi a parceria com a ONG Cirurgiões da Alegria, na 

qual eu acompanhava uma dupla de palhaços tocando escaleta e cantando no 

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, também em Campinas. No mesmo hospital, fiz 

algumas apresentações com um grupo vocal que visava tocar em ambientes de 

saúde, e realizamos uma cantata de natal em dezembro de 2014. 

Entre 2015 e 2016 trabalhei com pacientes dos Centro de Apoio Psicossocial - 

CAPS e comunidade local do Centro de Convivência Casa dos Sonhos, que pertence 

ao Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, em Sousas, distrito de Campinas. Atuei 

como coordenadora de um grupo de musicalização para adultos e idosos, cujas 

atividades resultaram em apresentações artísticas bastante relevantes. Desde o ano 

de 2017 participo do Bloco de Carnaval Unidos do Candinho, grupo gerido pelo 

Coletivo da Música, e que promove o grito de carnaval de Sousas, há mais de 18 

anos. O bloco faz parte de um dos maiores projetos de artísticos no âmbito da saúde 

mental pública brasileira, um espaço de compartilhamento entre usuários do Cândido 

Ferreira e demais CAPS, músicos e comunidade.   

Em todos esses ambientes foi possível vivenciar como a música pode ser um 

diferencial, agindo não apenas como um entretenimento, mas como um meio de 

emocionar, movimentar, socializar, entre outras qualidades além das que eu supunha 

inicialmente. 

Consoante à atuação em hospitais, em 2014 passei a participar dos seminários 

abertos realizados pela linha de pesquisa Humanidades, Narrativas e Humanização 

em Saúde, do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde (CEHFI) da EPM–
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UNIFESP. Nesses encontros, foi possível ampliar as referências sobre o conceito de 

humanização no âmbito da Saúde.  

Na confluência da experiência prática de tocar em hospitais e da expansão do 

conhecimento a partir das atividades e experiências relatadas acima, foi elaborado um 

projeto de mestrado, aprovado em 2015 pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

de São Paulo. O mesmo projeto passou pelos comitês do Hospital Infantil Sabará e 

do Hospital do Coração - HCor, onde foi desenvolvida toda a parte prática da pesquisa 

a ser apresentada. Apenas no ano de 2017 tive a oportunidade de uma vaga oficial 

do mestrado e em agosto de 2019 finaliza-se um ciclo de aprendizagens, dificuldades, 

obstáculos e vitórias que correlacionam a música e a saúde, caminho no qual pretendo 

continuar, via pesquisa de doutorado.  

 

1.2. A música e o ambiente hospitalar: possibilidades de pesquisa 

 

A música está presente entre as atividades dos seres humanos desde as mais 

remotas épocas, sendo relevante em praticamente todas as culturas no mundo. Em 

muitas sociedades atribui-se à música o poder de curar e aliviar dores e demais 

aflições humanas. Essa forma de arte é relevante para as pessoas por ser um 

poderoso agente de estimulação motora, intelectual, sensorial, e emocional (SEKEFF, 

2007)  

Estudiosos de diversificadas áreas do conhecimento buscam desvendar por 

que a música é tão eminente e prestigiada pelos indivíduos. Segundo Araújo e Ilari 

(2010), arqueólogos visam encontrar vestígios materiais que comprovem a existência 

de práticas musicais em toda parte; neurocientistas usam modernas técnicas para 

investigar como os padrões rítmicos ocorrem no cérebro humano; musicólogos 

analisam obras de importantes compositores e sua relação com a sociedade e a 

cultura; educadores musicais objetivam compreender como ocorrem os processos de 

ensino e aprendizagem no ensino de música em todas as idades; musicoterapeutas 

se utilizam de recursos sonoros para o tratamento terapêutico (RUUD, 1990); enfim, 

várias áreas têm buscado investigar a música em diferentes abordagens. 

As ciências médicas evoluíram fortemente possibilitando a cura para variados 

tipos de doenças, trazendo mais saúde e qualidade de vida para as pessoas. O 

impacto do desenvolvimento científico na medicina, de acordo com Gallian et al. 
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(2012), se deu devido aos avanços de pesquisas em áreas como a fisiologia humana, 

a biologia molecular e celular, o desenvolvimento da farmacologia, a confecção de 

equipamentos de alta tecnologia, que proporcionaram transformações na forma de 

praticá-la: 

 

Atualmente, as Ciências Médicas ou Biomédicas figuram como a mais 
prestigiosa e recente esperança da Modernidade, chave para a 
resolução não só para todos os problemas e patologias que ela própria 
criou, como também e principalmente solução para o problema mais 
essencial de toda a história da humanidade: a superação da dor, do 
sofrimento e da própria morte (GALLIAN et al., 2012, p.7). 

 

Entretanto, mesmo que esses avanços sejam essenciais, consoante a eles, a 

forma de atendimento se modificou vigorosamente: se antes a assistência médica 

ocorria nos domicílios com poucos recursos, hoje ela acontece em larga escala em 

hospitais e centros de saúde, e na medida em que o acesso aos centros médicos se 

multiplicou, cresceram também os problemas com relação ao atendimento dos 

pacientes. 

Dessa forma, apesar de as evoluções tecnológicas terem propiciado inúmeros 

benefícios em diversas áreas do conhecimento, elas têm seus reveses, pois 

ocorreram em um curto espaço de tempo e mudaram a realidade do clima, da 

paisagem, do ambiente, os meios de comunicação e as formas de se relacionar com 

as pessoas, entre outros aspectos (GALLIAN et al., 2012). Como essas 

transformações ocorreram de modo rápido, é possível que a própria sociedade não 

tenha parado para refletir até que ponto a tecnologia deve ir, e fica a impressão que o 

conhecimento técnico e/ou científico possa “substituir” algumas ações humanas 

essenciais, algo que dentro de um ambiente de saúde pode ser impactante. Para 

Pessini e Bertachini (2014) “a valorização exacerbada e reducionista de ‘ciência’ 

enfraqueceu a riqueza da experiência pessoal” 

Diante dos fatores supracitados, profissionais e/ou voluntários como palhaços, 

contadores de história, recreacionistas, músicos, entre outros, passaram a frequentar 

o hospital levando aos pacientes atividades que envolvem cultura, entretenimento e 

arte em busca de tornar mais branda a estadia dos indivíduos hospitalizados. 
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O Grupo Saracura1 é um coletivo que, desde 2005, desenvolve práticas 

musicais especializadas em 17 ambientes de saúde da cidade de São Paulo, incluindo 

hospitais públicos e privados. O grupo tem dentre seus objetivos levar bem estar, 

harmonia e despertar emoções através de músicas do cancioneiro popular, tocadas 

ao vivo, para crianças e adultos hospitalizados, profissionais da saúde e 

acompanhantes, melhorando as condições de estadia e consequentemente 

contribuindo para a humanização hospitalar.  

Nesse contexto, esta pesquisa pretende verificar como a música pode modificar 

a paisagem sonora desses ambientes. Para tanto, seguindo metodologias 

qualitativas, foi feita a Observação Participante de cunho etnográfico em três hospitais 

e realizadas entrevistas de História Oral com 12 colaboradores, sendo eles: pacientes, 

mães de pacientes, profissionais da saúde e músicos. As análises dos dados são 

baseadas nos conteúdos do diário de campo e das narrativas das entrevistas, de 

modo a verificar se música é um caminho para humanizar o hospital. 

 

1.3. Desumanização e humanização 

 

Os procedimentos médicos necessários e, por vezes dolorosos, realizados nos 

hospitais, podem trazer aos enfermos sensações desconfortáveis e, assim, os 

hospitais são considerados locais desagradáveis e perturbadores para a maior parte 

dos pacientes. Pesquisas de opinião de caráter avaliativo realizadas pelo Ministério 

da Saúde apontaram que os brasileiros estão descontentes com o atendimento nos 

hospitais (BRASIL, 2001). Dentre as principais queixas, as pessoas estão insatisfeitas 

com a falta de sensibilidade dos profissionais da saúde diante do sofrimento dos 

indivíduos, com tratamentos desrespeitosos, práticas de gestões autoritárias, entre 

outras reivindicações (BRASIL, 2010). 

Um dos motivos que influencia esse descontentamento é, segundo Deslandes 

(2004), que o sistema de saúde possui o foco do atendimento somente na doença. 

Isso faz com que a subjetividade do indivíduo seja ignorada. Entende-se por 

subjetividade os processos contínuos do ser humano, tais como sua natureza 

biológica, histórica, psíquica, social, cultural, e espiritual, que determinam-lhe 

 
1 Todas as informações foram vistas em 05 de setembro de 2017 no site do Grupo Saracura: 
<http://gruposaracura.com.br/quem-somos/#conheca-o-grupo>. 
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características particulares (DESLANDES, 2014). Quando o tratamento oferecido 

desconsidera o ser humano como um todo, a vivência no ambiente pode se tornar 

potencialmente estressante, não contribuindo plenamente para a melhora do estado 

dos pacientes. 

Na direção das relações de humanização e desumanização, a filósofa 

Jacqueline Lagrée, estudiosa de Espinosa e outros pensadores, esclarece o termo 

pessoa dentro dos planos biológico, relacional e simbólico e seus respectivos 

desdobramentos, expondo que pessoa “não é uma identidade fixa, formada de uma 

vez para sempre na sua origem; é uma construção a partir de uma rede de relações 

humanas e sociais” (LAGRÉE, 2002, p. 26). 

A pessoa doente caracteriza-se tendo sua capacidade de adaptação 

enfraquecida e normatividade restrita (LAGRÉE, 2002). O enfrentamento da 

enfermidade modifica seus hábitos e costumes, coloca a pessoa em outra condição 

de vida: 

 

Enquanto a saúde se impõe por si, de tal forma que não nos 
interrogamos sobre o estado de saúde quando tudo vai bem, a doença 
aparece primeiro como uma crise, uma ruptura, uma desconfiança, 
como uma ruptura de si, uma perda dessa cumplicidade imediata que 
temos com o nosso corpo (LAGRÉE, 2002, p.129). 

 

E ao vivenciar a doença, a pessoa encontra dificuldades de todas as espécies 

ao perder a vitalidade plena, imersa em complicações físicas, psíquicas e emocionais. 

Entretanto, a pessoa doente não perdeu toda sua criatividade e sua audácia, uma vez 

que a doença simultaneamente é uma privação e reorganização e que também pode 

ser algo que transforme o ser humano, modificando-o para algo positivo. (LAGRÉE, 

2002). Desse modo, é relevante acrescentar que os hospitalizados, mesmo passando 

por alguma enfermidade, permanecem com os aspectos subjetivos ativos e atuantes, 

passíveis inclusive de mudanças além dos aspectos físico e biológico. 

Com relação ao ser humano nos tempos atuais, conforme apontam Gallian, 

Pondé e Ruiz (2012), os efeitos da cientificização e tecnificação, apesar de trazerem 

avanços positivos em muitas dimensões para a sociedade, também conduziram a 

diversos problemas. Segundo esses autores: 

 

O avanço do conhecimento científico, aplicado prodigamente em 
realizações técnicas, transformou de forma radical e avassaladora, 
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num tempo espantosamente curto, a realidade, o mundo em que 
vivemos e nos movemos: desde a sua dimensão “natural” — a 
paisagem, o clima, o ambiente — até a sua esfera “cultural” — a 
relação e a comunicação entre as pessoas, a família, a arte, o 
trabalho, etc. (GALLIAN et al., 2012, p. 6). 

 

Dessa forma, é impossível tratar a desumanização como um fenômeno que 

ocorre somente no ambiente hospitalar, sendo ela, na verdade, um reflexo de uma 

sociedade atual. A desumanização é considerada como patologia da modernidade, 

resultado das escolhas filosóficas desenhadas no período moderno da filosofia 

ocidental (GOMES et al, 2014, p. 27). 

O efeito da desumanização pode ser exemplificado quando refletimos sobre a 

forma do uso das redes sociais ao analisar o afastamento das relações humanas 

substituindo-as pela “convivência virtual” vinda por meio de aplicativos de smartfones. 

Em muitos casos deixamos de estabelecer contato com o outro no momento presente, 

como se os grupos virtuais fossem iguais as experiências presenciais, tendo a 

impressão que estamos sempre conectados com todos, quando na verdade estamos 

presencialmente sozinhos. É verdade que as redes sociais modificaram as formas de 

relação e que elas apresentam pontos positivos, mas elas não podem substituir as 

ações humanas, sendo o homem o responsável pelo mau uso dela. Por mais 

possibilidades que a tecnologia ofereça, sentir o tato, as experiências olfativas, ver e 

ouvir uma pessoa são vivências que talvez não sejam substituíveis por uma imagem 

na tela.  No ambiente hospitalar essa realidade não é tão diferente, pois cada vez mais 

estamos conectados com as tecnologias de modo que o paciente, nesse contexto da 

atualidade, também pode sentir os efeitos dessas novas formas de relação humana 

durante os tratamentos médicos. 

Diante das ideias supracitadas, questiona-se como é possível almejar uma 

medicina humanizada se o próprio mundo em que vivemos nos desumaniza a cada 

dia. Segundo Zitkoski, ao refletir sobre os conceitos educacionais de Paulo Freire, “o 

papel da educação libertadora é potencializar esse dinamismo da natureza humana e 

cultivar a dialética ação-reflexão na busca de concretização histórica de um nível 

sempre mais elevado de humanização do mundo” (ZITKOSKI, 2008, p. 211). Nesse 

aspecto, retomar a visão sobre os conceitos de humanidades para alunos das ciências 

médicas pode auxiliar a rever as práticas de saúde em busca de um tratamento 

humanizado de fato. 
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Segundo Pessini e Bertachini (2014), as escolas médicas, de um modo geral, 

são baseadas no Relatório Flexner, datado em 1912, documento que apresenta a 

medicina sob uma visão biocêntrica e tecnocêntrica:  

 

O objetivo da ação médica é intervir física ou quimicamente para 
normalizar o funcionamento da unidade esfacelada. A finalidade da 
escola médica era formar estudiosos em doenças, especialmente 
especialistas que atuassem em hospitais, e não capacitar os 
profissionais para cuidar dos doentes (PESSINI; BERTACHINI; 2014, 
p.17). 

 

A forma como os estudantes dos cursos da área de Saúde aprendem, em 

muitos casos, não valoriza os aspectos subjetivos do paciente; o ser humano é apenas 

portador de uma patologia que precisa ser curada. Embora haja iniciativas de incluir 

cursos de humanidades nas grades curriculares das graduações em saúde, ainda são 

insuficientes para modificações amplas e sólidas.  

Para minimizar esse contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS) criou o 

Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, apresentando as 

primeiras políticas que remetem à humanização do atendimento à saúde em âmbito 

nacional. Em 2003, foi criada a Política Nacional de Humanização, que visa 

estratégias para desenvolver a humanização nos hospitais e centros de saúde 

(DESLANDES, 2004). 

A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como 

Humaniza SUS, visa qualificar práticas de gestão e atenção à saúde, por meio de 

novas atitudes dos gestores, trabalhadores e usuários, incluindo novas éticas no 

campo de trabalho, de modo a superar os desafios do cotidiano do ambiente de saúde 

(BRASIL, 2010). 

No ano de 2015, as ações da PNH foram redirecionadas pelo Ministério da 

Saúde para o Apoio às Redes de Atenção à Saúde (RAS), de modo a ser incorporadas 

a outras políticas do SUS (POGUETTO, 2017).  

Apesar dessas ações políticas, a realidade ainda é bastante diferente do que 

se espera de um atendimento humanizado. Pesquisas apontam críticas à maneira 

como as políticas públicas realizaram seus programas de humanização (LIMA et al., 

2014), sendo a principal delas à forma como o discurso da humanização está sendo 

implantado. Segundo Gallian et al. (2012), cursos de formação para os trabalhadores 

do SUS apresentam a intenção de promover “habilidades humanísticas” que serão 
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agregadas às “competências técnicas” do profissional de saúde. Entretanto, pelo 

modo como são aplicados, os programas de treinamento não apresentam a eficácia 

esperada, pois segundo os autores, essas propostas educacionais são originárias de 

uma cultura científico-tecnicista, que pretende “ensinar” o humanismo e humanidades 

da mesma maneira que ensina habilidades cognitivas e técnicas: 

 

Os educandos, por sua vez, encaram todo esse processo como mais 
um conjunto de conteúdos e técnicas que precisam ser incorporadas, 
num pacote de “competências” e “habilidades” já demasiadamente 
pesado e exigente, que, mais do que nada, incrementa a angústia e a 
ansiedade (GALLIAN et al., 2012, p.8). 

 

Tais medidas podem até ter sensibilizado alguns profissionais da saúde para a 

divulgação do tema, mas ainda não possibilitaram mudanças efetivas em âmbito 

nacional no que se refere ao atendimento humanizado. Assim, ficou perceptível que 

o uso de termo humanização tornou-se banalizado, e que noções genéricas são 

usadas para definir esse conceito tendo como consequência uma abordagem rasa e 

antropologicamente equivocada (GALIAN, 2017). 

A humanização não consiste em ser um conjunto de comportamentos gentis 

baseados em boas condutas, tampouco colocar música clássica no elevador 

hospitalar ou modificar as cores das paredes dos leitos tornando o setor pediátrico 

mais colorido; ou ainda usar máscaras cirúrgicas com temas de animais durante o 

procedimento com as crianças. Tais medidas são importantes, mas não são 

essenciais e não asseguram um ambiente humanizado.  

Talvez uma das complexidades em usar o conceito de humanização seja a 

impossibilidade de medi-lo de forma quantitativa “o setor oncológico neonatal é 86% 

humanizado, já a UTI pediátrica tem o índice de 64%...” essa suposição tornaria esse 

conceito como algo instrumental, e portanto não humano.  

Assim, a linha de pesquisa na qual esta dissertação foi desenvolvida tem 

refletido sobre a humanização, entendendo-a como “ampliação da esfera da presença 

do ser”, de acordo com a ideia primária de Montesquieu e retomada por Teixeira 

Coelho (GALLIAN, 2017). No tratado inacabado “O gosto” escrito pelo filósofo em 

1757, Montesquieu compreende que as pessoas buscam ampliar sua visão e seus 

espaços, exaltando que o ser humano está em busca de novas vivências, 

experiências, afetos, relações: “... é preciso mostrar a alma coisas que ela ainda não 

viu; é preciso que o sentimento que lhe é oferecido seja diferente daquele que ele 
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acabou de experimentar” (MONTESQUIEU, 2005, p. 27). O filósofo reflete que ao 

fazer uma viagem o homem permanece aberto a novas vivências, a conhecer 

pessoas, lugares diferentes, culturas interessantes, entretanto quando viajar não é 

possível, o hábitos e rotinas tornam-se iguais dentro de uma realidade limitante. Para 

contrapor esse enclausurar cotidiano é significativo estar em contato com as Artes 

para “ampliar a esfera de sua presença,” pois a Arte auxilia a nos revelar a natureza 

oculta nos humanos (MONTESQUIEU, 2005, p. 22). 

A humanização, então, está relacionada com o retorno as experiências 

humanas significativas, afetivas, e relacionais, de maneira que o ser humano ao se 

ampliar, nesse sentido de se sentir mais presente em si mesmo, conseguir despertar 

seu olhar para possíveis processos transformadores. É nessas modificações 

humanas, dentro de movimentos internos e pessoais, que a esta pesquisa visa a 

humanização, quando a experiência da vida é mais profunda, plena e real, dentro do 

tempo, espaço e possibilidades de cada um; e as humanidades, especialmente as 

Artes, auxiliam nesse despertamento. 

As produções acadêmicas do Centro de História e Filosofia das Ciências da 

Saúde (CeHFi)2 têm tido destaque no que se refere à humanização em saúde. O 

CeHFi promove atividades de pesquisa, ensino e extensão associado à Escola 

Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, desde 1999. A Linha 

Humanidades e Humanização em Saúde, vinculada ao CeHFi, apresenta estudos 

financiados pela FAPESP e CNPQ que visam compreender os sentidos da 

humanização.  

 Uma das principais ações do CeHFi é o Laboratório de Humanidades 

(LabHum), atividade que promove a leitura de clássicos da literatura universal para 

estudantes de graduação, pós graduação e funcionários da Unifesp, de modo que os 

participantes discutem suas interpretações da obra literária partilhando suas vivências 

e sentimentos, numa experiência transformadora. Pesquisadores como Bittar (2012) 

e Carvalho (2017) pesquisaram o Laboratório de Humanidades a comprovando sua 

eficácia relacionando a literatura como meio a eficaz de humanização.  

Dessa forma, compreendendo a capacidade que a Arte tem de impulsionar o 

ser humano, este estudo visa compreender se a música propicia um processo 

humanizador, uma vez que essa relação sonora faz parte das experiências humanas, 

 
2 Disponível em: <http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/portal/index.php>. Acesso 10 jan. 2017 

http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/portal/index.php
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refletindo como essa forma de Arte se opera como experiência estética, e como essas 

vivências afetam as pessoas, compreendendo que as artes podem influenciar o 

humano a se questionar, refletir e se encontrar, levando-o a novos posicionamentos 

no espaço compartilhado de vida. Entendemos que atuações musicais convidam a 

pessoa a ter novas formas de olhar para si e para o outro, e se essas ações artísticas 

ocorrem em ambientes de saúde a dimensão do cuidado pode tornar-se mais 

humanizada. 

 

1.4. A música e suas especificidades – caminho possível para 

humanização 

1.4.1. A música e os seus aspectos artísticos, culturais e físicos  

 

Diversas explicações foram exploradas em torno do que significa a música, 

sendo ela abordada em vertentes artísticas, filosóficas, culturais, sociais, espirituais, 

transcendentais e terapêuticas. Esta pesquisa não almeja encontrar uma definição 

conclusiva, mas sim compreender as particularidades musicais para clarear os 

objetivos do estudo. Em uma definição elementar, a música foi designada como a arte 

do som (LACERDA, 1961), um meio de combinar os sons de forma que as 

associações sonoras façam sentido para uma pessoa ou um coletivo.  

Iniciando por sua conceituação meramente física, o som pode ser definido 

como: “produto de uma sequência rapidíssima (e geralmente imperceptível) de 

impulsões e repousos, de impulsos (que se representam pela ascensão da onda) e 

de quedas cíclicas desses impulsos, seguidas de sua reiteração” (WISNIK, 2007, p.17, 

grifos no original). Esse conceito está relacionado com a física e a metafísica sonora. 

Todo som é uma onda, com a qual os corpos vibram. Essa vibração é transmitida para 

a atmosfera, captada pelo ouvido e interpretada pelo cérebro que lhe atribui sentidos 

(WISNIK, 2007).   

Na obra “A música e sua relação com o ser humano”, Petraglia conceitua o 

som, o tom e o ruído. Segundo ele “o som é qualquer fenômeno que estimula um 

organismo sensório auditivo” (PETRAGLIA, 2010, p.52). Sendo algo que nos toca 

embora não necessite evocar sensações, os sons não precisam necessariamente ter 

sentido comunicativo e musical, e nem sempre estamos conscientes de que os 

estamos ouvindo.  
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O ruído apresenta uma estrutura de onda extremamente complexa, mutante e 

não regular, fugindo da capacidade do ouvinte de decifrar sua lei interna (PETRAGLIA, 

2010). Esse tipo sonoro é algo que toca o órgão auditivo sensório, mas não apresenta 

um sentido, sendo que tais vibrações atuam subliminarmente de modo positivo ou 

negativo. Quando a pessoa se conscientiza do ruído, ela pode considerá-lo agradável 

ou não, sendo tais atributos subjetivos e, portanto, dependem do ouvinte. Por 

exemplo, o som da unha raspando na lousa pode ser irritante para muitas pessoas e 

a outras não afetá-las em nada (PETRAGLIA, 2010). Cabe acrescentar que o ruído 

também é presente em composições musicais contemporâneas de forma proposital 

preservando o valor estético. Outro exemplo é o som contínuo discreto presente ao 

escutar música em vitrolas antigas; para alguns esse ruído emitido durante o 

funcionamento desse aparelho pode atrapalhar a audição, para outros, o ruído 

constante dos discos de vinil tem um valor afetivo.  

Ainda nas análises sobre as conceituações musicais, o tom, seria o “som 

musical” caracterizado por ser fenômeno que possui estrutura interna organizada e de 

vibração regular, uma lei numérica clara e objetiva. O tom, que para este estudo é 

sinônimo de nota musical, é uma das formas de compor a música:  

 

Os tons são objetos sonoros organizados e relativamente estáveis, 
seres vibracionais que reconhecemos como individualidades: Dó, Ré, 
Fá sustenido, etc. Sua regularidade interna, baseada na frequência 
fundamental, é o fato físico que permite que a nossa atividade 
cognitiva capte sua essência (PETRAGLIA, 2010, p.54). 

 

A música possui elementos em sua constituição: a melodia, o ritmo e a 

harmonia. Tal meio de estruturar os sons faz parte de uma forma de entender a música 

a partir da ótica eurocêntrica da música erudita.  

Assim, a melodia é um caminho traçado pelo tons3 (notas musicais), sendo um 

elemento considerável para a música, sendo ele o impulso musical caracterizado 

como um meio de externar processos internos humanos. O que caracteriza uma 

composição musical é a organização desses sons. Assim, a melodia é uma série de 

notas que fazem sentido, pois nem toda sequência de notas constitui uma música: um 

 
3 Atualmente diversos musicólogos tem usado palavra nota musical para especificar a grafia do som. 
Concordamos com a existência da diferença entre as palavras tom e nota musical, entretanto, 
usaremos a palavra nota também como sinônimo de tom visto que o trabalho é não é destinado apenas 
para músicos que entenderiam melhor essas distinções, mas também para profissionais da saúde.  
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gato ao andar pelas teclas de um piano não faz necessariamente uma melodia. Ainda 

que a música se aproprie de ruídos, existe uma pessoa que seleciona a sequência de 

sons, mistura-os e cria uma melodia (ZUCKERKANDL, 1973). A melodia pode ser 

executada por um instrumento ou pela voz humana, e quando cantada ela é relevante, 

pois pode ser feito por pessoas de qualquer cultura, em todas as épocas, de modo 

que o canto é “um grande elemento unificador do impulso musical” (PETRAGLIA, 

2010, p.117) 

O ritmo é um meio de ordenar os sons no tempo, partindo de uma pulsação 

musical, sendo o pulso, por sua vez, uma sequência de batidas que apresentam uma 

estrutura regular. A própria organização biológica humana apresenta um pulsar 

através das batidas do coração. Os padrões rítmicos ajudam a caracterizar um 

determinado estilo musical.  

A harmonia, em um sentido técnico musical, designa as relações entre os 

acordes, sendo estes um agrupamento simultâneo de sons. A harmonia em um 

sentido amplo abrange os tons, ritmos, e a estrutura dentro de um contexto sonoro 

(PETRAGLIA, 2010).  

Existem extensos desdobramentos para cada elemento musical elencado 

acima, que ampliam a caracterização da música. Alguns serão refletidos dentro das 

experiências musicais no hospital vislumbradas nesta pesquisa.  

Vale relembrar que a combinação desses elementos – ritmo, melodia e 

harmonia – é oriunda de perspectivas de musicólogos, a partir de conceitos da música 

erudita ocidental, e que não são necessários os três elementos, presentes 

simultaneamente, para existir música, pois existem culturas nas quais a 

sistematização sonora é baseada por meio de outros tipos de organização.  

Os austríacos Spix e Martius, viajantes e pesquisadores, registraram a vida e a 

natureza do Brasil colonial em 1817. Anotaram e catalogaram melodias indígenas, e 

ao as colocarem na pauta musical tinham dificuldade em compreender as relações 

melódicas. Isso se deve ao fato de os próprios pesquisadores realizarem leitura e 

interpretação a partir dos parâmetros musicais europeus, e de, por mais que houvesse 

boas intenções ao fazer esse tipo de registro, a organização musical com relação aos 

padrões rítmicos e melódicos ser muito diferente (BARROS, 2006). Entendemos que 

não existe um tipo de música melhor ou pior. A música existe porque o ser humano a 

faz, a compartilha e interage com ela.  
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Os sons apresentam características ou propriedades que são definidas como 

timbre, intensidade, altura e duração. O timbre é a peculiaridade de cada voz ou 

instrumento, é a qualidade do som. É por essa propriedade que sabemos identificar e 

diferenciar cada objeto sonoro, e por meio dela reconhecemos, por exemplo, se o som 

é de um violino ou de uma viola clássica. A intensidade caracteriza-se pela força das 

vibrações acústicas, ou seja, o volume do som, o que pode determinar se ele é fraco, 

médio ou forte. A altura define a frequência sonora, ou seja, se houver menos 

vibrações por segundo os sons são graves e o oposto resulta em sons agudos. Já a 

duração caracteriza-se pelo tempo em que um som é reconhecido pelo ouvido 

humano, e determina se os sons são longos ou curtos (GONÇALVES, 2008)  

Dessa forma, as combinações sonoras e suas propriedades podem ser 

agradáveis ou não, dependendo da interpretação de cada ser humano, de modo a ser 

tanto uma experiência individual quanto coletiva. Atualmente pode-se afirmar que 

todas as culturas fazem música e seus membros se expressam musicalmente, e que 

a música pode ser criada e tocada desde o modo mais rudimentar até uma forma 

altamente sofisticada (PETRAGLIA, 2013).  

Dentro da filosofia da música, destacamos Victor Zuckerkandl, musicólogo, 

compositor, professor e doutor, que desenvolveu estudos preciosos sobre natureza, 

estrutura e significância da música imersa ao tonalismo, reflexões sobre a música 

desde aspectos físicos, passando por conceitos filosóficos até explanações advindas 

da psicologia musical, sendo um pensador relevante para músicos e 

musicoterapeutas. O musicólogo expõe que o homem é um ser musical predisposto 

à música e com necessidade de música, ou seja “a musicalidade não é algo que 

alguém possa ter ou não ter, mas algo que junto com os outros fatores é constitutivo 

do ser humano. Faz-se música porque a música faz parte da vida” (ZUCKERKANDL 

apud PETRAGLIA, 2013, p. 123).  

A música, à vista disso, não compreende algo mágico e inalcançável, não 

encontra-se em um pedestal, concebida única e exclusivamente por músicos 

habilidosos que a compõem e a interpretam. Como seres humanos estamos ouvindo 

e produzindo sons constantemente: nós assobiamos de forma despreocupada, 

cantamos ao ouvir uma música que nos agrada, percutimos os dedos em músicas 

imaginária e às vezes criadas por nós mesmos. Existe um fazer musical 

descomplicado presente, que nem sempre é consciente, que podemos aqui chamar 

de fazer musical desapercebido. Petraglia (2013b) reflete sobre isso expondo “um 
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fazer musical intuitivo e natural” como uma forma de expressão necessária ao que o 

indivíduo vive estando ele sozinho ou em coletividade. O musicólogo usa o exemplo 

da mãe que, ao cantar para seu filho, não está preocupada com elementos musicais 

como a escala, o ritmo e a afinação (PETRAGLIA, 2013b). 

É notório que, até os tempos atuais, os métodos de educação musical se 

utilizem de parlendas, “brincadeiras rítmicas com rima e sem música” (BRITO, 2003, 

p. 101), ou seja, versos organizados ritmicamente que não apresentam melodia 

definida4. Oriundas da cultura popular e folclórica, portanto sem autoria definida, elas 

são aprendidas através da oralidade, o que demonstra que sempre fomos 

acompanhados de alguma manifestação sonora, desde a infância. 

Cabe ainda salientar que muitos hábitos, rituais, celebrações são rodeadas de 

sons, existindo músicas específicas usadas para o matrimônio, o aniversário, o 

funeral, o nascimento, a mudança de ano, a mudança de estação, as comemorações 

de cunho religioso, entre outros. Na modernidade, a música contribui para as trilhas 

sonoras dos filmes, é presente no esporte, nas mais variadas festas, sendo ouvida até 

mesmo nos elevadores. Em linhas gerais, a música existe em culturas diversas e em 

qualquer tipo de organização social, sendo impossível sintetizá-las nesta pesquisa. 

Isso posto, podemos concordar que há uma constante musical humana e pulsante: 

 

[...] musicalidade não é propriedade de indivíduos, mas atributo 
essencial da espécie humana. A implicação é que não alguns homens 
são musicais enquanto outros não o são, mas que o homem é um 
animal musical, isto é, um ser predisposto à música e com 
necessidade de música, um ser que par sua total realização precisa 
expressar-se em notas musicais e deve produzir música para si 
mesmo e para o mundo. Neste sentido, musicalidade não é algo que 
alguém pode ter, mas algo que – junto com outros fatores – 
constitutivo do homem (ZUCKERKANDL, 1976, p. 7-8, tradução 
livre5).  

 

A música é uma das esferas da arte e qualquer gênero artístico apresenta o 

propósito de expressão e comunicação, sendo a arte uma metalinguagem, na qual os 

 
4 Versos musicais como: “lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, o azar 
foi seu”. 
5 No original: “[...] musicality is not the property of individuals but an essential attribute of the human 
species. The implication is not that some men are musician while others are not, but that man is a 
musical animal, that is, a being predisposed to music and in need of music, a being that for its full 
realization must express itself in tones and owes it to itself and to the world to produce music. In this 
sense, musicality is not something one may or may not have , but something that – along with other 
factors – is constitutive of man”.   
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homens tentam comunicar-se entre si, partilham informações sobre si e assimilam a 

experiência dos outros (TARKOVSKI, 1998). Consoante a isso, segundo o mesmo 

autor, a arte pode causar impacto emocional, pode persuadir as pessoas através da 

energia que o artista impregnou na obra. Assim sendo, a música, como forma de arte, 

pode motivar o paciente a sentir outras emoções a partir de uma interação musical, o 

que pode se expandir a outras esferas do ambiente hospitalar e é, justamente por 

isso, que a música amplia a comunicação e a sociabilidade das pessoas 

hospitalizadas (ARAÚJO et al., 2014). 

 Assim, analisando os atributos musicais, podemos considerar que se a 

musicalidade é humana não há motivo para afastá-la do paciente em um momento 

em que ele necessita recuperar sua saúde. O hospital pode ser um lugar mais artístico 

e acolhedor, onde a relação sonora pode contribuir com o bem estar de todos. A 

música colocada de forma coerente com o ambiente, respeitando as especificidades 

desse local pode contribuir para o cuidado dos pacientes, para o trabalho dos 

profissionais da saúde e de qualquer acompanhante presente. 

 

1.5. A paisagem sonora  

 

Percebe-se que os sons considerados agradáveis ou desagradáveis, podem 

ser ruídos ou organizados musicalmente, produzidos pelo homem propositalmente ou 

de forma aleatória, ou ainda ofertados pela natureza, preenchem os ambientes de 

todas as partes do nosso planeta.  

Sobre essa temática, o compositor e musicólogo Schafer (2001) realizou 

pesquisas surpreendentes por meio de estudos e experiências práticas, em diversos 

países, que englobaram estudos sônicos: acústica, psicoacústica, otologia, 

procedimentos e práticas para o controle de ruídos, percepção de padrões auditivos, 

entre outros, abrangendo aspectos da paisagem sonora mundial. Esses estudos, 

segundo o mesmo autor, questionam qual a relação entre os homens e os sons 

ambientes (SCHAFER, 2001). Nesse sentido, foram feitas análises dos sons vindos 

da natureza, dos seres vivos, as diferenças entre os sons rurais e urbanos, o impacto 

sonoro após a revolução industrial, a poluição sonora, entre outros temas, e a partir 

desse conhecimento o autor criou o conceito de paisagem sonora (soundscape).   
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A paisagem sonora é qualquer campo de estudo acústico. Podemos 
referir-nos a uma composição musical, a um programa de rádio ou 
mesmo um ambiente acústico como paisagens sonoras. Podemos 
isolar um ambiente acústico como um campo de estudo, do mesmo 
modo que podemos estudar as características de uma determinada 
paisagem sonora (SCHAFER, 2001, p. 22).  
 

Assim, a paisagem sonora refere-se a um ambiente sonoro, tanto ambientes 

reais, como as ruas de uma cidade, quanto construções abstratas, como as 

composições musicais, desde que compreendidos como um campo de estudos. 

(SCHAFER, 2001). 

Em busca de sistematizar o estudo da paisagem sonora, Schafer (2001) 

desenvolveu alguns termos específicos:   

• Sinal sonoro: qualquer som que chama a atenção, por exemplo, apitos, 

buzinas.  

• Som fundamental:  são sons ouvidos continuadamente por uma determinada 

sociedade de modo que os indivíduos passam a não notá-los. O tipo de som 

varia de acordo com o local onde as pessoas estão. Se for um escritório, 

podemos exemplificar com o som do ar condicionado. Sendo uma residência, 

exemplifica-se com o ruído de uma geladeira. E, ainda, para trabalhadores de 

porto, pode ser o som do mar. 

O autor comparou os dois tipos sonoros com a relação de figura e fundo da 

percepção visual, de modo que a figura é vista e o fundo existe dando um contorno a 

ela. A figura necessita do contorno do fundo para ter coerência. Assim, os sinais 

sonoros só apresentam sentido estando imersos nos sons fundamentais.  

Em uma paisagem sonora, os sons fundamentais são criados por sua geografia 

e seu clima: água, vento, planícies, etc. Muitos deles podem abranger um significado 

arquetípico, ou seja, podem ter-se imprimido muito profundamente nos indivíduos que 

os vivenciam, de modo que a vida sem esses sons específicos seria sentida como um 

claro empobrecimento. Os sons fundamentais podem até influenciar o comportamento 

e o estilo de vida de uma sociedade: 

 

Assim, ainda que os sons fundamentais nem sempre possam ser 
ouvidos conscientemente, o fato de eles estarem ubiquamente ali 
sugere a possibilidade de uma influência profunda e penetrante em 
nosso comportamento e estados de espírito. Os sons fundamentais de 
um determinado espaço são importantes porque nos ajudam a 



 

 

18 

delinear o caráter dos homens que vivem no meio deles (SCHAFER, 
2001, p. 26). 

 

O silêncio, palavra substantiva masculina, tem diversos significados6: 1. Estado 

de quem se cala ou se abstém de falar; 2. Privação, voluntária ou não, de falar, de 

publicar, de escrever, de pronunciar qualquer palavra ou som, de manifestar os 

próprios pensamentos etc.; 3. Taciturnidade, discrição; interrupção de 

correspondência; 4. Ausência ou cessação de barulho, ruído ou inquietação; 5. 

Qualidade do que é calmo, tranquilo. Na música, o silêncio é a ausência de sons, 

chamada de pausa.  

Analisando o significado do silêncio, Schafer mostra que na sociedade 

ocidental o silêncio é negativo. O autor expõe que as pessoas gostam de produzir 

sons para se lembrarem de que não estão sós, e que a ausência de sons pode 

corresponder à ausência de vida. Além disso, para homens e mulheres ocidentais, o 

silêncio pode equivaler à interrupção da comunicação (SCHAFER, 2001). 

Dessa forma, podemos refletir sobre quais caraterísticas sonoras existem no 

ambiente hospitalar, campo acústico desta pesquisa, e o que remete essa paisagem 

sonora para as pessoas que ali convivem. A melodia pode ser executada por um 

instrumento ou pela voz humana, e quando cantada ela é relevante, pois pode ser 

feito por pessoas de qualquer cultura, em todas as épocas, de modo que o canto é 

“um grande elemento unificador do impulso musical” (PETRAGLIA, 2010, p.117), 

como os pacientes e profissionais da saúde. Pesquisando com mais afinco, 

percebemos que estudiosos em Saúde se ocuparam monitorando a quantidade e a 

qualidade de sons do ambiente hospitalar, entretanto o conceito de paisagem sonora 

usado nesta pesquisa não foi encontrado nesses estudos. 

 Procuramos na literatura o termo ruído e verificamos que dados advindos de 

pesquisadores da Saúde apontaram que o excesso de alguns tipos de sons é 

prejudicial para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. Sons originados 

de equipamentos de terapêutica e monitorização, como alarmes e alertas sonoros, 

telefones, impressoras, movimentação de carrinho de banho, torneiras, conversas em 

tom elevado, entre outros, foram mensurados por decibelímetro e detectou-se que 

 
6 Cf. https://www.google.com.br/search?q=silencio+dicionario+portugues&rlz=1C1CHZL_pt-
BRBR772BR772&oq=silencio+dici&aqs=chrome.2.69i57j0l5.7422j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 
Acesso em: 08 jan. 2018. 
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esses ruídos estão acima da média recomendada pelas normas técnicas da ABNT e 

OMS (MACEDO et al., 2009; ANDRADE et al., 2016; DUARTE et al., 2012). 

Nos estudos levantados, pesquisadoras apontaram que o tema do ambiente 

sonoro e seu impacto na saúde vem sendo estudado também no contexto das 

incubadoras e a sua influência no desenvolvimento dos neonatos (NOGUEIRA et al., 

2011) e (PINHEIRO et al., 2011). Em uma pesquisa realizada na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) de um hospital universitário, por meio da mensuração 

através de dosímetros dos sons do interior das incubadoras, verificou-se que o nível 

de pressão sonora (NPS) estava acima do recomendado pelos órgãos reguladores 

(PINHEIRO et al., 2011).  

Além dos pacientes, seria imprudente não atentar que o excesso de ruídos traz 

efeitos negativos também para a qualidade de vida dos profissionais da saúde. 

Estudos apontam que trabalhar em hospitais que excedem sonoramente os valores 

suportáveis preconizados pela ABNT e OMS pode causar alterações fisiológicas e 

psicológicas nos funcionários, como o estresse, além do risco do aumento de 

acidentes de trabalho causado pelo fato de o profissional não conseguir ouvir as 

orientações ou pelo ruído tornar-se uma distração. Uma pesquisa em um hospital 

público de Governador Valadares apontou que, do quadro de funcionários, 74,4% 

sentem desconforto em contato com sons fortes e 35,5% sentem mal estar e cansaço 

devido ao estresse provocado pelos ruídos (ANDRADE et al., 2016). 

Vimos que embora as pesquisas não usem o conceito paisagem sonora elas 

dialogam diretamente com o conceito analisado nesta pesquisa. Nossas 

investigações percebem que tanto o silêncio em excesso, como os ruídos atrapalham 

a qualidade da internação e deixam os profissionais desconfortáveis. Dessa forma, 

ainda permanece a indagação se é possível que, ao modificar a paisagem sonora 

hospitalar com a música, o ambiente torne-se mais humanizado.  

 

1.6. Estado da Arte 

 

Procuramos por estudos acadêmicos e projetos musicais que trazem o tema 

música e ambiente hospitalar à tona, de modo a exemplificar como diferentes 

propostas podem ser meios de sensibilizar os profissionais da saúde e a população 

para a relevância da humanização em hospitais. 
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A discussão do estado da arte nesta pesquisa será dividida em 2 etapas. A 

primeira apresenta dados gerais captados para a escrita da pesquisa até a 

qualificação, referenciando estudos com intuito de investigar os benefícios da música 

para os pacientes. A segunda etapa contém dados organizados dentro de uma revisão 

de escopo realizada entre agosto e setembro de 2018, embasada metodologicamente 

no The Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual visando verificar as relações entre 

música e a humanização.  

 

1.6.1.  Os benefícios da música no hospital  

 

Iniciando a análise pelas atuações musicais em ambiente hospitalar, 

destacamos alguns grupos de músicos que têm se organizado e realizado 

interessantes propostas musicais nos hospitais. O grupo Music in hospitals & Care – 

Joy through live music7 iniciou suas atividades em 1948 tocando música ao vivo nos 

hospitais. Hoje, a associação tem ampla extensão contanto com mais de 450 

instrumentistas e cantores atuando em hospitais, atendendo mais de 100 mil pessoas 

por ano na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales.  

Outro exemplo ocorre no Brasil: em parceria com a Associação Paulista de 

Medicina (APM), o Programa de Música nos Hospitais8 atua com o objetivo de 

amenizar a rotina hospitalar através de concertos de música erudita em hospitais 

públicos ou filantrópicos, contando com apresentações nos estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Paraná. Desde 2004, foram apresentados 176 concertos beneficiando 

mais de 60 mil pessoas.   

Com relação aos estudos acadêmicos, durante a primeira revisão de literatura, 

feita em 2015, buscamos por pesquisas que continham a música no contexto de 

ambientes de saúde, com o intuito de verificar quais benefícios a música pode trazer 

aos hospitalizados, levando em consideração aspectos físicos, psíquicos e 

emocionais. Foram usadas as plataformas de busca Lilacs e Medline com auxílio de 

uma bibliotecária e do Google acadêmico. 

Os seminários Music as Medicine: The impact of healing harmonies, cujos 

autores são professores e pesquisadores da Harvard Medical School (HMS) (WONG, 

 
7 Para mais informações sobre o grupo, ver https://mihc.org.uk/about/the-charity/. Acesso em: 17 jan. 
2018. 
8 Ver mais sobre o projeto em http://www.apm.org.br/musica-nos-hospitais.aspx. Acesso em: 23 jan. 
2018 

https://mihc.org.uk/about/the-charity/
http://www.apm.org.br/musica-nos-hospitais.aspx
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2015), comprovam a eficácia da música associada à saúde. Nesse compilado, 

estudos sobre relações entre música e o ser humano em aspectos biológicos, 

fisiológicos, sociais e emocionais refletem que a medicina pode se utilizar dos 

benefícios da música desde o período gestacional. Pesquisas médicas confirmam que 

a música pode diminuir a frequência cardíaca, diminuir a pressão arterial, reduzir os 

níveis de hormônio do estresse. Além disso, há evidências de a música auxiliar na 

recuperação de pacientes que tiveram AVC. Estudos também apontaram que a 

música auxilia em tratamentos com doenças degenerativas e demências, entre outras. 

Na pesquisa “Efeitos da Utilização da Música no Ambiente Hospitalar: revisão 

sistemática” (CAMPOS; NAKASU, 2016), os resultados apontaram que as 

intervenções musicais trouxeram benefícios relacionados a efeitos terapêuticos, 

regulação de mecanismos fisiológicos, diminuição da dor e relaxamento aos 

pacientes.  Assim, os resultados apontam que ações musicais atuam no hospitalizado 

na diminuição do nível de ansiedade, na redução da frequência cardíaca, redução da 

pressão arterial, diminuição da dor e sintomas depressivos. Esse estudo de revisão 

de literatura usou os bancos de dados Lilacs (2005 a 2011) e PUBMED (2009 a 2015) 

com os descritores música e hospital. Os resultados apontam a importância da música 

para o ambiente hospitalar e alertam para a necessidade de mais investigações sobre 

as intervenções musicais em hospital.  

Em um estudo bibliográfico de enfermagem pediátrica (FERREIRA et al., 2006) 

foram analisadas pesquisas relacionando utilização da música como recurso 

terapêutico em hospitais, a partir de bases de dados como Medline e Lilacs, e 

apresentaram em suas conclusões que a música pode trazer benefícios para crianças 

hospitalizadas, seus familiares e equipe de saúde, por ser um recurso de baixo custo, 

não farmacológico, não invasivo, que promove o desenvolvimento da saúde dos 

pacientes hospitalizados. Nesse mesmo estudo, foi constatado que a intervenção 

musical auxilia no controle e na diminuição da dor, na redução de agitação e 

comportamentos agressivos, no desenvolvimento de estratégias psicológicas para o 

enfrentamento da doença, na diminuição de ansiedade, medo e sofrimento, na 

redução de náuseas e vômitos, na melhora dos parâmetros vitais, e na ampliação da 

socialização e da reabilitação (FERREIRA et al., 2006). 

A pesquisa intitulada “Música na assistência de enfermagem: resultados 

baseados em evidências” (NOBREGA; SOUZA, 2013) buscou identificar as 

contribuições da musicoterapia na assistência da enfermagem por meio de revisão 
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integrativa de literatura. Nessa publicação, considerou-se que a música causa efeitos 

positivos, tais como redução da pressão arterial, relaxamento muscular, diminuição 

da dor, entre outros, em pacientes com problemas de saúde diversos. A mesma 

pesquisa conclui que a musicoterapia deveria ter mais espaço no trabalho dos 

enfermeiros, pois a música conduz a uma assistência hospitalar mais humanizada. 

Em outro estudo de revisão integrativa foram analisadas conceituadas 

produções científicas nacionais entre os anos de 2006 a 2012, por meio de busca 

eletrônica em bases de dados (ARAÚJO et al., 2014). Segundo os autores, os efeitos 

da música contribuem para a redução de sensações desconfortáveis, a facilitação 

para a comunicação, o aumento de sociabilidade dos indivíduos, a redução de dores 

físicas, e maior estímulo corporal.  

Em estudos com crianças e adolescentes no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca foi observada a ação benéfica da música clássica em sessões de 

musicoterapia. Por meio de fones de ouvido, os pacientes ouviram a obra “Primavera”, 

das Quatro Estações de Vivaldi, e foi percebido que alguns sinais vitais melhoraram, 

como as frequências cardíaca e respiratória, além da redução da dor (THAMINE et 

al., 2006).  

Outra pesquisa com crianças com câncer em situação de pós-operatório 

apontou que após sessões de musicoterapia o nível da dor diminuiu 

significativamente. O estudo partiu da constatação que a dor em situações de pós-

operatório contribui para o aumento da ansiedade comprometendo aspectos físicos, 

emocionais e mentais, e por meio da música se pode colaborar para a qualidade do 

tratamento, já que o paciente sente menos dor (BITTENCOURT et al., 2010). 

O trabalho com viés musical no hospital dos Músicos do Elo, em Sorocaba-SP, 

foi analisado em dissertação de mestrado desenvolvida por Flusser (2013). O estudo 

relatou como as artistas tocavam e cantavam para os pacientes do Centro de Diálise 

e Transplante Renal, do Hospital Santa Lucinda, local em que os enfermos passavam 

horas sendo medicados. Verificou-se que a ação da música modificava o ambiente 

hospitalar, pois as canções, além de surpreender os pacientes, os acalmavam, 

relaxavam, e descontraíam aqueles momentos no hospital. 

Em graves patologias como o câncer, as intervenções musicais, similarmente, 

contribuem para efeitos positivos no enfrentamento da doença. É o que revela 

pesquisa de revisão integrativa desenvolvida por Silva et al. (2014). O diferencial dos 

resultados dessa análise foi a reflexão sobre as metodologias aplicadas nos trabalhos 
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escolhidos, que são de alta qualidade, entretanto sem que as estruturas musicais 

tenham sido explicadas, analisadas e discutidas. De acordo com Silva et.al. (2014) 

essa falta de cuidado com o descrever o estudo pode banalizar o potencial terapêutico 

da música e até mesmo limitar sua incorporação na prática clínica. Essa crítica é 

relevante para orientar futuros estudos acadêmicos sobre música em hospital acerca 

do aspecto fundamental da formulação e da descrição aprofundada da aplicação da 

música nesses ambientes. 

Um artigo publicado na “Revista da ABEM (Associação Brasileira de Educação 

Musical)” apresentou uma pesquisa que debate sobre a atuação do educador musical 

em um hospital público. Esse trabalho, de abordagem qualitativa e cujo objetivo foi 

analisar a música como estratégia de humanização de pessoas hospitalizadas em 

clínica médica e cirúrgica, apontou que a música é relevante para a humanização 

hospitalar (SILVA JUNIOR, 2012). 

Do conjunto de dados analisados no primeiro levantamento percebeu-se que a 

maior parte das pesquisas foram propostas por profissionais da área da Saúde, 

sobretudo enfermeiros, tendo seus dados publicados em periódicos relevantes dessa 

área. Assim, existem dados quantitativos e qualitativos correlacionando os benefícios 

da música a partir de aspectos mais restritos da saúde e descrições a partir do olhar 

de estudiosos do cuidado. Apenas nos estudos de Silva Junior (2012) e Flusser 

(2013), os dados foram coletados por músicos e, no estudo de Campos e Nakasu 

(2016), as pesquisadoras são psicólogas e cantoras. Dessa forma, os aspectos 

musicais não foram pormenorizados na maioria dos estudos, ficando a sugestão de 

também expor quem faz a música, se são profissionais, que tipo de repertório tocam 

e como a música é realizada, pormenorizar o tipo de música, e se existem pacientes 

que não apreciaram as ações musicais.  

 

1.6.2. – A música ao vivo e a humanização no ambiente hospitalar 

 

A revisão de escopo baseou-se no The Joanna Briggs Institute Reviewers’ 

Manual 2015, com o objetivo de pesquisar atuações musicais existentes em hospitais 

e a aplicabilidade delas junto à humanização para pacientes, acompanhantes e 

profissionais da saúde, utilizando-se da seguinte pergunta: quais as possibilidades de 

a música ser um meio de humanizar o ambiente hospitalar?   
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As palavras-chave que permeiam este estudo são humanização, hospital, 

música e paisagem sonora. O termo paisagem sonora não existe como descritor 

dentro das plataformas de pesquisa em Saúde, por isso, elencamos os descritores 

música, hospital, humanização e suas possíveis combinações. Buscamos artigos 

originais disponíveis na íntegra gratuitamente e online, publicados em português, 

inglês ou espanhol, indexados nas bases selecionadas.  

No que se refere aos critérios de inclusão, optamos por priorizar estudos 

primários com interações musicais a partir da música ao vivo, ou atividades musicais 

dirigidas baseadas na musicoterapia, sendo elas preferencialmente propostas por 

músicos profissionais, músicos amadores voluntários e musicoterapeutas em 

hospitais. Não houve delimitação de período pelo fato de haver poucos artigos que 

envolvem a temática pesquisada. 

As bases de dados analisadas foram Lilacs, PubMed, Medline e Portal Regional 

da BVC (Biblioteca Virtual em Saúde) entre agosto e setembro de 2018. 

A primeira averiguação foi feita pelo Lilacs e foram encontradas 18 referências, das 

seis disponíveis. Na base Medline foram encontradas duas pesquisas, uma localizada 

na primeira averiguação e outra indisponível. Na plataforma do PubMed foram 

encontrados dois estudos, um disponível. No banco de dados Portal Regional da BVC 

foram encontradas 26 pesquisas, sendo que apenas 13 atendiam aos critérios da 

pesquisa, e, delas, nove eram artigos já encontrados em outras bases, e seis não 

estava disponíveis.  

Primeiramente foram excluídos os trabalhos repetidos nas bases, seguidos dos 

estudos que, a partir da leitura dos títulos e resumo, verificamos que não cabiam nas 

propostas dessa revisão. Após essa etapa, os artigos foram lidos na íntegra, sendo 

outros três trabalhos excluídos por serem muito abrangentes, pois investigavam a 

relação da humanização com diversas atividades lúdicas e artísticas, obtendo 

resultados e discussões insuficientes sobre a temática da música. Dessa forma, seis 

artigos foram analisados, discutidos e comparados, sendo eles cinco estudos 

primários e uma revisão sistemática. Todos os trabalhos são frutos de pesquisas de 

metodologia qualitativa ocorridas em instituições de saúde brasileiras. A 

caracterização dos artigos apresenta os objetivos, principais bases metodológicas, 

resultados e apontamentos relevantes que assemelham-se com os objetivos 

propostos por esta dissertação.   
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O estudo de Pimentel, Barbosa, Chagas (2011) investigou a prática 

musicoterápica em salas de espera da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova 

Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de contribuir para o acolhimento 

humanizado dos usuários, que durante a espera da consulta médica participavam de 

intervenções musicais. A pesquisa ocorreu com pacientes adultos daquela UBS, foi 

desenvolvido durante 4 dias, sendo dois deles com as atividades musicais e dois sem 

nenhuma atividade. Nos momentos de intervenção musical, os usuários foram 

convidados a realizar atividades musicoterápicas como tocar instrumentos, cantar, 

compor, durante aproximadamente 40 minutos, participando de propostas musicais 

que não necessitavam de conhecimento musical prévio. Para tanto, foram 

disponibilizados instrumentos para a prática ocorrer na sala de espera. Nos dias em 

que não houve atividades musicais, os pacientes apenas permaneceram na sala de 

espera. Após a consulta, os participantes da pesquisa dos grupos dos dois dias foram 

entrevistados com perguntas sobre o momento da espera da consulta médica. Os 

resultados revelaram que em ambos grupos os pacientes apontaram insatisfação 

sobre a demora para ser atendido. Entretanto, os que participaram da musicoterapia 

queixaram-se menos da espera pelo atendimento, e, segundo os pesquisadores, isso 

se deu porque os pacientes puderam se expressar musicalmente ao tocar, cantar, 

compor, sendo um momento de autonomia, assistência e protagonismo. Outro 

apontamento foi que esse tipo de atividade amplia a comunicação e o vínculo entre 

usuários e profissionais da saúde, pois as pessoas que compunham a equipe da UBS 

também participaram de algumas atividades, e nelas todos se relacionaram de forma 

igualitária, o que criou proximidade entre aqueles sujeitos. É válido destacar que de 

modo algum a pesquisa é usada para justificar a demora dos atendimentos, mas sim, 

como uma forma de aprimorar o acolhimento dos usuários.  

Essa foi a única pesquisa que usou o termo paisagem sonora, expondo que 

sem as atividades musicais apenas eram ouvidos os sons de portas abrindo e 

fechando, e poucas conversas entre as pessoas; e, com as intervenções musicais, a 

sala de espera continha sons organizados, entoados em forma de coral trazendo outra 

atmosfera para o ambiente (PIMENTEL; BARBOSA; CHAGAS, 2011). 

A musicoterapia na assistência humanizada, tendo como sujeito de pesquisa a 

equipe de enfermagem, foi a temática do estudo cujo objetivo foi averiguar como os 

profissionais da saúde consideravam a música no hospital, analisando suas 

vantagens e desvantagens. A pesquisa de Correia e Blasi (2009) faz parte do macro 
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projeto intitulado "Música: estratégia na busca de assistência humanizada para 

criança hospitalizada”, da Unidade de Internação Pediátrica do Hospital das clínicas 

da FMB-UNESP. No setor pediátrico, a flauta transversal era tocada por um dos 

pesquisadores do macro projeto, que levou um repertório de músicas brasileiras em 

sessões de aproximadamente 35 minutos de duração, três vezes por semana. 

Enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem não participavam diretamente das 

atividades musicais, pois as interações eram dirigidas para as crianças hospitalizadas. 

Porém, elas estavam no ambiente onde ocorria a prática, portanto podem ter um olhar 

diferenciado sobre como a música influi no ambiente. 

Assim, a equipe de enfermagem participou de entrevistas individuais 

semiestruturadas contando sobre as vantagens e desvantagens da música naquele 

ambiente. Os resultados apontam que a música torna o ambiente mais alegre, calmo 

e sereno. Das entrevistadas, apenas uma expôs que, às vezes, se cansava do som 

da flauta, que em alguns momentos ela não queria ouvir música. As demais 

entrevistadas sugeriram que as intervenções musicais também ocorressem com os 

adultos. O diferencial desse estudo é considerar o ponto de vista dos profissionais da 

saúde que estão em contato direto com os pacientes. Entendemos que as críticas e 

sugestões apontadas por eles podem contribuir para o aprimoramento das atividades 

musicais, além de ser um meio de o fazer musical se tornar parte do cuidado e não 

apenas um entretenimento (CORREIA; BLASI, 2009).    

Nesse caminho de analisar os apontamentos da equipe da saúde, o estudo de 

Caitano et al. (2014) considerou seus sujeitos de pesquisa cinco pacientes e cinco 

profissionais do cuidado. A finalidade da pesquisa foi conhecer a concepção dos 

pacientes e profissionais com relação ao efeito terapêutico da música durante o 

processo transoperatório e identificar o estilo musical usado pelos profissionais da 

saúde durante o procedimento cirúrgico.  

A pesquisa ocorreu em um hospital no município de Campina Grande - PB na 

qual alguns médicos usam a música colocada em aparelho de som durante o 

procedimento transoperatório. Os participantes do estudo foram entrevistados a partir 

de um roteiro semiestruturado e com averiguações baseadas na perspectiva de 

análise de conteúdo de Bardin. Os resultados sugerem que a música no momento 

transoperatório promova ao paciente a sensação de bem estar, relaxamento e 

diminuição da dor, contribuindo para a redução da tensão. Percebeu-se que a música 

desperta o profissional da saúde para o acolhimento e o cuidado humanizado, 
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proporcionando um transoperatório mais ameno para os atores responsáveis pelo 

procedimento (CAITANO et al., 2014). 

O diferencial dessa pesquisa, sob a perspectiva musical, foi a reflexão sobre o 

tipo de repertório usado pela equipe médica. Os resultados das entrevistas sugeriram 

que a música instrumental ou clássica é pertinente para cirurgias mais longas por 

propiciar um ambiente mais equilibrado. A música popular brasileira de diferentes 

estilos e canções românticas foram indicadas como adequadas para cirurgias eletivas, 

pois além da equipe médica, os pacientes também eram convidados a escolher o 

repertório usado durante o procedimento. Segundo os pesquisadores, quando o 

paciente era solicitado a escolher a canção, ele permanecia mais interessado em seu 

procedimento cirúrgico, ampliando o vínculo de segurança com a equipe, e o espaço 

cirúrgico tornava-se um ambiente mais agradável. Os pesquisadores ressaltam que 

as equipes médicas ainda precisam ter mais abertura para que a música seja mais 

presente no hospital, pois ainda existe resistência a esse tipo de atividade. Embora 

não fosse possível a música ao vivo, a iniciativa revelou-se significativa para a 

humanização no cuidado (CAITANO et al., 2014). 

Na pesquisa na Casa de Apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer de 

Maringá, apenas os familiares acompanhantes de pacientes com câncer foram os 

sujeitos de pesquisa, o que é significativo, pois as análises sobre o cuidado 

humanizado devem abranger todas as pessoas que cuidam e convivem na intimidade 

de pessoas com patologias graves. O estudo teve como finalidade desvelar a 

percepção de familiares acompanhantes que convivem com o câncer durante o 

tratamento antineoplásico nessa instituição que utiliza encontros musicais como 

tratamento (SILVA; MARCON; SALES, 2014). 

As atividades musicais averiguadas no estudo ocorreram durante oito 

encontros musicais nos quais o próprio pesquisador, que é enfermeiro e músico, 

interpretava o repertório acompanhando de um violão.  As músicas dos encontros 

musicais foram selecionadas previamente a partir dos pedidos dos participantes da 

pesquisa e como todos conheciam as canções, os pacientes e acompanhantes 

cantavam participando ativamente.   

A pesquisa qualitativa fenomenológica Heideggeriana apontou que os 

familiares se sentiram acolhidos em sua condição existencial, sendo os encontros 

musicais um meio possível de estar-com-o-outro e ainda uma forma de os familiares 
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expressarem seus sentimentos e ter momentos de introspecção existencial e espiritual 

(SILVA; MARCON; SALES, 2014). 

O fazer musical é considerado benéfico para pacientes dos cuidados paliativos. 

Uma pesquisa feita no Hospital Universitário Sul Fluminense (HUSF), de Vassouras - 

RJ, teve o objetivo de analisar os efeitos emocionas da música em pacientes durante 

as sessões de hemodiálise (INNOCENCIO; CARRARO; INNOCENCIO, 2017). A partir 

de um projeto humanitário de pesquisa e extensão, um grupo de acadêmicos e 

professores do curso de medicina, com experiência musical prévia, tocava para os 

pacientes semanalmente. Os intérpretes se organizavam em trios usando teclado, 

violão, violino, escaleta e voz, oferendo um repertório de peças eruditas e choros, 

além de música popular e gospel.  

Os pacientes entrevistados revelaram que com a música eles se sentiam mais 

relaxados, sendo um meio de recreação, resiliência e esperança. Os depoimentos 

apontaram que os participantes da pesquisa sentiram o tempo passar mais rápido, e 

que as músicas traziam força espiritual que auxiliava no enfrentamento da doença, 

além de ser uma forma de recordar boas lembranças e histórias de vida. Outro dado 

significativo é que a intervenção musical desenvolvida por acadêmicos e profissionais 

da medicina gerava a energia acústica que influenciava positivamente no processo 

terapêutico e ainda provocava mais proximidade entre a equipe de saúde e os 

pacientes (INNOCENCIO; CARRARO; INNOCENCIO, 2017). 

O estudo secundário é significativo para ampliar a abrangência da música na 

humanização da saúde, sendo um complemento viável para a revisão de escopo. A 

pesquisa de revisão bibliográfica desenvolvida por Seki e Galheigo (2010) teve o 

objetivo de refletir as contribuições musicais nos cuidados paliativos e na 

humanização do cuidado visando promover o conforto para pacientes em fase final de 

vida. A busca ocorreu em dez bases de dados eletrônicas, nacionais e internacionais, 

usando os descritores: música, musicoterapia, cuidados paliativos, tratamento 

paliativo, assistência paliativa, estado terminal e assistência terminal e suas 

combinações possíveis, no período de 1998 a 2008. O estudo analisa a música em 

aspectos neurológicos, relacionando-a à melhora do estado físico do paciente; 

aspectos afetivos a partir do estímulo da memória de histórias de vida; além de expor 

que as canções ajudam a ampliar a comunicação e expressar sentimentos. A música, 

segundo essa pesquisa, ainda é significativa para confortar a morte, auxiliando o 

paciente durante sua própria despedida.  
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Os resultados apontaram que a música tem potencial recurso terapêutico 

podendo ser usada dentro da perspectiva da humanização do cuidado. Essa forma de 

arte quando imersa aos tratamentos de cuidados paliativos tem significância para que 

o paciente passe pelo enfrentamento da doença com mais conforto e qualidade de 

vida. Além disso, auxilia o adeus dos familiares que o acompanham, pois amplia as 

relações de comunicação. Para os profissionais da saúde, ela ajuda a manter a equipe 

saudável e integrada (SEKI; GALHEIGO, 2010). O estudo colabora com esta 

pesquisa, pois observa os pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde. 

As pesquisas supracitadas têm em comum indicar que a prática musical 

contribui para a humanização no cuidado para pacientes, profissionais da saúde e 

familiares acompanhantes. Os trabalhos apontam que a música demonstra potencial 

terapêutico e amplia a rede de comunicação entre pacientes - acompanhantes e 

pacientes - profissionais da saúde. Todos os estudos acima concluem algum aspecto 

favorável à qualidade de vida dos pacientes e ao bem estar de todos os envolvidos, e 

ainda indicam que devem ser desenvolvidas mais pesquisas sobre o tema e alargadas 

iniciativas desse tipo em ambiente hospitalar.  

Nenhuma delas, no entanto, mostrou o trabalho do músico atuante em 

hospitais, e apenas a pesquisa de Pimentel et al. (2011) continha intervenções 

conduzidas por uma musicoterapeuta – pelo artigo é possível entender que ela era 

uma das proponentes do estudo, não ficando claro, porém, se naquela instituição 

havia um profissional específico com conhecimento musical atuando com 

continuidade no ambiente. Da mesma forma, nas pesquisas de Innocencio, Carraro e 

Innocencio (2017) e de Correia e Blasi (2009), as iniciativas musicais partem de 

projetos acadêmicos de extensão; no estudo de Silva, Marcon e Sales (2014), o 

próprio pesquisador propõe os encontros musicais.  

Em termos de repertório, o estudo apresentado no artigo de Innocencio et al. 

(2017) continha músicas mais elaboradas para performance, de modo que é 

pressuposto que os acadêmicos e professores de medicina tenham conhecimento 

técnico suficiente. A pesquisa de Silva et al. (2014) continha um repertório mais 

simples, e o estudo de Correia e Blasi (2009) informou apenas que o repertório foi 

composto por músicas brasileiras tocadas pela flauta transversal. Os estudos de 

Pimentel et al. (2011) não especificaram quais músicas foram usadas, muito 

provavelmente pelo tipo de atividade proposta. Já a pesquisa de Caitano et al. (2014), 

embora não tenha utilizado música ao vivo, trouxe a informação sobre a utilização de 
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peças eruditas, música popular brasileira de diversos ritmos e canção romântica, de 

modo a descrever as percepções de cada tipo de música nos procedimentos 

cirúrgicos. Com isso, acreditamos que os musicoterapeutas possam organizar a 

prática musical para que os efeitos terapêuticos possam fluir numa forma de 

tratamento complementar e os músicos atuantes em hospitais possam ampliar a 

quantidade e a qualidade de repertório musical para esse trabalho. Não se trata de 

sugerir que profissionais da saúde não efetuem alguma prática artística, pelo 

contrário, se eles apresentam essa habilidade, eles podem e devem tocar. Porém, a 

inclusão do músico atuante em ambientes de saúde e do musicoterapeuta amplia a 

qualificação do trabalho e ainda protege o funcionário do acúmulo de funções, do tipo 

“pesquisador, enfermeiro e músico”.  

Um dado complementar a esta revisão é a criação em 2006, da Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que objetiva oferecer 

recursos terapêuticos visando a promoção e a recuperação da saúde com abordagens 

de cuidado integral à população. Segundo dados do boletim de notícias do Ministério 

da Saúde, o acesso às práticas integrativas tem crescido exponencialmente devido à 

eficácia terapêutica vista em estudos científicos e pela efetividade dos tratamentos. 

Também é observado que o número de profissionais que buscam qualificação nessas 

práticas se ampliou, e além disso, esse tipo de cuidado tem recebido apoio da 

Organização Mundial da Saúde. A população usuária do SUS tem se interessado pela 

forma humanizada e de cuidado singular, na expectativa de que uma nova cultura de 

saúde amplie esse tipo de oferta de tratamento pela rede de saúde pública 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

No Portal do Ministério da Saúde, no Departamento de Atenção Básica pode-

se visualizar que, a partir de 2017, novas Práticas Integrativas e Complementares 

(PIC) foram reconhecidas e uma delas foi a musicoterapia. Para Agreli et al. (2016), 

as PIC são relevantes por terem características desmedicalizantes, e podem ser 

técnicas adaptadas à cultura e ao preceder biomédico. Pelo pouco tempo de 

reconhecimento dessas práticas, não encontramos pesquisas sobre os resultados 

dessa abertura, mas entendemos que só têm a contribuir com a qualidade do 

tratamento dos usuários do SUS e esperamos que tais iniciativas encontrem no setor 

privado a possibilidade de trabalho para musicoterapeutas e músicos atuantes. 

No primeiro trimestre do ano de 2019 foram previstos cortes orçamentários para 

a área da educação e isso influi fortemente na pesquisa no país. Esperamos que tal 
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medida não afete as iniciativas dos projetos de extensão de Innocencio, Carraro e 

Innocencio, (2017) e de Correia e Blasi, (2009) e tampouco diminua a quantidade e a 

qualidade das pesquisas que analisam a música nos tratamentos hospitalares.  

Compreendemos também que as parcerias acadêmicas entre as áreas de 

Música e Saúde podem ser frutíferas no que tange a humanização do ambiente 

hospitalar, pois os artistas estão mais preparados musicalmente para tocar um 

repertório mais amplo e os pesquisadores da Saúde conhecem o cotidiano hospitalar 

com propriedade, de modo que um campo do conhecimento fortalece e enriquece o 

outro.  

 

1.7. O musicoterapeuta e o músico atuante em hospitais 

 

É perceptível que o campo de atuação da música na Saúde é vasto tanto para 

o musicoterapeuta quanto para o músico atuante em hospitais. Apesar de ambos os 

profissionais usarem a música, seus objetivos e especificidades são diferentes, 

portanto é importante compreender e revelar como atua cada um deles.   

Segundo a World Federation of Music Therapy (WFMT):  

 

Musicoterapia é a utilização da música e/ou seus elementos (som, 
ritmo, melodia e harmonia) por um musicoterapeuta qualificado, com 
um cliente ou grupo, num processo para facilitar e promover a 
comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão, 
organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, no sentido de 
alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e 
cognitivas. A musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e/ou 
reestabelecer funções do indivíduo para que ele/ela possa alcançar 
uma melhor integração intra e/ou interpessoal e, consequentemente, 
uma melhor qualidade de vida, pela prevenção, reabilitação ou 
tratamento (COMISSÃO DE PRÁTICA CLÍNICA, FEDERAÇÃO 
MUNDIAL DE MUSICOTERAPIA, 1996). 

 

Os métodos e procedimentos da Musicoterapia variam de acordo com a 

abordagem e os objetivos da terapia para atender às necessidades do indivíduo ou 

grupo atendido. Audição musical, recreação, improvisação e composição, são 

exemplos de práticas que podem ser aplicadas na intervenção terapêutica (PAIVA et 

al., 2017). Tais técnicas devem ser adotadas pelo musicoterapeuta que é o 

profissional com capacitação específica para atuar com tratamentos e terapias. Para 

tanto, na formação do musicoterapeuta são inclusas disciplinas da área médica, como 
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neurologia, psicopatologia e psiquiatria, medicina de reabilitação e anatomofisiologia 

– conteúdos específicos que ampliam o conhecimento do profissional para lidar com 

a relação saúde-doença (SIQUEIRA-SILVA, 2015). 

Os músicos atuantes em hospitais não apresentam em sua formação as 

disciplinas médicas, portanto sua forma de trabalho não tem nenhuma relação com a 

cura ou o tratamento de doenças. Dessa forma, músico atuante é preparado para 

atuar na área de Saúde sem o viés terapêutico ou curativo, de modo a atuar não 

somente com o hospitalizado, mas também com os acompanhantes, cuidadores e 

demais profissionais da saúde, tendo um alcance musical mais abrangente.  

Quanto à formação desse profissional, pode-se considerar que é relativamente 

nova e ainda não existe um conceito formatizado dos objetivos de músicos atuantes, 

como há o da musicoterapia. Ao ler pesquisadores como Flusser (2013) e Vilela 

(2013), entendemos que os músicos atuantes em hospitais têm o objetivo de levar a 

música para pacientes de todas as idades a fim de melhorar a estadia hospitalar por 

meio da música – arte capaz de ampliar a comunicação e a expressão, trazendo 

sensações como alegria,  tranquilidade,  descontração,  memórias, emoções e 

relaxamento, tendo seus efeitos não só para os pacientes, mas também profissionais 

da saúde, acompanhantes e cuidadores, de modo a tornar o ambiente hospitalar mais 

agradável.  

 Vitor Flusser (2013) desenvolveu o Curso de Músicos Atuantes em Hospitais, 

iniciando-o na França, na Universidade de Strasbourg, e levou essa mesma proposta 

a vários países, como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Brasil. 

O Hospital Premier, instituição especializada em cuidados paliativos, localizada 

no município de São Paulo, realiza, desde 2011, o curso de Músicos Atuantes em 

Hospitais e Instituições de Longa Permanência9. O curso visa a formação específica 

do músico para trabalhar em ambientes de saúde, tanto em hospitais quanto em 

entidades que cuidam de idosos, em busca de melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos através da música, criando momentos de ruptura no cotidiano, 

oportunizando a ampliação de diálogos e expressão de emoções. O hospital investe 

em iniciativas que promovam a humanização.  

O curso para músicos atuantes apresenta conteúdos relativos à música, como 

técnica vocal, rítmica, formação de repertório e improvisação. No que se refere à área 

 
9 Para mais informações sobre o curso, ver <http://www.premierhospital.com.br/musicos/>. Acesso 
em: 16 jan. 2018. 
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de saúde, médicos, terapeutas ocupacionais e psicólogos exploram assuntos sobre o 

hospital, os pacientes e suas especificidades de acordo com a idade, os cuidados 

paliativos, o entendimento da situação da saúde brasileira no âmbito hospitalar e 

instituições de longa permanência. O curso conta com um acompanhamento 

psicológico para os músicos. Após as aulas, os alunos passam por um estágio 

supervisionado obrigatório em instituições de cuidados paliativos.  

Os músicos atuantes não necessitam ter conhecimento da doença do paciente, 

pois não há objetivo de cura ou de melhora do estado de saúde conforme já 

comentado. Diferentemente de um tratamento pré-estabelecido, os pacientes podem 

escolher receber a visita musical ou não. Todos os atendimentos e tratamentos 

realizados em um hospital são dirigidos por profissionais que estão atentos aos 

aspectos fisiológicos, biológicos, físicos e psicológicos. O músico está como artista, 

como outro ser humano que não precisa criar com a população do hospital uma 

relação em torno de alguma patologia. Não saber sobre a doença é um elemento 

interessante, pois deixa o músico distante da forte ligação entre saúde e doença que 

o ambiente hospitalar propaga, e essa “ingenuidade” pode ser positiva, pois a relação 

sai do campo profissional de saúde-paciente, para o de um ser humano com outro. 

Não importa se o paciente poderá falecer em breve, ou se ele terá alta em poucos 

dias, o músico tocará para ele. Para Flusser (2013, p. 204), o músico atuante “procura 

encontrar os pacientes em sua ‘alteridade’, ele procura encontrá-los como ‘pessoas 

em estado de presença’ e não como ‘pessoas doentes ou hospitalizadas’”. É nesse 

sentindo que as artes podem ser meios de humanização, pois o foco da atuação não 

tem relação com enfermidades, mas com a pessoa que ouve a música. Nesse caso, 

a música não é uma ferramenta terapêutica, pois o músico partilha seu conhecimento 

musical com o paciente. Quando o músico está no quarto é tempo de celebração da 

alegria, das memórias, do deleite e da vida (VILELA, 2013). 

É importante destacar que as duas formas de atuação, de musicoterapeutas e 

de músicos atuantes em hospitais são importantíssimas, são diferentes, e uma não 

desqualifica a outra. Vale também ressaltar que consideramos relevante os músicos 

se prepararem por meio de cursos específicos sobre música e saúde para evitar que 

um mal desempenho atrapalhe o bem estar dos pacientes, mesmo os voluntários 

precisam estudar e se capacitar previamente antes de atuar nos hospitais.  

Com relação à musicoterapia, é relevante refletir que ainda existem poucas 

universidades que oferecem a graduação em musicoterapia de forma gratuita. No 
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estado de São Paulo, por exemplo, essa formação é ofertada apenas em faculdades 

particulares. Contando que essa modalidade de cuidado foi inserida em 2017 nas 

Práticas Integrativas Complementares do SUS, é importante que haja investimento na 

formação desses profissionais. 

1.8. A importância da música para as crianças e adolescentes durante a 

fase de internação 

 

Considerando que a pesquisa ocorreu em três hospitais nos quais havia um 

público maior de crianças e adolescentes, faz-se necessário contextualizar como 

ocorre a hospitalização nessa faixa etária.  

A infância é marcada pela energia intensa, com grande atividade corporal, 

intelectual e afetiva, num período importante para o desenvolvimento humano 

(Nogueira, 2004). No período de hospitalização, os pacientes permanecem afastados 

de seus objetos pessoais, do seu ritmo de vida e das pessoas que lhe são importantes, 

e esses fatores podem levar o paciente a sofrer alteração de conduta manifestando 

agressividade, desejo de fugir e dependência; alterações psicopatológicas graves 

como quadro clínico de isolamento afetivo e falta de receptividade ao tratamento e 

mudanças no estado nutricional (FERREIRA et al., 2006). 

A reação das crianças e adolescentes diante da hospitalização depende de 

fatores como o nível de seu desenvolvimento psíquico na fase de internação, o apoio 

e o acompanhamento de sua família, o tipo de doença e também a atitude do médico 

e demais profissionais da saúde (BALDINI; KREBIS,1999). Assim sendo, para a 

internação de crianças e adolescentes deve-se considerar, além dos aspectos 

biológicos da enfermidade, a necessidade de cuidar do bem estar emocional e social 

desses pacientes (NOGUEIRA, 2004).  

As preocupações desses pacientes são diferentes de acordo com a fase de 

desenvolvimento em que eles se encontram. Descrevemos de maneira breve a seguir 

as angústias e inquietações dominantes. Segundo Baldini e Krebis (1999), crianças 

entre os 4 meses e 2 anos de vida sentem muito a separação da mãe, o que causa 

nos bebês aflição e desespero. As crianças entre 2 e 5 anos, além da falta materna, 

apresentam medo com relação aos danos corporais e procedimentos de enfermagem. 

Entre os 5 e 7 anos, as crianças apresentam preocupações relacionadas à morte e ao 

desaparecimento. Em idades entre os 7 e 9 anos, além das inquietações anteriores, 
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eles também pensam em não perder seu local na enfermaria, apresentam medo de 

invalidez, de permanecer longe de casa e de seu cotidiano, e receio de serem 

abandonados. Entre os 9 e 10 anos, eles se preocupam com o que a permanência no 

hospital pode causar de prejuízos em sua capacidade intelectual, social e física. Entre 

os 11 e 13 anos, os pacientes apresentam receios com relação à exposição do corpo 

frente a equipe hospitalar e demais pacientes, e a futura humilhação frente aos amigos 

que isso poderia gerar. A partir dos 13 até os 18 anos, existem as preocupações com 

o aspecto, proporção, diferenças em seu corpo, o que pode estimular a depressão 

(BALDINI; KREBIS, 1999).  

Consoante a isso, estudos afirmam e fundamentam que a música aplicada na 

educação musical contribui para o desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor, 

e sócio afetivo (CHIARELLI; BARRETO, 2005), além de também influenciar 

fortemente o neuro-desenvolvimento de crianças entre 0 e 10 anos (ILARI, 2003).  

As primeiras experiências auditivas da infância ocorrem na fase intrauterina, na 

qual o bebê vive em um ambiente sonoro ao ouvir as batidas do coração da mãe e 

seus movimentos peristálticos do estômago e intestino. Além disso, ele também 

consegue identificar a voz materna, sendo um dos principais referenciais afetivos para 

os bebês, e justamente por isso é relevante a mãe cantar cantigas e acalantos desde 

a gravidez (BRITO, 2003). Consoante a isso, pesquisas relacionadas à estimulação 

sonora com fetos demonstram que após a vigésima terceira semana de gestação os 

bebês já respondem a influência dos sons (BUSSOTTI el al., 2009).  

Ao longo de todos os estágios da infância as canções e brincadeiras ou jogos 

musicais apresentam significado relevante: 

 

A criança é um ser “brincante” e, brincando, faz música, pois assim se 
relaciona com o mundo que descobre a cada dia. Fazendo música, 
ela, metaforicamente, “transforma-se em sons”, num permanente 
exercício: receptiva e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, 
“descobre instrumentos”, inventa e imita motivos melódicos e rítmicos 
e ouve com prazer a música de todos os povos (BRITTO, 2003, p.35). 

 

No período da adolescência a música também se apresenta marcante. 

Segundo Pessoa (2008), pesquisadores apontam que a música é relevante para a 

maior parte dos jovens, pois satisfazem suas necessidades sociais, emocionais e 

cognitivas. Essa fase é marcada pelo desenvolvimento da identidade, já que a cultura 
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do estilo musical pode influenciar nas atitudes sociais e comportamentos (PESSOA, 

2008). 

Relevantes pesquisas de Ferreira et al. (2006), Nascimento (2013), Ravelli e 

Motta (2005), Bussotti et al.(2009), Lamenco et al.(2005) desenvolvidas pela área da 

enfermagem compreendem a música como fundamental meio para melhorar a 

qualidade de permanência das crianças e adolescentes hospitalizados. 

Diante aos apontamentos supracitados é importante expor que o Grupo 

Saracura encontra pacientes em diversas condições de saúde (GLEBOCKI, 2016). 

Dessa forma, independente da música ser tocada em uma UTI ou em um pronto 

socorro, é relevante que os músicos levem em consideração a idade, a circunstância 

e, quando possível, o gosto musical do paciente. Além do mais, atributos das 

especificidades musicais devem ser considerados, tais como o ritmo, melodia, 

harmonia, volume. Segundo Ferreira et al.: 

 

Músicas com ritmo, melodia e harmonia mais lentas, calmas e com 
tons mais graves são as mais indicadas quando se deseja 
proporcionar sensações de tranquilidade e diminuição do estado de 
alerta, pois estes atributos podem reduzir a frequência cardíaca e 
respiratória, a ansiedade e a agitação do paciente e, ainda, promover 
relaxamento (FERREIRA et al., 2006, p. 691). 

 

Em pesquisas com músicas e bebês, foi comprovado que canções com 

andamento mais rápido tendem a deixar os bebês mais alertas (NOGUEIRA, 2004). 

Ambas atribuições específicas da música são relevantes, pois existem momentos em 

que os pacientes estão agitados e é pertinente tocar cantigas mais serenas; e outros 

momentos em que as crianças estão entediadas por permanecerem no mesmo local, 

então canções mais alegres e dinâmicas podem trazem energia e descontração.  
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1.9. A atuação do Grupo Saracura: como é realizada a música ao vivo 

nos hospitais 

 

 

Fonte: Grupo Saracura – Foto Beto Assem e LAV fotografia 
Figura 1: Músicos tocando no setor pediátrico hospitalar 

 

O Grupo Saracura10 é um coletivo de músicos, formado em 2005, que 

desenvolve práticas musicais especializadas através do cancioneiro popular. Sua 

atuação ocorre em 17 hospitais públicos e privados do município de São Paulo. Seu 

objetivo é garantir que as pessoas hospitalizadas de qualquer idade tenham acesso a 

música ao vivo de qualidade, mesmo durante o período de internação, de modo a 

transformar a experiência do hospitalizado melhorando sua estadia.  

O Coletivo tem como missão “tornar-se referência na área da Música aplicada 

à Saúde, contribuir para a humanização hospitalar e, ao mesmo tempo, estimular a 

reflexão e o diálogo com diversos setores da sociedade do lado de fora dos hospitais”. 

O grupo já realizou mais de 3.240 visitas em hospitais parceiros atendendo 

diretamente a mais de 169.000 pessoas, entre 2010 e 2016. As visitas ocorrem de 

forma regular em leitos, alas de internação, pronto atendimento, semi-UTI e UTI, onde 

cada dupla ou trio de artistas promove práticas musicais baseadas em um repertório 

 
10 As informações sobre o grupo estão no site <www.gruposaracura.com.br>. Acesso em: 10 jan. 
2018. 
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do cancioneiro popular infantil e repertório adulto. Essas atividades se estendem para 

familiares, acompanhantes e profissionais de saúde e contribuem na diminuição do 

estranhamento dos pacientes, principalmente crianças, durante o período de 

internação. 

 

 

Fonte: www.gruposaracura.com.br 
Figura 2: Quantificação de visitas realizadas pelo Grupo Saracura 

 

 

Fonte: www.gruposaracura.com.br 
Figura 3: Dados numéricos de pessoas que direta ou indiretamente receberam a visita do 

Saracura nos hospitais 
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Fonte: www.gruposaracura.com.br 
Figura 4: Histórico temporal e quantitativo do número de hospitais atendidos 

 

O Saracura conta com uma equipe de 30 músicos profissionais que dispõem 

de instrumentos como voz, violão, cavaquinho, violino, harpa, flauta transversal, 

sanfona, entre outros. Os artistas passam por um processo de seleção e antes de 

trabalhar recebem curso de formação específica para atuação do músico em 

ambientes de saúde, englobando desde cuidados higiênicos necessários para a 

permanência nos leitos até o tipo de repertório utilizado. Usando um jaleco específico 

e com instrumentos a postos, os músicos pedem permissão para entrar no quarto, e 

somente com resposta afirmativa, adentram nos leitos para cantar e tocar de acordo 

com o estado de saúde dos pacientes; trabalham em parceria com a equipe de saúde, 

respeitando todos os critérios estabelecidos, como usar jaleco e máscara quando 

necessário, não permitir que os pacientes tenham contato físico com os instrumentos, 

entre outros.   

Atualmente o coletivo atua em parceria com as seguintes instituições: Hospital 

Infantil Sabará; Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer – GRAACC; 

Hospital do Coração – HCor, Associação do Sanatório Sírio; Grupo Notre Dame 

Intermédica; Instituto da Criança – ICR, Hospital das Clínicas – FMUSP; Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo – ICESP; Instituto do Coração – INCOR; Instituto de 

Tratamento do Câncer Infantil – ITACI; Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal – 

UCINE, Hospital das Clínicas da FMUSO; Hospital Nipo-Brasileiro; Associação de 

Assistência à Criança Deficiente – AACD; Hospital de São Paulo – UNIFESP; e Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo.  
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Para manter as visitas dos músicos nos hospitais e a estrutura física da sede, 

o Grupo Saracura é patrocinado por empresas através de leis de incentivos fiscais 

como a ProAC-ICMS e a Lei Rouanet, além de doações de pessoas físicas e jurídicas.  



 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos gerais 

 

Pretendeu-se verificar em que medida a música tocada pelos integrantes do 

Grupo Saracura, ao modificar a paisagem sonora daquele ambiente, é um meio de 

tornar o hospital um lugar mais humanizado. Esta análise foi feita por meio das 

narrativas de História Oral dos pacientes, pais ou responsáveis, músicos e 

profissionais da saúde de modo a refletir como a música desempenha um papel 

humanizador de acordo com as perspectivas do conceito de humanização abordadas 

na linha de pesquisa Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a) Observar as interações musicais a partir da visita de músicos do Grupo 

Saracura para pacientes do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 

FMUSP, Hospital do Coração – HCor e Hospital Infantil Sabará; 

b) Investigar a paisagem sonora hospitalar em busca de descobrir como a música 

modifica esse ambiente; descobrir o que é transformado com as modificações 

na paisagem sonora. 

c)  Discutir, a partir das narrativas de pacientes, pais ou responsáveis, músicos e 

profissionais da saúde, em que medida a música se apresenta como um meio 

de ampliar a humanização em ambiente hospitalar. 

 



 

 

3. METODOLOGIA  

 

Cantar era buscar o caminho 
Que vai dar no sol 

Tenho comigo as lembranças do que eu era 
Para cantar nada era longe tudo tão bom 

Até a estrada de terra na boléia de caminhão 
Era assim 

Com a roupa encharcada, a alma 
Repleta de chão 

Todo artista tem de ir aonde o povo está 
Se foi assim, assim será 

Cantando me disfarço e não me canso 
De viver nem de cantar 

 (Fernando Brant / Milton Nascimento; “Nos bailes da vida”). 
 

3.1. Metodologia geral e aspectos éticos 

 

 Esta pesquisa se utiliza da abordagem metodológica qualitativa, baseada na 

etnografia por meio dos Diários de Campo, e narrativas geradas a partir das 

entrevistas de História Oral de Vida. Para análise de dados utiliza-se da metodologia 

de Imersão/Cristalização (I/C), inspirada na fenomenologia hermenêutica.   

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São 

Paulo – Hospital São Paulo – UNIFESP, sob números CEP 1469/2015 e CAAE 

51603015.0.00005505. Em parceria com o Grupo Saracura, foram selecionados três 

ambientes de saúde:  Instituto da Criança do Hospital das Clínicas FMUSP; Hospital 

do Coração – HCor  e Hospital Infantil Sabará, onde foi realizada a parte prática do 

estudo.  

 

3.2. Pesquisa de Campo 

 

Seguimos o caminho metodológico qualitativo de cunho etnográfico na 

perspectiva de observação participante por considerarmos essa abordagem 

metodológica uma ferramenta eficaz para observação, registro e interpretação de 

vivências e conhecimentos.  

   A etnografia originalmente foi desenvolvida pelos antropólogos ao fim do 

século XIX e meados do século XX e visava estudos de povos tradicionais pequenos 

e isolados, podendo ser destacados, como exemplos, os estudos de Lévi-Strauss e 
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Malinowski. Este último foi um dos precursores da forma de escrita etnográfica da 

observação participante quando publicou “Um diário no sentido estrito do termo”11. O 

método é reconhecido na antropologia social e cultural e atualmente mostra-se cada 

vez mais presente em outras áreas do conhecimento, inclusive na área da Saúde, 

especialmente nas últimas décadas. O panorama de estudos etnográficos assumiu 

novos contornos se diferenciando dos clássicos, visto que a inserção no campo da 

Saúde apresenta traços diferentes, sendo destacáveis o limite imposto ao tempo de 

pesquisa e as questões éticas relativas ao campo da comunidade científica em geral, 

de modo que na Saúde o método estaria mais próximo a uma observação de “tipo” 

etnográfica (BOMFIM, 2012). 

Dessa forma, a atuação primária partiu da observação participante de cunho 

etnográfico em três instituições de saúde durante uma média de oito 

acompanhamentos do Grupo Saracura, em cada hospital, que ocorreram 

semanalmente, com duração de três horas, com intervalos de 20 minutos. A atuação 

dos músicos foi acompanhada por mim12 em uma interação não neutra, cantando e 

usando o jaleco do Grupo Saracura, de modo a não causar estranheza aos pacientes 

e familiares e sem o dever de conduzir as ações musicais, participando efetivamente 

das propostas feitas pelos artistas.  

 

A etnografia da música não deve corresponder a uma antropologia da 
música, já que a etnografia não é definida por linhas disciplinares ou 
perspectivas teóricas, mas por meio de uma abordagem descritiva da 
música, que vai além do registro escrito de sons, apontando para o 
registro escrito de como os sons são concebidos, criados, apreciados 
e como influenciam outros processos musicais e sociais, indivíduos e 
grupos. A etnografia da música é a escrita sobre as maneiras que as 
pessoas fazem música. Ela deve estar ligada à transcrição analítica 
dos eventos, mais do que simplesmente à transcrição dos sons 
(SEEGER, 2008, p. 238). 

 

 
11 Embora a obra receba críticas e polêmicas com relação ao etnocentrismo do autor por revelar sua 
antipatia pelos nativos pesquisados, ela foi relevante para expor a influência direta da subjetividade na 
relação do pesquisador com seu objeto de pesquisa.  
12 Optei por usar a primeira pessoa do singular para descrever as ações feitas exclusivamente por mim 
como pesquisadora, porque fui quem vivenciei o campo de pesquisa, no caso, os três hospitais. Não 
escolhi usar a primeira pessoa do singular em todo o texto, por entender que as considerações da 
pesquisa não são apenas minhas, elas foram construídas junto ao orientador no que tange desde as 
decisões metodológicas às concepções teóricas, além da influência de outros pesquisadores, visto que 
durante os Seminários de Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde compartilhávamos o 
andamento dos estudos e participávamos das qualificações e defesas dos demais alunos, de modo a 
desenvolvermos em conjunto diversos conhecimentos que nesta pesquisa são analisados, descritos e 
compartilhados.  
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Assim, essa fase da pesquisa visou observar como a música atuava no ambiente 

hospitalar, analisando como a música ao vivo intervém nos pacientes, familiares 

acompanhantes, profissionais da saúde e nos próprios músicos, averiguando os 

sentidos e significados da interferência das relações sonoras artísticas no ambiente.  

Para tanto, durante a pesquisa prática foi escrito um diário de campo com as 

anotações referentes às impressões pessoais com interpretações e sensações e 

análises em torno da paisagem sonora do ambiente, investigando e refletindo como 

as pessoas estavam antes da entrada dos músicos e como elas ficaram após a 

execução do repertório, tendo como foco olhar o semblante dos indivíduos e 

considerar as possíveis interações entre os músicos e o público hospitalar nesses 

momentos musicais, de modo a compreender o ambiente de saúde de forma próxima 

em uma experiência participativa:  

 

Essa capacidade de convencer os leitores (em sua maioria 
acadêmicos, e praticamente todos participantes, pelo menos durante 
parte do tempo, dessa forma peculiar de vida e que evasivamente 
chamamos “moderna”) de que o que eles estão lendo é um relato 
autêntico, escrito por alguém pessoalmente familiarizado com o modo 
como se processa a vida em algum lugar, em alguma época, em meio 
a algum grupo, é a base em que finalmente se assenta qualquer outra 
coisa que a etnografia deseje fazer – analisar, explicar, divertir, 
desconcertar, celebrar, edificar, desculpar, estarrecer ou subverter 
(GEERTZ, 2009, p. 187). 

 

Assim, inspirada nas ideias de Geertz (2009), busquei nesta escrita realizar 

descrições simples e despretensiosas das pessoas que estavam presentes no 

hospital, no sentido de não criar juízo de valor nas situações vistas e com postura 

engajada no saber de “quem está falando” e no respeito ao outro e a seus discursos 

ao “estar lá” vivenciando o que o ambiente de saúde pode suscitar, de modo a 

considerar o campo de estudo dotado de pessoas e não objetos de pesquisa, e ainda 

na perspectiva de descrever experiências alheias e diante da minha subjetividade. 

 

3.3. A escolha do método de História Oral de Vida e sua implementação 

na pesquisa 

 

A metodologia qualitativa de História Oral de Vida é constantemente aplicada 

nas pesquisas da linha Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde. Essa 
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forma de entrevistar os participantes do estudo gera uma documentação ampla e 

abrangente sob os olhares dos seres humanos baseada em suas próprias narrativas 

(BITTAR, 2011). 

 

História oral é uma prática de apreensão de narrativas feita através do 
uso de meios eletrônicos e destinada a: recolher testemunhos, 
promover análises de processos sociais do presente, e facilitar o 
conhecimento do meio imediato (MEIHY; HOLANDA, 2014, p.18). 

 

  

 A História Oral tem sido adotada não somente por historiadores orais, mas 

também por profissionais de outras áreas do conhecimento e em diferentes contextos, 

e isso se deve ao fato desse campo de estudos, atualmente, ser qualificado como 

ferramenta, técnica, metodologia, forma de saber e disciplina (DE BENEDETTO, 

2017). 

No contexto no qual a pesquisa está inserida essa metodologia foi escolhida 

por termos averiguado que grande parte das pesquisas relativas à música no 

ambiente hospitalar, mesmo as de origem qualitativa, permearam entrevistas 

dirigidas, ao passo que pela História Oral é possível ter um contato maior com a 

subjetividade e a singularidade do indivíduo, já que os participantes compartilham 

suas experiências de forma espontânea. 

É importante ressaltar alguns fundamentos da História Oral: Comunidade de 

Destino, Colônia e Rede que guiaram a organização metodológica da pesquisa. A 

Comunidade de Destino parte de dois pressupostos de conceituação: a base material 

e o fundamento psicológico. A base material são os elementos de efeitos físicos que 

dizem respeito a situações que vinculam as pessoas, como terremotos, calamidades, 

flagelos, que marcam a experiência coletiva em um lugar físico e cultural. No que se 

refere ao fundamento psicológico, são as experiências de cunho moral, como 

indivíduos afetados por dramas subjetivos, ou mesmo situações de violência, abuso, 

discriminação, entre outros (MEIHY; HOLANDA, 2014).   Para esta pesquisa, o 

hospital e todos os fatores que o envolvem fazem parte da base material; a dor e o 

sofrimento das pessoas hospitalizadas, o trabalho dos profissionais, tanto os da saúde 

quanto os músicos, diante da sensação de angústia e padecimento alheios são 

compreendidos com fundamento psicológico, de modo a incluir a desumanização na 

Saúde como um elemento que influi tanto na base material quanto no fundamento 

psicológico. Dessa forma, a Comunidade de Destino, termo que expõe algo que 



45 

 

marque a união de pessoas em situações comuns, vividas com intensidade e 

consequências relevantes nesta pesquisa são as pessoas hospitalizadas, seus 

acompanhantes, os profissionais da saúde e os músicos em ambientes de saúde 

brasileiros. 

A Colônia é definida de acordo com os padrões gerais da Comunidade de 

Destino, sendo a primeira divisão dela, visando tornar a condução do estudo viável 

(MEIHY; HOLANDA, 2014).  Nesta pesquisa, a Colônia abrangeu 3 dos 17 hospitais 

que o Grupo Saracura atua, tendo nesses três ambientes de saúde os pacientes, as 

mães de pacientes, os profissionais da saúde e os próprios músicos. Ainda assim, é 

necessário realizar mais uma subdivisão para tornar a pesquisa possível, fazendo o 

uso da Rede, que por sua vez, é a subdivisão da Colônia.  

Na História Oral, a Rede é vista como ponto zero, e a partir da primeira 

entrevista geram-se outras, de modo que a partir do primeiro colaborador é que 

surgem outras pessoas que passaram por situações que fazem parte do que está 

sendo analisado na pesquisa (MEIHY; HOLANDA, 2014). Como a comunidade de 

destino deste projeto possui larga amplitude, estabeleceram-se três redes, sendo elas 

os pacientes ou pais de pacientes, os profissionais da saúde e os músicos. Para tanto, 

adaptações foram realizadas pelo fato de o estudo estar no contexto hospitalar, de 

modo que houve indicações por parte das profissionais da saúde para a realização 

das entrevistas que serão explicados posteriormente. De alguma maneira, as 

intervenções das profissionais da saúde desfazem o sistema de rede, entretanto, 

adequações são necessárias para que a pesquisa e esses ajustes não prejudicaram 

os caminhos do estudo. 

A escolha por entrevistar os pacientes e/ou pais teve o propósito de verificar a 

percepção de quem recebe a música, na busca de analisar como ela é vivenciada e 

se ela influencia na estadia hospitalar. No caso das crianças e pais/responsáveis as 

entrevistas ocorreram beira leito ou na brinquedoteca.  

As entrevistas com os profissionais da saúde foram necessárias tanto para 

analisar se eles também são tocados pela arte, quanto para averiguar em que medida 

a música pode modificar o ambiente, já que esses profissionais estão imersos no 

cotidiano hospitalar. A intensão inicial era entrevistá-los fora do ambiente de trabalho, 

mas não foi possível, de modo que as entrevistas foram feitas dentro dos respectivos 

hospitais. 
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Optamos em entrevistar também quem faz a música, com a finalidade de 

averiguar os motivos que levam os artistas a tocar num ambiente tão distinto dos 

palcos. No caso dos músicos, as entrevistas ocorreram fora do ambiente hospitalar. 

É relevante especificar que na História Oral o entrevistado é tido como um 

colaborador e fica ciente previamente dos objetivos da pesquisa, bem como de todos 

os procedimentos éticos, tais como manter seus nomes preservados, assinar 

documentos como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que autoriza o uso 

de dados na pesquisa, e a carta de autorização para o uso da entrevista, documento 

específico da História Oral. As entrevistas foram antecipadamente marcadas, com um 

total de 12 pessoas sendo: dois pacientes, quatro mães de pacientes (duas mães de 

crianças que participaram da pesquisa), quatro profissionais da saúde e dois músicos.   

Durante as gravações das entrevistas é solicitado que o entrevistado conte 

suas histórias de forma livre com intervenções do pesquisador somente quando 

necessário, levando em consideração a espontaneidade do colaborador e não tendo 

questionários fechados (MEIHY; HOLANDA, 2014).   

Com relação aos critérios para selecionar os entrevistados, no caso dos 

profissionais de saúde, entramos em contato com as equipes de saúde e com o 

próprio Grupo Saracura solicitando indicações, tendo mais ênfase nos que conheciam 

o grupo há mais tempo.  

No caso dos pacientes, foram convidados para a entrevista aqueles que com 

longa permanência no hospital ou os que tinham recebido a visita dos artistas por no 

mínimo três vezes. Como tratou-se de um hospital infantil, para os pacientes menores 

de dezoito anos foi feito um questionário de modo a ser mais objetiva a participação 

deles, porém ser perder a naturalidade de um diálogo, que também foi gravado. No 

caso dos adultos, a entrevista seguiu o mesmo procedimento das entrevistas feitas 

com os profissionais da saúde. 

A escolha dos músicos entrevistados foi feita de acordo com o tempo que o 

músico tem contato com o hospital, dando preferência aos músicos acompanhados 

durante a pesquisa de campo. 

Em todos os diálogos, foi averiguada a percepção da música no hospital dentro 

de aspectos positivos ou negativos. Assim, todos os entrevistados, em algum 

momento do diálogo, refletiram sua percepção do ambiente hospitalar antes da 

entrada dos músicos e após a atuação deles. 
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Posterior às gravações, as entrevistas passaram pelo processo de 

transcriação, que envolveu a passagem do oral para o escrito sem perder de vista o 

referencial gravado, ou seja, respeitando a intenção original que o colaborador quis 

comunicar (MEIHY; HOLANDA, 2014). Para isso, cada entrevista foi ouvida e 

transcrita de forma absoluta, ou seja, as palavras foram escritas exatamente como o 

colaborador falou, mantendo as repetições, erros e palavras sem peso semântico, 

tendo literalmente o diálogo entre o pesquisador e entrevistado (MEIHY; HOLANDA, 

2014).  

Após essa fase, as entrevistas passaram pela textualização, na qual foram 

retirados os erros gramaticais em favor de um texto mais claro, e depois pela 

textualização final que inclui com mais abrangência a atmosfera da entrevista, na qual  

relatei emoções como riso, choro, gestos faciais, entre outros aspectos, dentro de uma 

narrativa. Após isso, a versão final foi lida por cada colaborador, de acordo com a 

metodologia, de modo que, caso o entrevistado quisesse modificar algo, essa 

negociação seria possível (MEIHY; HOLANDA, 2014).  Nenhuma modificação com 

relação ao conteúdo foi feita, apenas algum ajuste do que não fora compreendido 

durante a entrevista.  As narrativas dos colaboradores estão publicadas dentro desta 

dissertação. 

 

3.4. Análise e interpretação de dados 

 

Para a interpretação dos dados, as análises foram permeadas a partir do 

processo de Imersão / Cristalização (I/C), inspirada na fenomenologia hermenêutica. 

Esse método de pesquisa qualitativa consiste em realizar um ciclo de análises no qual 

o pesquisador imerge em sua coleta de dados e nas bases literárias usando também 

da intuição para encontrar temas que cristalizarão a fim de realizar interpretações 

consistentes (BORKAN, 1999).  

Tal método exige do pesquisador um posicionamento mais engajado e intuitivo, 

pois nele é necessário ler e reler os dados coletados em busca de encontrar seus 

pontos comuns, que tornam-se as temáticas que serão revistas e ampliadas à luz da 

fundamentação teórica. A busca dos temas pode partir dos próprios objetivos da 

pesquisa, todavia, se novas hipóteses surgirem, podem ser igualmente refletidas. 

Para realizar a I/C não existe uma receita pronta, tratando-se de um processo mais 

interativo e recursivo do que linear, de modo que exista abertura para a incerteza, a 
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reflexão e a experiência (DE BENEDETTO, 2017). Além disso, a I/C demanda tempo 

e paciência por parte do pesquisador, pois somente após exaustiva análise de dados 

é possível descrever precisamente os significados e resultados das experiências da 

pesquisa (BORKAN, 1999). 

 É relevante expor que o processo de I/C pode ocorrer mesmo durante a coleta 

de dados, de modo que as experiências descritas nos diários de campo construídos 

ao longo do acompanhamento do Saracura nos ambientes de saúde são essenciais; 

assim, desde a primeira fase de campo já existia de forma espontânea a I/C. A 

estruturação e escrita das narrativas, dentro da metodologia da História Oral de Vida, 

em si, já demandam a imersão, pois estar em contato com o colaborador durante a 

entrevista, ouvir a gravação do diálogo com atenção, transcrever palavra por palavra, 

construir um texto coerente e relevante é demasiadamente trabalhoso, de modo que 

após esse procedimento, as ideias do colaborador passam a reverberar. Os temas 

obtidos pelo processo de I/C são discutidos envolvendo as reflexões de forma 

significativa, profunda e contextualizada (DE BENEDETTO, 2017), sem uma rigidez 

que implicaria em ideias imutáveis, mas, sim, existindo espaço para outras 

interpretações de outros pesquisadores. 

Dessa forma, desde as primeiras interações junto ao Saracura, os primeiros 

insights passaram a surgir, e eles apareceram nas narrativas dos colaboradores 

constituindo os temas que se cristalizaram mediante a fundamentação teórica. Assim, 

a interpretação dos dados foi feita a partir desse conjunto de temas que apresentam 

algum significado diante aos estudos da linha de pesquisa.  



 

 

4. RESULTADOS  

 

De uma gente que ri 
Quando deve chorar 

E não vive, apenas aguenta 
Mas é preciso ter força 

É preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 
Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria 
Mas é preciso ter manha 

É preciso ter graça 
É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca 
Possui a estranha mania 

De ter fé na vida 
(Milton Nascimento / Fernando Brant; “Maria, Maria”) 

 

4.1. Dinâmica do Grupo Saracura nos ambientes de saúde 

 

Através da observação participante de cunho etnográfico foram elaborados os 

diários de campo com os registros das percepções relacionadas às experiências e 

informações vindas desde o acompanhamento do Saracura nos leitos às conversas 

nos cafés durante os intervalos; detalhes que fizeram diferença para compreender a 

dinâmica dos músicos no ambiente hospitalar. Pelos registros escritos foi possível 

distinguir as diferenças entre os hospitais, a afinidade entre os artistas, ou o fator do 

hospital ser público ou privado, entre outros aspectos. 

Em todos os ambientes de saúde frequentados durante a pesquisa, havia uma 

dupla de músicos, cuja formação instrumental se complementava, geralmente com 

base em um instrumento harmônico, como o violão, e outro instrumento de função 

melódica, como a voz ou a flauta transversal. Todos os músicos deveriam chegar com 

alguns minutos de antecedência para afinar o instrumento ou aquecer a voz, vestir-se 

com o jaleco do grupo e assinar a ficha de presença.  

As atividades musicais em cada hospital, normalmente, ocorrem uma vez por 

semana; todavia existem algumas variações, por exemplo, o Hospital Infantil Sabará 

conta com as visitas musicais diariamente. Outros hospitais, os músicos os 

frequentam quinzenalmente, de modo que a rotina do Saracura depende das verbas 

vindas principalmente das leis de incentivo fiscal ou do próprio hospital. 
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O tempo de permanência no local é de três horas com um intervalo de 20 

minutos. As alas hospitalares onde o grupo toca variam de acordo com as 

especialidades do ambiente de saúde, sempre em parceria com os demais 

profissionais. Em todas as instituições eles iniciam informando sua chegada no posto 

de enfermagem, e então as enfermeiras os deixam cientes de como estão os 

hospitalizados naquele dia, avisam sobre as indicações dos psicólogos, e se existe 

alguma recomendação especial. O grupo, de forma geral, toca nos quartos, no pronto 

socorro, nas alas de espera e nas UTIs, nas brinquedotecas e diversos setores que 

variam de acordo com a especificidade do hospital.  

O propósito inicial era realizar a parte prática da pesquisa no Instituto da 

Criança (ICr), que faz parte do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e no Hospital Infantil Sabará, levando em conta que um é 

público e o outro privado. Entretanto, no Instituto da Criança não foi possível realizar 

as entrevistas de História Oral por uma série de motivos. O primeiro fator foi que 

buscávamos pacientes e acompanhantes que conhecessem o Saracura, 

preferencialmente tendo recebido mais do que três visitas dos músicos e as alas 

frequentadas durante as idas aos hospitais eram basicamente as do pronto socorro e 

os leitos onde as crianças permaneciam por pouco tempo. 

Outro fator é que era necessário o apoio da equipe de saúde para o contato 

com os participantes do estudo e a autorização de algum médico responsável pelo 

setor. Assim, o lugar ideal para encontrar os colaboradores da pesquisa seria a 

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal – UCINE, pois nela havia mães de 

pacientes que conheciam o trabalho do Saracura com frequência maior. Entretanto, 

mesmo com a documentação encaminhada no CEP – UNIFESP, a médica 

responsável do setor não permitiu que a pesquisa ocorresse naquela ala, alegando 

que a pesquisadora precisaria passar pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do HCFMUSP – CAPPesq. Prontamente, foi feita a proposta de 

a pesquisa passar por todos os trâmites burocráticos necessários, porém, 

infelizmente, pelo fato da pesquisa ter vínculo com a UNIFESP, era, ainda,  

imprescindível o aval da doutora para iniciar a documentação na CAPPesq, 

inviabilizando as entrevistas de História Oral. Assim, existe uma declaração, nos 

anexos da pesquisa, atestando que o Departamento de Pediatria da FMUSP está de 

acordo com o estudo em todo o Instituto da Criança, com exceção da UCINE. 
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Interpretamos que a médica não permitiu a realização da pesquisa naquele 

ambiente pelo fato de ser uma pesquisa qualitativa, pois a própria doutora alegou que 

já havia uma tese de uma médica residente em andamento que também pesquisava 

o Saracura e os bebês recém-nascidos, mas realizando medições através dos 

aparelhos da UTI. A doutora argumentava que as entrevistas com as mães dos 

pacientes eram insuficientes para comprovar alguma eficácia da música. A médica 

responsável por aquele setor parecia ser respeitada e ter um trabalho bem sucedido, 

e ela me recebeu de forma educada; mas lamentavelmente, todas as informações 

escritas via email, o envio do projeto todo, e os diálogos, tanto sobre as metodologias 

de pesquisa usadas e da linha à qual o projeto pertence não foram suficientes para 

convencer a médica da validação da pesquisa, e respeitando os acertos éticos, 

nenhum dado da UCINE foi usado. Toda essa situação foi desagradável e laboriosa, 

pois o andamento do estudo foi atrasado em alguns meses. A experiência serviu de 

reflexão e impulso para continuarmos a pesquisar de forma séria, legítima, 

contextualizada e bem fundamentada com o intuito de expor para a comunidade 

acadêmica geral que pesquisas qualitativas são relevantes, concretas e igualmente 

válidas. 

Desse modo, as observações ocorridas no ICr passaram pelo pronto socorro, 

na espera dos ambulatórios, no setor de Cirurgia Infantil e na Unidade de Nefrologia 

Pediátrica, nos leitos de diálise e hemodiálise – alas que tinham uma frequência de 

pacientes variada. O atendimento nesse hospital abrange pacientes de todo o Brasil 

e da América Latina, com idade entre 0 e 19 anos, em 21 especialidades médicas, e 

é reconhecido pelo Ministério da Saúde como Centro de Referência Nacional de 

Saúde da Criança13. O Instituto recebe pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e da Assistência Médica Suplementar. A primeira visita ocorreu no dia 28 de julho de 

2015 para as primeiras averiguações, seguida do acompanhamento de modo contínuo 

nos meses de outubro a dezembro do mesmo ano: nos dias 06, 13, 20 e 27 de outubro; 

10, 17, 24 de novembro e 02, 08 e 15 de dezembro, totalizando 11 visitas. 

Pude acompanhar a dupla de músicos Jasmim14 e Douglas. Jasmim está no 

grupo há quatro anos, tem formação em licenciatura em música pela Universidade do 

Estado de Santa Catarina e bacharelado em canto lírico na Faculdade Cantareira em 

São Paulo, e é uma excelente cantora e musicista atuante em hospital. Douglas é um 

 
13 Informações disponíveis em: <http://icr.usp.br/>. Acesso em: 12 dez. 2017 
14 Todos os nomes foram substituídos a fim de preservar os participantes da pesquisa. 
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dos fundadores do grupo, ótimo violonista, com bacharelado em música popular pela 

Unicamp. Além do violão, ele também toca trombone, mas não usa esse instrumento 

no hospital. Os dois tinham bastante afinidade ao tocar em conjunto, e as pessoas 

que os recebiam apreciavam o trabalho. Todavia, ora o Douglas, ora a Jasmim, por 

diversas razões, faltavam às atividades, e nessas ocasiões, justamente, pude 

conhecer outros músicos, que eram igualmente competentes, embora nem sempre a 

afinidade fosse a mesma.  

No meio do caminho das observações, o Grupo Saracura estava aplicando os 

estágios dos futuros músicos atuantes que adentravam para equipe em 2016. Assim, 

em duas ocasiões pude igualmente acompanhar uma parte do treinamento do 

Saracura, algo interessante para a pesquisa. Na fase inicial do estágio, os músicos 

apenas observavam e participavam cantando. O ponto negativo é que permaneciam 

muitas pessoas no quarto, totalizando, comigo, cinco músicos.  

Outro aspecto relevante foi que outra dupla de músicos passou a atuar nos 

últimos 2 dias das minhas observações: o Pietro e a Lívia. Eles iniciaram as visitas 

musicais e trabalhavam nos setores de Pronto Socorro e Unidade de Nefrologia 

Pediátrica nos leitos de diálise e hemodiálise. Com relação a dupla, o Pietro estudou 

violão durante 8 anos no Conservatório Musical Movimento. Ele está no Saracura há 

quase 3 anos e atua como violonista e cantor. A Lívia tem formação em Gestão 

Ambiental e mestrado nas ciências sociais; sua formação musical é em música 

popular e ela é professora de danças africanas, estando no Saracura há 6 anos. 

Outro ambiente de saúde foi procurado diante aos problemas supracitados 

sobre a realização da parte prática da pesquisa, de modo que o Hospital do Coração 

– Associação do Sanatório Sírio- revelou-se como solução para sanar a adversidade 

inicial. 

Assim, o segundo campo de pesquisa foi Hospital do Coração – Associação 

Beneficente Síria que realiza atendimentos desde 1976 e atua com pioneirismo em 

cardiologia para todas as idades, com assistência particular e gratuita, através das 

ações de filantropia15. Nele, o estudo foi desenvolvido junto ao setor de cardiologia 

pediátrica. Nesse hospital a abertura por parte dos profissionais da saúde foi 

surpreendentemente maior, talvez pelo fato de o Saracura estar lá há mais tempo. 

 
15 Disponível em: <http://www.hcor.com.br/sobre-o-hcor/historia-do-hcor/>. Acesso em: 12 dez 2016. 
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Assim, o projeto entrou como Instituição Coparticipante no CEP – UNIFESP passando 

também pelo Comitê de Ética do HCor.   

Seguidas dos acertos burocráticos, as observações ocorreram de maio a junho 

de 2016, nos dias: 25/05, 01/06, 08/06, 15/06, 22/06 e 29/06, totalizando seis visitas 

musicais acompanhadas. O período curto justifica-se pelo fato de a verba anual para 

o Saracura, vinda das leis de incentivo fiscal, estar chegando ao fim na época, e, por 

isso, a partir do semestre seguinte, a atuação do grupo ocorreria quinzenalmente, algo 

que para o estudo dificultaria as análises do cotidiano hospitalar. Apesar de reduzido 

o período nesse ambiente, foram feitas entrevistas com duas mães de crianças 

internadas na UTI e duas profissionais da saúde, narrativas que serão analisadas e 

refletidas posteriormente.  

Nesse tempo de acompanhamento, participei do trabalho de duplas de 

músicos: Lívia e Cássio e, novamente a Lívia, com o Lucas. O Cássio é violonista, 

com formação musical pela Unicamp, e está no grupo há 1 ano e meio. No Saracura 

ele toca violão e canta. O Lucas está no grupo há quase dois anos e tem formação 

musical em percussão; no grupo ele toca violão e canta. 

A rotina dos músicos era dividida em duas partes: primeiro a atuação ocorria 

nos quartos da pediatria, na parte em que havia atendimento do SUS. Em seguida, 

um intervalo de 20 minutos. A segunda etapa das visitas acontecia nas UTIs neonatal 

e pediátrica. Para entrar nas UTIs, era necessário estar com os cabelos presos e usar 

outro jaleco lavável fornecido pelo hospital, e em alguns momentos as máscaras, além 

de fazer a assepsia das mãos. 

O último ambiente de saúde foi o Hospital Infantil Sabará, que oferece cuidados 

hospitalares há mais de meio século, e foi projetado para atender desde o período 

neonatal até aos adolescentes, em diversas especialidades médicas, sendo o único 

hospital exclusivamente pediátrico do Brasil, com certificados internacionais 

relevantes16.  

O primeiro acompanhamento nesse hospital ocorreu no dia 29 de julho de 2015, 

um ano antes da coleta geral dos dados. A visita preliminar teve o objetivo de aferir a 

viabilidade da pesquisa. Após isso, o projeto foi encaminhado para o comitê de ética 

do hospital, o Instituto Pensi – Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil, sendo conduta 

desse comitê o estudo ter a coorientação de um pesquisador associado ao instituto, 

 
16 Mais informações em: <http://www.hospitalinfantilsabara.org.br/quem-somos/cuidar-acolher-curar/>. 
Acesso em: 16 dez 2017. 
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e, assim, o Prof. Dr. Lino de Macedo acompanhou a escrita do projeto para o CEP do 

Hospital Infantil Sabará que entrou como Instituição Coparticipante no CEP-UNIFESP. 

É perceptível que o Hospital Infantil Sabará é relevante para o Saracura, pois 

foi nele que o grupo iniciou sua atuação. Como faz mais de dez anos que os músicos 

trabalham nessa instituição, a parceria entre os artistas e profissionais da saúde é 

estável e amigável. Além disso, o grupo conta com um armário exclusivo para guardar 

os pertences pessoais e adquirir os jalecos que permanecem no hospital. 

Diferentemente dos demais ambientes de saúde, os jalecos contêm a logomarca do 

Saracura e do Hospital Infantil Sabará, e são limpos pela própria lavanderia do 

hospital. 

Além disso, no Sabará há várias atividades artísticas e recreativas, como o 

teatro, a contação de histórias, os super heróis, palhaços e até cães (devidamente 

treinados), que fazem parte de um hall de ações humanizadoras. Essas atividades 

são coordenadas por uma psicóloga que lidera as reuniões mensais da equipe de 

humanização da qual participam representantes de todos os grupos citados. Nessas 

ocasiões eles também discutem os principais casos dos pacientes visando parceria 

entre os grupos e a ação terapêutica. Esse hospital foi o único em que presenciei 

atividades humanizadoras supervisionadas, um avanço, portanto, visto que apesar de 

existir atividades artísticas e lúdicas em muitas instituições, nem sempre elas 

apresentam coordenação profissional.  

Em cada dia da semana uma dupla de músicos leva as canções para setores 

diferentes, seguindo um cronograma predeterminado. O hospital conta com 17 

andares e as duplas se revezam do 8° ao 15° andar, onde localizam-se os quartos de 

pacientes internados. Além disso, existem atividades musicais todos os dias na área 

de espera do pronto socorro; a brinquedoteca conta com o grupo duas vezes por 

semana; e eles alternam a atuação na UTI pediátrica entre o 5° e o 6° andares. Além 

desse cronograma, existe uma lista com as indicações de pacientes vindas da equipe 

de psicologia.  

A pesquisa ocorreu entre os meses de julho e setembro de 2016, totalizando 

dez idas ao hospital, que se sucederam nos dias: 26/07, 02/08, 03/08, 09/08, 23/08, 

30/08, 07/09, 13/09, 14/09 e 20/09. Esse período frutificou seis entrevistas de História 

Oral, sendo elas com duas pacientes, duas mães das respectivas pacientes e dois 

profissionais de saúde. Durante a pesquisa, o acompanhamento ocorreu no 14° andar, 

na UTI do 5° andar e no pronto socorro às terças-feiras; e nas quartas frequentávamos 
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o 13° andar, a UTI do 6° andar e o pronto socorro. Nos dias que sobrava tempo, em 

ocasiões que havia poucos pacientes ou mesmo quando eles estavam dormindo, 

seguíamos para a brinquedoteca. 

No Hospital Infantil Sabará conheci duas duplas de músicos, Cássio e Cauê, e 

Davi e Fernando. O Cássio já era por mim conhecido de outro hospital; ele é violonista 

com formação na Unicamp. O Cauê está no grupo há seis anos e fez bacharelado em 

contrabaixo elétrico na Unicamp, mas no hospital toca violão e canta. A outra dupla 

colaborou na pesquisa, portanto a descrição deles será apresentada posteriormente. 

As duas duplas tinham uma afinidade perceptível, eles eram entrosados tanto 

musicalmente quanto na forma de comunicação com as pessoas hospitalizadas.  

Os músicos seguem rigorosamente as normas dos ambientes de saúde, desde 

lavar as mãos adequadamente a colocar as máscaras e jalecos descartáveis ou 

laváveis para entrar nos quartos com pacientes em isolamento de contato. Além disso, 

eles não permitem que as crianças toquem em seus instrumentos para evitar a 

transmissão de doenças. Os artistas não devem tocar enquanto houver algum 

procedimento, principalmente os mais invasivos; ou mesmo enquanto ocorre alguma 

consulta, ao menos que o profissional da saúde permita e seja algo adequado e 

agradável para todos.  

Com relação à vestimenta, é obrigatório o uso dos jalecos do Saracura, e eles 

devem ser lavados e passados para cada ida ao hospital; e por baixo do jaleco, os 

músicos são orientados a usar roupas confortáveis e calçados fechados para transitar 

com segurança pelo ambiente. Apenas no Hospital Infantil Sabará os jalecos eram 

fornecidos e higienizados pelo hospital. 

Existe a obrigatoriedade de atuar em dupla ou trio, nunca sozinho, portanto 

caso algum músico necessite faltar, ele comunica previamente para que haja tempo 

de outro substituí-lo. Para isso, há um funcionário do Grupo Saracura que trabalha 

especificamente coordenando quais duplas estarão em cada hospital, suas 

respectivas datas e horários. E esse cronograma é enviado para os músicos 

antecipadamente com todos os dados. De um modo geral, notei que as faltas dos 

músicos se devem ao fato de eles terem outras apresentações, e são bem 

compreendidas, desde que não sejam avisadas de última hora. Existe uma 

consciência de que a grande maioria dos trabalhos dos artistas não são fixos, e que 

atividades com outros grupos ou bandas são relevantes para a formação musical do 

artista. Cada integrante do grupo trabalha de uma a três datas fixas nos hospitais. 
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Todos eles passam por um processo seletivo e realizam estágio antes de ingressar 

efetivamente tocando no ambiente hospitalar. 

Com relação ao repertório, há uma seleção de músicas que todos os 

integrantes do grupo dominam, que são as canções infantis do cancioneiro popular 

brasileiro, bem como clássicos da MPB, de modo a atender ao público infantil. As 

duplas que atuam com adultos hospitalizados combinam um repertório contendo 

canções da MPB e músicas de diversos ritmos como sambas, modas de viola, 

clássicos do rock, entre outras. Um dado interessante, é que os músicos podem e 

devem tocar outras canções fora do repertório comum, e as que têm grande 

receptividade do público acabam sendo aprendidas por outros músicos, 

principalmente durante as substituições, existindo uma troca de saberes musicais 

importante.  

Ao longo do diário de campo foram feitos registros da maior parte das músicas 

ouvidas durante as idas ao hospital, principalmente das que continham repetição. 

Dessa forma, verificamos que o repertório infantil foi praticamente o mesmo 

independente da dupla acompanhada; já as músicas da MPB variavam de acordo com 

a afinidade musical da dupla de músicos.  

Assim, o repertório de músicas infantis do cancioneiro popular era composto 

pelas músicas: “O sapo” , “Alecrim”, “Sapo Cururu”, “Capelinha de melão”, “Escravos 

de Jó”, “Pintinho Amarelinho”, “A canoa virou”, “O cravo brigou com a rosa”, “Marcha 

soldado”, “A barata diz que tem”, “Boi da cara preta”, “Caranguejo”, “Indiozinho”, “Eu 

vi uma barata”, “Carneirinho carneirão”, “Roda, roda, roda”, “Borboletinha”, “Peixe 

Vivo”, “Se essa rua fosse minha”, “Fui no Tororó”, “Atirei o pau no gato”, “O sapo não 

lava o pé”, “Samba lelê”, “A boneca”, “A pulga”, “Pirulito que bate bate”, “Coelhinho da 

páscoa”, “Mané pipoca”, “A dona aranha”. 

Sobre as músicas infantis de compositores identificados, há registros de 

algumas canções que foram usadas mais vezes como: “Ciranda da Bailarina”, de 

Chico Buarque; “Sou eu assim sem você”, de Abdullah e Cacá Morais, gravada pela 

dupla Claudinho e Buchecha e posteriormente em uma versão infantil da Adriana 

Calcanhoto; “Hakuna matata”, originalmente de Elton John e Tim Rice para o Filme 

“O rei leão”, em uma versão em português; “O vira” gravada por Secos e Molhados, 

mas tocada numa versão do Palavra Cantada; “Canção do carro”, do Grupo Rumo; 

“Aquarela” e “A casa”, de Toquinho e Vinícius de Moraes.  
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Das músicas da MPB, nem todas foram registradas, mas as que foram 

repetidas algumas vezes e estabeleceram interações musicais interessantes foram as 

do compositor Gilberto Gil: “A paz”, “Esperando na janela”, “Refazenda,” “Esotérico”. 

Do Djavan, cantamos “Lambada de Serpente”, “Água”, “Azul” e “Sina”. Das canções 

de moda de viola, cantamos “Tristeza do Jeca”, de Angelino de Oliveira, “Tocando em 

frente”, de Almir Sater. Havia outras músicas como os sambas “Tiro ao Álvaro” e “Trem 

das Onze”, de Adoniram Barbosa.  

 

4.1.1. Reflexões, críticas e sugestões para o aprimoramento dos músicos 

atuantes em hospitais  

 

Apesar de a maior parte das interações ser positiva, existem alguns (poucos) 

registros de situações em que a música não teve a mesma receptividade, e nesses 

momentos a impressão que se tinha era que as famílias queriam mais a presença dos 

músicos do que as próprias crianças.  

Outro ponto a ser destacado é a preparação do repertório para crianças com 

idade superior a 10 anos e adolescentes, pois percebe-se que as músicas não as 

alcançam com a mesma intensidade, de modo que seria pertinente ter músicas mais 

atuais, principalmente para os adolescentes.  

Em uma ocasião, a Lívia cantou uma música da Anitta para uma paciente, a 

pedido dela, além de outras canções. Embora o grupo se posicione a não cantar funk 

pelo fato de a letra muitas vezes apresentar apelo erótico, a cantora optou em cantar 

e de fato a jovem ficou muito feliz. A mesma dupla também atua em setores de 

cuidados paliativos em outros hospitais e eles disseram que, às vezes, no caso de 

pacientes em longa permanência, eles atendem a pedidos que fogem totalmente do 

repertório do grupo para agradar os pacientes, relatando que isso é feito, 

extraordinariamente, em meio às músicas que costumam tocar.  

Os músicos sempre perguntavam qual música os pacientes gostariam de ouvir 

e isso gerava possibilidades infinitas de repertório. Entretanto, foi percebido que os 

pacientes e acompanhantes pediram pouquíssimas vezes. Já os profissionais da 

saúde solicitam mais músicas, geralmente clássicos da MPB, no que são atendidos.  

Em contraponto, houve uma situação em que o pedido de um paciente não foi 

totalmente atendido pelo fato da cantora não saber a letra ou não querer cantar. Em 
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um dado momento, o Douglas começou a tocar a música “Ai se eu te pego”, de Michel 

Teló, pois a criança queria ouvir música sertaneja, porém a cantora não o 

acompanhou. A música foi a única com que o menino se mexeu com mais entusiasmo. 

É relevante a musicista se recusar a cantar, pois ela se quer tentou e de fato não é 

uma canção complicada. Como pesquisadora, permaneci observando, e, embora eu 

sempre cantasse, na dúvida fiquei em silêncio. Essa situação impar é significativa, 

pois após sair do leito eles continuaram cantando e tocando com alegria. Acredito que 

se o músico não se sente à vontade em cantar ou tocar algo é importante ser 

respeitado também. Não é interessante forçar um canto em que o interprete não 

acredita; pode soar falso e não ser bom para quem ouve. Nos dois casos em que as 

duplas tocaram canções que consideradas inapropriadas, segundo o repertório do 

Saracura, os pacientes ficaram felizes, ou seja, apesar de o repertório fugir dos 

parâmetros do grupo, a proposta de humanização manteve-se.  

Dessa forma, sugere-se que os músicos tenham no repertório músicas mais 

atuais, ou que façam paródias das letras dos funks que não são compatíveis com os 

propósitos culturais do grupo.  

 

4.2. História Oral de Vida  

 

4.2.1. Apresentação dos colaboradores do estudo 

 

A pesquisa no HCor teve o acompanhamento de uma psicóloga que auxiliou o 

encontro de colaboradores para o estudo através de indicações dos profissionais da 

saúde e pacientes. Com relação aos profissionais da saúde, havia dúvidas sobre 

quem entrevistar, pois a participação de alguns enfermeiros não indicados pela 

psicóloga parecia mais intensa, mas por termos pouco tempo no hospital foi eficiente 

seguir as orientações dela. No caso das mães dos pacientes, houve total 

concordância com as indicações, pois desde de conhecê-las existiu interesse em 

compreender melhor aquelas histórias de vida. 

Todas as entrevistas ocorreram no próprio hospital, pois tanto os profissionais 

quanto as mães não poderiam sair. Entretanto, selecionamos um local adequado e 

calmo para a realização delas. 
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Não houve tempo de entrevistar algum paciente nesse hospital, pois os que 

tinham idade para interagir estavam demasiadamente debilitados, e outras crianças 

com as quais o Saracura teve contato ficaram pouco tempo no hospital.  

Com relação aos participantes do Hospital Infantil Sabará, tive total liberdade 

para selecioná-los, embora a seleção precisasse da concordância dos médicos e pela 

psicóloga responsável. Houve um caso específico de uma garota de nove anos que 

tinha uma ligação forte com o grupo Saracura e estava há mais de 40 dias internada, 

tendo, então, um perfil atrativo para colaborar com o estudo. Entretanto, devido ao 

seu estado emocional, a psicóloga explicou que uma entrevista poderia comprometer 

sua situação. Ficamos desapontados, pois a paciente era bastante envolvida com o 

grupo e conseguia se comunicar bem, mas a entrevista não ocorreu em respeito ao 

que poderia desencadear para a paciente.  

Nesse hospital as entrevistas com as crianças ocorreram beira leito, e com os 

demais participantes em outros setores do próprio hospital, sendo locais calmos e 

adequados para um diálogo.  

Nos dois ambientes de saúde, os próprios músicos auxiliaram fazendo 

indicações de pacientes e profissionais da saúde, facilitando também o processo de 

escolha.  

E foram eles os últimos entrevistados, fechando o ciclo de colaboradores. No 

caso deles, ambas as entrevistas ocorreram em locais fora do hospital. Como passei 

por três hospitais, optei por convidar a última dupla que estava acompanhando, e além 

disso, um dos músicos era um dos fundadores do Saracura e o outro estava atuando 

há menos de dois anos, de modo a poder observar perspectivas diferentes sobre a 

música no hospital. 

As narrativas estão presentes, na íntegra, neste capítulo contando com uma 

introdução escrita por mim de modo a situar o leitor mais detalhadamente sobre onde 

e como foi o diálogo. Optamos por não colocar as narrativas em anexo por 

considerarmos que esse material é parte relevante dos resultados da coleta de dados, 

e pelo fato de compreendermos que a narrativa na íntegra têm aspectos singulares 

que, quando fracionados por algumas poucas frases, podem perder a riqueza de 

possibilidades interpretativas.  

Segue abaixo um breve resumo do perfil dos colaboradores, que estão com 

seus nomes reais preservados, seguindo os aspectos éticos da pesquisa: 
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P
a

c
ie

n
te

s
 Larissa, estudante, 10 

anos 

Criança com leucemia internada no Hospital 

Infantil Sabará havia 40 dias 

Maria Júlia, 2 anos  Criança cardiopata internada no Hospital Infantil 

Sabará havia um mês 

M
ã

e
s

 a
c

o
m

p
a

n
h

a
n

te
s

 

Marta, comerciante, 33 

anos -   

Mãe da Larissa 

Valentina, enfermeira, 

34 anos  

Mãe da Maria Julia 

Elis, não especificou 

profissão, 27 anos  

Mãe do Henrique, paciente de 7 anos cardiopata 

e com outros graves problemas de saúde, 

internado na UTI havia quase 3 meses 

Betânia, gestora de 

viagens em uma 

empresa, 35 anos    

Mãe da Clarisse, paciente de 1 ano e meio 

internada na UTI, que até a entrevista nunca havia 

saído do hospital 

P
ro

fi
s

s
io

n
a
is

 d
a
 s

a
ú

d
e

 

Gabriela, médica, 37 

anos  

Cardiologista Intensivista e especialista em pós-

operatório em cirurgia cardíaca do HCor 

Jéssica, enfermeira, 48 

anos 

Supervisora do setor de enfermaria pediátrica do 

HCor 

Mariana, médica, 37 

anos  

Médica diarista da UTI pediátrica do Hospital 

Infantil Sabará e do Hospital das Clínicas da USP 

Gal, psicóloga, 

psicanalista,  47 anos    

Coordenadora da psicologia do Hospital Infantil 

Sabará 

M
ú

s
ic

o
s
 

Fernando, músico 

atuante em hospitais, 30 

anos 

Um dos fundadores do Grupo Saracura 

Davi,  músico atuante 

em hospitais,  26 anos    

Trabalha no Grupo Saracura há 2 anos 

 
Quadro 1 – Perfil dos colaboradores da pesquisa 

 

4.2.2. Apresentação dos colaboradores do estudo 

 

As narrativas estão de acordo com a ordem cronológica de entrevistas 

realizadas no ano de 2016. O nome fictício do participante da pesquisa é seguido por 



61 

 

uma breve introdução especificando os primeiros contatos, o ambiente e o tom da 

entrevista e as impressões gerais. Todos os títulos são formados pelas próprias falas 

dos colaboradores. 

 

DRA. GABRIELA17: “Sou apaixonada pelo que eu faço” 

 

Introdução 

 

As entrevistas dos profissionais da saúde tiveram indicação da psicóloga 

Jaqueline, que auxiliou de maneira geral a viabilizar a pesquisa em termos práticos. 

Dessa forma, após uma série de observações nos setores onde o Saracura atua, a 

narrativa abaixo foi fruto da primeira entrevista desta pesquisa. Com uma semana de 

antecedência foi combinado um encontro com a Dra. Gabriela, que é cardiologista 

pediátrica, intensivista e especialista em pós-operatório em cirurgia cardíaca. 

Em busca de conciliar nossos horários e interferir o menos possível no cotidiano 

da doutora, consideramos mais prudente permanecermos no HCor, porém fora do 

setor da UTI, mais precisamente nos sentamos em poltronas confortáveis que se 

localizam no mesmo andar. 

A Dra. Gabriela foi simpática e parecia curiosa com o tipo de entrevista. Ela 

disse, antes de iniciar a gravação, da importância da música e ainda sugeriu a 

possibilidade de, na pesquisa, eu fazer medições através dos aparelhos de 

monitorização da UTI. Eu respondi, que não era da área da Saúde e talvez não 

soubesse avaliar esse tipo de coleta de dados, e que tal trabalho precisaria de uma 

parceria com profissionais da saúde, mas que considerava uma ótima ideia.  

O diálogo foi ótimo e a doutora especificou com bastante ímpeto a importância 

da música nos setores de UTI para os pacientes, acompanhantes e profissionais. 

 

 

 

 

 

 
17 Entrevista realizada no dia 22 de junho de 2016. 
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“Sou apaixonada pelo que eu faço” 
 

Nosso trabalho aqui na UTI é basicamente atender crianças de faixa etária 

bastante variada. Então recebemos na nossa unidade desde o período neonatal até 

os dezoito anos, e o que a percebemos é essa diversidade do público.  

A UTI pediátrica, na verdade, é um ambiente péssimo para todo mundo: para 

o profissional que trabalha em todas as áreas, para o paciente e principalmente para 

a família que acompanha, pois enquanto a criança está internada é um momento de 

sofrimento geralmente bastante significativo. Ainda que todos saibam que é um 

período transitório de recuperação de um procedimento que é necessário, não deixa 

de ser um lugar apavorante para todos... Há uma agressão basicamente em tudo o 

que a gente tem de sentido. Então é agressão visual, é ver o seu filho com um tubo 

de respiração, um tubo de veia, um tubo de alimentação, algo impactante. 

Auditivamente é alarme tocando o tempo inteiro, de monitor, de bomba...  O tato é 

prejudicado, pois em alguns casos a mãe mal pode encostar no seu bebê, não pode 

pegar no colo, então tudo o que a gente pensa em sensorial é afetado. 

Então toda vez que temos o pessoal da música lá dentro, a gente consegue, 

pelo menos transitoriamente, quebrar esse impacto negativo. Então notamos que a 

grande maioria de mães chora muito, principalmente com os filhos no período 

neonatal em que elas estão mais sensibilizadas. Mas é notável que a música acaba 

trazendo um conforto, e é como se as mães escapassem daquilo tudo por algum 

período. Vemos a mesma coisa com relação à equipe da enfermagem que está ali 

beira leito. Então é um minutinho de música tocando que ela não precisa espetar a 

criança para colher exame, puncionar a veia, colocar a medicação... Se você começa 

a reparar em detalhes passa a ver alguém balançando o pezinho, dançando um 

pouco... Então a música consegue quebrar a nossa rotina que é ruim na maior parte 

do tempo, tanto para a família, para o paciente e para a equipe que está junto... Então, 

nitidamente, sou a favor, e não vejo nenhum motivo para os músicos não estarem lá 

o tempo que estão. E a impressão que eu tenho, até do ponto de vista clínico, é que 

em relação à parte de sedação, conforto, parâmetro de monitorização, melhoram 

consideravelmente com a música.  

E para uma criança maior, que já tem o entendimento mais claro do que está 

acontecendo, que está ali enclausurada naquele ambiente por bastante tempo, é a 

hora que ela consegue ver gente diferente, fazendo coisas diferentes, interagir de 
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outra maneira. Mesmo a criança que fica quieta ou que faz de cara feia, você percebe 

que ela sai um pouco daquele clima, até pra confrontar esse estranhamento e pelo 

menos esquece por algum momento que está ali na UTI.  

 Quanto ao trabalho no HCor, é o que eu gosto de fazer! Sou apaixonada pelo 

que eu faço! Vivo ligada na tomada o tempo inteiro... Não é fácil, mas não me vejo 

fazendo outra coisa... Têm dias que volto para a casa mais pesada e o cansaço físico 

e o cansaço psicológico são consideráveis... têm horas que você precisa ter uma 

válvula de escape, como fazer atividade física, viajar, passear, porque se você levar 

isso para casa todo dia não aguenta. É pesado! Mas como eu disse, era o que eu 

queria fazer, sempre foi o que eu quis fazer. Eu sou apaixonada pelo que eu faço! 

Logo que você entra na medicina, você não sabe onde você vai chegar. Você 

começa muito cru, muito básico, e conforme começa a estudar as subespecialidades 

é que você passa a se direcionar. A minha formação de Cardiopediatra foi no HCor, 

então, desde que eu estive aqui na UTI eu já sabia onde queria ficar, e é o que eu 

faço hoje. Então foi sempre aqui, no meio da correria, no meio do “vuco vuco”. Eu 

trabalho no HCor e em outro hospital, e a maior parte do tempo na UTI. O HCor é um 

hospital que, apesar de ter crescido muito, sempre teve um pouco mais “cara de 

família” do que de comércio de uma maneira geral, sempre foi um lugar que me 

agradou.  

Considero a música basicamente um estado de espírito. Então não é que tipo 

de música que você gosta, mas como você está para ouvir cada tipo de música. Então 

tem dia que você tem que ouvir rock no último pra descarregar as energias e tem dia 

que você pensa “preciso de uma coisa mais leve” ... No carro é o momento que dá pra 

conciliar a música, é o tempo que você não tem para onde ir, que você tem que estar 

ali no trânsito, e eu, às vezes, pego bastante trânsito. Então tem sempre o meu 

grupinho de Cds para escolher uma música para cada humor.  

Gosto de ir a apresentações musicais, acho lindo instrumento musical. Teve 

uma vez que uma integrante do Saracura veio aqui com uma harpa, eu achei 

sensacional! Fico imaginando a sensação de estar numa orquestra, aquela 

associação de instrumentos, então eu acho lindíssimo aquilo tudo. Eu costumo ir à 

Sala São Paulo para assistir concertos. Gosto de música clássica, gosto de jazz, de 

rock... Como eu disse, depende do dia.  

Eu acho a música importante para nós, que estamos em um lugar onde tudo é 

muito grave, que tudo é horrível, que tudo é péssimo; a gente tem essa quebra de vez 
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em quando, então é bom; e é difícil alguém falar que não gosta de música. Ainda mais 

criança que é está aberta a tudo. A gente vê que eles sempre curtem bastante, mesmo 

que seja para estranhamento, para ficar quieto, para ficar olhando; você sabe que já 

é alguma coisa diferente do que está ali o tempo inteiro. 

Havia uma música, agora não recordo o nome, que sempre era cantada, e ela 

acabou ficando um pouco a nossa cara de quando o Saracura vinha tocar. Porque 

antes quem vinha era a Jade, ela é cantora e sempre parava no postinho da 

enfermagem e cantava uma música específica para nós. Ela ficou bastante tempo 

vindo aqui, mas mudou de cidade, e depois que ela saiu eu notei que sempre são 

músicos diferentes. A voz dela era demais! Então era uma coisa que entrava e que o 

clima mudava, que realmente o timbre da voz dela dava paz para todo mundo... 

Com relação a humanização, eu considero que nada no hospital é totalmente 

humanizado embora ainda tenha a casinha dos brinquedos na enfermaria, então o 

paciente consegue interagir um pouco mais. Em ambiente de UTI, às vezes, muito 

dos nossos pacientes estão sedados e intubados. Então parece praticamente 

impossível de humanizar...  A criança do lado está descompensada, então fechamos 

a cortina e a equipe corre para atender! Então poder fazer alguma coisa nesse sentido 

dentro do ambiente de UTI é bastante difícil, e eu acho que a música é a única opção 

que a gente tem... A música consegue dar uma “quebrada”, sem mudar o fluxo que a 

gente precisa ter ali, que é a correria o tempo inteiro; e não atrapalha, de maneira 

nenhuma. Em nenhum momento a gente não estava conciliando nosso trabalho, então 

sempre deu certo. E podemos contar com a ajuda do Seu Alberto da portaria, que é 

ótimo, parceiro para tudo, ele dá algumas dicas quando aqui está terrível antes dos 

músicos entrarem, dizendo “é melhor começar por ali...” 

E assim como eu falei: às vezes, a criança está descompensando e está tudo 

naquela tensão. Quando o Saracura toca pelo menos aquela outra criança está 

esquecendo do “vuco vuco” todo que está acontecendo do outro lado. Então a música 

é importante, acho ótimo!  
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ELIS18: “Guerreiro Henrique” 

 

Introdução 

 

Elis tem um filho chamado Henrique, ele tem sete anos e estava internado na 

UTI do Hospital do Coração havia quase três meses. O menino é cardiopata e passou 

por algumas cirurgias. Quando o conheci, percebi que a enfermeira tinha bastante 

carinho por ele. Ele estava internado na UTI pediátrica em um leito de isolamento e 

havia perto de sua cama, uma folha de papel sulfite encapada com dizeres sobre a 

gratidão pelo Henrique ser um milagre de Deus.  

Na primeira visita com o Grupo Saracura iniciamos cantando e a mãe estava 

contente, porém ele passou mal e vomitou, e tivemos que sair do quarto para seu 

reestabelecimento e para que os cuidados de higienização fossem feitos. Percebi que 

Elis ficou triste, pois indicava alguma resposta do tratamento e também porque ele 

estava gostando da música. Nos demais dias foi muito especial visitá-lo; ele ficava 

alegre com as canções. Houve uma ocasião em que ele parecia cansadinho, mas 

quando começou a ouvir os primeiros sons do violão passou a sorrir.  

O Henrique se comunica conosco, mesmo sem falar. Ele move pouco os 

membros superiores, nos acompanha com o olhar, e tenta cantar movendo os lábios, 

mas o som praticamente não sai, somente o ar. Ele parece adorar o Saracura, e seus 

olhos brilham quando a música começa a tocar; então ele participa das interações 

musicais da forma que consegue. Sua mãe parece sempre estar animada e otimista 

e quando os músicos estão presentes ela estimula o Henrique, brinca com ele e 

conosco, uma energia impressionante. 

Para a escolha de colaboradores da pesquisa, quando pedi à psicóloga do 

HCor sugestões de participantes, tanto ela quanto os músicos do Saracura indicaram 

o Henrique e a Elis, coincidindo com a vontade de conhecer mais essas histórias de 

vida tão marcantes. De uma semana para outra conseguimos combinar um horário e 

no dia da entrevista nos dirigimos aos sofás que ficam no mesmo andar da UTI 

pediátrica e por lá nos acomodamos. Inicialmente, o ambiente estava silencioso, 

porém em alguns momentos ficou um pouco barulhento com a passagem dos 

carrinhos com alimentação, mas foi possível realizar a conversa. 

 
18 Entrevista realizada dia 22 de junho de 2016. 
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Elis, muito simpática, parecia disposta a contar sua história e rapidamente se 

sentiu à vontade em dividir suas experiências. Para ela a música foi importante para 

o reestabelecimento da saúde do filho, inclusive ela relata o momento no qual, o 

Henrique, mesmo sedado na UTI, começou a se mexer enquanto o Saracura tocava.  

 

“Guerreiro Henrique” 

 

Eu fui mãe aos vinte anos, e tive muita correria porque o Henrique nasceu 

cardiopata. Onde eu moro não tinha hospital, não tinha nada. Então para conseguir 

tirar meu filho de Angra dos Reis foi bem difícil; tive que entrar na justiça com ordem 

judicial, porque eu assumi tudo sozinha. O pai do Henrique até hoje não é presente 

na vida dele. Então, eu, com vinte anos tive que largar tudo da minha vida e correr 

atrás de hospital, de tudo! Mas antes eu era jovem, gostava de acampar, das praias, 

mas eu não ia nesse tipo de festa de bagunça! Nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz 

nada, o que eu gostava mesmo era acampar, sair para a praia, alguma ilha, essas 

coisas tudinho.  

Com vinte anos eu descobri que estava grávida de quatro meses.  A cardiopatia 

do meu filho pode ter vindo um pouco porque tomo um remédio controlado, pois eu 

tive convulsões quando era mais nova, e como eu não sabia da gravidez continuei 

tomando. Mas antes de ter o Henrique era vida normal: trabalhava, estudava, fazia 

curso, fazia tudo. Quando eu tive o Henrique, eu tive que parar um pouco os meus 

projetos, os meus sonhos para viver os sonhos dele e os projetos da vida dele ... Aí 

foi isso, eu fiz vinte anos em abril e ele nasceu em dezembro, dia 24 de dezembro de 

2008. 

Eu não sabia que o Henrique tinha problema durante a gravidez porque em 

Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, eu não tinha acesso à exames como um eco fetal; 

não tem esse suporte para gente lá, não tem essa base! O pessoal acha Angra uma 

cidade linda e maravilhosa, e é, mas para turista! Quem mora lá sofre bastante, porque 

tudo é caro, não tem suporte de medicina, não tem suporte escolar, não tem! É muito 

precário! Tanto que só no oitavo mês que o médico achou os batimentos cardíacos 

dele diferentes. Um dia eu passei mal, senti muita dor e fui para o hospital, e ele falou 

que os batimentos do meu filho estavam estranhos, mas preferiu não pedir o exame 

de eco fetal pois, eu teria que ir para o Rio de Janeiro e nas minhas condições seria 

perigoso. Então ele disse que talvez poderia marcar o parto com oito meses e meio. 
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Só que eu consegui alcançar os nove meses certinho. Com nove meses, eu tive muita 

dor, aí parecia que era normal, mas não era porque ele era muito grande e estava 

tentando se encaixar e não achava espaço. Então eu internei dia 23 e ganhei ele dia 

24 de dezembro. Às onze horas eu entrei em trabalho de parto e onze e dezessete 

ele nasceu pesando quatro quilos e duzentos com cinquenta e um centímetros. 

Ele nasceu muito grande! Ele foi considerado a maior criança daquele dia do 

hospital; tanto que roupa de recém-nascido não servia, fralda, nada; precisou pular já 

pro P ou M. Então um dia depois que o Henrique nasceu eu percebi que ele estava 

muito diferente, ele não chorava, ele não pedia para mamar. A criançada todinha 

chorando, esgoelando e o Henrique era o único que não chorava... aí no outro dia o 

médico foi examinar e constatou que ele teria uma má formação, só que eles não 

sabiam qual que era. Levaram ele para a UTI e nisso começou minha dor de cabeça, 

porque em Angra não tem base, não tem neonatal cardíaca lá.  

No começo ele ia ficar na UTI pediátrica mesmo, só que tinha que transferir ele 

para um hospital cardíaco. Uma psicóloga do hospital, que sempre estava me 

acompanhando, falou para mim: “Mãe, conversa com seus familiares, senão você não 

vai conseguir tirar seu filho vivo daqui! Ele sai morto, porque aqui não tem... não tem 

como!”. Então eu conversei com a médica e ela disse que estavam tentando uma vaga 

e não conseguiam. Assim, a mesma psicóloga falou para eu ir na Justiça para 

conseguir mudar de hospital. Eu fui no conselho tutelar, Justiça, delegacia... eu não, 

meus parentes, porque eu tinha feito cesárea e não podia sair do hospital, mas meus 

parentes foram e meu filho saiu do hospital dia 30 de dezembro com ordem judicial. 

Se não tirassem ele de lá o município de Angra iria sofrer, a médica responsável 

poderia ser até presa. E, além de tudo, eles iam ter que pagar uma multa para mim. 

Mas nisso eles resolveram rapidinho! No dia 30 de dezembro, onze e meia da noite, 

ele foi pro Rio e ficou lá. Fiquei com o coração apertado porque não pude ir, eu tinha 

feito cesárea e os médicos não liberaram, daí ele foi sozinho! Então a minha irmã foi 

pro Rio no dia 31, porque antes ela não pôde ir de ambulância, que já foi cheia de 

médicos.  

 O Henrique ficou um mês inteiro no hospital do Rio de Janeiro, e depois com 

seis meses ele teve a primeira parada cardíaca! Foi muito difícil, pois ele era muito 

pequeno! Nessa época foi feito um exame de cateterismo e os médicos, depois de 

estudarem o caso, me falaram que a cardiopatia dele era mais complexa, mais 

complicada ... que ele era inoperável e não tinha solução para o meu filho. Eu fiquei 
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desesperada e pensava em buscar outra coisa, outro hospital, outro médico... Aí 

nisso, eu pedi o telefone de um médico para um vizinho meu que tem problema de 

coração, que tratava aqui em São Paulo, em Guara... Guaratuba, um negócio assim, 

esqueci o nome. Entrei em contato com esse médico e perguntei se ele tratava de 

criança e ele falou que não, mas que tinha um amigo que trabalhava no hospital e 

tratava de criança... Liguei para esse outro médico e ele falou que trabalhava no HCor, 

só que com adultos, mas que no hospital tinha o setor neonatal, e me perguntou se 

eu tinha plano de saúde. Como eu não tinha ele indicou a filantropia. Então, eu liguei 

para assistente social, mandei todos os documentos que eram necessários e depois 

de uns quinze ou vinte dias a vaga dele saiu na filantropia. O Henrique tinha onze 

meses quando eu vim para São Paulo pela primeira vez. Então ele internou para fazer 

a cirurgia, só que ele estava com muita febre e não pôde fazer, e remarcaram para 

janeiro de 2010 e foi feita a primeira cirurgia do Henrique aqui no HCor com apenas 

um aninho. Eles foram atenciosos e explicaram a cardiopatia todinha para mim, 

porque eu até então, não sabia ao certo da doença. Uns falavam que era só CIV19, 

uma doença de má formação... uns falavam que era isso, outros falavam que era 

aquilo, e eu não sabia! Depois tive o diagnóstico fechado, certinho, dele. O Henrique 

tem atresia pulmonar20 e CIV com colaterais. É uma cardiopatia bem rara de 

probabilidade de vida é de 0,042 %. É muito difícil a criança sobreviver, ainda mais 

em meninos. E o Henrique já tem sete anos e com muita alegria eu falo que é muita 

vitória até agora! Mas foi difícil, primeiro ele teve uma parada cardíaca com seis 

meses, depois fez uma cirurgia com 11 meses, e na última operação cardíaca ele 

quase morreu! 

E não foi só isso, somente nesse ano ele passou por situações complicadas, 

ele teve que fazer outra cirurgia que foi a plicatura e ficou bem. Mas tiveram que 

entubar de novo, e, nisso, fizeram um ecocardiograma e viram que ele tinha 300 ml 

de líquido no coração. Então com emergência o médico desceu com o Henrique para 

colocar um dreno para tirar esse líquido... A médica puncionou o coração e ele parou 

 
19 Malformação cardíaca caracterizada pela presença de um orifício entre os dois ventrículos do 
coração, fazendo com que o sangue passe de um ventrículo para o outro – esse fluxo de sangue pode 
produzir um barulho, conhecido como “sopro”. Fonte: http://www.pequenoscoracoes.com/cardiopatia-
congenita/abc-das-cardiopatias/. Acesso em: 13 dez. 2017. 
20 Malformação cardíaca congênita caracterizada pela ausência ou fechamento do orifício da valva 
pulmonar (aquela que fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, impedindo que o sangue volte 
para dentro do ventrículo direito). Fonte: http://www.pequenoscoracoes.com/cardiopatia-
congenita/abc-das-cardiopatias/. Acesso em: 13 dez. 2017. 
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de bater por dez minutos. Ele quase morreu! Teve duas intervenções para tentar 

ressuscitar e só a segunda que voltou com choque. Mas aí, teve essa coisa que foi 

para o cérebro dele, que é uma hipófise, eu não me lembro do nome... De qualquer 

forma foi pro cérebro e nisso ele teve um AVC. Então eu tive a notícia que o Henrique 

não ia mais andar, não ia mais falar ....  Que ele ia parar de fazer as coisas. Ele estava 

praticamente vegetando na cama! Então foi muito doloroso, eu quase perdi ele pela 

terceira vez!  

 O pessoal do Saracura viu tudo! Eles viram tudo! Um músico do Saracura ficou 

todo bobo quando encontrou o Henrique semana passada. Porque ele viu o Henrique 

entubado sem fazer nada. Ele já tinha visto o Henrique com mais saúde, cantando, 

brincado, alegre ...  E o Henrique amava as músicas, quando o pessoal ia cantar, ele 

amava tudo! 

Foi um tempo difícil, quando ele estava entubado eu não vinha sempre para cá, 

porque não tinha muito o que fazer. O médico falou que eu ia me desgastar à toa, 

disse que era para vir quando o Henrique estivesse acordado. Então eu ficava um dia 

aqui em São Paulo e o outro em Campinas na casa da minha irmã. Aí num dia em 

que eu não estava, cantaram a musiquinha e ele mexeu a mão e a Dra. Soraia viu! 

Foi com Saracura que ele começou a mexer! E o Saracura já sabia que ele 

gostava da21 música da minhoca 22e sempre cantava mesmo com ele sedado, por isso 

que eu acho que ficou tão frisado! E na hora que a Dra. Soraia viu ele mexendo, ela 

pediu para cantar de novo, e eles tocaram novamente e ele mexeu outra vez. E aí 

começaram as primeiras reações dele com a música. 

Então é por isso que eu falo, amo quando os músicos vêm! Ele fica todo feliz, 

todo bobo quando tem a música lá dentro do quarto. E nisso ele começou a 

desenvolver! Foi uma coisa que todo mundo aqui fala: médico, enfermeiro, todo 

mundo fala: “O Henrique é um milagre aqui dentro!”. Porque antes todo mundo falava 

que o Henrique não ia fazer mais nada!!! Ele ia ficar vegetando na cama! Já tinham 

mandado preparar quarto para criança vegetar, cama, tudo, me prepararam de como 

 
21 Usaremos o recurso QR Code visando melhor aproveitamento do leitor nas citações das músicas 
nas narrativas. O QR CODE é um tipo de código de barras bidimensional que pode ser facilmente 
escaneado usando a maioria dos smarfone equipados com câmera.  

22 https://www.youtube.com/watch?v=wnbBLxF1PPU  Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=wnbBLxF1PPU
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seria a minha nova vida... E agora o Henrique só não está falando nem andando, mas 

mexe tudo: perna, braço, mexe para lá, mexe para cá, ri, tá acordado, tá consciente 

de tudo que vocês falam, a gente conversa com ele e ele entende tudo; ele já responde 

sim ou não com o joia se perguntar qualquer coisa, ele mexe com a mãozinha ou 

dedinho. Quando ele quer falar que xixi ou coco na fralda, ele mostra que ele fez. 

Então é assim: foi com a música que começou tudo. Foi com a música que ele 

começou a melhorar e ter uma esperança ainda. Então a gente tem muita esperança 

nele. Tanto que eu escrevi numa folha e colei no quarto dele: “Henrique é uma história 

de vida, um milagre de Deus!”. Porque foi um milagre aqui dentro, e os médicos só 

não falam “É milagre!” porque médico não diz isso! 

Dia 29 desse mês, vai fazer quatro meses dentro da UTI. Nunca tinha ficado 

tanto tempo dentro de uma UTI. Já ficamos um mês...  um mês e meio. Mas quatro 

meses assim direto, não! Em uma crise ou outra ele se internava, uma infecção, 

alguma coisa assim. Em 2014, ele teve uma infecção e teve que entrar com antibiótico 

no hospital, porque não podia tomar em casa, pois era muito forte. Depois, ele esteve 

internado aqui ano passado, no HCor, para fazer uma angioplastia, mas a gente 

entrou na terça e saiu na sexta. Eram pequenas internações; não tão longas assim e 

nem com um problema tão grande igual a esse. Porque nas outras cirurgias, quando 

o Henrique tinha um ano e a de três anos foi mais fácil, as cirurgias eram básicas. Ele 

ficava dois, três dia na UTI, quatro dias no máximo; no leito, ficava uns dez dias, e 

voltava para casa. Era sempre assim! No caso dele, não tem transplante porque a má 

formação dele afetou o coração e os pulmões, tanto que ele funciona só com um 

pulmão. Nessa última cirurgia, os médicos falaram que não poderiam mexer no outro 

pulmão porque as veias do coração que ligam ao pulmão era tão finas, mais finas que 

um fio de cabelo!  

E nessa última internação acontecerem muitas coisas! E o Henrique entubava 

e desentubava, e o Henrique entubava e desentubava, e ficava assim ... Até que me 

falaram que ele precisaria fazer uma “tráqueo” e eu fiquei aflita, pensei “mais uma 

cirurgia, mais uma coisa”! Porque ele já tinha passado por tanta coisa e tinha que fazer 

mais uma?! E o Henrique não estava melhorando de jeito nenhum. Não pegava peso, 

não fazia nada. Eu só via ele muito magro, muito magro; tudo que botavam na dieta, 

ele botava para fora... 

Para mim, estava sendo desesperador ver ele daquele jeito. Eu fico chateada 

em lembrar, mas a minha vontade era catar ele no colo e sair correndo... Nisso, o 
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médico falou que ele precisaria fazer uma “gastro” e eu respondi que se fosse pro bem 

dele que faça! Então, fizeram outra cirurgia nele e ele está melhorando sabe?! Ele não 

está perdendo tanto peso, não está vomitando, porque fizeram antirrefluxo nele. Tá, 

meu filho está igual um boneco de pano: todo remendado! Em seu corpo tem a marca 

da cirurgia do coração, da barriga, da traqueo... E ainda que a “gastro” dele foi um 

pouquinho mais complicada que os garotos normais, porque o fígado dele é muito 

grande e teve que fazer um corte maior para mexer melhor. Foi complicado? Foi! Mas 

com a glória de Deus, meu filho já no estado que ele tá... Eu já estou dando graças a 

Deus que ele está assim! 

Toda vez que o Saracura vem, ele faz uma festa. Ele adora as musiquinhas! 

Quando ele estava lá fora junto com os outros pacientes da UTI, ele não ouvia só a 

musiquinha dele, ele olhava para ouvir a música de todo mundo. Ele não conseguia 

se contentar com a música que cantavam só para ele.  

Agora ele está num quarto isolado, pois ele ficava muito acordado, ele entendia 

o que acontecia.... Quando ele foi pro leito de isolamento, não foi nada com infecção. 

A gente estava lá fora, onde ficam outras crianças internadas e teve uma 

intercorrência com uma menina na frente do Henrique, uma bebezinha tendo uma 

parada cardíaca. E ele viu tudo, ele começou a chorar muito. Os médicos pediram 

para trocar ele de leito por causa disso, porque ele estava muito acordado, ele estava 

vendo tudo. Ele sabe de muita coisa, mesmo que ele não esteja falando. 

Eu acho que a música ajudou bastante ele, não deixa a UTI tão triste, pelo 

menos um dia da semana. É um trabalho bonito de ir até as pessoas para tocar. Eu 

vejo que, às vezes, os músicos têm outras coisas para fazer e estão aqui trabalhando 

com música, ajudando crianças que eles nem conhecem. Ninguém quer entrar no 

hospital! Mesmo que seja pago. Ficar no hospital pode ser um ambiente muito 

diferente para um monte de gente e, tem pessoas que não tem fôlego e estrutura para 

entrar numa UTI; muita gente que não conseguiria. 

A UTI é bem complicada, eu falo que sou mãe de UTI: Eu durmo aqui, eu acordo 

aqui, eu almoço, janto, é o lugar que eu fico. Eu durmo na cadeira do lado do Henrique 

faz 3 meses. A filantropia fornece um vale para ir num restaurante almoçar, e na janta 

a gente come no refeitório do hospital. Existem também as casas de apoio para dormir, 

mas eu não quero! É uma opção minha dormir aqui. Eu estava pagando um lugar para 

tomar banho, um hotel, e quando a gente conversou com o pessoal do hospital, eles 

arrumaram um banheiro aqui. Eu não queria ir para a casa de apoio, porque é um 
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pouquinho longe, na verdade depende para onde que mandam, eles que olham onde 

tem vaga, não é a gente que escolhe.... E a casa de apoio não é só do HCor, é de 

vários hospitais. Já fiquei uma vez e não era o que eu esperava, daí eu tenho 

condições de ficar por aqui, eu consigo, então eu fico. Eu prefiro!  

Eu não tenho do que reclamar do HCor, a equipe aqui é muito disponível! Eu 

garanto que, se fosse outro hospital, meu filho não teria ficado vivo. Eles fizeram o 

possível por ele aqui. O possível e o impossível! Tinha dia que o Henrique dava muita 

correria para os médicos e enfermeiros quando ele estava muito ruim. Todo mundo 

em cima do Henrique, todo mundo cuidado dele! Aqui, os médicos explicam muito 

bem o que vão fazer; se vão fazer qualquer cirurgia, qualquer procedimento, eles 

falam tudo. No dia da cirurgia sempre tem uma conversa! 

Alguns trabalham de forma mais humana e outros mais técnica! Tem muito 

médico e enfermeiro aqui dentro que abraçaram a minha causa porque o Henrique 

chegou muito ruim. E tinha dia que eu chegava aqui no quarto, e você pode perguntar 

para eles: eu nunca entrava pela aquela porta chorando. Lá dentro eu não chorava! 

Eu podia vir aqui para fora e me derramar em choro. Vou ter que entrar? Eu limpava 

as lágrimas, eu secava o rosto e entrava! Para ele eu tinha que estar bem! Sempre, 

sempre! As meninas morrem de rir porque eu compro enfeite, até ontem o quarto 

estava todo enfeitado com bandeirinha de festa junina! Eu compro as coisas, eu fico 

dançando quando está passando as coisas na televisão. Porque ficamos vendo 

Discovery Kids e ficam essas musiquinhas e eu começo a dançar e as meninas da 

equipe ficam rindo! Só teve uma vez que eu chorei lá dentro; quando falaram que ele 

ia vegetar, que ele não ia fazer mais nada!  Eu que entreguei meu filho aqui correndo 

e brincando e sair daqui com um filho...Não gosto nem de lembrar...  

Quando as crianças da UTI saem e vão para o quarto eu fico muito feliz, eu 

nunca penso que só meu filho não melhora. O Henrique está aqui faz três meses, 

então foram muitas crianças que ficaram pouco tempo na UTI e saíram. Porque tem 

alguns pais que são assim né, eles olham os filhos dos outros saindo e pensam “poxa, 

só meu filho não se recupera...” Eu não tenho essa!! Eu não tenho um lado assim. Eu 

fico mega feliz quando uma criança sai da UTI e sobe para a pediatria, fico triste 

quando falece qualquer criança. Porque o tempo que eu estou aqui, já foram nove 

crianças. E as famílias?  A gente se apega muito com as outras mães, mesmo que a 

gente não queira! Eu mesma me apeguei muito com a família da Natália e do Rafinha, 

um menino que acabou falecendo, mas eu tenho contato até hoje com ela. Não sei se 
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é porque ela morava no Rio também e era mais próximo de mim, mas eu sofri muito 

com a morte do Rafinha, então eu não quero mais me apegar, foi muito difícil. Agora 

eu vou ficar mais na minha, ficar lá dentro sozinha, ficar um pouco de lado. Meu foco 

agora é o Henrique e na recuperação dele. Sempre foi. É reabilitação para ele voltar 

a andar; estamos esperando isso agora. Ele precisa ganhar peso e pegar massa para 

sair da máquina e ficar só na embolização, sair da UTI.. Aí a gente pode ir pro quarto 

da pediatria! Nesse estado, ele poderia ir para semi, mas a semi tá ocupada e não 

tem data da pessoa sair. Então, a gente vai para o quarto, ficaremos um tempo lá e 

depois vamos para Campinas ficar uns dias porque ele tem revisão e não é viável eu 

ir para Angra. E depois que o médico der alta a gente pode voltar para casa, voltar à 

rotina. 

Antes, a gente morava com meus pais e eles praticamente cuidam do meu filho 

comigo desde sempre. A gente morava em casa normal, ele estudava, frequentou 

escola, e já era alfabetizado, lia e escrevia, já fazia tudo isso! Desde pequenininho, eu 

expliquei para ele o que ele tinha. E ele entende, sabe o que pode fazer, o que não 

pode, quais são os limites dele, quais as brincadeiras que ele pode participar. Na 

escola, ele não pode fazer educação física, pois não pode correr, porque se ele correr, 

ele fica roxinho. Sei lá, acho que perde o ar. Aí eles proibiram de correr, futebol... Mas 

ele brinca de boneco, carrinho, joguinho, ele brinca de tudo! Só que ele fala que o 

sonho dele é jogar futebol... E eu digo:   

- “Um dia você vai jogar futebol! Tenho certeza que você vai!”  

- “Eu vou mesmo, mãe! Eu vou brincar!” 

O Henrique entende e explicava sobre a doença dele, dizia que tinha problema 

de coração, que já operou, já fez isso, já fez aquilo... Eu deixo ele bem ciente, e gosto 

de explicar tudo o que vai ser feito, até da cirurgia eu deixo ele bem ciente também. 

 Em Angra, o Henrique cantava, porque eu fui criada no meio evangélico, e na 

Igreja evangélica cantam muito! Minha mãe é evangélica, a família é toda evangélica. 

Ela ia para igreja, ele aprendia música e cantava!! Uma vez ele cantou tanto que foi 

engraçado: ele começou a cantar um hino que o nome dele é “1.000 graus”23. É um 

hino bem agitado, bem agitado! E aí ele começou a cantar e no meio ele se sentiu 

 

23 https://www.youtube.com/watch?v=QTC7_DVENZA. Acesso em: 10 set 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTC7_DVENZA
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cansado, ficou sem ar. Eu achei até graça, porque ele cansou muito rápido. A gente 

fala que ele não pode cantar assim, tem que ficar quieto, e ele responde que ele gosta 

de cantar! 

Teve uma outra música que ele aprendeu da novela Paraisópolis, que é uma 

música até em inglês e ele estava cantando e eu ficava olhando, ficava de boca aberta. 

E outra também da Paraisópolis, aquela “e quando chega a noite você vem”24, eu 

fecho os olhos...”; é uma assim mais gostosinha. E ele cantava todinha, todinha. Eu 

lembro que eu achava uma graça quando começava tocar, ele já ia para perto da 

televisão. Quando passa esse trechinho de música na televisão, ele canta todos. Ele 

adora cantar, ele canta direitinho, e uma vozinha até boa; é afinadinho! Tem aquela 

música “Tô namorando”25 -  uma do Wesley Safadão... Ele botava a mão e ficava 

dançando. Aí eu olhei e falei:  

- “Não pode Henrique! Não pode!”  

- “Ah, mãe!” 

Um dia em Angra, o Henrique estava dançando funk, mexendo com a 

barriguinha, ele ficava imitando os passinhos, até que eu disse que a vó dele iria matar 

se visse ele dançando funk.... Aí ele: “Mãe, ela não tá vendo!”. Aí eu ficava rindo dele. 

Hoje, quando eu abro a porta do quarto, eu canto aquela: “Ah, tô chegando...”26. Ele 

fica rindo muito. 

E eu também gosto de música, porque quando eu estava na igreja, eu 

trabalhava na parte de dança. A gente fazia a coreografia do louvor. Eu participava do 

passo, e tem aquela parte que eles fazem que é espontânea. Você escuta a música, 

então o que você sentir no seu coração, você faz. Então a gente fazia dança 

 

24 https://www.youtube.com/watch?v=f5rQUt4OGkw Acesso em: 10 set 2019 

25 https://www.youtube.com/watch?v=pgLdaI--YCo Acesso em: 10 set 2019 

26 https://www.youtube.com/watch?v=9uR-tFL8jXI Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=f5rQUt4OGkw
https://www.youtube.com/watch?v=pgLdaI--YCo
https://www.youtube.com/watch?v=9uR-tFL8jXI
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espontânea, essas coisas. Eu nunca trabalhei com isso e nunca fiz nenhuma aula de 

dança, de escola de dança nada, mas na igreja eu gostava. 

Minha família canta na igreja, meu sobrinho de dezoito anos toca violão e canta. 

Ele grava os vídeos e manda às vezes as músicas que o Henrique gosta. A música 

influencia, porque lá em casa, minha mãe escuta louvor o dia inteiro. Ela vai fazendo 

as coisas e bota nos louvores dela, então ele ficava escutando. Têm louvores 

específicos que o Henrique gosta mais. Tem um cantor que ele adora que é o 

Anderson Freire, que têm os louvores bonitos, ele canta praticamente todos. Sabe, 

agora ele está numa fase de não gostar mais de música de criança! Minha mãe botava 

muito para ele ouvir Aline Barros infantil, e agora ele gosta mais de ouvir os louvores 

que a minha mãe ouve, música de adulto. 

E ele tem sete! É um homenzinho! Ele falava: “Mãe eu não sou bebê, eu sou 

um homenzinho!” Aí eu fico rindo e digo que ele é bebezão e ele não gosta.  

A música sempre foi boa para o Henrique. Eu vejo que é bom nessa parte que 

ele está no hospital. É ótimo, porque ele fica muito alegre quando aparecem para 

cantar, muda o jeitinho dele. Porque tem dia que ele fica pedindo mais... tem dias que 

os músicos vão embora, ele fica olhando e perguntando se vai ter mais e quando eu 

respondo que não ele fecha a cara.  

 Enquanto o Saracura está lá, o sorriso dele é certinho sabe? Os olhinhos ficam 

até brilhando quando cantam as músicas; ainda mais quando cantam as músicas que 

ele gosta; é lindo ver a felicidade dele com a música! Quando os músicos vão embora 

eu fico perguntando se eu posso cantar e ele responde com o dedinho que não. A 

música muda bastante o espaço e o ambiente, ela transforma em vários lugares, às 

vezes, fica o pessoal tocando piano lá embaixo na recepção. Esses dias tinha até 

graça, porque havia um cara tocando a música do Filme Frozen e a garotinha, uma 

menina pequenininha, ficou dançando e não estava nem aí se tinha gente olhando.  

E eu gosto de música, ele gosta das músicas, ele ama quando vocês vêm aqui! 

Acho o que ajudou na recuperação do Henrique foi a música. Mesmo nos dias que 

vocês vinham e ele estava dormindo, sedado e entrava pelo ouvido dele. Eu penso 

que a música e a história ajudam bastante. Eu leio livro de historinha, eu leio muito 

para ele. Quando ele estava entubado, eu lia todo dia uma historinha de manhã e de 

tarde. E eu vejo que a música também faz esse efeito. Mesmo que a criança esteja 

intubada, não tá escutando? ... Às vezes, não está escutando perfeitamente, mas 

alguma coisinha acaba indo lá para dentro. E o Henrique, como já sabem, estava 
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sedado no dia que tocou e ele mexeu! Então se não estivesse escutando nada, você 

acha que ia mexer? Não ia! Então ele mexeu primeiro e aí começou a se recuperar 

bastante. Quando ele estava falando, ele perguntava quando ia ter música. O pessoal 

da equipe até sabe o dia certinho e falavam para o Saracura: “vai para o Henrique que 

ele quer música.” 

Hoje mesmo eu falei: “Hoje tem música hein, não dorme!” Agora ele tá tomando 

um remédio que dá sono... eu até pedi para botar o remédio no horário da noite, 

porque aí ele dorme a noite! Quando o Henrique tá dormindo, o Saracura não canta. 

Mas quando ele tá meio sonolentinho, bota para cantar que acorda ele! Quando ele 

está cansado eles não vão, aí deixam ele descansar. Que a UTI não é tão fácil né?! 

A UTI é cansativa. Mesmo que ele esteja no isolamento é cansativo. Ficar lá sozinho 

é muito ruim. 

A música ajudou bastante, eu só tenho que agradecer, me emociono de falar 

disso! Ele mexe hoje e ele faz muita coisa por causa da música! Porque onde o médico 

vê que ele não tinha saída, Deus mostrou que tinha. E por isso que, por causa da 

música, ele começou a se mexer, ainda bem que ele voltou a se mexer! Graças a 

Deus! Só agradeço! Tanto à equipe médica quanto à música que entrou na vida dele. 

Foi com a música que ele começou a se mexer, a voltar a respirar, saber das coisas, 

a viver de novo! Um guerreiro! Todas as coisas que eu coloco no Facebook sobre ele, 

eu sempre boto #guerreirohenrique.  Tudo! Eu não fico colocando foto triste, nada, 

nada. Eu escrevo alguma coisa dele passando notícias, pois a família mora longe. 

BETÂNIA27 : “A música da borboletinha é a predileta!” 

 

Introdução 

 

Conheci a Clarisse na UTI pediátrica do HCor. Quando a vi pela primeira vez 

ela estava acompanhada da sua mãe e avó. A Clarisse é encantadora e parece ficar 

contente quando o Saracura toca, pois move todo o seu corpinho e seus olhos azuis 

 
27 Entrevista realizada no dia 22 de junho de 2016. 
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ficam atentos às músicas. Ela tem uma canção favorita que é a da “borboletinha”28. 

Tanto a mãe quanto os músicos do Saracura ficaram surpresos ao tocar e notar o 

quanto a menina ouve os sons das melodias. 

 Em uma ocasião em que eu estava acompanhando o Grupo Saracura, a 

Clarisse estava mais quieta, ela havia passado por algum procedimento, pois a 

enfermeira ainda estava no leito quando entramos. Cantamos duas canções de forma 

calma e singela, pois notamos que a pequena paciente parecia cansada e não estava 

interagindo conosco como nas outras vezes. A última música foi a da Borboletinha, e 

ela passou a olhar para todos os músicos. Nós rimos ao perceber isso, pois era como 

se ela tivesse selecionado sua atenção para a sua música favorita. Após esse dia 

pensei que seria interessante conversar com a Betânia, mãe da Clarisse. 

Além da minha vontade, a psicóloga do hospital também disse que seria uma 

entrevista interessante, pois tanto a Betânia quanto a avó da Clarisse estavam sempre 

no HCor, eram presentes no tratamento e conheciam a atuação dos músicos. Então 

a entrevista foi marcada com uma semana de antecedência e ocorreu no Café do 

próprio hospital no final da tarde de uma quarta-feira.  

A Betânia, mãe da Clarisse, foi simpática comigo, mas pareceu um pouco 

tímida durante a entrevista, mas foi um excelente diálogo. Ela apresenta bastante fé 

diante a situação grave de saúde da filha, pois a menina não saiu do hospital desde 

que nasceu.  

 

“A música da borboletinha é a predileta!” 

 

Eu sou Betânia, tenho trinta e quatro anos, sou mãe da Clarisse e da Lucia. A 

Lucia a tem três anos e a Clarisse tem um ano e um mês. Ela nasceu aqui no HCor e 

está internada desde então, tem melhorado e vai ficar bem! Eu sou de São Paulo e 

trabalho ainda na Galderma na área de compras, estou afastada pra cuidar da 

Clarisse. Tenho formação em administração hoteleira na FAAP e sempre trabalhei 

 

28 https://www.youtube.com/watch?v=JyQKLH0Nwgc Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=JyQKLH0Nwgc
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com eventos e viagens. Na empresa eu faço a gestão de compras e viagens do 

laboratório, mas atualmente eu praticamente moro no HCor.  

Na rotina, fico com a Clarisse durante a semana no período da tarde, e algumas 

noites eu durmo no hospital, e nas demais eu fico com a Lucia. Então eu alterno os 

dias para acompanhar minhas filhas. Quando fico em casa eu busco a Lucia na escola 

cuido dela e depois venho pro HCor. Minha família me ajuda bastante, então quando 

eu não estou no hospital tem alguém com a Clarisse ou se eu não estou com a Lucia, 

ela fica na escola ou com outra pessoa da família. O pai vem todos os dias e se reveza 

para dormir na UTI. Nós temos um cronograma para ficarmos com a Clarisse, então 

ou eu fico, ou meu marido, ou minha cunhada, ou ainda a prima do meu marido, e a 

Clarisse nunca fica sozinha no HCor, pois a gente tem bastante suporte familiar! 

A Clarisse gosta bastante tanto de música quanto do Saracura. A gente coloca 

música para ela desde que nasceu, inclusive quando ela estava sedada e intubada. 

Nós colocávamos música clássica no começo e conforme ela foi saindo da intubação 

e sedação a gente passou a por canções mais infantis, mais animadas e ela gosta 

bastante! Quando os músicos entram no quarto ela adora, desde “pititica” ela gosta! 

Com a música a gente fica mais animada, quando ela está tranquila a gente vê que 

ela aprecia e dá um ânimo! Mas tem momentos que não né! Quando ela não está bem 

nada resolve, tem vezes que a gente não quer nem ouvir, preferimos que os músicos 

não entrem no quarto e eles respeitam. 

Eu escuto música no carro, em casa eu não ouço muito, mas eu sempre gostei 

bastante de música. A Lucia também gosta bastante, ela prefere música infantil, e no 

carro tem os CDzinhos dela e toda vez que a gente entra ela pede para colocar: 

ouvimos todo tipo de música infantil e cantigas. Música de gente grande ela não gosta! 

Já a Clarisse ouve todas as músicas, até porque ela ainda não consegue opinar muito, 

afinal é muito pequena! No hospital a gente coloca todos os tipos de música no celular: 

ópera, instrumental e clássica quando ela está dormindo. E quando ela está acordada 

nós colocamos música infantil,” Palavra Cantada” ... até MPB, colocamos de tudo, 

jazz... Eu já gosto de MPB, gosto de música clássica, de samba, de rock. Não gosto 

de pagode nem de funk, essas músicas... E de música infantil, a gente aprendeu a 

gostar de novo né, porque escuta o dia inteiro! 

A Clarisse gosta muito do Saracura! Quando eles tocam ela dança e fica 

animada. Mesmo quando ela ainda não sentava ela ficava balançando a cabecinha 

gostando. E quando eles saem ela fica olhando... procurando. Quando eles param de 
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tocar ela balança a cabeça um pouco a mais, então a gente vê que ela gosta bastante. 

A música da borboletinha é a predileta da Clarisse! 

A música ajuda, mas eu acho pouco! Uma vez só por semana... acredito que 

se fosse diário seria melhor. Além disso, eles passam muito rápido também, porque 

tem bastante criança no hospital. Mas ajuda! Acho que devia ter mais frequência. 

Houve uma época que eles vinham duas vezes por semana... 

Os músicos são ótimos, acho que eles sentem o clima que está a criança e a 

família e selecionam a música conforme está o clima do quarto. Acho que eles sentem 

como está o paciente, eles não vão cantar “a galinha pintadinha” se a criança está 

muito mal ou os pais estiverem tristes, então eu acho isso legal também, essa 

sensibilidade e nunca a música me atrapalhou. 

A Clarisse tem uma síndrome que chama Ellis van Creveld que é bem rara, tem 

cardiopatia, mas ela já fez a correção.  Só que devido à essa síndrome, ela tem o 

encurtamento dos membros longos, então ela tem a caixa torácica menor, o que 

dificulta a respiração, dessa forma ela fica em ventilação. Futuramente ela vai para o 

Sabará para fazer a cirurgia da expansão do tórax e depois da cirurgia queremos 

voltar para casa, se Deus quiser!! A Clarisse está aqui no HCor desde que nasceu, 

primeiro para ganhar peso e para fazer a cirurgia do coração. Após a correção do 

coração a gente sempre tinha expectativa de não precisar fazer a cirurgia do tórax, 

mas agora vimos que é inevitável. A expectativa é que ela consiga sair da ventilação. 

Descobrimos a síndrome durante a gestação no primeiro morfológico e é por isso que 

ela nasceu aqui. E quando tem alguma cardiopatia congênita o nosso médico, o Dr. 

Mariel, recomenda o HCor, porque se precisar de alguma intervenção imediata já está 

tudo preparado... e eu gosto do HCor, a equipe é boa, atenciosa e competente.  

A Lucia vem aqui de vez em quando e ela sente bastante. Ela pode visitar a 

irmã, mas a equipe médica pede para não vir muito porque não é bom nem para uma 

nem para outra por conta das bactérias, mas ela vem com certa frequência no fim de 

semana, fica uns quinze, vinte minutos e vai embora. Ela sente, mas entende! Ela 

sabe que a irmã está no hospital e que está sendo cuidada... A Lucia não tem nada, 

nenhuma síndrome, só quebrou o bracinho.... coisas normais da infância! Às vezes, 

ela fica triste né, porque todo mundo fica! Ela queria que a irmã ficasse mais perto, 

mas ela entende. É bonitinha!  



80 

 

Eu fico bem aqui no Hospital, principalmente quando a Clarisse está bem, 

quando as duas estão bem eu estou bem! Mas quando acontece alguma coisa a gente 

dá uma balançada, mas acho que com o passar do tempo a gente foi se acostumando. 

Eu gosto bastante do Saracura só que eu acho que devia ter mais frequência 

ou outro tipo de atividade para estimular as crianças, o hospital tem só o Saracura 

aqui, não é? Deveria ter outras atividades para os pacientes... pois existe a fisioterapia 

para desenvolvimento motor, mas para o cognitivo das crianças que ficam 

hospitalizadas muito tempo não tem mais nada. Acho que a música ajuda nisso 

também, acredito que o hospital precisava ter mais grupos para ajudar as crianças e 

para distrair também. 

Considero que a música alegra todo mundo e para Clarisse é bom porque ela 

vê coisas diferentes: as pessoas cantando, o violão, às vezes outro instrumento, então 

ela vai conhecendo também, e como ela nunca saiu daqui a Clarisse só conhece o 

que chega até ela. Então para ela é bem interessante ouvir sons diferentes. Uma hora 

vem o violão, ora vem a flauta ou vem a gaita, então todos os sons podem fazer as 

sinapses no cérebro dela, então para ela tudo o que vier de novidade é bom! 

A gente também estimula o tempo inteiro, com brinquedos, ou algum jogo 

diferente, estimulamos a movimentação, mas nós não somos especialistas, então nós 

fazemos o que a achamos que é certo. Tem especialistas que sabem o que é 

adequado para cada faixa etária, o que tem que desenvolver e o que não tem, então 

nós estimulamos o que a gente acha que ela precisa. Têm hospitais que tem isso, que 

é acompanhamento de terapia ocupacional para o desenvolvimento, os neurologistas 

pra desenvolver o cognitivo... mas acho que são os hospitais que têm crianças que 

ficam mais tempo. 

Eu sei que no próximo hospital que a Clarisse ficará internada tem contação de 

histórias, que é interessante também para a criança conhecer livros diferentes, a gente 

traz pra Clarisse também, mas uma pessoa que saiba contar é mais interessante. Até 

porque não são todas as crianças que tem isso, alguns pacientes ficam sozinhos, pois 

os pais estão trabalhando... Porque a gente sabe que a criança mesmo sedada pode 

desenvolver o cérebro, e tem criança que não tem ninguém ali para ficar com ela, e a 

ela pode não se desenvolver, pois escuta sempre as mesmas coisas. Eu sei que nos 

Estados Unidos existem grupos voluntários para as crianças que ficam sozinhas nos 

hospitais, são pessoas que vão para conversar, para dar afeto e para dar colo, que é 

importante.   
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JÉSSICA29: “A música harmoniza, relaxa e descontrai.” 

 

Introdução 

 

Seguindo as sugestões de profissionais da Saúde, indicados pela psicóloga 

Jaqueline, entrei em contato com a Jéssica que é Supervisora do Setor de 

Enfermagem da Pediatria no Hospital do Coração. Dessa forma, com uma semana de 

antecedência, a convidei para participar da pesquisa. Ela foi solícita me apresentando 

os horários que estaria disponível e conseguimos uma data em comum.  

A entrevista foi realizada dia 22 de junho no fim da tarde e a conversa fluiu 

bastante, eu aprendi diversos detalhes que não tinha conhecimento sobre a música 

no hospital na visão dos profissionais da saúde. O diálogo ocorreu em uma sala 

pequena da equipe de enfermagem e a voz da Jéssica às vezes falhava, pois ela 

estava gripada no dia, porém mesmo assim, ela foi bastante amigável e colaborativa. 

 

“A música harmoniza, relaxa e descontrai.” 
 

Eu sou enfermeira há 25 anos, e desde formada sempre trabalhei na área 

hospitalar. Atuei na inicialmente na UTI, e desde 2006 trabalho na pediatria, e estou 

há quase três anos aqui no HCor. Eu sou supervisora há um ano na pediatria, tenho 

pós graduação em Administração Hospitalar e Licenciatura, mas nunca lecionei 

efetivamente, apenas oriento e participo de treinamentos. 

Eu fiz enfermagem na USP em Ribeirão Preto e durante a graduação eu não 

lembro de ter tido contato com artes relacionada à Saúde, mas já faz um bom tempo 

que estudei... A aula mais diferente foi na psicologia, quando tivemos, durante um 

ano, um trabalho de vivência em uma sala que tinha alguns pufes e era mais 

confortável...  

Quando eu me formei, eu sempre atuei em Unidade de Terapia Intensiva, um 

setor fechado e tenso. Quando eu fui trabalhar com pediatria eu tive um pouco de 

contato com algo diferente, que foi em um hospital que havia as visitas dos Doutores 

da Alegria. Lá participamos, durante dois dias, de um curso que explicava como era a 

atuação dos palhaços, mais efetivamente sobre o olhar do palhaço. Eu adorei o curso, 

gostei de ter conhecido como eles desenvolvem esse tipo de trabalho! E na 

 
29 Entrevista realizada no dia 22 de junho de 2016. 
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convivência com eles foi quando eu comecei a ter familiaridade com esse tipo de 

atuação, foi uma época em que passei a ter um pouco mais de contato com algo 

diferente no hospital, de ouvir, de fazer a música! Era nítida a diferença de quando os 

palhaços chegavam, brincavam e depois iam embora e o que ficava de sensação ali 

nas pessoas. Os palhaços apareciam e cantavam, às vezes eles faziam palhaçada, 

às vezes eles brincavam. Para nós da enfermagem era ótimo, pois eles não brincavam 

só com o paciente, eles também atuavam conosco, que é o que vocês fazem.  Vocês 

cantam, tocam para a equipe do posto de enfermagem... E os Doutores da Alegria, 

assim como o Saracura, sempre perguntavam quem estava bem para participar da 

interação. Quando os palhaços apareciam mudava o astral, o rosto, a feição, isso é 

legal. 

Eu costumo ouvir música, gosto e acho que tranquiliza bastante, mas o único 

envolvimento que eu estou tendo ultimamente é que meu filho de dezesseis anos 

resolveu tocar violão. Ele teve influência da música na escola, pois estudou um pouco 

de violão lá e agora ele frequenta uma igreja evangélica, então de vez em quando ele 

também participa tocando. Agora ele me pediu um bongô de presente! Minha filha 

mais velha de dezoito anos também vive escutando música, os jovens vivem com o 

fone de ouvido! 

 No HCor eu tenho contato com o Grupo Saracura desde que entrei. Eu 

considero interessante, pois acaba “quebrando o gelo” que existe na área hospitalar, 

tanto com os nossos técnicos quanto com os pacientes. Eu vejo que quando os 

músicos param um pouquinho para tocar no postinho de enfermagem as enfermeiras 

se descontraem e relaxam, as crianças gostam muito, as mães também apreciam 

bastante, e eu acho que harmoniza bem o setor, algo mais descontraído, mais 

tranquilo, tira aquele peso do estar internado.  

O trabalho do Grupo Saracura é bem aceito aqui, a equipe concorda e participa 

bastante e eu nunca ouvi, nesses anos que estou de HCor, alguém se queixar da 

presença dos músicos ou alguém reclamar da música. 

Somente uma vez houve um mal-entendido no sexto andar, pois ao lado da 

pediatria também temos adultos internados. Um senhor de idade hospitalizado não 

entendeu o que estava acontecendo, quando ele ouviu a música no corredor ele se 

assustou. E era aniversário do menino e ele pediu uma música da Ivete mais 

“agitadinha”. Hoje eu acho essa história engraçada, mas na hora eu me preocupei. No 

dia foi explicado que a música é um evento que tem no hospital, que o Saracura é um 
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grupo que toca para os pacientes, e que o garoto ao lado estava fazendo aniversário 

e ele queira comemorar, por fim, ao saber do que estava acontecendo o idoso se 

tranquilizou. É possível compreender o estranhamento do senhor, pois quando você 

fala “estou hospitalizado” você pensa em silêncio... e aqui a música faz parte do 

cotidiano do hospital.  

Os músicos tocam em vários lugares do HCor: nos quartos, para o pessoal no 

postinho de enfermagem, eles cantam até naquele cantinho no fim do corredor, onde 

estão os sofás que algumas vezes ficam os acompanhantes e pacientes ... Eles 

respeitam as normas do setor, não permanecem no leito durante algum procedimento 

e não entram de forma alguma quando o paciente está em isolamento ou se o caso 

da criança está grave e ela não tem condições naquele momento. Dos 

acompanhantes, geralmente os pais, vejo que um ou outro que não quer, mas é da 

própria característica da mãe, mas eu nunca vi ninguém recusando como se o 

Saracura atrapalhasse. Até porque o grupo não toca em leitos que as crianças estão 

dormindo, eles respeitam a hora do soninho. E quando a criança está acordada 

participando, as mães se envolvem também e fica expresso no rosto delas que foi um 

momento gostoso e que elas apreciaram.  

  Algumas vezes, o clima está muito estressante, está tudo mais apressado, os 

pais estão aflitos e então surge a música e parece que ela reorganiza o ambiente. 

Com o setor mais calmo o clima muda, porque as pessoas se modificam na hora em 

que elas relaxam um pouco, consequentemente a música transforma o ambiente 

hospitalar.  

Eu gosto de todas as músicas que o Grupo Saracura toca, eu acho que anima 

e traz uma leveza. Eu acho que deixa uma sensação boa quando eles tocam Roberto 

Carlos. Nos dias em que fazem festinha com as crianças, o Saracura toca muitas 

músicas infantins, o engraçado que todo mundo participa, inclusive os adultos.  

Quando os músicos vão embora a rotina volta ao normal, mas retornamos num 

clima um pouco mais gostoso; mas aquelas tensões do plantão continuam, pois elas 

fazem parte. 

Então eu considero que é a música precisa existir no hospital, eu acho que é 

um trabalho que vale a pena. As pessoas estão tristes porque estão passando por um 

processo difícil e têm pacientes que permanecem muito tempo, então eles passam a 

vivenciar sempre as mesmas coisas. De repente vem uma música gostosa, uma 

música alegre, é forma de você colocar o paciente em contato com o mundo lá fora. 
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LARISSA30: “Mesmo com as músicas de velho eles me animam!” 

 

Introdução 

 

No Hospital Infantil Sabará, eu tive mais liberdade para escolher os 

participantes da pesquisa, tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes e pais; 

e dentre as recomendações dos músicos, que também me auxiliaram nessa escolha, 

eu conheci a Larissa e a Marte. Conversei com as duas – filha e mãe – no mesmo dia 

em que as vi pela primeira vez, então as entrevistas foram mais curtas, porém 

espontâneas.  

Nesse hospital, os músicos seguem a logística de dividir o tempo entre visitar 

um dos andares da pediatria, a UTI, a recepção do pronto socorro e ainda atender às 

indicações da psicóloga. Dentre as recomendações, tive a oportunidade de presenciar 

a atuação do Grupo Saracura no leito da Larissa e ao ver sua interação com os 

músicos, procurei pelo médico responsável e pelos seus pais para solicitar a 

colaboração na pesquisa. Com sorte, consegui conversar com o doutor e os pais da 

paciente, pois geralmente as entrevistas eram marcadas com pelo menos uma 

semana de antecedência.  

Conheci a menina enquanto estava acompanhando o Saracura e achei 

engraçada a interação dela com os músicos. Ela era muito espontânea e divertida, 

pedia músicas, falava que as canções que eles tocavam eram “de velho”, cantava, 

participava. A garota tinha familiaridade com os músicos. Ela mexia com eles, pedia 

canções, reclamava que eles deveriam tocar músicas mais agitadas. E os músicos se 

esforçavam para agradá-la, mas também explicavam o porquê de tocar tais músicas. 

Ela estava completando 40 dias de internação e no dia da entrevista faria uma 

cirurgia no fim da tarde, e na manhã seguinte já teria alta. A menina pegou um boneco 

do hospital e nos explicou como seria o procedimento cirúrgico de forma muito natural, 

não parecia ter medo da cirurgia. Na verdade, nem parecia que estávamos num 

hospital, pois ela estava tão alegre!...  

No período da tarde, após as devidas autorizações, eu retornei ao leito com as 

documentações. A única restrição da entrevista era que eu não poderia contar para a 

 
30 Entrevista realizada no dia 20 de setembro de 2016. 
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criança que ela estava com câncer, pois segundo a mãe, eles estavam selecionando 

o momento mais apropriado para contar.  

Quando cheguei no quarto havia uma médica explicando os procedimentos da 

futura cirurgia. Eu aguardei do lado de fora e entrei assim que ela saiu, uns vinte 

minutos depois. Como o procedimento estava marcada para o fim da tarde, era 

importante ter essas recomendações e informações do tratamento. 

Quando a médica saiu, iniciei a conversa com a Larissa sem a gravação e com 

seus pais presentes para explicar sobre a pesquisa, e fui interrompida por uma 

segunda médica, que entrou e passou a conversar sem perceber que eu estava ali, 

mesmo estando com o jaleco e as devidas precauções, com documentos e com o 

crachá de pesquisadora. A segunda médica permaneceu no leito por uns quinze 

minutos e saiu e eu permaneci esperando. Em seguida a primeira médica retornou e 

pediu para a mãe sair do quarto para lhe falar sobre os procedimentos e notei que ela 

não quis me interromper, e considerei algo muito significativo as posturas diferentes 

duas médicas: uma sequer notou minha presença e a outra foi muito educada e disse 

que não queria me interromper. 

Quando fui preparar o celular para fazer a gravação, a Larissa olhou para o seu 

pai e pediu que ele saísse, pois a entrevista era com ela. O pai deixou o quarto 

sorrindo pra ela. A menina pegou um caderninho e também passou a anotar algumas 

coisas. Ela foi muito espontânea e extrovertida. Reparei que quando eu fui entrevistar 

a mãe, ela continuou com seu caderninho e foi entrevistar seu pai, me imitando. Vejo 

que ela gostou de participar da pesquisa e, no mínimo, se divertiu.  

 

“Mesmo com as músicas de velho eles me animam!” 

 

Meu nome é Larissa, tenho 9 anos. Eu adoro música e, com o Saracura, eu fico 

empolgada. Mas ao mesmo tempo, eu fico um pouco triste porque eles só cantam 

músicas velhas! Todos os músicos que vieram só sabem tocar aquela música “Mané 

pipoca”31, sabe? Essas músicas diferentes... E aí eu deixo eles tocarem, mas eu falo 

 

31  https://www.youtube.com/watch?v=MqB-o8F-0r8 Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=MqB-o8F-0r8
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assim: “O tio, vamos tentar tocar outra música!?” e eles tentam... eles reagem junto 

comigo e são bem legais. 

Antes do Saracura vir para o quarto, eu fico normal. Eu fico brincando ou com 

os bonecos que a tia traz, ou fico deitada assistindo TV, ou fico mexendo no celular. 

E quando eles vão embora eu fico feliz, pois eles me animam, mesmo com as músicas 

de velho! E eles vêm sempre aqui, quase todo dia, mas seria legal que eles viessem 

mais... 

Eu quero que o Saracura lembre de tocar “Anita”, né?! Porque têm várias 

crianças, aqui é um hospital infantil! Então eles têm que tocar música da “Anita”, têm 

que tocar música sertaneja, “Jorge e Matheus”. Eles também têm que saber tocar 

essas músicas. E eu já não gosto muito tanto de música de criança. Eu gosto é de 

funk, sertanejo e assim por diante; e de música de rock, eu não gosto. 

Eu fiquei curiosa em participar da pesquisa. Eu imagino que você pensou na 

música, que é assim: o nosso mundo tem vários tipos de entretenimento e um deles 

é a música. Então, a música tem que participar de todos os lugares no dia a dia das 

pessoas, certo? Então você pensou nessa maneira de fazer um tipo de livro, para que 

se algum médico, outra pessoa lesse e ela possa saber do que a gente está falando... 

A música está em todo lugar na verdade. Esse barulho dessa reforma, esse 

som de furadeira com martelo é uma música! Na escola, eu tenho aula de música! 

Meu professor ensina a gente a tocar flauta, que eu acho bem legal também. Mas 

assim, a gente está tocando, na verdade tentando tocar. Eu não sei se meus amigos 

já conseguiram tocar a música dos Piratas do Caribe, mas eu não consegui ainda.  O 

professor estava tentando fazer a gente tocar, mas eu faço tudo errado! Eu começo e 

o resto imbrama, eu derrubo as notas! 

Eu também fazia entretenimento na aula de músicas, porque a gente tem 

brincadeiras. Eu fiz dança, eu cantei aquela... ai como é que é? ... Que é antiga, que 

usa aquelas saionas...Aquela: “Era um biquíni de bolinha amarelinho...”32  Eu tive que 

cantar para uma apresentação. Eu tive que decorar todas essas músicas dos anos 

60! 

 

32 https://www.youtube.com/watch?v=NFWevMQFdo4 Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=NFWevMQFdo4
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Eu fiz aula de piano durante dois anos. Na verdade, eu não sei se eu comecei 

no finalzinho do ano. Então não vou falar pra você que foi o ano todo que eu toquei, 

porque eu vou estar mentindo. Mas assim, têm umas semanas que eu aprendi 

bastante. Eu tenho teclado em casa e sei tocar algumas músicas, sei alguns acordes. 

Meu professor era bem legal e eu conseguia aprender bastante. Aí, têm vezes que eu 

cantava “Avião sem asa”33 e ele tocava no piano.  

Um dia, minha mãe também pegou o violão para ela aprender com meu primo, 

pois ele toca violão. Então eu falei para minha mãe que agora eu quero violão, que é 

um jeito bem legal de tocar. E minha mãe deixou! Mas eles tiveram que trocar as 

cordas de lugar, pois eu escrevo com a mão esquerda, então precisa trocar a ordem 

das cordas. 

Eu também adoro cantar! Várias músicas como “Avião sem asa”; eu gosto de 

cantar várias! Já vi o Saracura cantando essa música. Eu também gosto de uma da 

Sandy que é antiga e eles não conhecem! Uma que é em espanhol...Só que eu 

esqueci a letra...Está gravado no meu celular, depois eu mostro... 

  

 

33 https://www.youtube.com/watch?v=iojYDSjKK00 Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=iojYDSjKK00
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MARTA34: “Ela levantou e tentou dançar!” 

  

Introdução 

 

Após entrevistar sua filha Larissa, nós nos dirigimos para a brinquedoteca do 

hospital, assim eu poderia ter um pouco de privacidade com a mãe Marta enquanto a 

filha brincava com o pai. Ela parecia preocupada no início da entrevista, possivelmente 

com a cirurgia da filha e seu estado de saúde. No decorrer da conversa ela foi ficando 

menos tensa e os assuntos fluíram.  

Marta estava acompanhando a filha no hospital há 40 dias e havia deixado o 

trabalho para se dedicar exclusivamente ao tratamento. A doença a pegou de 

surpresa, tanto que a menina ainda não sabia ao certo seu diagnóstico.  

Marta considerou a atuação, tanto do Saracura quanto dos demais grupos de 

humanização, muito significativos para as pessoas hospitalizadas, principalmente 

aquelas que passam longos períodos no hospital.  

 

Ela levantou e tentou dançar! 

 

A gente internou dia 16 de agosto de 2016 no hospital e estamos há quase quarenta 

dias de internação! Eu tenho comércio, mas eu larguei tudo pra ficar com ela; a única 

pessoa que está trabalhando é o meu marido, e eu me afastei; agora eu só cuido dela. 

  A Larissa tinha o quadro de púrpura idiopática35... e então os médicos 

observaram nos exames que ela tinha algumas células no sangue que não estavam 

normais. Rapidamente eles pediram um hemograma e foi diagnosticado que ela tem 

leucemia, e no dia seguinte, ela já começou a tomar a medicação de quimioterapia 

oral...  Então, ela foi levada para UTI, pois as plaquetas abaixaram... Já no outro dia, 

no dia 21 de agosto, ela começou a fazer a quimioterapia venosa e a partir disso 

vieram as debilitações da Larissa, como parar de andar. Inicialmente, ela não estava 

 
34  Entrevista realizada no dia 20 de setembro de 2016. 
35 A púrpura trombocitopênica idiopática (PTI)  é uma doença adquirida e geralmente benigna, de causa 
desconhecida, que se caracteriza por trombocitopenia (baixas contagens de plaquetas). Pode ser 
classificada, de acordo com a faixa etária acometida, como infantil ou adulta e, quanto ao tempo de 
evolução, como aguda ou crônica. Fonte: http://u.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-purpura-
tromboc-idiopatica-livro-2013.pdf. Acesso em: 12 fev. 2017.  
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reagindo, mas aos pouquinhos ela foi melhorando, e hoje ela está saindo do quarto 

pela terceira vez. É a terceira vez que ela desce na brinquedoteca!  

Na UTI, tivemos a presença de algumas pessoas para fazerem brincadeiras, 

como a musicalização. Só que havia momentos em que ela não estava apta pra 

receber ninguém por causa dor, pois ela teve muita dor! Aqui no quarto tivemos um 

pouquinho mais de experiência com a música e foi uma fase mais tranquila e ela 

recebeu mais visitas. A Larissa gosta de encontrar o pessoal do voluntariado também, 

pois eles brincam com ela. Ela fica esperando, e quando eles vão embora ela conta o 

que eles trouxeram de novidades, né!? Assim não fica na mesmice, porque 

geralmente ficamos sozinhas no hospital.  

Ela não sabe do diagnóstico. Achamos melhor para o psicológico dela não 

contar ainda. Mas ela sabe que tem uma doença que será tratada; ela tem 

conhecimento que faz quimioterapia, porém ela não sabe correlacionar nomes. Foi 

um diagnóstico muito precoce que não estávamos aguardando... 

 E hoje ela vai fazer a cirurgia para pôr o portocath36 e o exame mielograma37 

pra saber se o tratamento da doença teve alguma reação. Esperamos a alta para 

poder ir para casa amanhã, para ela ver a irmãzinha de três anos, pois como a gente 

está em isolamento, não a trouxemos. 

Eu gosto de música e ela também. A música traz tranquilidade e a Larissa fica 

bem animada quando o Saracura toca. Ela gosta de participar; ela gosta de tudo que 

é muito participativo e para ela é muito bom, só dela escutar traz uma tranquilidade 

normalmente para o espaço. Como nós ficamos bastante tempo, a Larissa passou a 

pedir músicas... Mas o Saracura não toca todas... só que tenta! Tenta e tenta! Têm 

dias que eles dão uma palhinha, dentro do possível, mas eles não tocam de tudo. Eles 

têm um padrão de uma linha mais antiga de músicas, até mesmo pra trazer pela letra 

da canção um conforto, uma tranquilidade. Só que geralmente as músicas são mais 

paradas e eles viam na Larissa uma barreira, pois, por causa da idade dela, eles não 

podiam tocar uma música nem tão antiga e nem tão infantil. Eles sempre perguntavam 

o que ela gostaria de ouvir, pois eles tocavam sempre “Avião sem asa” e o “Mané 

 
36 O portocath é um cateter de longa permanência, implantado embaixo da pele para injetar 
medicamentos como em casos de quimioterapia. Ele é recomendado, pois com ele não há necessidade 
de puncionar as veias do braço para infundir a medicação, procedimento que pode ser dolorido. Fonte: 
http://www.institutoendovascular.com.br/ . Acesso em: 12 fev. 2017. 
37 O mielograma é um exame da medula óssea. O exame é realizado com uma pequena quantidade 
de sangue que é colhido no interior do osso. Fonte: http://hnsf.com.br/mielograma/. Acesso em: 12 fev. 
2017. 
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pipoca”. Ela gostava dessas músicas; ela gostava porque era possível cantar e 

participar, poder estar junto. Ela queria saber a letra para cantar com eles. Então, 

quando tocava Claudinho e Buchecha, ela acompanhava; e quando cantava do “Mané 

Pipoca” também, inclusive ela ficou treinando essa música até decorar. A gente 

percebe que os músicos têm todo um roteirinho e são sempre as mesmas músicas. 

Todos do Saracura tocam bem! E é gostoso, é gostoso de ouvir. Às vezes, a 

gente quer que eles fiquem mais, mas eles se limitam a três, quatro músicas e a gente 

pede para eles ficarem “mais um pouquinho”. Mas é bastante gente no hospital para 

o Saracura visitar. ... Eles vêm um dia sim, um dia não no nosso quatro. Só acho que 

eles deveriam cantar Anita para as meninas, pois elas gostam. A Anita também 

engloba crianças, parece que as crianças gostam mais do que adulto. Você vê um 

público alvo mais para criança. Eu não sou muito fã, mas ela ama!  

É difícil falar sobre estilo de música. Nessa idade, eles gostam muito também 

de sertanejo e a gente sabe que o sistema do Saracura é uma música que tem a letra 

mais suave pra tranquilizar e acalmar... Mas, às vezes, tem crianças que nem a 

Larissa que querem dançar né, que querem cantar uma música que elas conheçam e 

essas músicas são mais antigas ... ainda mais para ela que está ficando mocinha. 

Agora, eu não sei também, eu acho que para bebê eles devem tocar músicas do sapo, 

algo que pra Larissa já não convêm. 

Ela gosta de música mesmo, então pra ela fez bem! Tinha dia em que a Larissa 

não estava conseguindo ficar em pé, e o Saracura para tentar animá-la tocou um 

samba. Então ela levantou e ela tentou dançar. Mesmo a gente segurando, ela tentava 

dançar. Ela tentou dançar! A gente até filmou...  
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VALENTINA38: “Acho que ficar no hospital é difícil, né?!...” 

 

Introdução 

 

Valentina é mãe da Maria Júlia (Maju), uma garotinha de dois anos. Sua filha é 

uma criança cativante, alegre, carismática e bastante carinhosa. O que me chamou 

atenção para pedir a colaboração da Valentina para a pesquisa é que Maju, com 

apenas dois anos, fala “Salacula” toda vez em que os músicos chegam. Em seu 

pequeno repertório de palavras, ela já fala o nome do grupo; então considerei que 

para essa pequena paciente a música pode ser importante.  

Além disso, a Maria Júlia participa com alegria, cantando as músicas que 

conhecia, pedindo as que ela mais gosta com empolgação. Ela também dança em 

cima da cama, bate palmas e participa. A Valentina sempre incentivava e tenta 

estimular sua filha, afinal, não deve ser fácil permanecer tanto tempo no hospital com 

uma criança de dois anos.  

  Uma semana antes de marcarmos oficialmente a entrevista, eu já havia 

conversado um pouco com ela, que se mostrou colaborativa e atenciosa. O diálogo 

ocorreu no leito, junto à pacientinha que ouvia músicas no tablet e às vezes interagia 

conosco. Entretanto, no dia da entrevista, seu filho Guilherme não estava bem de 

saúde, tendo feito exames no mesmo hospital. Além da preocupação com os filhos, 

ela parecia estressada por ter que trocar de leito novamente.  

 Durante a conversa, chegaram o marido e o João, irmão do meio de Maria Júlia, 

mas não nos atrapalhou, pelo contrário. Assim que a Maria Júlia viu o irmão, começou 

a chamá-lo e eles passaram a brincar. A entrevista fluiu, apesar da interrupção, e a 

Valentina expos que a música contribuiu para quebrar o tédio de permanecer no 

hospital.  

 

“Acho que ficar no hospital é difícil, né?! A gente fica aqui sem fazer 

nada, é estressante, a hora não passa e, quando vem o pessoal da 

música do Saracura, acho que o tempo passa um pouco mais rápido.” 

 

 
38 Entrevista realizada no dia 20 de setembro de 2016. 
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Eu sou a Valentina, sou enfermeira e tenho três filhos. Eu casei com 23 anos, 

ganhei o Elias um ano depois e hoje ele tem dez anos. Depois eu tive o João, que tem 

seis anos, e a Maria Júlia está com dois. Eu sou enfermeira e trabalhava na Dasa, 

uma empresa; eu era enfermeira laboratorial. Quando ela nasceu prematura e de 

bolsa rota, eu pedi as contas e fui cuidar da Maju. Ao invés de cuidar dos outros, eu 

fui cuidar da minha filha e ainda permaneço cuidando dela.  

Meu marido vem sempre e os irmãos vêm visitá-la, pelo menos uma vez por 

dia. Eu moro em Pirituba, perto da Lapa, não é muito longe. Hoje o João, meu filho do 

meio, está no hospital com meu marido; ele passou por exames também, mas acho 

que não é nada demais. Talvez seja vontade de hospitalizar! ... de ficar perto da irmã, 

mas acredito e espero que não seja necessário. 

Em casa, nunca ninguém ficou doente, só a Maju, que nasceu prematura de 

trinta semanas e veio com uma cardiopatia. Tratamos desde pequena e já é a segunda 

internação, a segunda cirurgia! Ela passou pela segunda plastia39 de válvula mitral40. 

Na verdade, a melhora da plastia, pois como a médica fala, a doença não tem cura; 

só com a troca da válvula que só pode ser feita quando a Maju tiver oito anos, quando 

sua menor válvula estiver desenvolvida. Então a gente fica nas internações fazendo 

plastia.  

Estamos aqui faz duas semanas e a Maju, durante a internação, pegou uma 

bactéria da UTI, que não faz mal, faz mal só pra quem está hospitalizado. Mas para 

que isso não se multiplique temos que ficar atentas. E hoje teremos que trocar de 

novo de quarto, vamos para o leito da frente.  

Acho que ficar no hospital é difícil, né?! A gente fica aqui sem fazer nada, é 

estressante, a hora não passa e, quando vem o pessoal da música do Saracura, acho 

que o tempo passa um pouco mais rápido. A Maju fica um pouco mais empolgada; ela 

fica dançando, então ela se anima. É um momento de descontração que alegra para 

quem gosta de música. Quanto ao Saracura, eu também gosto, mas acho muito curta 

a vinda deles; é muito curto, tudo muito curto, muito rápido! É bem visita de médico. 

Acho engraçado que talvez o médico até demore um pouco mais!  

 
39 Intervenção cirúrgica para reparação de um órgão ou de uma estrutura do corpo. Fonte: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/plastia. Acesso em: 23 mar. 2017 
40 É uma das valvas do coração que separa o átrio e o ventrículo esquerdos do coração, o que permite 
que o sangue siga seu fluxo natural em uma única direção.  

https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/plastia
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A música nunca atrapalhou, mas uma vez a Eduarda estava bem irritada na 

UTI, e ela começou a gritar e começou a falar: “eu não vou te ouvir... eu não quero 

mais”. Mas foi a única vez! Acho que ela estava irritada com a situação dela, e aí eles 

saíram. Só que depois ela quis que eles voltassem, ela mesma foi atrás e chamou o 

Saracura na porta, mas eles já tinham ido embora ... uma figura! 

A Maju gosta da flauta. Ela conheceu esse instrumento aqui no hospital. 

Geralmente, o Saracura toca sempre o violão, violino ou violinha... não é violinha... 

como é que chama? Cavaquinho! É um violão bem pequenininho... Mas a Maju se 

interessou pela flauta; ela gostou bastante desse instrumento. Às vezes, pega umas 

coisas e imita! Ela pega escova de cabelo, creme, e ela toca flauta, é muito engraçado! 

E eu acho que ela aprendeu um novo instrumento, porque o violão já tem em casa, 

né?! Ela ouve bastante o irmão tocando. A flauta é uma novidade pra ela!  

Minha família gosta de música, tem bastante gente que toca. Meu filho gosta 

de violão, meu marido sempre tentou aprender, mas ele não conseguiu tocar. O Elias 

de 10 anos toca e gosta bastante. Eles brincam muito de ele tocar e da Eduarda cantar 

e dançar; o João também participa. Eles estão sempre tocando alguma coisa, nem se 

for panela! O tablet fica o tempo todo ligado, a Maju sempre ouve as musiquinhas e 

se diverte!  

Eu sou bem eclética, eu gosto de vários tipos de música, e gosto bastante de 

sertanejo. Meu marido já é mais roqueiro, uma mistura nada a ver! Totalmente oposto 

um do outro. Então é assim, em casa ouvimos um pouco de tudo. Eu gosto muito de 

música evangélica também! E como a gente, a Maju também ouve de tudo. Então, 

desde música evangélica, ela sabe, até o rock do pai dela... O que você põe ela escuta 

e música infantil, todo mundo ouve também. 
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MARIA JÚLIA41: “Papo cuiuiu, pobinha, caguejo!” 

 

Introdução 

 

Essa talvez tenha sido a conversa mais gostosa que tive durante a pesquisa. 

Um desafio, tratando-se de história oral, pois não foi possível fazer como nas demais 

transcriações, devido à idade da pequena colaboradora de apenas dois anos!  

Para conversar, após ter combinado antecipadamente com sua mãe Vanessa, e 

mediante a toda documentação necessária, fui ao leito da paciente, coloquei o avental 

e a máscara, pois ela estava no isolamento e conversei diretamente com ela durante 

poucos minutos. Eu poderia apenas ter falado com a mãe, mas a garotinha estava 

bem, esperta e vibrante, então foi uma experiência interessante.  

Eu observei muito sua forma de se comunicar, seu olhar e gestos que 

complementam a ausência da fala fluente. 

Cabe também colocar, que em todos os dias que tive contato com essa 

pequena menina foram surpreendentes sua animação, alegria e ternura. E o principal 

motivo que me levou a procurar sua família para a entrevista foi o fato de que em seu 

pequeno repertório de palavras ela já fala “Salacula”. A psicóloga que acompanhou a 

pesquisa também achou relevante ela falar o nome do grupo de música 

 Os músicos também gostam muito dela. Um dia, até chegamos a brincar que 

ela merecia o “Troféu fofura”, pois é uma garotinha iluminada! 

Durante a conversa, a Maju respondeu às perguntas sorrindo de forma 

devagar. Somente na última pergunta, que Vanessa, sua mãe, perguntou também, 

ela respondeu de forma gestual.  

Foi natural, breve e divertido. A espontaneidade infantil torna tudo mais leve. 

 

“Papo cuiuiu, pobinha, caguejo!” 

 

Luanda – Fica sentadinha, tá?! “Aqui é a Maria Júlia, dia 20 de setembro”. Mostra pra 

mim quantos anos você tem... 1...2! Ou 3? 2!  

Ela sorrindo, mostrou a idade com os dedos, primeiro mostrou o dedo indicador e 

depois o médio.  

 
41 Entrevista realizada no dia 20 de setembro de 2016. 
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L- Muito bem! Maria Júlia você gosta do Saracura?  

Ela fez com a cabeça que sim. 

L- Que música que você gosta que eles tocam? 

Maria Júlia – apo cuiuiu 

L- Como? 

MJ- papo cuiuiu 

L- Sapo cururu42, qual mais?  

Ela falou, mas eu não entendi. 

L- Qual mais? O sapo cururu, essa eu também adoro! E qual é outra que você 

começou a falar?  

Ela fez um gesto com o dedo indicador movimentando... 

L- Que faz assim.... é a da minhoca? 

MJ- É! 

L- E qual mais que você gosta? 

MJ- Pobinha! 

L- Da pombinha43! Da pombinha é boa! E qual mais que você gosta?  

MJ- Caguejo! 

L- Do caranguejo44! E tem alguma que você não gosta? ... Você gosta de todas!  

Ela sorriu quando eu perguntei se ela gostava de todas e a mãe riu também! 

L- E que instrumento que você sabe, que você gosta? Tem o violão, tem a flauta... 

Qual você gosta? Você sabe imitar?  

Que instrumento que ela gosta? Eu perguntei para a Vanessa, e ela perguntou para 

filha... 

 

42 https://www.youtube.com/watch?v=x8JirVDqvmo Acesso em: 10 set 2019 
 

43 https://www.youtube.com/watch?v=f7Nt4z8bPvI Acesso em: 10 set 2019 
 

44 https://www.youtube.com/watch?v=eCF0rH6XcbU Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=x8JirVDqvmo
https://www.youtube.com/watch?v=f7Nt4z8bPvI
https://www.youtube.com/watch?v=eCF0rH6XcbU
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Vanessa – Hein, Maju... Qual você gosta de tocar? Como que toca? Hã? Como que 

toca, como que o Saracura toca? 

MJ- Assim!  

Ela mostrou com as mãos e braços imitando o violão. 

L- Então, tá bom! Então é só isso para você, só queria saber de que música você 

gosta! Agora vou conversar com a mamãe, tá bom? 

Ela sorriu e entendeu. 

 

DRA. MARIANA45: “A música traz muita alegria...” 

 

Introdução 

 

Em uma das ocasiões em que estava no hospital com o Saracura, estávamos 

num leito da UTI e os músicos começaram a tocar a música “O Vira”46, que ficou muito 

famosa na versão de Ney Matogrosso no grupo Secos e Molhados, e atualmente 

relançada em uma versão infantil do Grupo Palavra Cantada. Quando cantávamos o 

refrão da música, uma médica - suponho eu pela roupa que usava -  entrou no leito e 

passou a cantar e dançar conosco. Foi contagiante! Nesse dia, eu decidi que 

entrevistaria alguém que trabalhasse naquele setor e entrei em contato com a Dra. 

Mariana, que foi bastante solícita com o convite.  

O encontro ocorreu no Café do hospital e tivemos uma conversa amigável 

durante quase trinta minutos. Dentre vários assuntos, aproveitei a oportunidade e 

perguntei à doutora se os pacientes ouvem as músicas quando estão em coma, 

dúvida que surgiu no decorrer da pesquisa e ela respondeu que dependia do tipo de 

sedação, mas que os pacientes deles geralmente estavam em sedação mais leve e 

portanto ouviam. Além disso, ela pontuou a importância da música na UTI, pois nesses 

momentos mais leves as pessoas se acalmam e se alegram e consequentemente 

 
45 Entrevista realizada no dia 11 de outubro de 2016. 

46 https://www.youtube.com/watch?v=vDvjecJOpa4 Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=vDvjecJOpa4
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deixam de pensar em doença, em procedimento cirúrgico, em medicamentos, mesmo 

que por pouco tempo. 

 

“A música traz muita alegria para os pacientes e até para as famílias que 

estão hospitalizadas.” 

 

Eu tenho 37 anos e tenho dois filhos. Nasci em Botucatu, no interior de São 

Paulo. Sobre minha família: eu tenho mais 4 irmãos, e cresci com meus 3 irmãos, 

éramos muito próximos, pois a diferença de idade entre mim e o meu irmão mais novo 

é de sete anos; A minha irmã foi adotada quando eu tinha 18 anos, então eu já era 

mais velha quando ela chegou... Tive uma infância bem tranquila, bem de interior, 

onde não existem tantas escolas. Então a gente brincava muito na rua, brincávamos 

no quintal, com os amigos de vizinhança. A gente fazia brincadeira de criança de 

interior mesmo: bicicleta, carrinho de rolimã, skate; brincava na rua, de “elefante 

colorido”! Assim, uma infância bem normal, “super” normal.  

Desde pequena, na minha casa, a gente tinha uma rotina de fazer roda de 

violão, então a minha tia tocava, eu aprendi a tocar; e confesso que não toco mais. 

Mas quando eu era pequena, eu passei um período junto ao violão tocando aquelas 

musiquinhas de família; música bem antiga, de roda, e a gente juntava a família toda 

para cantar essas músicas no violão. Meu avô adorava cantar, minhas tias... A gente 

fazia bastante isso, principalmente no Natal ou no aniversário do meu avô, que era 

quando acabávamos cantando mais. Quando nós viajávamos, a gente também 

cantava as musiquinhas de viagem no carro. Cheguei a fazer aula de teclado também, 

mas não vingou muito. Há pouco tempo eu acabei doando porque nunca mais toquei. 

Na verdade, eu parei de tocar depois que eu fui embora de Botucatu, pois eu comecei 

a estudar para o vestibular e ele ficou esquecido. Mas a música era muito presente na 

nossa vida, era bem divertido.  

Acabei estudando na minha cidade, mas fiz faculdade fora. Fui estudar 

Medicina em Taubaté, fiquei seis anos lá e depois fui para São Paulo fazer a 

residência em Pediatria na Santa Casa, e depois na UTI Pediátrica no Hospital das 

Clínicas aqui na USP. Acho que é basicamente isso em minha formação. 

Eu sou médica diarista na UTI pediátrica do Sabará e sempre que eu vejo que 

a criança está mais acordadinha nos atendimentos de rotina, eu já prometo que os 
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meninos da música irão tocar; e, no dia seguinte, assim que entro no quarto, os 

pacientes contam se o pessoal da música veio ou não. Então, eles ficam esperando 

esse momento que é de humanização e de interação da criança com os músicos. 

Então é muito gratificante! 

Aqui no hospital, na verdade nós não participamos diretamente da música, mas 

abrimos as portas da UTI e ficamos muito contentes quando o Grupo Saracura chega. 

Eu percebo a alegria da criançada quando eles cantam as musiquinhas, ou quando o 

pessoal do teatro aparece. Nós percebemos que a criança, que inicialmente está no 

mundinho fechado da UTI, triste, sombrio e doloroso, acaba ficando um pouquinho 

melhor. Então, para nós, sempre é uma alegria. 

Todos os pacientes podem ouvir música. Mesmo os que estão em estado um 

pouco mais grave. Vejo que os pais ficam tranquilos com as canções e considero que 

a música não é só pra criança, é para os pais, é para os profissionais... Algumas 

vezes, os músicos do Saracura saem do quarto e tocam uma música para a equipe 

que está nos postos de trabalho.  Às vezes, alguém está meio chateado e a música 

ajuda a elevar o astral de todos na UTI, que já é de uma energia meio baixa, cheia de 

tristeza. Com eles, podemos ter um momento de alegria.  

A música não atrapalha, mas já aconteceu uma intercorrência na hora em que 

eles estavam tocando e nós pedimos para eles voltarem em outro momento porque a 

criança se sentiu mal. O paciente já estava cansado e acabou piorando e, por isso, 

tivemos que pedir para os músicos saírem, para entubar ou para fazer algum 

procedimento a mais. Os músicos são tranquilos e conhecem bem da gravidade dos 

pacientes. Eles sempre perguntam antes em quais leitos podem entrar. Mas isso 

acontece, intercorrências acontecem com qualquer um, mas nada de mais grave, e 

nem que a música tenha sido a causa.  

Nós percebemos que as crianças mudam logo em seguida que recebem a visita 

do pessoal da música ou do teatro, mas depois de um tempo todos voltam ao normal... 

Realmente a rotina da UTI é sem parar, né?! Então a gente acaba voltando para o 

nosso ritmo, mas a presença deles é ótima. A música traz muita alegria para os 

pacientes e até para as famílias que estão hospitalizadas. 

Bom, para mim eu acho que ótimo, eu adoro! Dentro do possível, pedimos para 

eles cantarem, e quando eu posso, eu permaneço ouvindo a música junto com os 

pacientes. Eu adoro as musiquinhas que eles cantam, são as musiquinhas que meus 

filhos gostam também. Muitas vezes, até a letra eu sei! Então eu sou a favor da música 
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e participo o máximo que consigo. Quando eu tenho disponibilidade, entro junto com 

eles no leito, e se eles estão passando cantando, eu gosto de participar. Eu acho bem 

legal e acho muito gostoso ver a criança naquele momento mais leve. Se para mim é 

bom, então, para criança, eu imagino que seja melhor ainda. 

Todos gostam! Os técnicos de enfermagem adoram, a enfermagem também 

aprecia muito e os médicos também! Eu nunca vi ninguém reclamar, eu só vi coisas 

positivas. Eu acho que é uma iniciativa muito legal que tem que continuar, tem que 

crescer. E o grupo é muito legal, o Saracura é ótimo! Eles têm uma interação com as 

crianças que é muito bonita. 

Sobre se os pacientes sedados conseguem ouvir a música... Dos nossos 

pacientes, a maioria não está em coma. Nós não sabemos exatamente quanto eles 

ouvem e quanto entendem, mas, em geral, a sedação é leve, então eles ouvem sim. 

Eles escutam a voz dos pais, eles ouvem as músicas e, às vezes, os pais deixam o 

programa de TV que eles gostam para acalmá-los. Porém em coma, que é a sedação 

mais profunda, nós não temos certeza se eles podem ouvir ou não. Com a sedação 

que nós costumamos deixar as crianças, em geral elas ouvem. 

Das minhas preferências musicais, eu gosto tanto das músicas atuais quanto 

das músicas mais antigas, né?!... “Carinhoso”47 eu gosto bastante, porque eles 

cantam muito gostoso. Mas eu não tenho uma preferida, de música em geral eu gosto! 

Eu penso que essa iniciativa da música precisa crescer. Eu considero que quanto 

mais gente se envolver com isso, mais abriremos espaço para que outras iniciativas 

artísticas venham para UTI empenhada em trazer alegria, em trazer harmonia, e 

outras coisas positivas. Não só na UTI, mas no hospital inteiro! A nossa realidade da 

UTI é muito dura para as crianças, para a família, para a equipe. Então a música é um 

momento de alegria, um momento de calma, de não pensar na doença, de não pensar 

no próximo passo de um paciente oncológico, de não pensar na quimioterapia, na 

próxima cirurgia...  É um momento em que você só pensa na alegria, então eu acho 

que é um momento tão diferente de todo o resto do dia do paciente, que se torna muito 

especial.  

 

47 https://www.youtube.com/watch?v=7217Xga4zOw Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=7217Xga4zOw
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Eu trabalho aqui e no Hospital das Clínicas. Lá é uma UTI mista de criança com 

adultos, mais voltada para o pós-operatório, e não tem música diariamente. Mas, às 

vezes, aos domingos, uma grupo de músicos aparece para tocar, às vezes é um coral 

da igreja para cantar; também tem um senhor que toca harpa em algumas ocasiões, 

ou uma dupla de violonistas. Então é bem bonito, aos fins de semana sempre tem 

algo com música! Eles ficam na porta e tocam para a UTI toda, pois os pacientes 

permanecem em um mesmo salão. Percebemos que eles gostam muito e a gente fica 

muito feliz! 

É sempre bom falar de coisas boas e de alegrias, né?! Sempre falamos muito 

de doença, de doença, de doença. Falar de coisa leve é gostoso! 
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GAL48: “...a música vai curar um outro espaço...” 

 

Introdução 

 

Conheci Gal, psicóloga responsável pelo Serviço de Psicologia do Hospital 

Infantil Sabará, antes de iniciar efetivamente a pesquisa. Conforme já mencionado, 

antes da coleta de dados em cada hospital, é necessário ter um acompanhamento 

prévio de um profissional de saúde, geralmente um psicólogo, este que também tem 

conhecimento da pesquisa e auxilia na escolha dos entrevistados, seguido do aval da 

equipe médica, no caso dos pacientes.  

Nós nos reunimos inicialmente para ela contextualizar a dinâmica hospitalar, a 

rotina dos pacientes com relação aos Grupos de Humanização, tendo em vista que a 

prática do Saracura eu conhecia. Desde os primeiros encontros, ela foi bastante 

solícita e não quis interferir nas indicações das entrevistas, apenas apontou alguns 

pacientes que não estavam emocionalmente bem, expondo que era melhor algumas 

crianças não serem entrevistadas. A partir dessa convivência inicial, eu tive interesse 

em entrevistá-la como profissional da saúde, e ao pedir sugestões para os músicos, 

eles também a indicaram.  

Prontamente a Gal aceitou o convite, e depois de alguns desencontros, pela 

dificuldade de encaixar nossos horários, nós conseguimos conversar no café do 

hospital e permanecemos em diálogo por quase uma hora; e aprendi e ampliei minha 

visão sobre a música no hospital. Além disso, toda a disponibilidade de Gal, e a 

sinceridade em abordar as temáticas, em até mesmo pontuar críticas ao Saracura de 

forma zelosa e profissional, e ao mesmo tempo destacar as qualidades do Grupo de 

forma doce e saudável, foi consideravelmente relevante para o contexto da pesquisa. 

Para ela a música é terapêutica e crucial para os trabalhos de humanização que ela 

coordena dentro do hospital.  

 

 

 

 
48 Entrevista realizada no dia 11 de outubro de 2016. 
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“Não há chance de um veículo de ritmo, de linguagem e de emoção não 

ser terapêutico! A música vai lá tocar a alma, ela vai curar um outro 

espaço...” 

 

Humm, da minha infância? O que eu posso falar da minha infância? Bom, eu 

sou a Gal, sou aqui de São Paulo, eu tenho 47 anos. Eu tive aquela infância que as 

pessoas da minha idade têm saudade e as que não são da minha idade, acho que 

também: brincar na rua, de grupos de amigos, de rua de terra, de ter cachorro, de 

enterrar cachorro, de cemitério de cachorro, brincar com passarinho, tartaruga, 

coelho, galinha...  

Minha família toda é da zona leste, morávamos em uma casa. Os meus 

parentes são todos imigrantes da Itália e da Espanha, então eu tenho uma origem 

muito simples. Meus avós eram feirantes, eram trabalhadores de indústria de tecido. 

Na época em que eu nasci, a vida era bem mais fácil do que quando eles vieram para 

o Brasil. Eles foram plantadores de café, uma situação difícil. Depois eles vieram para 

a cidade, se estabeleceram na zona leste e quando eu nasci já estava mais tranquilo. 

Tive uma infância maravilhosa, de brincadeira, de bagunça, de meus pais estudando 

junto com a gente. Minha mãe se alfabetizou e terminou o colégio depois dos filhos, 

meu pai finalizou os estudos um pouquinho antes, ele tinha um cargo simples no 

banco do estado, enfim, uma família que cresceu junto, que brincou junto no meio da 

ditadura.  

Meu pai conta ter visto sumir pessoas, amigos nesse período! Mas eu acho que 

na classe popular naquele tempo, pelo menos dessa minha origem, o que chegou de 

compreensão da ditadura não é como se chegaria hoje numa classe média. Meus pais 

não tinham clareza do que estava acontecendo, só tinham medo, e tinham 

entendimento que precisavam trabalhar, era essa a cultura naquele momento. É 

quase que como uma vida paralela, eles tinham notícias sobre a ditadura, mas é como 

se não dissesse respeito a eles. E, apesar de toda a simplicidade, naquela época dos 

cinquenta anos em cinco, do ouro pelo Brasil, a minha mãe doou uma aliança da 

minha avó para o governo, tinha uma coisa do acreditar no país, e a minha família 

estava mais nesse desse lado da ideia, muito pouco politizado. Hoje chegam os ecos, 

o entendimento do que realmente aconteceu. 
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Bom, minha família é absolutamente católica, muito católica! A possibilidade de 

criar filhos para eles era dentro da Igreja, fazer a primeira comunhão, ser coroinha, 

estudar em colégio de freiras muito rígido. Minha avó lavava roupa para os padres, 

meu pai foi criado na Igreja, um dos meus tios quase foi padre.  

Pensando sobre a música na minha família, eu não tenho essa memória! Nem 

dos meus avós cantando, ou dos meus pais, nada.... Lembro de chegar uma primeira 

vitrola em casa, daquelas bem portáteis, miudinhas, e de muita informação passar por 

ali. Meus pais compravam os discos de banca de jornal, eram livrinhos com fábulas, 

sempre muito morais como as fábulas do La Fontaine, ou alguma coisa de educação 

sexual. Se havia algo que era difícil conversar: botava ali na vitrolinha! Mas de 

músicas, eu não tenho tantas recordações... somente meu avô! Eu tinha um avô que 

quando veio para São Paulo trabalhava como motorista de ônibus e ele tocava violão. 

Ele era autodidata e houve uma época em que ele brincava de tocar para mim, tocava 

Roberto Carlos, Noel Rosa e músicas muito antigas.  

A música, porém, não fez parte da cultura geral dos meus parentes; era uma 

família muito grande! Meu pai tinha cinco irmãos, muitos primos, muita gente, todo 

mundo muito simples, mas eu lembro que a minha madrinha exibia uma fotografia do 

seu filho, que devia ter uns 9 anos, ao lado de um piano. Era chiquérrimo! O engraçado 

é que eu não sei se ele já tocou piano na vida ou se era só a foto com o piano! Esse 

primo era mais velho do que eu, não tinha tanto contato. Eu tenho apenas na memória 

ele na foto, usando uma roupa com tecido tergal todo arrumadinho com a mão em 

cima de um piano! A fotografia tinha algum valor para a família. 

Não posso dizer que não houve nenhuma tentativa de tocar um instrumento. 

Eu tive uma incursão muito triste pelo violão, foi catastrófica e só! Eu aprendi quando 

era muito, muito pequenininha e achei dificílimo; aquilo não me dava prazer algum! Eu 

acho engraçado lembrar isso hoje, mas eu não suportava aquilo!!!! Imagine trinta e sei 

lá quantos anos atrás, eram aqueles métodos mais tradicionais. Aquele tec,tec,tec,tec 

do metrônomo que a gente tinha que seguir...era horrível! 

Sobre a minha formação: eu fiz psicologia na PUC e somente nessa época que 

me despertei para assuntos mais politizados, pois minha educação até então era 

religiosa e familiar. Quando eu entrei na PUC, em 87, o TUCA tinha acabado de pegar 

fogo, havia as marcas da ditadura e existia uma boa briga na época da abertura. 

Apesar de a ditadura ter acabado, ela ainda estava muito presente, e foi uma 

revolução! Parte da minha vida começa ali na PUC fazendo psicologia! Pensando 
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bem, na verdade, meu contato com a política começou um pouquinho antes, com os 

grupos de jovens da Igreja Católica no fim da década de setenta, que eram muito 

fortes e bastante politizados! Eu morava perto da região de São Miguel, e havia um 

bispo muito importante que congregava e organizava passeatas, e já tinha uma porção 

de discussões. Então, quando eu fui para a psicologia, meu intuito era fazer psicologia 

social, era o que eu queria. Eu dou risada hoje, mas inicialmente, eu nunca tinha 

imaginado trabalhar em consultório ou com psicanálise! Ao contrário, eu era muito 

preconceituosa, absolutamente contra, achava que isso não pertencia ao Brasil, que 

não era o que a gente precisava, que não era a realidade que eu vivia; então eu era 

contra, achava tudo horrível...  

Foi difícil estudar numa faculdade particular! Eu tentei a USP e não deu certo; 

fiquei arrasada, enfim, mas chegar à PUC me realizou. A PUC tem uma cultura muito 

bacana e hoje eu sou “puquiana” de coração, adoro!  Na faculdade, eu fiz tudo o que 

era possível na parte de instituições, de psicologia social, de psicologia de grupos, de 

análise institucional; fiz toda a minha formação, das que eu podia escolher, voltada 

para isso; e o que marca para mim no meu trabalho depois da formação da faculdade 

é que eu sempre trabalhei em instituição. Independente da minha formação de 

psicanalista, eu tenho experiências institucionais muito diversificadas, que são 

cruciais para mim, fundamentais inclusive para o trabalho que eu faço hoje! Nesse 

meio tempo de formação, o curso de psicologia foi muito difícil, foi um curso que me 

levou a fazer análise. Eu fui escolher um psicólogo por puro sofrimento! Na época, tive 

a indicação de um analista, e fazer psicanálise sendo psicóloga foi difícil; com o tempo 

a visão fica atravessada pela psicanálise! Eu até tentei estudar psicodrama que estava 

mais dentro dos meus projetos sociais, mas eu fiz dois anos de formação do Sedes e 

desisti.  

Quanto a ter algo artístico na minha formação, na faculdade havia uma 

disciplina eletiva, mas isso é um tanto da faculdade e um tanto das minhas escolhas 

pessoais. Na PUC, havia uma disciplina eletiva, na qual lecionava uma psicóloga, que 

tinha como conteúdo o estudo do desenho com o lado direito do cérebro, e uma das 

técnicas que essa professora figura usava chama “Tumetinhas”; frase da música 

Ciranda Cirandinha: “O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou”. Nessa técnica, 

a gente via que se aprende a desenhar em partes: para desenhar um quadrado eu 

começo por um único risco, depois outro e assim por diante.... Pelo “Tumetinhas”, 

havia uma fragmentação e a fragmentação depois se tornava uma história. E 
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supreendentemente eu amava o que eu desenhava, eu achava lindo, e eu nunca tinha 

feito absolutamente nada disso. Eu acho que essa foi uma experiência muito legal e 

depois dela essa visão me chamou muito a atenção para as outras pequenas coisas. 

Então, junto com a psicologia, eu fiz francês na USP, depois uma matéria de cultura 

chinesa, estudei literatura, poesia, semiótica, busquei estudar outras coisas que foram 

ampliando esse universo.  

Quando me formei, inicialmente eu não quis fazer mestrado, doutorado ou a 

formação em psicanálise. Eu resolvi trabalhar! Eu trabalhei na FEBEM, na escola de 

crianças surdas, na Secretaria do Trabalho com colocação profissional de deficientes, 

trabalhei com crianças psicóticas e outras coisas, até que, dez anos depois, eu fui 

fazer uma formação em psicanálise, mestrado e doutorado! Decidi formalizar essas 

duas coisas que sempre correram em paralelo, elas foram convergir muito depois... E 

o meu mestrado foi “super” psicanalítico: regressão na gravidez. E o doutorado foi 

sobre as marcas corporais e a função psíquica da tatuagem, ambas pesquisas ligadas 

ao corpo. Existe uma função psíquica da tatuagem, assim como uma transformação 

psíquica na época da gravidez. Não só da gravidez, mas impressionantemente é um 

processo que acontece também com pessoas que adotam crianças, é muito 

interessante!  Depois dessas duas trajetórias, tanto a institucional quanto a em 

psicanálise, vista por esse lado do corpo e das funções psíquicas, do sintoma e dos 

acometimentos corporais, é que eu vim parar aqui no Sabará, mesmo sem nunca ter 

trabalhado em um hospital.   

Atualmente também tenho consultório, mas eu levei uns cinco anos para abrir, 

não foi imediatamente. Algo relevante de uma das minhas experiências com caráter 

terapêutico que envolve música é com uma das minhas pacientes. Eu trabalho 

bastante com autismo no consultório, e há uma criança com quem eu preciso falar 

cantando! É uma menininha que atendo há três anos - hoje ela tem seis. Às vezes, eu 

falo e ela não ouve, mas se eu canto ela fala: - “Muito lindo Gal, parabéns!”. Eu 

acredito que o ritmo ajuda a chegar alguma mensagem com crianças muito 

desorganizadas. O ritmo é crucial e com essa menininha especial, existem épocas em 

que só cantando. Atualmente eu estou ouvindo no carro as músicas do “Frozen” e 

“Enrolados”, e como eu não as conhecia, o pai da menina gravou as músicas para 

mim, porque é o que ela canta. Eu nunca tinha parado para prestar atenção na letra 

em português de um desenho Disney.  Há uma música que ela andou cantando 
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semana passada que fala sobre “o nevoeiro se afastou”49, e se você ouvir a música 

metaforicamente ela me contou o quão melhor ela estava depois de um mês terrível. 

Já com a música dos “Enrolados”, eu fico ouvindo para poder cantar para ela a mesma 

melodia e ritmo da canção, mas usando outra letra, na qual eu conto a história dela 

para ela, entende?  

No Sabará, fui fisgada pelo trabalho! Eu gosto muito, é um lugar diferente! É 

muito especial trabalhar num hospital! Dentro da minha área, a gente estuda uma 

porção de conteúdos: como a resistência ao tratamento ou o quanto o paciente está 

num momento de abertura no qual ele pode ter transformações no seu psiquismo...Até 

uma intervenção muito breve existe uma chance muito boa de transformação, pois os 

laços estão mais fluidos por causa da crise que o adoecimento provoca, mesmo em 

uma intervenção só! As coisas estão muito propícias para serem reorganizadas. 

Imagine pegar um vaso e ele está duro, ao botar o dedo não irá fazer marca alguma, 

mas se você pegar a argila mole aquele dedo deixa uma marca. Não é uma enorme 

transformação, não é uma revolução, mas é uma marca, a partir da qual você pode 

trilhar uma nova construção, independente da gravidade do caso; depende de como 

a pessoa vive sua experiência. Não é a gravidade médica que é importante para o 

psicólogo, não importa se é uma gripe, entende?  Às vezes, vir para um hospital tem 

reflexos e ecos que possibilitam que a gente possa trabalhar de outra maneira. 

No Sabará, eu fui a primeira psicóloga, e atualmente eu coordeno a psicologia. 

Então, eu montei todo o serviço de psicologia, e na equipe temos a Andréia e a Julia, 

e a nossa função é trabalhar com as crianças que estão internadas, seja na unidade 

de internação que são os andares ou nas UTIs. Nós não atendemos as crianças do 

pronto socorro e nem as que permanecem apenas para as cirurgias. Trabalhamos 

com os pacientes internados de todas as patologias, todas as idades, sob a demanda 

dos médicos.  Nós não atendemos todos os casos de crianças, o hospital tem muitos 

pacientes! E nem precisa! Existem coisas que a pessoa consegue se organizar 

tranquilamente. 

 

49 https://www.youtube.com/watch?v=WXinKAWYmHw Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=WXinKAWYmHw
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Para os atendimentos temos indicações médicas e fazemos a Busca Ativa na 

visita multidisciplinar, estando a “farejar” algum caso que poderia ser necessária uma 

intervenção psicológica. Além disso, temos que considerar o que chamamos de risco 

psicológico, que são feitos através de critérios avaliativos compostos juntamente com 

a história do adoecimento.  É óbvio que adoecimentos muito graves, que predispõem 

a tratamentos invasivos, muito longos, ou crônicos, ou mesmo o risco de morte, têm 

um potencial desorganizador maior! É necessário cruzar essa linha do adoecimento 

com a estrutura da família, às vezes, doenças graves em famílias bem organizadas, 

a gente não precisa fazer grande coisa, depende de cada caso. Não existe trabalhar 

com crianças sem trabalhar com a família, então os familiares próximos também são 

ouvidos. Na verdade, é um corpo só, mexeu de um lado responde do outro!  

O Saracura veio antes de mim, e o trabalho dos músicos é bastante 

consistente, pois ele tem a mesma cara há bastante tempo. Mas vou contar uma coisa 

que eu brinco com Doutor José Luiz Setúbal: quando decidiram que o hospital deveria 

ter uma psicóloga e se organizaram para a contratação, eles não achavam que tinham 

demanda para psicologia, então a psicóloga veio somar na equipe de humanização. 

Eu acho engraçado porque foi assim: primeiro vieram os voluntários, depois os 

músicos, os contadores de história, os atores, os personagens, os cachorros e eu! E 

quando ele fez esse hall da humanização, eu não entendia onde eu cabia nesse 

pedaço dessa história! Eu brinco com ele até hoje, refletindo sobre qual a ideia de 

humanização que inicialmente foi composta e pensada dessa maneira!? E eu acho 

que tinha uma ideia de humanização de entretenimento, de brincar com a criança e 

deixar o ambiente leve, de sorrir, de esquecer, né?! “Vamos levar alegrias num 

momento de muita dor!!”. Eu tenho a impressão, e eu não vou ser humilde, que no 

momento em que juntou minha experiência na psicologia com essa proposta de 

humanização, houve uma modificação que é a seguinte: eu acredito que os grupos de 

humanização, todos esses que eu elenquei, não tinham ideia de quão terapêuticos 

eles são! Para mim, a psicologia é absolutamente terapêutica, não tenho dúvida 

nenhuma que nós entramos, mesmo que brevemente, num lugar terapêutico. E os 

grupos de humanização todos também são terapêuticos, só que eles não sabiam 

disso! Então participar desse grupo fez uma transformação. Tanto que, quando 

comecei a trabalhar aqui, eu tive que criar os documentos da psicologia, colocar o que 

era preciso avaliar, organizar um tipo de prontuário, enfim, e a partir deles indicamos 

os grupos de humanização como parte da terapêutica que eu como psicóloga acho 
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que aquela criança precisa. Eu não estou entretendo a criança! Eu nunca pensei 

dessa maneira, entende? Eu não estou ocupando o tempo livre dela, nem fazendo ela 

mudar de canal um pouquinho. Não! Eu considero que existe uma função muito clara 

de todos esses grupos, e a do Saracura para mim é crucial!  

Na época do mestrado, eu trabalhei bastante com bebês quando pesquisei a 

história da gravidez, e participava de um grupo de atendimento de mães ouvintes e 

bebês surdos. Eu trabalhei muito com surdos, e para eles a história do ritmo é 

essencial! Pensar como chega a música nos bebês, como chega o ritmo, como chega 

o som, o que significa isso nesse corpo? Então, passei a estudar um psicólogo 

chamado Victor Guerra que eu gosto muito, ele é um psicanalista uruguaio que deu 

um curso no Brasil sobre ritmo, e para o Victor Guerra, o ritmo é um dos precursores 

do ego. Desde então, eu estou convencida que existem alguns precursores do ego.  

Existe uma base sensorial do ego das imagens, das captações, dos sons, dos tatos... 

Porque o “eu” não existe desde que o bebê nasce, o “eu” é uma estrutura que se 

forma, e sem essa formação ocorrem patologias graves como um autismo ou uma 

psicose infantil, que na verdade saíram do DSM, mas na minha opinião ainda estão 

aí no mundo.  

Então o ritmo, para o Victor Guerra, é essa estrutura contínua, ela não tem uma 

quebra. Tem toda uma teoria de Winnicott que explica que o precursor do ego é o self 

e o self é uma potência, uma potência do ser, vou entrar numa coisa mais abstrata... 

Enfim, o self é uma potência do ser que precisa ser construída para se formar ego. E 

isso num estágio bem inicial, desde os primeiros meses de vida.  Depois de o bebê 

nascer, as imagens do mundo, das sensorialidades, de todos os sentidos e 

significados precisam manter um fio de continuidade, quer dizer, não pode haver 

quebra entre essa sensação de ser alguém. Isso para Victor Guerra seria o ritmo, 

dessa coisa rítmica que vai e volta... isso dá uma base chamada de envelope sonoro 

do corpo, que é um dos precursores do ego. Então quando eu indico o Saracura, é 

porque penso isso, entende? Eu indico a música para as crianças que estão 

intubadas, para as crianças bem pequenas, para as crianças mais desorganizadas. 

Sobre o ritmo musical eu não entendo e não saberia explicar dentro da linguagem 

musical, mas vejo que a música tem essa marcação de certa continuidade, que vai e 

que volta... as músicas tem uma estrutura. A música traz isso numa sensação de que 

a gente pode ser inteiro, igual e diferente. Ela tem uma estrutura que se mantém igual, 

e muitas outras coisas se modificam depois. Não sei se são harmonias, letras.... 
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Enfim, o que interessa é o “eu” em uma estrutura razoavelmente “fixa”. Vou por muitas 

aspas na palavra “fixa”. É uma “estrutura” altamente flexível, na qual você se 

reconhece você quando é um bebê, depois uma criança, depois uma mulher e por 

último uma idosa. Nem todo mundo consegue fazer essa façanha com as 

transformações da vida. O ego bem estruturado é um ego que te dá, apesar da 

diferença, uma igualdade. A música tem essa estrutura, entende? Indicar o Saracura 

para mim é indicar isso.  

No que diz respeito ao trabalho do Saracura, eu já fiz a sugestão de ter músicas 

fora do repertório tradicional infantil, em alguns casos mais específicos, pensando no 

paciente de forma mais singular. Aquela criança tem um repertório e uma estrutura 

que talvez precise ser curada, então com alguns pacientes, eu acho que deveriam 

buscar outras canções e trabalhar músicas daquele universo particular. Por exemplo, 

tivemos um caso muito emblemático de uma criança que faleceu. Ela não comia e 

tinha um ano e oito meses.  Caso realmente grave! A menina não queria comer, ela 

parecia aquelas imagens de criança da Etiópia e a relação dela com a mãe era muito 

simbiótica, muito grudada, e não tinha espaço, a mãe não queria ninguém dentro do 

quarto e a criança também não! A criança não falava, ela não andava de tão 

emagrecida e desnutrida. E quando entrava qualquer pessoa diferente no leito ela 

gemia, porque nem chorar conseguia. Ela mandava qualquer pessoa embora e fazia 

gesto de não com o dedinho. Nem músico, nem psicólogo, nem brinquedo, ninguém! 

E ela não podia chorar, pois tinha pouquíssima energia e não podia sei desgastar 

chorando. Então, se ela mandava embora a gente saía, né, como a gente sempre sai 

... enfim, aquele caso era muito grave! Mas nós conseguimos alguns avanços. Foi 

uma construção que partiu da psicologia e depois toda a equipe assimilou. 

Percebemos que essa criança só dormia enrolando os cabelos da mãe, ela tinha que 

se agachar e ficar bem perto da menina para ela ficar pegando nos cabelos, e a mãe 

ficava toda torta para atender à filha. A menina melhorou e voltou para casa, porém 

retornou depois para ser internada, e ela estava acompanhada da avó porque a mãe 

estava no cabeleireiro arrumando os cabelos... A criança estava mais carequinha, ela 

tinha aqueles cabelos de criança desnutrida que são aqueles fiozinhos...enfim. Na 

época, havia alguns contadores de história aqui e nós começamos com essa história 

dos fios. Fios, cabelos para falar, cantar, e levar para o quarto tudo o que tiver a ver 

com fio: música, história, trabalhos manuais, e foi uma porta de entrada, abriu uma 

brecha, a menininha começou a deixar! No começo, ela permitia ouvir três minutos de 
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música, depois ela deixava cinco... lá era assim, enquanto ela deixava, as equipes 

permaneciam! Porque precisávamos de alguém entrar, a simbiose era muito muito 

grave. E quando ela faleceu, ela estava deixando todo mundo entrar com a história 

dos fios. Ela deixou o pessoal da contação de histórias construir uma mandala de fios, 

levávamos fios para dentro do quarto, as músicas eram ligadas aos fios, enfim. E ela 

começou a querer comer, mas o organismo... Não deu conta, não deu. Mas entende, 

é esse sob medida. Esse é um caso da exceção da exceção que em alguma medida 

a gente precisa pensar melhor com relação ao repertório. Existem coisas que somente 

nós conseguimos captar, e isso pode influenciar nas músicas. Às vezes, a criança e 

a família estão desorganizadas psicologicamente e emocionalmente e não 

conseguem pedir nada, a gente precisa descobrir. É essa a adaptação fina ao que 

acontece no quarto, que se você já chega com todas as músicas prontas é perdido. 

Você perde de achar um ritmo próprio ali, ou uma mensagem, um som, uma voz, um 

elemento que você pudesse levar... É como um anzol, como se você pudesse fisgar 

a criança.  

Nós temos as reuniões de humanização que ocorrem uma vez por mês, e a 

Nádia, uma das fundadoras do Grupo Saracura, as frequenta, mas não têm esse 

objetivo, pois há muitas coisas que se passam em um mês num hospital. Nessa 

ocasião, discutimos se o caso for muito especial, e para comentar sobre os casos, a 

gente tem um grupo de whatsapp, no qual damos essas dicas sobre o que funcionou 

melhor com relação às músicas, histórias, os gostos da criança. Mas ainda considero 

que deveria ter umas discussões mais amplas... enfim, eu sei que não é um caminho 

tão simples, mas eu acho que dá. 

Geralmente eu vejo o Saracura quando eu estou nos quartos ou nas estações 

de trabalho quando estamos com os outros profissionais. Às vezes, eles chegam e 

tocam para a equipe, mas ali eu imagino que fica todo mundo mais tímido, né? A gente 

adora, embora as pessoas fiquem tímidas! No quarto é mais light, é mais gostoso! Eu 

gosto da música em si, eu não lembraria de nenhuma específica. Eu gosto de vê-los 

em ação nos quartos, eu acho especial! Eu não saberia relatar o que muda quando 

eles estão tocando nos leitos, pois quando eu estou junto a minha visão é direcionada 

para muitos ângulos, afinal eu estou como psicóloga no quarto. Então estou ligada na 

mãe, no pai, na avó, na tia, na criança. Eu permaneço prestando atenção como a 

criança está ouvindo a música, mas não tenho uma dimensão sobre essa interação. 

E eu não estou avaliando se a música fez efeito ou não; e também não é para avaliar 
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trabalho do Saracura, não dá para saber ou fazer uma comparação, medir... por 

acreditar na importância do ritmo de acordo com as perspectivas do Victor Guerra, eu 

acredito que a música funcione no hospital, não tenho dúvida nenhuma! É muito 

complicado medir isso, mas eu não tenho dúvida de que a música é terapêutica, 

sempre! Enfatizo que não há chance de um veículo de ritmo, de linguagem e de 

emoção não ser terapêutico! A música vai lá tocar a alma, ela vai curar um outro 

espaço...  

Eu tenho uma recordação interessante de quando vim para o Sabará: eu liguei 

para uma prima que teve um gêmeos, que ficou em torno de 6 ou 7 meses num 

hospital; e eu perguntei para ela como foi a sua experiência de viver em um hospital, 

como um psicólogo poderia ter ajudado e o que ela mudaria nesse ambiente. Ela 

respondeu que havia uma coisa que dava um alento muito grande. Na UTI, onde seus 

filhos ficaram, tinha um quadro de fotografias que mostrava as crianças que tinham 

saído dali. As fotos eram sempre de alguém agradecendo porque as crianças estavam 

bem. Aquilo para ela era um bálsamo! Para ela, era especial olhar aquelas fotografias 

e achar que algum dia os filhos dela poderiam estar naquele quadro. Na minha 

sensação, a música faz isso, entende? Ela puxa alguma coisa do que está 

acontecendo internamente e leva para fora; ela puxa uma emoção para fora, ela 

remete algo... Uma música lembra uma outra música, que lembra outra palavra, que 

lembra uma imagem, que lembra um som, que lembra um cheiro ... Ela manda para a 

vida! Ela resgata, ela fisga! E como você vai medir isso, né?! Não sei como, mas eu 

tenho essa convicção que a música faz isso em algum nível. Para mim é uma 

convicção que a música proporciona isso. 

E se alguém não gostou do Saracura? Eu nunca vi! Ah, mas sempre tem quem 

não goste de alguma coisa! Mas não! Não imagino, não consigo imaginar nenhuma 

situação. Como já contei, eu acredito que eles possam ter, em alguns casos, uma 

participação mais fina e não repetitiva. Eu sofro um pouco de imaginar as crianças 

que ficam em longa permanência e se eles só ficam tocando as mesmas músicas 

tradicionais infantis. Ou de se, com as crianças maiores, eles podiam ter um alcance 

maior. Que música que eles vão tocar das tradicionais que uma criança de oito anos 

queira ouvir? Eles não querem mais, eles querem outras coisas. Eu acho a escolha 

importante e válida, mas ela tem um alcance pequeno. Sei lá, de repente pega uma 

música mais atual e troca a letra! Bagunça com essas músicas de rádio que eles 

gostam de uma maneira inteligente! Mas deixo claro que eu não gosto daquele 
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politicamente correto em letras de canções tradicionais, eu já alertei eles. Por exemplo 

“não atire o pau no gato” ...  Tem a música da galinha pintadinha que fala: “O Doutor 

era o peru, a enfermeira era um urubu”50 e eles trocaram urubu por “sabiá azul”. Não, 

tem que ser um urubu! A criança está hospitalizada, já não pode falar, não pode xingar, 

não pode morder o cara que vai lá e pica ela! Não pode nem chamar de urubu 

brincando? Nem na música?  Pelo amor de deus, é o espaço da fantasia! Lá pode! 

Pode matar a bruxa, né! Pode ficar com raiva do malvado, na brincadeira, na fantasia, 

na música pode! Não mude letra de música nessa ocasião, ainda mais na música 

infantil!  É por onde saem algumas expressões que não têm outra via de sair. Todas 

as outras vias de escape do que ela está sentindo estão barradas. Você vai barrar 

essa? Não no hospital! Talvez essa seja minha crítica ao grupo.  Eu entendo que eles 

cantam assim porque as enfermeiras gostam, mas a gente precisa ensinar os 

funcionários e não mudar a música!  O lobo é malvado, tem que atirar o pau no gato, 

a enfermeira é o urubu... é a fantasia! 

  Eu amo brincar de arminha e não existe arminha para comprar! Tem que ter 

arma para brincar de morrer, brincar de matar... brincar pode! Brincar pode! Sentir 

pode! Pode ter raiva, mas não pode bater depois que você tem raiva! Não pode 

morder, você não vai matar a pessoa da calçada, mas ter raiva, por favor! Pode! 

Enfim... os contos tradicionais são muito violentos, e eles são necessariamente 

violentos, só as versões Disney são pasteurizadas. Por exemplo, no conto tradicional 

a bruxa da Branca de Neve é colocada em dois sapatos de ferro com brasa fervendo 

e ela dança até morrer!! São fins horríveis, porque o mal tem que ser castigado, a 

criança tem que saber que o bem vence o mal, a gente tem que ter isso no coração, 

se não como é que você sai na rua? Tem um livro que se chama psicanálise dos 

contos de fadas que é maravilhoso, do autor Bruno Bettelheim, ele te dá um pouco a 

noção do que é que essas histórias estão trabalhando com essas crianças. Ou mesmo 

as canções de ninar, que se você reparar na letra elas são assustadoras. Segundo 

Winnicott, que é esse psicanalista que eu comentei antes, uma puérpera é uma louca! 

E que a única diferença do louco que está lá trancafiado, é que a loucura dela vai 

passar. O psiquismo está completamente desorganizado, as emoções estão em 

 

50 https://www.youtube.com/watch?v=XbMFxczSpow Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=XbMFxczSpow
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estado bruto. Uma mãe tem que cantar “boi da cara preta” porque não tem só amor 

pelo filho. Isso é uma coisa de revista Claudia, “família Doriana”!  Uma mãe que está 

conectada com os seus sentimentos entende, não estou falando que faria, mas 

entende o que é jogar um filho pela janela. Porque existe um momento de exaustão, 

de cansaço, a vida está de perna para o ar e o seu corpo está de perna para o ar e 

ela percebe que ter um bebê não é bom o tempo inteiro. Mas depois fica tudo bem, 

depois o que é bom prevalece! É assim que funciona. E as músicas infantis nos dizem 

isso, todas! As músicas de ninar só têm bicho papão! Por que a gente cantaria bicho 

papão para um bebezico? Porque ela dá imagem para algo que o bebê está vivendo. 

Dá imagem, dá contorno, dá história, dá lugar social para uma coisa que os dois estão 

vivendo.  

Eu fico feliz em participar e ajudar a pesquisa. Tomara que seu trabalho 

frutifique, que a humanização seja vista de uma perspectiva profissional e séria. O 

que a gente tenta construir aqui no Sabará é muito sério e eu acho já muito bom. Nós 

não conseguimos amarrar todos os casos como gostaríamos, mas conseguimos 

entrar na humanização e ecoar essa potência terapêutica dos grupos.  Acho crucial, 

importante e tira a gente de um espaço de brincadeirinha e entra por um universo do 

terapêutico para valer!  
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FERNANDO51: “A gente está conversando com a parte saudável 

das pessoas!” 

 

Introdução 

 

Os músicos foram os últimos a participarem da pesquisa, fechando o ciclo de 

colaboradores entrevistados. Crianças, mães, e profissionais da saúde contaram suas 

histórias e, nessa circunstância, nada melhor do que conhecer um pouco sobre quem 

faz a música no hospital.  

Sempre houve o interesse de conversar com mais profundidade com um dos 

fundadores do grupo e eu estava em pleno contato com o Fernando devido ao fato de 

acompanha-lo no Hospital Infantil Sabará na última fase de coleta de dados da 

pesquisa. Após quase dois meses participando das interações musicais junto a ele, a 

entrevista acabou fluindo mais, pois estávamos em diálogo desde minhas últimas 

visitas naquele hospital. Nós combinamos de nos encontramos em uma lanchonete 

próxima à casa dele em um feriado. Era de manhã e ele estava com roupas 

confortáveis, relaxado após fazer exercícios físicos. Nós tomamos café, suco, pão de 

queijo, enquanto conversávamos por quase uma hora e meia. 

O Fernando, dentre os artistas que tenho pesquisado, é um legítimo músico de 

hospital, com uma experiência de mais de dez anos tocando em ambientes de saúde. 

Pode-se considerar um tempo longo de prática artística pouco realizada nos hospitais 

brasileiros.  Em nosso diálogo, ele contou os aspectos positivos e os dissabores da 

sua profissão, demonstrando ser uma pessoa totalmente engajada com suas 

responsabilidades musicais de forma sensível e humana. E a entrevista de forma geral 

foi muito bem humorada. Rimos muito das situações hospitalares, e o Fernando trouxe 

muita leveza e espontaneidade ao contar os fatos marcantes, suas ideias, 

perspectivas... 

 Junto da história do violonista está presente a trajetória do Saracura, sobre a 

qual tive conhecimento desde os primeiros passos do grupo, desde os cachês iniciais 

quase informais, até sua atuação nos dias de hoje, que é ampla e solidificada. Para 

ele a música dialoga diretamente com o ser humano, sendo significativa e 

 
51 Entrevista realizada no dia 12 de outubro de 2016. 
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transformadora e deve ser levada para todos os lugares, inclusive o ambiente 

hospitalar. 

 

“A gente está conversando com a parte saudável das pessoas!” 

 

 Bom, eu nasci em São Paulo, morei inicialmente numa casa no Brooklyn, com 

quintal, cachorro, tartaruga...  Em seguida fui morar em apartamento, com uns cinco 

anos de idade, e fiquei lá até juntar com a minha atual esposa. Hoje estou contente, 

pois voltei a morar em uma casinha. Eu tenho um filho de um ano, o Theo! Estou com 

a minha esposa há mais de dez anos. Nós começamos a namorar quando eu tinha 20 

anos e hoje eu estou com 30. Tenho um irmão que estuda na UNIFESP, ele faz 

medicina e está no penúltimo ano.  

Desde criança, eu me recordo de escutar bastante música em casa. Minha mãe 

tinha um aparelho que tinha CD, rádio e LP, foi na fase de transição entre os discos e 

CDs. Então eu lembro que ela colocava quase sempre músicas para escutar, ela curtia 

muito Marisa Monte... Então eu tenho essas lembranças musicais. 

Quando eu era pequeno, fui estudar musicalização na escola da Teca52. Desde 

menino, eu queria tocar violão. Na casa dos meus avós tinha um violãozinho que era 

da minha mãe quando criança. É um Di Giorgio da década de 60, um modelo 

Signorina, aquele menorzinho e tal. A gente pegou aquele violão que estava todo 

arrebentado, com corda de aço, e mandamos consertar, colocamos corda de náilon e 

começamos a estudar música, eu e minha mãe. Então, eu comecei a estudar música 

de verdade por ter esse instrumento.  

Quando cresci um pouco, eu queria estudar violão lá na escola da Teca, mas 

como não tinha vaga eu fiz piano. Eu era criança, não tinha piano, nem teclado em 

casa, na verdade eu tinha apenas um tecladinho! Então eu estudava piano na aula e 

quando eu chegava em casa eu tocava naquele tecladinho, quase de brinquedo. 

Recentemente, encontrei minha professora de piano, ela me falou que eu ia com os 

dedos juntinhos, exatamente do jeito que eu estudava em casa!  

Depois eu fui estudar violão com um professor particular. Primeiro, eu fazia aula 

e depois minha mãe, era bacana! A minha mãe toca um pouco, ela sabe umas três ou 

 
52 Escola de musicalização infantil de Teca Alencar Britto, educadora musical, professora doutora na 
do Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo – USP. 
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quatro músicas que ela tocava sempre. E após alguns bons anos, quando estava no 

colegial, eu entrei na ULM. 

Estudei o curso de violão popular e foi lá que tive um contato mais profundo 

com o instrumento. Porque professor particular é aquela coisa mais simples: tocar 

levadinha e tal. Somente depois eu comecei a ler partitura, estudar de forma mais 

técnica, entender harmonia... Então, quando terminei colegial, fiz um ano de cursinho, 

ainda estudando na ULM, passei no vestibular e fui morar em Rio Claro. Resolvi fazer 

faculdade de ecologia! Eu dou muita risada de pensar nisso:  

“- O que eu vou fazer da vida, depois de tanto tempo estudando música?  

- Ah, vou ser ecólogo!!!” 

Fiquei um ano morando em república e não me adaptei muito, me arrependi... 

Foi então que voltei para a música, fiz a prova da ULM novamente e finalizei o curso, 

e no finalzinho de ULM comecei a pensar na faculdade, daí entrei na USP. O 

interessante é que eu fui reencontrar a Teca, que foi minha primeira professora de 

musicalização por lá, pois quando entrei na licenciatura e ela também tinha acabado 

de começar a lecionar na USP. Foi muito legal reencontrá-la. 

A ULM é curso livre, mas tem o valor de conservatório. E estudei também numa 

escola que eu gosto muito, tenho muito carinho que é a Espaço Musical, que é do 

Ricardo Breim. Essa escola de música foi muito interessante para minha formação, 

porque eu sempre tive uma queda pela área de educação, tanto que eu fiz licenciatura! 

Eu gostava de lá porque os professores tinham outro jeito de ensinar música sabe? 

Tinha algo com mais movimento, mais musical, então eu complementava os estudos 

da ULM nesse lugar. Mas o que eu mais curtia eram as aulas de harmonia e percepção 

com o Ricardo Breim, que é o próprio diretor da escola, era fenomenal, excelente! Ele 

é um baita pesquisador fora da academia, tem um ouvido impressionante e ensina de 

forma diferenciada. Os professores de lá acreditam que a música é para todos! Essa 

coisa que música faz parte da nossa vida e que todo mundo tem direito de entrar em 

contato com ela! Não é aquela coisa chata, truncada, tradicional. 

Então quando eu estava na ULM - eu não tinha me formado no ensino médio 

ainda -, comecei a tocar no hospital e foi muito curioso o modo que isso entrou na 

minha vida. Eu estudei no “Gracinha”, uma escola que se chama Nossa Senhora das 

Graças, que tem esse apelido. No colégio, nós éramos uma turma de amigos: o 

Joãozinho, o Neco, o Tobias, o Douglas, o Augusto, que eram da série do meu irmão, 
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dois anos mais velho que eu; já a Nádia53, que é irmã do Douglas, era da minha sala. 

Enfim, nós vivíamos juntos! Atualmente, o Douglas, o Augusto, a Nádia trabalham no 

Saracura, mas nos conhecemos desde a primeira série! É muito engraçado lembrar 

disso! 

Tudo começou porque o Neco era filho de alguém importante do Sabará54, e 

eles estavam em busca de implementar algum tipo de entretenimento no pronto 

socorro do hospital, e então chamaram os mágicos, o Neco e o Joãozinho para 

oferecer música, porque os caras tocavam um pouco...  Os mágicos eram 

profissionais, mas os músicos eram dois moleques que estavam no colegial! Sabe?! 

O Neco tinha um dread enorme, o Joãozinho também, os dois eram moleques estilo 

malucão! Eles foram tocar por um preço irrisório provavelmente, né?! O mágico 

profissional devia cobrar caro para a apresentação, já eles deviam cobrar uma 

mixaria... De qualquer forma, eles foram contratados para tocar no pronto socorro no 

final de semana. 

Os meninos nunca foram voluntários, mas inicialmente eles foram contratados 

de um jeito torto, pois eles não tinham empresa, CNPJ, não eram profissionais. Então 

eles deviam ganhar um “cachezinho” no final do mês. E como era em finais de 

semana, os moleques também iam para a balada, viajar…! E nisso, eles chamavam 

a gente para substituí-los de vez em quando. Primeiro, o Douglas e a Nádia e com o 

tempo chamaram eu o Augusto e a Luciana, depois chamaram o Fábio, a Pat.... Por 

fim, cada final de semana ia uma dupla diferente. 

A Luciana fez parte do Saracura no começo. A gente ia de trio, pois a Luciana 

cantava e a gente não, e nós dividíamos o mesmo cachê em três pessoas. A gente 

não era ligado em ganhar dinheiro, aquilo era mais um trocadinho que a gente 

ganhava para tomar uma cervejinha de final de semana. Era um trabalho que a gente 

já gostava e que já fazíamos com paixão, obviamente. Eu lembro que chegava no final 

do mês, o Neco recebia e pagava a gente em dinheiro: “56 reais para você, 45 para 

você” e a gente dividia! É muito engraçado recordar isso, pois era super informal!  

Com o passar do tempo, o Neco e o Joãzinho tocavam cada vez menos e nós 

passamos a tocar mais. Então a gente passou a se reunir para tentarmos nos 

organizar. E nisso, o Neco e o Joãozinho acabaram deixando o trampo para a gente. 

Eles não estavam mais a fim ... E quando o nosso contato começou a ser direto com 

 
53 A Nádia e o Douglas também são fundadores do Grupo Saracura. 
54 Hospital Infantil Sabará. 
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o hospital, nós vimos que não tinha nada formalizado, nenhum tipo de vínculo. E a 

pessoa que pagava os músicos foi mandada embora e mudou tudo... O novo 

funcionário não encontrava nosso cachê em nenhuma planilha! E então tivemos que 

formalizar nosso trabalho e começamos a correr atrás de abrir uma empresa. E nós 

passamos a nos encontrar cada vez mais em busca de sistematizar o grupo em todos 

os sentidos.  

Mas as reuniões iniciais eram muito difíceis, éramos muito novos e eram 

pessoas muito diferentes e havia relações complicadas. Então a Luciana cansou e 

acabou saindo. Mas foi ela quem criou nossa logomarca, ela foi importante para o 

Saracura em vários aspectos. A gente fazia muitas reuniões na casa dela, o pai dela 

nos ajudou bastante. O nosso primeiro projeto “Canta para sarar” teve assessoria de 

uma advogada que nos ajudou por conta de estar devendo favores para o pai da 

Luciana...  

Acho que a gente começou a escrever para leis de incentivo em 2010 e o 

projeto foi aprovado em 2012! Nós ficamos mais de um ano inteiro escrevendo! A 

gente não sabia nada, então essa advogada que tinha um baita escritório, nos ensinou 

a escrever o projeto! Na época, as funções do Grupo Saracura ainda não eram 

setorizadas, todo mundo fazia tudo.  

Naquele tempo não tinha tanta gente, a gente não tinha nada, nem 

funcionários, nem escritório, só tinha o Sabará: o hospital que tocávamos no final de 

semana! Então, desde que começamos a escrever o projeto, eu era o mais 

interessado em assumir essa responsabilidade. Mas, inicialmente, uma pessoa 

escrevia a justificativa, o outra os objetivos... Mas obviamente nem todo mundo tinha 

saco para escrever. Eu me empolguei e desde então eu tomei essa frente. Aprendi 

muito com a advogada que estava presente em algumas reuniões. E uma das coisas 

que definimos ao escrever o projeto era que gostaríamos de levar o trabalho para 

outros lugares, então pensamos muito sobre as formas de captação financeira, 

principalmente a Lei Rouanet. 

E durante esse tempo nós continuamos a tocar no Hospital Sabará com aquele 

cachezinho simbólico. Nunca paramos! O que aconteceu foi que mudou a frequência: 

passamos de uma vez por semana para três vezes, algo que para nós foi fantástico. 

Atualmente, nós tocamos todos os dias no Sabará, mas até a gente chegar nesse 

nível demorou um pouco.  Não havia um comitê de humanização organizado no 

Sabará como tem hoje, não tinha nada! A música chegou primeiro no Sabará e 
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atualmente tem tudo55! Havia, inicialmente, apenas o interesse de amenizar a espera 

do pronto socorro, no sentido de entreter as pessoas que estão entediadas naquele 

setor do hospital. 

Com o tempo, a gente foi entendendo que o nosso trabalho era mais do que 

isso, principalmente quando passamos a tocar nos quartos, e o hospital começou a 

ver que tinha um impacto muito positivo, porque os pacientes e familiares nos 

elogiavam naquelas pesquisas de satisfação organizadas pelo hospital. Os dados 

estatísticos passaram a mostrar que os pais contavam que a música ajudava muito 

na recuperação dos filhos. A partir disso, a diretoria do Sabará passou a ver que a 

música não era só entretenimento. Havia alguma coisa a mais junto com essa vinda 

da humanização, dessa vontade deles de entrar para esse grupo de hospitais mais 

humanizados.  

Além disso, nosso primeiro projeto foi um divisor de águas! Quando 

conseguimos a aprovação pela Rouanet foi muito louco, nós crescemos em vários 

aspectos. Porque a gente estava escrevendo projeto, tocando no Sabará e indo atrás 

de outros hospitais, e conseguimos contato dos hospitais públicos, achando todo esse 

movimento muito legal.  E conseguimos uma carta de recomendação do Sabará! Só 

que o projeto não fica pronto do dia para noite e os outros hospitais queriam que nós 

começássemos logo. Então a gente passou a tocar de graça nos hospitais públicos, 

porque a gente tinha medo de outros grupos entrarem e perdermos o espaço. De 

repente, podia surgir ONGs como os Doutores da Alegria e não sobra lugar para a 

gente. Eu acho que era ingenuidade nossa, mas na época estávamos empolgados 

em entrar nos hospitais públicos como a Santa Casa56, o HC57! Foi muito difícil, mas 

valeu a pena tocar de graça! Então os sócios começaram de forma voluntária em 

várias instituições.  

Cada hospital entrou em um tempo diferente. Acho que começou no Itaci58, na 

Santa Casa e no Hospital São Paulo. E foi excelente! Atualmente, estamos em 30 

músicos atuando em 17 hospitais! 

 
55 O Hospital Infantil Sabará tem um comitê de humanização coordenado por uma psicóloga, com 
serviços diversificados como: contadores de história, atores como super heróis, palhaços, músicos e 
cachorros, que contribuem para a qualidade das internações no hospital em vários aspectos.  
56 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 
57 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
58 Instituto de Tratamento do Câncer Infantil – ITACI. 
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Hoje em dia, eu vou três vezes por semana tocar no hospital. Esse ano 

especialmente no Sabará, mas eu toquei em quase todos onde o Saracura atua. E 

também quando precisa cobrir alguma falta, eu acabo indo. Mas o Theo é muito novo, 

ele está com 1 ano, então eu estou com menos disponibilidade, né?!  Mas a gente 

tem uma equipe grande, então as coisas estão fluindo. 

 E minha função na empresa é de coordenar os projetos de leis de incentivo, 

seja pela Rouanet ou qualquer outro tipo de financiamento. Por enquanto, a gente 

está principalmente com Rouanet, mas já fizemos uma campanha de financiamento 

coletivo em 2014 no Partio59, também coordenada por mim. E, além de escrever, eu 

faço o acompanhamento com o Ministério da Cultura durante a execução do trabalho. 

É super trabalhoso! E nesse momento exato, estou fazendo a prestação de contas de 

mais de dois anos de projeto, mais de 600 apresentações, tendo que justificar uma 

por uma. Na última reunião com os músicos, eu precisei dar uma bronca na equipe, 

pois alguns estavam assinando lista de presença do hospital de forma errada, ou se 

esquecendo de assinar... É um trabalho do cão e precisa da colaboração de todos os 

músicos para fazer essa coisa burocrática funcionar! São muitos hospitais, muitas 

datas e muitos músicos, e se a gente não tiver o mínimo de organização a gente não 

dá conta. E quando se trata de projeto com lei de incentivo, o cuidado deve ser 

redobrado né?! A gente não pode “bobear”, visita por visita precisa ser muito bem 

justificada! Esse controle existe em todos os hospitais, tanto para nós quanto para o 

uso interno. No caso da Lei Rouanet, precisamos comprovar os dias em que atuamos 

no hospital, então os músicos assinam e outro profissional da gerência da instituição 

confirma nossa presença.  

Essa é uma dificuldade enorme. Eu brinco que é uma questão de classe, sabe? 

A classe dos músicos que não está acostumada a ter esse tipo de responsabilidade, 

porque é um tipo de trabalho de empresa: você está indo tocar no hospital, mas você 

está representando uma empresa que está prestando um serviço para um hospital, 

então o músico tem que chegar com 15 minutos de antecedência, precisa respeitar 

horário de intervalo, assinar lista, seguir algumas normas... Músico não está 

acostumado com isso, músico está habituado a tocar em bar, que chega quando quer 

e vai embora a hora que quer. 

 
59 Plataforma Cultural e educacional de financiamento de projetos. 
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Lógico que a gente sabe que quem trabalha com arte não vive de um emprego 

só! E quando alguém precisa faltar é substituído. Nós entendemos que aparecem 

esses trampos que são legais e é bom que eles peguem, pois é ótimo que nossos 

músicos estejam tocando em outros trabalhos consolidados -  isso valoriza e é bom 

para a formação dessas pessoas. Por outro lado, a gente fala que o hospital é um 

trabalho fixo, qual outro trabalho tem essa regularidade? Então a gente pede 

encarecidamente que eles nos avisem o quanto antes! Nós enviamos um calendário 

com 15 dias de antecedência e pedimos para eles já olharem suas datas. Agora, 

avisar um dia antes é um pouco abusivo, né!? Então é importante existir um equilíbrio 

entre o trabalho fixo e os trabalhos de outros locais. Não é fácil coordenar todo 

mundo...  

Como eu me sinto tocando no hospital? Eu gosto muito do trabalho, é uma algo 

que me dá uma satisfação enorme, eu acredito muito no que fazemos! Além disso, 

reconheço que eu tenho o privilégio de fazer um trabalho que eu acredito e gosto. 

Acho que eu faço parte de uma parcela pequena da população que tem essa 

oportunidade, certo? A maior parte das pessoas trabalha com o que pode, não com o 

que escolheu.   

Mas eu acho um pouco estranho alguns músicos falarem que tocam no hospital 

e se sentem revigorados, que tocam porque faz bem para ele... Eu acho importante 

você se sentir bem com o trabalho que faz, mas acho que não é esse o propósito! Eu 

não faço esse trabalho para eu me sentir bem depois, não toco no hospital como se 

fosse uma caridade. Gosto de tocar em hospitais porque está de acordo com uma 

coisa que eu acredito: que é a questão de colocar música na vida das pessoas, eu 

acho que a música faz um bem danado e a gente está desconectado com ela de um 

modo geral. Eu acho impressionante você ir lá e levar essa música ao vivo, essa 

música delicada, essa música tocada de uma forma singela, e de repente a pessoa 

percebe o quão forte é isso, como faz bem para ela, para as crianças e para os 

adultos. Então essa é minha relação com o trabalho, eu sinto que é muito mais no 

sentido de fazer uma coisa que eu acredito e que não faz bem só para mim, faz bem 

para a humanidade, e as pessoas em geral precisam disso.   

O que não é uma coisa de ser missionário, não é uma coisa religiosa, até 

porque a gente procura não pregar nada. A música é isso, seja lá qual for a que você 

quer cantar, cante! Cante para você, cante para o seu filho, escute música! Não só no 
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fone de ouvido! Não tem problema escutar só no fone de ouvido, mas coloque também 

música em casa para a sua família ouvir junto! Compartilhe! 

 Hoje eu só toco no hospital, não estou com outros grupos musicais.  Na 

verdade eu nunca tive nenhum outro grupo significativo... Meu trabalho foi sempre 

assim: eu tive algumas tentativas, mesmo na faculdade, mas eu nunca me identifiquei 

com esse tipo de trabalho. Eu não me acho do samba, não me acho do choro, eu não 

me acho do rock, não me encontro em lugar nenhum fortemente. Eu gosto de música 

popular, mas meu estudo era mais de música erudita, de estudo de peça, e quando 

eu ia tocar com o pessoal mais popular eu não me adequava. E tinha também esses 

ensaios que eu tentava fazer com esses grupos que acabavam virando bagunça. É 

engraçado, mas eu nunca tive muita paciência!  

Então, estou “só” no Saracura e estou feliz! Mas eu já tive mais crises com isso, 

pois como sou um músico e não toco com outros grupos? Eu já vi isso com maus 

olhos e tal, e acho que é muito valioso você ter essa experiência de ter uma banda e 

tudo mais.  

Quando eu estudava muito violão, eu tinha dores aqui e ali, dores nas costas... 

aquela coisa de precisar estudar a peça e ficar 8 horas por dia estudando a técnica! 

Eu estudava muito e ficava com dores, ansioso para mostrar para as pessoas. Hoje 

eu me libertei disso! Hoje eu estudo e tenho muito mais tranquilidade, porque eu sei 

que não estou tocando aquela peça para me apresentar em um recital, sabe?  Hoje 

eu tenho uma relação melhor com a música, menos cobrança, sabe?  

Mas eu aprendi muito no hospital, porque os músicos que estão lá são muito 

bons! Eu me sinto privilegiado de estar tocando com essas pessoas, porque são 

musicalmente muito boas e, hoje, me sinto muito seguro para tocar com elas. Essa 

semana, eu fui tocar com o Rodrigo, novo integrante do Saracura. Ele toca sanfona e 

foi muito louco porque o cara levou um clima completamente diferente. Ele não fazia 

tantos ritmos no instrumento, ele deixava o clima mais sereno ao tocar, era muito 

diferente. E quando terminou, eu fiquei envolvido! Parecia até que eu não precisava 

tocar, não sabia que nota pôr, ou tocava menos, porque geralmente eu estou só com 

o violão e eu tenho que preencher todo espaço harmônico, fazer o ritmo e tal. Com 

ele, não precisava fazer nada! Eu disse a ele que tinha tido uma aula de música 

naquele dia! Foi algo muito valioso para mim assim, e eu me coloco muito nessa 

condição de aprendiz, e ao mesmo tempo tenho uma segurança em atuar no hospital, 

de como tocar, como abordar as pessoas. Então existe essa troca de saberes. 
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No hospital, eu me emociono às vezes, mas eu nunca cheguei a chorar a ponto 

de não conseguir tocar. Apenas uma vez eu chorei discretamente; continuei tocando 

violão, porém fiquei com os olhos marejados e parei de cantar, pois minha voz não 

estava saindo. Mas eu não lembro especificamente de como foi, eu lembro apenas da 

sensação. Normalmente, das coisas que me emocionam é ver pai da criança se 

derramando de chorar. Porque com a mãe você geralmente enxerga facilmente essa 

emoção. É engraçado, mas tem vezes que só de dar “bom dia” e tocar o primeiro 

acorde as mães já choram! A gente pergunta se ela quer música e a mãe responde: 

"Nossa, eu vou chorar!". E eu acho ótimo, mulher chora sem ter culpa! Homem não 

se dá esse privilégio, né?! E aí você toca para uns pais e eles tentam se manter firmes, 

mas de repente ele se derrama. É emocionante mesmo!  

Acho que até alguns anos atrás, eu me colocava muito no lugar dos outros 

nesse sentido de imaginar “e se fosse minha mãe, e se fosse meu filho...”. Hoje eu 

consigo me colocar menos nesse posicionamento sem ter me tornado frio. Eu consigo 

entender a situação que ele está passando, e saber que meu papel é o de estar aqui 

para tocar e para melhorar um pouco. Além disso, olhar com jeito de dó não ajuda em 

nada. Imagine que você está aqui com a perna quebrada, e eu fico desesperado 

perguntando o que aconteceu? A gente tem que transmitir essa ideia de calma, 

serenidade. Vejo que eu continuo me emocionando todo dia, mas sem prejudicar o 

outro e o trabalho, e não tem um dia que eu vá e não me sinta um pouco tocado... E 

se um dia rolar de eu não sentir nada, eu vou achar meio estranho, eu vou me sentir 

um robô! E se eu fico com vontade de chorar eu tento me concentrar mais na música 

e lembrar a ideia de que eu estou lá para levar coisa boa, para levar a música na 

tranquilidade e não de ficar entrando na “nóia” da doença. 

Para os músicos, nós indicamos que é melhor não saber o motivo da 

hospitalização. Porque, assim como Flusser60 fala, a gente não está lá para curar, a 

gente está lá para levar uma energia boa e tudo mais, independente da doença, a 

gente está conversando com a parte saudável das pessoas! É estranho pensar nisso, 

mas a pessoa que tem câncer tem de fato uma doença grave, mas ela tem diversas 

outras qualidades, tem muitas outras coisas funcionando bem nela. Sei lá, a pessoa 

 
60 Victor Flusser é compositor brasileiro radicado na França, diretor do Centre de Formation de 
Musiciens Intervenants (CFMI) e professor de música contemporânea no Departamento de Música da 
Universidade de Strasbourg, França. Coordena um programa de formação de músicos para atuarem 
em hospitais, interagindo com os pacientes por meio da linguagem musical.  
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tem lembranças boas, por exemplo. Para nós, o foco não é o câncer! E a gente vai 

trabalhar justamente o lado oposto, vamos interagir com lado saudável da pessoa para 

ela se sentir melhor! 

A gente toca para uma paciente lá no Sabará, e como de costume, nós não 

sabíamos o que ela tinha. Ela é pequenininha, muito magra, porém com a barriga 

inchada, e a gente conseguiu conquistar ela aos poucos. No início, a menina nunca 

falava com a gente e a partir de um determinado momento ela começou a pedir 

música. Ela demora um pouco para se comunicar conosco, deve ser por causa da 

quantidade de remédios... E um dia a gente tocou “o sítio do seu lobato”61. Foi legal 

porque ela imitou vários bichos, ela participou bastante, ficamos bem contentes e 

empolgados... E aí o Davi não conseguiu segurar sua curiosidade e perguntou para 

enfermeira qual doença ela tinha, e descobriu que era um câncer terminal - a menina 

estava na fase final da vida. Ele se sentiu muito mal e ficou arrependido de ter 

perguntado. A gente orienta a pessoa a não perguntar. Eu já vi outros fazendo isso. 

Se o músico realmente quiser saber o motivo da internação, ele pode ver o prontuário 

ou perguntar para alguém da equipe de saúde, não é proibido.  

Mas saber do câncer da garotinha deixou ele mal, sinceramente eu achei uma 

merda, porque eu não queria saber também. Porque fica mais difícil e você fica o 

tempo todo tentando tirar aquilo da cabeça. E é justamente por isso que a gente 

orienta a não perguntar. Não tem mal nenhum saber, mas percebe que ficou mais 

difícil? Antes você conseguia chegar lá de boa para tocar e brincar com ela, 

independente do que vai acontecer amanhã, porque não importa! Saber ou não da 

doença não vai mudar em nada o trabalho! Eu não vou deixar de ir, eu não vou mudar 

o repertório, não vou fazer nada de diferente, vou continuar tratando ela como uma 

criança que gosta de brincar, que gosta de música!!! E se pararmos para pensar numa 

criança, o que é que mais ela pode querer? Do que a criança gosta? De brincar, de 

ouvir música, é isso que ela precisa. Nós queremos tratá-la como criança e não como 

se ela fosse morrer.  

Vejo que é saudável fazermos isso para dar conta de estarmos nesse ambiente, 

porque, se o músico for extremamente sensível a isso, não tem como ele tocar num 

 

61 https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY
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hospital. Sobre isso, após o processo seletivo do Grupo Saracura, nós temos um 

treinamento teórico, depois os músicos passam por um estágio e aí passam a tocar 

efetivamente no hospital. A Nádia é psicóloga e consegue auxiliar as pessoas caso 

elas se sintam mal com alguma coisa. Os músicos têm toda a liberdade para conversar 

com ela, que é o RH do Grupo Saracura. Mas não é um acompanhamento psicológico.  

Nós já tivemos caso de uma musicista passar mal. Ela estava num momento 

muito ruim e desmaiou no hospital. Nós perguntamos se ela gostaria de dar um tempo, 

se ela queria sair do grupo, e indicamos que ela tenha algum acompanhamento. Ela 

parou um tempo e depois retornou. Então nós tentamos ajudar o músico a 

compreender qual o limite dele. Eu mesmo, quando toquei em um hospital de cuidados 

paliativos achei difícil na época. E sobre a preparação para atuar em um ambiente de 

saúde: Os enfermeiros têm? Os médicos têm? Quem está psicologicamente 

preparado? Não sei, eu me sinto hoje muito bem para fazer o meu trabalho com muita 

tranquilidade. Eu faço psicanálise, mas não foi o hospital que me fez ir atrás disso. Foi 

coisa da vida mesmo, iniciei na adolescência, meio a contragosto e parei. Então um 

pouco mais velho eu mesmo quis voltar e hoje eu me sinto privilegiado de fazer 

acompanhamento, de estar com psicólogo, um profissional que eu admiro.  

 Atualmente não tenho levado para casa as coisas do hospital, aliás, não tenho 

levado quase nada do Saracura para casa. Às vezes, acontece um monte de coisas, 

mas eu separo muito...  

Mas eu já senti quando uma criança faleceu. Mas a gente não vê a morte tão 

de perto sabe? Às vezes, a gente chega lá num dia e a criança não está mais... Mas 

teve um final de ano que vários pacientes faleceram no Sabará. Muitos deles moravam 

no hospital, foi um final de ano delicado. E eu lembro que a psicóloga Glaucia 

comentou que nessas épocas comemorativas é muito comum que morram pacientes 

nessa situação, e não sabe bem porquê. Eu me sinto mal por essas pessoas que 

moram no hospital, eu tenho um sentimento ambíguo com relação a elas. Porque uma 

coisa é você pensar na vida de alguém que possa estar em situação de risco, por 

exemplo um morador de rua. Mas o cara tem chances de ser feliz, o cara pode estar 

fazendo um monte de coisas... Outra é uma pessoa que tem uma vida vegetativa, que 

não tem porra nenhuma e querer que ela viva trinta anos! Então eu não sei o quanto 

eu me sinto mal ou o quanto eu penso que talvez tenha sido bom uma pessoa que 

nunca saiu do hospital ter falecido. Sei lá… eu não sei mesmo! Lógico que eu não 

comemoro morte de ninguém, mas eu acho que são pessoas que levam uma vida que 
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não parece vida. E porque são pessoas que ficam sozinhas, a família ou não dá conta 

emocionalmente ou precisa trabalhar. Então eu entendo a situação, mas acho que, 

agora no Sabará, eles estão lutando para parar com isso, para não ter crianças e 

adolescentes apenas internadas olhando para o teto. Eles estão estimulando muito 

mais para que eles tenham mais qualidade de vida. A Melanie, que faleceu também, 

era uma adolescente que morava no Sabará, e ela quase não fazia nada. Então a 

Gláucia começou um movimento de escrever um diário para ela, pois ela considera 

que todos têm uma história. E aí começaram a registrar tudo o que acontecia, as 

pessoas que vinham escreviam no diário dela e tal, isso numa época em que os pais 

já não estavam mais indo. Quando ela faleceu e entregaram o diário para os pais 

contando sobre ela, estava escrito que as pessoas vieram em seu leito, cantaram pra 

ela, fizeram isso, fizeram aquilo. Porque sem história você não é ninguém, é um 

pedaço de pessoa... Se ninguém tira fotos, se ninguém escreve, se ninguém faz nada 

passa em branco, sabe?  

Se eu tenho um contato mais regular com o paciente, eu fico tocado com a 

morte, mas não é uma coisa que me desestabiliza. É o equilíbrio, né? Até porque se 

acontece uma coisa dessas e não te toca de forma alguma, suspeito que tenha alguma 

coisa errada. E também não dá para parar de tocar porque alguém faleceu no hospital. 

Como eu disse, tem de existir o equilíbrio.  

No hospital, eu vejo muita diferença no clima do ambiente quando atuamos, 

comparando de quando entramos no quarto para começar a tocar comparado ao 

momento em que saímos. Os pacientes e familiares são muito diversos, mas de um 

modo geral, acho que ajudamos de alguma forma. Por exemplo em casos de o 

paciente estar numa situação delicada, em que as pessoas estão mais tristes; às 

vezes você chega e tem um bebê bem inquieto, um bebê chorando e você começa a 

tocar e a criança acalma! Ou você encontra um moleque mais velho que não aguenta 

mais ficar lá no hospital e que não está esperando nada, e de repente chega alguém 

para brincar, cantar... Nessas ocasiões, os pais ficam muito agradecidos, pois dizem 

que o filho não aguentava mais ficar no hospital. Então acho que tem de tudo. E 

também aqueles casos mais específicos, aquela mãe estressada, os pais 

preocupados, aquela coisa contida assim de não quererem mostrar para o filho que 

estão com medo de alguma coisa, que estão esperando resultado de exame, ou já 

sabem e estão numa situação complicada, eu acho que a gente ajuda muito no sentido 

do alívio, sabe? Às vezes, a pessoa chora aquele choro bom! Eu chamo de choro 
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bom, mas sei que existe um nome específico para isso, enfim, nós vemos muito isso! 

A música é rica porque ela nos serve de formas muito diferentes. Você pode 

simplesmente entreter, brincar, até dançar e pular, mas também pode acalmar, pode 

deixar a pessoa mais tranquila, ou, às vezes, a pessoa precisa chorar... Então eu acho 

que a música muda muito o ambiente e as pessoas. 

Com os profissionais, eu acho que especificamente no Sabará, a gente tem 

uma relação muito boa entre a equipe de músicos e equipe de profissionais. Acho que 

é legal chegar num andar e alguns médicos indicarem os leitos que devemos ir. Às 

vezes, esse pedido está alinhado com as prescrições da psicóloga. Mas também 

ocorre de os profissionais falarem que a mãe é muito chata, e é justamente nessa 

mãe intolerante que devemos ir, porque ela está brava e está tratando mal as pessoas, 

e às vezes você dá um conforto para ela e faz com que ela baixe um pouco a guarda.  

Também considero que nós temos uma relação com as fisioterapeutas que é 

muito legal, é possível trabalhar junto de vez em quando. Então, quando elas não 

estão fazendo nada invasivo, se são exercícios físicos ou de respiração, nós podemos 

tocar junto sem atrapalhar o trabalho delas e sem elas atrapalharem o nosso, um 

ajudando o outro. Então nesse sentido eu acho muito legal. 

Quanto à interação musical, eu particularmente considero que você tem que 

construir uma relação com os profissionais de saúde a ponto de eles se sentirem a 

vontade para pedir músicas. Porque o Grupo Saracura já tem sistematizado que os 

músicos devem chegar aos postos de enfermagem e perguntar se eles querem ouvir 

música. Eu sou meio contra esse monte de sistematizações! Acho que se os 

profissionais se animarem com a nossa presença, aí sim, devemos tocar. Pois muitas 

vezes, você chega lá e os enfermeiros estão ali ocupados preenchendo papel, aí não! 

Não faz sentido nenhum! Porque às vezes eles respondem sim por educação, mas 

mal olham na sua cara, pois estão atarefados.  

E falando da minha atuação, eu acho que eu poderia tocar mais para eles, eu 

tenho uma boa relação com a equipe, mas existem dias que não dá tempo devido à 

quantidade de pacientes. Mas acho que eles são contemplados, pois às vezes eles 

entram no quarto quando estamos tocando e ficam mais à vontade para ouvir música. 

A música é para eles também! É que no caso do Sabará, onde trabalho atualmente, 

o tempo é muito corrido, então a gente meio que toca para eles por tabela, ou quando 

estamos esperando o elevador. Ontem mesmo uma médica, antes de entrar em um 
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quarto, falou que quer ouvir “Bem que se quis”62, da Marisa Monte. Eu já tratei de 

estudar e já na próxima vez em que eu encontrá-la poderei tocar a música que ela 

pediu. 

Mas ao mesmo tempo, nem sempre conseguimos tocar todas as músicas que 

nos pedem. A gente tem conversado bastante sobre esse lance de repertório e do 

quanto a gente atende aos pedidos. Como a gente só trabalhava em hospital infantil, 

a ideia inicial era tocar canções de domínio público infantis e cantiga de roda, e foi 

assim que começou. Indo para os hospitais públicos e tendo adultos hospitalizados, a 

gente passou a tocar o que a sabíamos inicialmente. E aí começamos a perceber as 

músicas que mais agradavam as pessoas. Hoje em dia, eu defendo que o nosso 

trabalho tem dois pilares: um é o da humanização e o outro é esse de resgate da 

música popular brasileira. O da humanização é no sentido de tocar uma música que 

seja significativa para a pessoa, que ela escute e tenha alguma identificação, que 

remeta a bons momentos e tudo mais. E a parte cultural é de resgate da nossa cultura, 

tocando um repertório que a gente acredita que é bacana de ser ouvido. Penso que a 

gente deve evitar as modas de verão: as músicas que estão tocando no rádio e que 

mês que vem não estarão mais. Por isso que a gente opta por canções mais antigas, 

porque são músicas que estão aí até hoje, formando um repertório consistente. 

Atualmente ninguém define o repertório, a gente está tentando fazer com que 

exista essa pessoa responsável por isso no grupo. O repertório vai rolando pela 

equipe, um aprende com o outro. Por exemplo, nós tocamos muitas canções do Gil. 

A música “A paz”63 traz aquele clima de calmaria. Mas tem umas mais animadas, tem 

forró, samba, com o repertório do Gil você consegue dar conta do público adulto, por 

exemplo. Mas aí fica a questão dos adolescentes! Qual música tocar para eles, pois 

poucos gostam de música brasileira, preferem as internacionais que não estão no 

repertório... Então, eu recomendo o músico dar uma palhinha da música que a pessoa 

pediu se ele souber, tocar algum trecho, eu não vejo problema. Eu acho ruim se 

 

62 https://www.youtube.com/watch?v=Qi07O6mFF_Y Acesso em: 10 set 2019 

63 https://www.youtube.com/watch?v=q6fokAoaBW4 Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi07O6mFF_Y
https://www.youtube.com/watch?v=q6fokAoaBW4
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pedem funk e o músico começa a tocar “Só as cachorras!!” e vai embora e 

simplesmente acabou nisso! Eu acho que isso é uma merda! Mas não é algo que 

acontece no Saracura. Considero que você pode mostrar que você sabe alguma 

música, porque daí você se aproxima do paciente e deixa de ser um E.T, pois 

adolescente fala: 

- “O que? Você nunca ouviu falar dessa banda que é o sentido da minha vida?” 

Então eu acho que nesse sentido tudo bem, e com o jogo de cintura você mostra 

outras músicas também.  

Vejo que a gente precisa aprimorar o nosso repertório para essa faixa de idade, 

mas com músicas legais e com letras boas. Eu acho que as coisas que estão tocando 

atualmente, essas músicas da moda são em grande parte muito ruins. Então eu acho 

que é um pouco por esse sentido: você precisa estar pensando nos dois - a 

humanização, e música brasileira de qualidade. Ou seja, o músico conseguir se 

aproximar musicalmente do paciente, estabelecer algum contato e também trazer 

boas músicas. Nada de se apegar a essas músicas que são uma porcaria e que a 

pessoa pode escutar no celular dela e tal. Sabe, então eu acho legal sair de lá e a 

pessoa falar assim: 

- “Nossa, ele conhece Anita, mas ele tocou uma música que eu nunca tinha 

escutado que é mó legal e em português, né” !?  

Tem muito adolescente que fala que só gosta de música em inglês. Não tenho 

nada contra, adoro também, conheço muitas músicas em inglês, mas acho importante 

que ele conheça a cultura do país onde vive. 

Aliás, é um perigo perguntar que música o paciente quer ouvir! Nós sempre 

fazemos isso, mas é engraçado pensar isso agora, pois é um perigo mesmo! De 

qualquer forma, nós podemos escolher o que tocar, e quando não sabemos a gente 

simplesmente não toca, sugere outra, enfim. Primeiro que você nunca vai saber todas 

as músicas. Então você tem que lidar naturalmente com o fato de não saber tocar um 

pedido, acho que isso é natural. 

Agora, pensando nos pacientes que ficam lá muito tempo, se eles pedem por 

exemplo, a Anitta, eu não vejo problema de tocar um trechinho da música, caso o 

músico conheça. Porque se os pacientes ficam lá por muito tempo e você ficar falando 

que não vai tocar é chato também. Então você satisfaz a pessoa, mas tendo sempre 

em mente que o seu papel não é esse. Não somos apenas entretenimento, é mais do 
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que isso. E alguns músicos que por diversos fatores não tocariam alguns tipos de 

música, e temos que respeitar.  

E tem também uma outra crítica minha: o músico que gosta muito de agradar 

e perde um dos nossos pilares de trabalho. Então, às vezes, o cara conhece todas as 

músicas do momento, mas elas estão fora do nosso repertório. Acho que diminui muito 

seu trabalho, sabe? Acho que o cara tem que ter noção de qual que é o papel dele no 

hospital. Só tocar o que ele sabe porque ele sabe, eu acho que é bobagem. 

No hospital, também pode acontecer da afinidade dos músicos de cada dupla 

não ser tão fluente, não musicalmente, mas no jeito de interação. Há formas muito 

diferentes de tocar a mesma música. Na verdade, isso é bem raro, mas já aconteceu 

comigo. Eu, por exemplo, desconfio que havia uma pessoa que estava comigo que 

mudou de dia por causa disso. E sempre que a gente tocava não fluía. Mas eu vejo 

isso com naturalidade, não vejo nenhum problema. É até melhor que ela encontre 

outra pessoa com mais afinidade musical. Somos em tantos agora, é possível fazer 

isso.  

Com o público hospitalar também existem coisas chatas do tipo: você cantar 

para uma criança que está te escutando e o pai ou a avó ficar falando “Dança, dança, 

canta, canta!” Eu fico incomodado, deixa a criança curtir a música do jeito dela! A 

família fica interferindo muito! Outro caso é quando a pessoa deixa você cantar e, 

quando começamos a tocar, ela permanece no telefone e fica gritando, falando alto... 

Eu entendo que eu não estou em um palco e que é 100% de silêncio, mas a pessoa 

podia dizer que está ocupada. A gente volta em outro momento! 

Eu aprendi a tocar no hospital na prática, porque têm coisas não tem como 

você saber sem a experiência, não existe um manual, têm coisas que você pode se 

basear, mas outras não. E mesmo que você tenha lido muito do assunto, você chega 

lá na hora e é diferente, rola uma situação nova, então você tem que estar sempre 

apto a mudar ou se adaptar. Claro que temos as recomendações básicas de assepsia, 

ou mesmo de abordagem inicial, mas nem tudo está escrito.   

Eu não tenho nenhuma recordação de ter atrapalhado alguém com a música, 

eu não sei como eu poderia atrapalhar... Lógico, a intenção de atrapalhar eu nunca 

vou ter, mas refletindo um pouco, isso talvez aconteça quando você está em ambiente 

coletivo, num lugar que tem várias pessoas e, às vezes, umas querem ouvir música e 

outras mal olham para você - como no pronto socorro. Musicalmente falando pode 

rolar de você cantar música para um adulto e ele dizer que lembrou de alguém que 
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morreu, ou ele ficar triste. Isso acontece, mas nada demais. Nós só tocamos quando 

permitem nossa entrada. Se a pessoa estiver muito triste ou cansada, nós 

respeitamos e vamos para o próximo quarto.  

Ou mesmo em hospitais em que os quartos são compartilhados como na 

AACD. Lá os quartos tem três leitos. E tem adultos que gostam e outros que não 

ligam... Teve uma época em que a gente estava tocando e tinha um cara há muito 

tempo internado e aí ele não queria mais escutar música. Mas tinha um funcionário 

do hospital que sempre falava para irmos tocar para ele. Então uma vez, a gente 

começou a notar que ele pegava o telefone, ele punha fone de ouvido, ele estava lá 

havia 4 meses, ele não aguentava mais escutar música! Então nós paramos, a gente 

respeita! 

Outro exemplo relatado pelos músicos na última reunião foi de eles estarem na 

sala onde as pessoas recebem o tratamento de quimioterapia e algumas pessoas 

querendo música e outras não, no mesmo ambiente. Tipo, o cara está passando mal, 

o cara está com dor e o cara não quer! E aí é jogo de cintura! Se alguém não quer, 

precisa chegar mais perto do paciente que gosta de música cantar baixinho só para 

ele ao invés de tocar para todo mundo.  
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DAVI64: “Isso é um trabalho essencial do músico, de chegar nas 

pessoas...” 

 

Introdução 

 

Davi foi o último colaborador da pesquisa, e sua entrevista foi interessante no 

que se refere ao olhar do músico para o tocar em hospital, trazendo informações, 

sensações e sentimentos de quem faz a música acontecer em ambientes de saúde.  

Ele começou a trabalhar no Saracura há um ano e meio e parece muito 

envolvido e comprometido com a música no hospital, e, embora esteja há pouco 

tempo nessa atividade, já teve experiências tocantes e transformadoras.  

Eu o conheci o Hospital Infantil Sabará, atuando como flautista e cantor. A voz 

dele é muito presente, desde o modo dinâmico e comunicativo até o cantar, afinado e 

com bastante expressão. Ele demonstra gostar do que faz, e tem respeito pelo 

ambiente. 

Combinamos de nos encontrarmos no metrô e seguimos para uma padaria 

perto dali, onde conversamos e almoçamos enquanto ele contava suas histórias. A 

conversa durou em torno de uma hora e meia, foi leve e alegre, e trouxe um aspecto 

não observado até aquele momento: o papel do músico no hospital no sentido do 

resgate da função do artista para a sociedade. 

 

“Isso é um trabalho essencial do músico, de chegar nas pessoas, e às 

vezes, chegar no mais íntimo mesmo delas” 

 

Eu nasci em Minas, sou de Uberaba, nasci em Uberaba... Eu comecei a ter 

contato com a música bem novo, tinha uns 6 anos. Minha família não é de músicos, 

ninguém tocava nenhum instrumento, mas minha mãe me colocou na escola de 

música quando eu ainda era pequeno. Então, nessa época, eu tocava flauta doce e 

piano. Na verdade, eu ficava brincando nesses instrumentos... 

Eu recordo que houve um momento da minha vida que eu fiquei hospitalizado. 

Não que eu tenha ficado muito tempo, mas eu tive um problema na perna que chama 

 
64 Entrevista realizada no dia 12 de outubro de 2016. 
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perthes65, que é quando a cabeça do fêmur morre - ela simplesmente morre! E depois 

ela nasce “do nada”. E esse processo, da morte até o renascimento da cabeça do 

fêmur, foi um momento de frequentar o hospital, ir ao médico, passar por cirurgia, 

essas coisas... Então, eu tenho essa memória bem grande de ficar em hospital 

também. Eu tinha apenas 7 anos quando fiz a cirurgia da perna, eu era novo! A minha 

sorte, na verdade, pois se esse problema ocorresse alguns anos depois, poderia ter 

consequências horríveis. Quando a doença começou, eu lembro que a minha perna 

doía muito; eu tinha uns 5, 6 anos na verdade. Foi a primeira vez que eu me lembro 

de ter ido ao médico. Então, fiz a cirurgia com quase 8 anos. E toda a coisa se 

estendeu um pouco mais, até lá pelos 9. Mas fui curado.   

Eu sempre fui musicalmente ativo, sempre! Na infância e na adolescência! 

Quando criança, até por essa questão da doença da perna, eu tinha que ficar muito 

quieto, eu não podia fazer exercícios físicos, então a música estava sempre presente. 

Tinha que ter alguma coisa boa na vida, né! E depois, o tempo foi passando, e eu 

decidi que me tornaria músico e vim para São Paulo estudar. Isso já faz quase 9 anos. 

Assim, eu vim para cá ser músico e aqui estou! Eu vim para estudar na USP, me 

formei em música. Eu toco flauta transversal e canto também. Agora eu estou 

querendo me aprofundar mais no canto, no estudo da voz. 

Eu trabalho no Grupo Saracura já faz um ano e meio, talvez um pouco mais. 

Dou aulas de música e trabalho com música contemporânea e música popular, toco 

um monte de coisas. É isso, tenho uma vida mais normal. Eu tenho um grupo vocal 

chamado Coro Profana; é um grupo muito louco, a gente faz altas experimentações 

com a voz! A gente faz uma pesquisa bastante grande sobre as possibilidades da voz: 

da voz cantada, falada, “pensada”. Estamos sempre buscando fazer essas 

intersecções abordando outras linguagens, é bem experimental. Mas, vira e mexe, eu 

toco com algum grupo. Por exemplo, hoje eu vou tocar forró com um grupo de uns 

amigos meus. Eu tenho tocado com uma cantora que faz um repertório autoral 

também. Então, sei lá, tem muito esses trampos. Mas o meu foco de estudo tem sido 

o canto e as possibilidades da voz. 

Eu fiz o curso de bacharelado em flauta, mas eu sou um ponto fora da curva 

desses formados em bacharelado em algum instrumento, pois o pessoal é mais 

erudito. Eu realmente estudei muito! Eu estudei muito a flauta erudita e tive um 

 
65 Cf. https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/doenca-de-perthes. Acesso em: 28 mar. 2017. 

https://www.saudecuf.pt/mais-saude/doencas-a-z/doenca-de-perthes
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desenvolvimento que acabou sendo até legal, eu assimilei bastante coisa. Só que eu 

vi que esse meio não é para mim, sabe? Esse músico não sou eu; essa pessoa que 

vai estar numa orquestra tocando, estudando 45 horas por dia o seu instrumento, 

sendo que tem um vasto mundo e você fechado na sua salinha. Acho que essa coisa 

da pessoa fechada na salinha me entristece, eu não conseguiria! Mil vezes fazer o 

trabalho que eu faço com o Saracura. Um milhão de vezes! Mas considero que para 

muitas pessoas isso é maravilhoso, mas para mim não funciona sabe? De ficar 

bitolado em uma coisa só, desse tipo de música ser a única exigência da vida, eu não 

consigo. Eu tenho que fazer mais alguma coisa, se não, não dá!  

É logico que precisa desse cuidado do estudo musical, mas eu acho que tem 

que ser prazeroso, se não, não tem sentido. Não tem sentido eu ser músico sem me 

envolver com o que estou tocando. Muitas vezes, nessa coisa do erudito, eu não 

conseguia sentir prazer tocando. Não pelo estilo musical; o negócio é a dureza com 

que a educação musical nesse sentido é feita, sabe? Para você tocar música clássica, 

é necessário seguir as ordens que estão lá no livro de fulano de tal, porque essas são 

as regras da linguagem da música de cada período da música erudita. Então é 

obrigatório tocar com uma articulação específica, não pode usar outra...  Porque 

aquela é do período romântico e, se você vai tocar Bach, precisa fazer as articulações 

condizentes com a época em que Bach viveu. Eu acho tudo isso uma limitação 

ridícula, isso eu acho escroto! É engraçado rever isso agora, mas eu considero muito 

ridículo você criar um milhão de limitações só para que o instrumentista, no fim das 

contas se pareça um europeu clássico romântico de muito tempo atrás! Desculpa, eu 

não sou europeu, não sou de muito tempo atrás, eu tenho 26 anos! 

A USP é bastante tradicional, mas ela está abrindo seus leques. Por exemplo, 

esse grupo Coro Profana foi criado pelos alunos. E os estudantes criaram o coro e a 

camerata profana, porque os grupos oficiais do departamento de música, que são os 

corais e a orquestra, não executam músicas dos alunos - só sob muita burocracia para 

tocar suas peças autorais! Os alunos criaram esses dois grupos para que pudessem 

tocar suas composições, suas coisas, suas versões, fazer o seu rolê, sabe? Então, os 

alunos têm uma cabeça muito mais para frente. Os professores ainda são muito 

dinossauros. Eu fico triste, mas... 

Mudando de assunto, eu entrei no grupo Saracura através da Sofia. Eu a 

conheci na USP. A Sofia é minha amiga, uma irmã! Ela trabalha com o Saracura faz 

muito tempo, e fez o Curso de Músicos Atuantes em Hospitais do Victor Flusser. 
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Depois do curso, ela fez intercâmbio na Inglaterra e quando voltou começou a tocar 

no Saracura. E sempre que ela falava do projeto, eu achava incrível, achava legal. E 

daí surgiu a oportunidade: eles estavam precisando de músicos, e daí a Sofia me 

indicou e me chamaram, na mesma época em que entrou o Lucas e o Cássio.  

E, nesse caminho, eu já toquei fixo no Beneficência Portuguesa, no ICR, na 

AACD, ICESP, Santa Cecília, Hospital São Paulo, CRAAC e Sabará. Às vezes, eu 

vou ao ITACI, mas lá não é fixo, só cachê também... Com relação ao tempo de 

permanência em cada hospital, isso tem variado bastante. A gente geralmente faz três 

datas por semana. No começo do ano, por exemplo, eu fiquei uns 3 meses na AACD, 

na Beneficência Portuguesa e no ICR. Agora, eu estou indo no Sabará, no Santa 

Cecília, e numa semana no GRAAC e Hospital São Paulo, e na outra semana no 

ICESP. Como o dinheiro da Lei Rouanet acaba nesse mês, o projeto está acabando. 

Então a gente reveza as visitas nos hospitais para não parar totalmente -  tocamos 

numa semana em um e noutra semana em outro. 

Antes do Saracura, eu não tinha tocado em hospitais com essa frequência. Mas 

eu lembro que em Uberaba, na semana do dia 23 de abril, que é o aniversário de 

Pixinguinha e dia do choro, tinha uma semana do choro na minha cidade, e eu sempre 

participava. Adorava tocar! Adoro tocar choro, adoro! É uma das músicas que eu mais 

gosto! E a gente fazia algumas ações nos hospitais nessa semana. Mas é diferente 

do que é o Saracura né? No Saracura, isso é um nível profissional, não é 

simplesmente um músico que vai lá tocar. Atualmente eu estou atuando 

especificamente com a humanização quando toco no hospital. Além disso, tem todos 

os cuidados, tem os protocolos que a gente segue que são muito importantes, 

diferente de quando você está fazendo alguma coisa como voluntário (não falando 

que o serviço dos voluntários não é bom). Eu estou falando que, no meu caso, quando 

eu fazia esse tipo de trabalho, a gente não tinha preparo algum. Tinha um funcionário 

do hospital que chegava e nos orientava... - eu lembro de ter participado umas três 

vezes -, e nós íamos nos quartos para tocar.  

Depois passou o tempo, passaram os anos e eu entrei no Saracura. A primeira 

vez que fui com o grupo foi no Beneficência Portuguesa, com o Cauê e a Helena. Com 

o Cauê foi muito legal! A minha primeira vez não foi difícil, pois nesse hospital não 

havia pacientes que estavam em situação de risco muito grande, pelo menos onde 

fomos. Eu lembro que, nesse dia, eu entrei junto com a dupla para acompanhá-los, 

porque o Saracura tem toda aquele programa de capacitação também. Então, no 
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Beneficência Portuguesa, os pacientes só estavam doentes. Eu lembro que 

visitávamos uma ala de pessoas que tinham problemas no coração, então elas 

estavam esperando algum atendimento − ou nos preparatórios para a cirurgia, ou pós-

operatório, ponte de safena… − e não eram pacientes graves, não existia aquele clima 

pesado. Então não foi um grande impacto, foi tranquilo. 

A única coisa que me impressionou um pouco, foi a primeira vez que eu fui ao 

Sabará. A gente foi fazer UTI e tinha um bebezinho que estava ligado num aparelho. 

Ele estava tomando uns quinze remédios! E era uma máquina que administrava os 

remédios e cada remédio saía de um tubo que era ligado ao bebê. Coitado, era um 

bebezinho! Um bebezinho pequenininho! Não era recém-nascido, era um bebê 

tomando muitos remédios! Isso me deixou um pouco impressionado. Mas, hoje em 

dia, eu já acostumei, principalmente depois que trabalhei no ITACI. 

O ITACI é o Hospital do Câncer Infantil. Lá eu vi umas coisas tretas que 

inicialmente mexiam muito. Quando eu comecei no ITACI, eu já tinha um pouco de 

experiência, foi no ano passado. Eu acho que foi o primeiro caso que eu tive que lidar 

com a morte de uma criança de hospital. Tinha um menino chamado Luiz Felipe e ele 

era demais! Nós chegávamos e ele queria fazer som, tinha umas referências musicais 

muito bacanas, o menino pedia sempre músicas muito legais e a gente gostava de 

tocar para ele. Nós ficávamos espantados ao ver uma criança de 8 anos pedindo para 

tocar Beatles! Ele veio de Sergipe para São Paulo fazer o tratamento... ele era incrível 

e a família dele era ótima, todo mundo maravilhoso! Aí eu fiquei um tempo sem tocar 

no ITACI. Eu estava fazendo umas substituições e fiquei quase um mês sem ir lá. 

Quando eu voltei, vi que o menino estava na UTI.  Foi uma das cenas mais chocantes 

que eu vi em hospital: ele estava na UTI com uma abertura na barriga enorme! Alguma 

coisa tinha que ficar drenando na barriga dele, e ele estava num estado muito grave! 

Mesmo com a ferida, a gente podia tocar para ele. Tinha vários cuidados: a gente 

tinha que botar a máscara, jaleco e ter todas as precauções. E logicamente havia a 

permissão da equipe médica. Enfim, isso me marcou, pois eu já tinha alguma 

experiência, mas ainda estava aprendendo...  

Sobre isso, eu vejo que tudo bem, posso ficar tocado e ter um controle sobre a 

situação, porque é preciso criar uma barreira, saber até onde pode sentir as coisas, 

sabe? Mas olha, você sente um pouco o outro, você é humano! Mas é importante 

saber que aquilo que está sentindo também é possível de agenciar. Eu não preciso 
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sofrer. Eu sei que eu vou encontrar sofrimento, eu vou num ambiente onde as pessoas 

não estão bem, mas eu não preciso sofrer porque as pessoas estão sofrendo. Eu vou 

lá para fazer um outro trabalho que é pegar aquele ambiente e modificar! Que é mexer 

em algumas estruturas da atmosfera do lugar mesmo. A gente vai modificar a esfera 

do ambiente. Geralmente, é um lugar de sofrimento e você está ciente disso. Eu penso 

que o músico está ciente disso. Eu vou lá para mudar isso, eu não posso me envolver 

com esse tipo de sentimento. Talvez nessa época eu já estivesse pensando assim 

também. Mas foi uma coisa que não deixou de ser impressionante, e que mexeu. O 

menininho aberto − e era um menininho super legal, eu adorava ele −, e depois fiquei 

sabendo  que ele tinha falecido, e foi muito triste também. Isso me deixou mal, mas 

também não fiquei morrendo! Eu fiquei apenas triste, foi uma pena.  

Um outro caso, esse é recente, é de uma menina, a Yara, da UTI. Descobri que 

ela tem câncer terminal e está nos últimos meses e não resta nada a fazer, só falta 

morrer! E é uma criança a que eu me apeguei, porque quando ela chegou no hospital, 

ela não correspondia a nenhuma interação. Nós entrávamos no quarto, 

perguntávamos se eles queriam música, nós mesmos escolhíamos as canções, pois 

não havia respostas, fazíamos a apresentação. A família dela, quando falava alguma 

coisa, era muito direta. O pai, coitado, tem uma cara de sofrimento muito triste. Ele 

dava alguma reação, um sinal de que sim, que queria ouvir música, e a gente entrava 

e tocava uma música, duas, e não tinha algum entrosamento, sabe? Aquela coisa... 

sei lá, ela não respondia, ela não falava com a gente, ela estava sempre emburrada, 

com a cara fechada e a família também. A mãe ainda tentava ser um pouco mais 

leve... mas também não conseguia. E, quando havia uma tia, era um pouco mais 

agitado, mas a menina continuava super fechada! Então foi aquele trabalho: a gente 

foi indo, e foi indo, e foi indo, e, de repente, a gente acertou uma música que ela 

gostava que eu acho que é a “Borboletinha”. E ela passou a responder. Hoje, a gente 

chega lá falando bom dia e, por mais que ela demore a responder, ela responde! E 

quando perguntamos que música que ela quer ouvir, ela fala, com a voz baixinha e 

aguda, que é a da “Borboletinha”. Depois tocamos a música “Ciranda da bailarina”, do 

Chico Buarque, que ela adorou! Mas foi uma construção! Essa relação foi sendo 

construída e, se no primeiro momento ela estava arredia, agora ela responde. Um dia, 
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a gente foi cantar o “Seu lobato”66 e ela ia sugerindo os bichos e isso foi muito 

importante, eu acho! Isso não era possível antes, ela não falava! Então tem esses 

casos que nos deixam tocado, e, especificamente esse, eu vou ter que aprender a 

lidar com ele. Eu sei que estou preparado para essa situação de perdas de forma 

profissional. Não querendo me desumanizar... mas eu estou trabalhando no hospital 

e tenho que estar ciente de que terei que lidar com isso no dia a dia. 

É uma escolha minha. Junto com tocar no palco, eu toco no hospital. Uma parte 

do meu trabalho de músico é tocar em hospital, então eu sei que ali eu tenho um palco 

também onde eu atuo e que um dos meus trabalhos é em quartos de hospitais, de 

UTI! Apesar disso, bate uma coisa que você fala: “nossa, caramba!” É difícil explicar! 

Eu sou bem sensível, me emociono muito fácil e com muitas coisas. Quando eu entrei 

no Saracura, eu falei: “Bom, vamos ver como vai ser, né? Será que vai ser um negócio 

muito chocante?” Mas apesar de ser sensível, eu acho que eu aguento o tranco! De 

fato, eu aguento bastante o tranco, aguento mesmo! Não fico pensando no hospital 

quando não estou lá, vejo as pessoas em condições terríveis e realmente não levo 

aquilo para mim. Eu separo totalmente. E acaba que, na verdade, você vê aquilo de 

uma outra maneira, né? Você passa a ver a questão da internação, das pessoas 

intubadas e nas situações muito difíceis, muito fortes, de uma outra perspectiva. Você 

lê aquilo e de alguma forma muda a percepção em relação às pessoas na sua cabeça. 

Então, com certeza, eu mudei depois de começar a tocar no hospital! Com certeza! 

Quando a criança está gripada ou com uma febre alta e ficou lá no hospital 

tomando soro três dias, é uma situação; isso é uma coisa ok, a criança não está em 

risco, sabe? Mas quando você vê uma família que vem de Sergipe para São Paulo 

para fazer um tratamento de câncer de uma criança de onze anos que morre depois.... 

Você passa a lidar com os sentimentos de algumas pessoas, é muito sério. O ICESP 

é um lugar onde as pessoas vão para se medicar porque estão passando mal de 

câncer. É tipo um pronto socorro de câncer! E é tipo caso horrível! ... É gravíssimo! 

Os pacientes estão passando muito mal. E algumas crianças estão deformadas, 

porque é uma doença horrível. Deformadas a ponto de quem a conhecia antes não 

as reconhecer! Esse tipo de situação, ao mesmo tempo que me deixou mais sensível 

 

66 https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY
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e mais respeitoso, talvez também tenha me deixado mais forte. Claro que não vai me 

deixar mais forte do que quem está passando por isso, né? Porque quem passa por 

isso, atravessa e sobrevive, eu imagino que seja uma pessoa assim: uhuuu! Eu acho 

que o que me deixa forte é estar ali compartilhando e sendo cúmplice disso de alguma 

maneira, sabe? Mesmo que a gente fique por pouco tempo, eu acho que rola um 

pouco de cumplicidade. Mesmo que eu não conheça a pessoa, pois você não vai se 

envolver diretamente com ela − e nem pode, isso é impossível. Mas, de alguma 

maneira, eu estou ali naquele momento tocando e sendo cúmplice de alguma doença. 

Geralmente, quando as pessoas aceitam música e elas estão numa situação muito 

horrível, muito tensa, grave, acontece uma descarga de emoção muito grande, de 

sentimentos para a pessoa que escolheu música, porque ela sabe que ela está numa 

situação muito ruim e que vai ser difícil sair dali. Para o paciente é uma descarga muito 

grande, parece que começa a ativar algo na memória dele, e você começa a notar se 

ele conhece a música, se gosta da música, e se vai fazer com que ele, de alguma 

maneira, se sinta melhor. Mesmo quando se toca no quarto apenas para mudar um 

pouco o clima, trocar a forma como está o ambiente. Eu não sei nem falar direito, botar 

em palavras. Realmente, eu acho que rola a cumplicidade, uma comunhão entre as 

pessoas, e é música que está tocando que faz essa correlação. Mas isso é foda, é 

muito forte! Sei lá, acho que me mudou bastante... 

Em alguns uns hospitais é sempre intensa a experiência de tocar. É sempre 

forte tocar no ICESP, não é que nem o Sabará que é muito grande e tem muitas coisas 

e pacientes com vários tipos de doenças, tem uma diversidade. No ICESP, apesar de 

ter casos e casos de câncer, e nem todos são malignos, é um hospital com um clima 

muito pesado, muito pesado. Porque as pessoas que vão lá se tratar têm câncer, ou 

estão acompanhando alguém que tem câncer e já traz um fardo muito grande. E no 

ICESP tem toda uma coisa, tem que tocar algo para todo mundo ficar calmo... 

tranquilo...  

Apesar de eu ser sensível, eu nunca chorei no quarto − mas eu já me segurei 

muito. E para lidar com as emoções, eu não tenho uma estratégia específica, acho 

que depende da situação. Geralmente eu tento me concentrar naquilo que eu estou 

fazendo. Se eu estiver cantando e der vontade de chorar fica mais difícil. Por isso 

mesmo, por ser mais difícil, que eu penso que devo me concentrar e continuar. Porque 

também se eu chorar, talvez eu possa criar um clima que eu não gostaria. Se estamos 
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atuando para mudar o clima e eu colaborar com ele... sei lá... mas se acontecesse 

não iria ser um problema grave...  

Uma coisa que eu fico pensando é essa relação do músico com o hospital: 

quem é o músico que trabalha no hospital? Nós artistas, num tempo anterior, 

estávamos na rua quando começou tudo. Não só na rua, mas os espaços públicos 

eram onde os artistas iam se apresentar, cantar, dançar, tocar seus instrumentos. Na 

Idade Média, havia os menestréis e as pessoas que faziam a arte de rua nos espaços 

públicos. E eu, tocando em hospital, me sinto um pouco voltando no tempo, no bom 

sentido. Eu me sinto realizando uma tarefa primordial do músico, primitiva, no melhor 

sentido da palavra: que é ir a um espaço público oferecer o seu trabalho, 

simplesmente, como se o hospital fosse uma praça! A gente está em vários hospitais 

e muitos são públicos. O público que o Saracura atende é muito grande. E eles não 

procuram a gente, a gente é quem vai. Então vamos até essa “praça” que é um 

hospital, um ambiente público para tocar. Levar esse trabalho nosso de artista mesmo: 

“Eu vou tocar e cantar uma canção bonita para você!” Eu acho isso maravilhoso! 

Sinceramente, isso é um trabalho essencial do músico, de chegar nas pessoas, e, às 

vezes, chegar no mais íntimo mesmo delas. Conseguir realmente atingir aquela 

pessoa com a música que você está fazendo. Eu acho foda e acho que é uma coisa 

que muitos músicos perderam. Porque a gente fica numa vontade de enaltecimento 

técnico e instrumental e você está sempre estudando e mesmo quando toca, é para 

um público de músicos. Por que você vai tocar? Reconheço que existe essa vontade 

de querer tocar sempre melhor e estar sempre evoluindo, e isso é bom, mas ao 

mesmo tempo, a gente esquece que existem pessoas que estão ouvindo. E onde 

estamos chegando nelas? Onde estamos atingindo? Eu acho que esse trabalho nosso 

é muito legal, muito importante, não só para os pacientes, mas para os músicos, para 

termos essa dimensão do que é tocar para uma pessoa. E não é que você terá que 

cantar e tocar maravilhosamente bem, com o nível técnico super lá em cima. Não, às 

vezes, você acordou e nem fez nenhum vocalize e foi cantar com a voz horrível, que 

nem você controla, mas ao mesmo tempo você consegue atingir uma pessoa e ela 

chora. Aquilo sai de você e toca o outro. Isso eu acho essencial na vida de um músico. 

É uma coisa linda que o Saracura faz, que é esse trabalho primitivo do músico artista, 

das pessoas que estão na rua fazendo arte. Quem você quer tocar e como você quer 

tocar?  
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Muitas vezes, eu sinto diferença do clima do quarto, comparando de quando 

entro para quando eu saio do leito. Isso varia bastante. Há vezes em que a pessoa 

nem ouviu a canção. Na maioria dos casos, porém, as pessoas gostam bastante e 

sinto que realmente aconteceu alguma coisa ali. Você sente as coisas mudando.  

Eu detesto quando a gente sai do quarto e as pessoas pedem para ligar a TV 

de volta, parece que soa grosseiro. Eu detesto ligar a TV! Porque a gente foi lá fazer 

um trabalho para tirar a pessoa de um clima e depois a pessoa volta para a TV. Sabe, 

sei lá..., muitas vezes, você vai tocar, a pessoa fica emocionada e ela simplesmente 

esquece da TV!  E eu meço muito isso. Quando a pessoa não pede para ligar a 

televisão de volta, tem um significado. Eu fico tão feliz quando não pedem para ligar 

a TV de volta... Mas isso é uma postura minha mesmo, claro, lógico. A pessoa assiste 

se ela quiser. No meu caso, eu detesto ligar a TV.... 

Muitas vezes, realmente, a gente sente que mudou alguma coisa ali. E no 

nosso dia também. Às vezes, você está mal e, após tocar no hospital, melhora! É 

muito louco! Se isso acontece comigo, imagina com os pacientes, né? Deve ser muito 

massa! Não é? Esse trabalho é muito bom, eu adoro!  

A gente sempre toca para os funcionários, isso eu acho bastante importante 

também. E nossa postura vai de acordo com a receptividade, e varia muito de hospital 

para hospital e do tempo que o Saracura atua ali. No Sabará, por exemplo, já faz 10 

anos que tocamos, então a equipe é mais do que acostumada conosco. É incrível, 

pois eles pedem músicas e existe uma conversa muito fluida. Em cada postinho da 

enfermagem, eles nos orientam bem, falam onde há caso de isolamento, de quem 

está pedindo música. E é incrível tocar para eles! Nesses hospitais em que o Saracura 

começou esse ano, ainda não tem essa conexão. Quando a gente faz uma coisa com 

os funcionários já muda muito. Porque imagina, o funcionário trabalha no hospital faz 

20 anos, 30 anos e, de repente, chega um músico lá, está trabalhando também... Eu 

não sei, mas geralmente cria essa distância.... Mas quando você chega e vai tocar 

para eles, as pessoas se reúnem e conversam, e vamos criando um vínculo quando 

perguntamos “Que música você quer ouvir, qual música você gosta?”. Quando eles 

escolhem a canção, acabam chegando num consenso e tocamos uma música legal 

para todo mundo. Ali se transforma também, muda a relação com o funcionário, então 

a relação nossa com os profissionais já fica diferente. E é perceptível que a música 

faz bem para eles também. Eles ficam felizes, eles ficam dançando muitas vezes, não 
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em todas, mas muitas vezes. Com a música criamos um clima de trabalho mais 

interessante.  

Eu não sei se durante meu trabalho eu já atrapalhei alguém enquanto estava 

tocando. Sei lá, isso já pode ter acontecido e não é sempre, mas eu já senti sim, eu 

tenho essa percepção. Você sente, na verdade, enquanto está tocando, que não criou 

aquele clima bom. E ao tocar, eu já percebi que e a pessoa está se sentindo um peso. 

Isso já rolou algumas vezes. Houve uma ocasião na AACD, eu não sei o porquê. Eu 

não sei qual era o caso da menina, porque ela era super mal humorada, a mãe mais 

ainda. A gente entrou no quarto e nos apresentamos e perguntamos se ela gostaria 

de ouvir música. Tipo, a pessoa poderia ter falado não, mas deve ter ficado sem graça 

de recusar, e ficou uns 30 segundos sem falar nada. Sabe quando dá aquele silêncio 

e você não sabe se sim ou não. Eu olhei, fiquei esperando, e perguntei “... o que vocês 

acham, se não quiser não precisa”. E ela disse que poderíamos tocar, mas ficou uma 

sensação entranha, do tipo: “quero que você morra, não quero que você entre nesse 

quarto! Mas pode tocar, vem, entra!”. Então nós entramos, tocamos uma única 

música, e não tinha clima nenhum. A gente entrou, tocou e foi péssimo! Acho que foi 

a coisa mais horrível que aconteceu nesse ano e meio foi isso: a gente entrou e não 

aconteceu nada, nada, nada, não falou nada! Nem um “tchau, obrigada, pode ir 

embora”. A gente acabou a música e foi aquele silêncio horrível, um silêncio 

constrangedor, chato; estávamos eu e o Cássio. E não aconteceu nada! Você percebe 

que não foi uma ajuda. Parece que a música deixou elas mais chateadas, mas putas 

ainda da vida. Para a gente foi um momento estranhíssimo, coisa chata, sabe? Mas 

é isso, tem mais casos sim; é que pontualmente eu não vou lembrar, pois a 

esmagadora maior parte das vezes é bom. Porém faz parte de qualquer trabalho 

existir algum deslize, mas nunca intencional. 

Mas o que é louco, é que realmente a maior parte das vezes a gente é muito 

bem recebido e a coisa realmente tem essa efetividade... Eu poderia pensar em 

música como algo funcional que cumpre algum papel específico, como algo 

empresarial que cumpre o seu protocolo. Mas não é um protocolo, como se música 

se desempenhasse algo comercial, algo business entende? Esse mundo de negócios 

e que a música tocada no hospital teria que ser efetiva, como se ela tivesse metas 

para cumprir, sabe? Eu odeio pensar na música desse jeito! Eu considero a música 

nesse ambiente também como algo funcional, mas não no sentido da produtividade 

empresarial fria −para mim abstratíssima e inexistente. Vejo como alento mesmo, 
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como o quanto a música pode ser um remédio, sabe? Qual a eficácia desse remédio 

num tratamento de uma pessoa que está doente assim?  

Eu vejo a música como terapêutica, apesar de não ser o meu papel. Eu sou um 

músico, não sou musicoterapeuta! A gente não usa a música com essa visão de 

terapeuta, mas eu a vejo como terapêutica também. Os próprios pacientes falam para 

a gente: “Ah, isso é um remédio!”. Na verdade, eu não vejo exatamente como um 

remédio, mas eu vejo como catalizador. Uma coisa que pode transformar um instante. 

Transformar o tempo, o momento. É algo momentâneo, é uma coisa efêmera, 

totalmente. Mas ela transforma, ela tem o poder de transformação muito grande, e aí 

é que está essa eficácia que eu estava falando. É possível notar que o trabalho foi 

legal e eficaz no bom sentido da palavra. É quando você percebe que realmente essa 

efemeridade, que essa música que acontece num tempo, ela consegue mexer 

naquele momento e reverberar para os próximos. Talvez seja isso o que há de mais 

terapêutico. Mas eu não me vejo como um terapeuta, nada... nada, nada, nada como 

um terapeuta. Eu não posso medir qual organização de sons que eu estou entoando 

possa fazer de alguma maneira bem ou mal para alguma pessoa! Eu realmente não 

posso medir, mas eu também não uso isso com esse fim exatamente de terapia. Eu 

uso mais como música no hospital. Tipo, nós vamos aqui ser músicos, vamos tocar 

música, é isso. 

O músico no hospital faz um trabalho essencial nesse sentido. O trabalho 

primordial do músico. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas para a gente 

pensar sobre o trabalho que a gente faz: é isso, é essa volta à rua, volta à praça. E 

como a gente vai atingir as pessoas? Não é pela via do que é impressionante e 

mirabolante, tecnicamente falando, mas pelo que é simples e tocante. Porque muitas 

vezes, a gente fica super preocupado em equalizar esses aspectos, mas, realmente, 

nós não querermos tocar uma coisa fria e pouquíssimo artística de fato. Por exemplo, 

o músico pode estar lá “fritando” no seu instrumento e isso pode demonstrar que a 

pessoa trabalhou muito para chegar até ali e isso é ótimo. Mas tocar dessa forma 

torna-se frio e longe do que é humano, pelo menos do que e eu considero. E a música 

tem que aproximar. O seu trabalho é ir lá no hospital para tocar para as pessoas e 

tocar as pessoas! Esse é o seu exercício de hoje: tocar as pessoas!  



 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Todos os dias é um vai-e-vem 

A vida se repete na estação 

Tem gente que chega pra ficar 

Tem gente que vai pra nunca mais 

Tem gente que vem e quer voltar 

Tem gente que vai e quer ficar 

Tem gente que veio só olhar 

Tem gente a sorrir e a chorar 

E assim, chegar e partir 

(Fernando Brant / Milton Nascimento; “Encontros e despedidas”) 

 

5.1. Cristalização dos temas 

 

Diante da vastidão de assuntos, das percepções hospitalares e dos relatos das 

vivências dos entrevistados que contaram tantas histórias pessoais compartilhando 

suas memórias e desejos, foi um desafio selecionar as categorias de análise 

discutidas no estudo.  Retomando o conceito metodológico, com relação a uso do 

método Imersão/Cristalização, a fase de Imersão contou com a experiência prática 

nos hospitais ao acompanhar o Saracura, a realização das entrevistas dos 

colaboradores, a organização dos dados, desde as anotações dos diários de campo 

ao método de transcriação que culminou em narrativas.   

Após a escolha dos temas, a cristalização dos mesmos baseou-se em 

aprofundar os embasamentos teóricos consistentes visando refletir, analisar e explicar 

a relevância de cada assunto. Para tanto, dois autores foram escolhidos para serem 

o fio condutor da discussão dos temas, o musicólogo Victor Zuckerkandl e a filósofa 

Jacqueline Lagrée com a finalidade de discutir os conceitos musicais no contexto da 

saúde. Outros estudiosos complementaram os assuntos quando houve necessidade.  

A leitura das narrativas foi realizada com diversos focos em busca de encontrar 

os pontos em comum e os pontos divergentes, de forma que as experiências dos 

colaboradores traziam ainda mais perguntas a pesquisa, portanto o processo de 

análise e escolha dos temas foi moroso, cuidadoso, intuitivo e até prazeroso, pois as 

falas dos colaboradores passaram a reverberar, sendo elas reflexões profundas que 

eu tentava responder a luz dos embasamentos teóricos. 
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Assim, as percepções descritas dos diários de campo contaram sobre as 

mudanças sonoras desde a primeira visita acompanhado o Grupo Saracura, de modo 

era perceptível que existia a dimensão sonora dotada de diversos sons que fazem 

parte do ambiente de saúde e a música entrando nessa conjuntura e o modificando-

a. A atenção das leituras das narrativas inicialmente se dirigiu para as histórias 

musicais no hospital, de como a música os afeta e se ela em algum momento os 

atrapalhou; e baseado nessas análises surgiu o tema sobre as modificações na 

paisagem sonora, pois todos os colaboradores trouxeram suas sensações sobre a 

música ao vivo.  

Ao ler as narrativas dos músicos sobre suas reflexões pessoais 

transformadoras ao tocar nos leitos e também não deixando de lado o fato de ser 

musicista que tocou em ambientes de saúde anteriormente, houve o interesse em 

iniciar a reflexão sobre a humanização do músico atuante em hospitais, pois ficou 

evidente de que a humanizar é um processo mais complexo e subjetivo, portanto essa 

temática foi também explorada.  

As narrativas das profissionais de saúde contaram sobre a relevância da 

música em um olhar terapêutico de modo que elas também tinham o interesse em 

compreender quais elementos musicais modificam o ser humano, então passei a fazer 

uma análise mais profunda sobre o tempo, movimento e o espaço e sua similitude no 

âmbito da Saúde. Foi cogitado discutir os cuidados paliativos, ou as relações 

terapêuticas musicoterápicas, entretanto esses temas são abrangentes não havia 

tempo de aprofundá-los. Além disso, os conceitos musicais e as relações de 

humanização já são assuntos extensos e precisam de cautela em suas explicações 

para que fiquem claros e consistentes. 

Um ponto significativo foram experiência nas UTIs neonatais e pediátricas 

relatadas pelos colaboradores, evidenciando a importância do Saracura nesse setor. 

O música passou a ser vista além de entretenimento, portanto o assunto sobre a 

música UTI fluiu, e por isso ele se tornou um tema.  

Cantar para os bebês nas incubadoras e a percepção do quanto as mães e 

profissionais da saúde se aproximavam dos pacientes para acalentar e acariciar a 

criança chamaram a atenção durante o acompanhamento do Saracura, logo, as 

canções de ninar tornaram-se um objeto de pesquisa que culminou na busca de 

compreender a ampliação das relações afetivas a partir da música ao vivo no hospital.  
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Além disso, o encontro com crianças em estado terminal e as histórias narradas 

pelos colaboradores chamaram a atenção para o tema da finitude humana, 

principalmente o papel da música no contexto da UTI, saindo do sentindo de cura em 

direção ao sentido do cuidado, do acolhimento.  

E ainda que tenhamos discussões importantes sobre os temas a seguir, 

consideramos que eles não estão fechados, pelo contrário, as análises aqui descritas 

podem ser pontos de partida para outras futuras discussões que permeiam as áreas 

de Saúde e Música. 

a) Tema 1 - As modificações na paisagem sonora hospitalar: os 

elementos sonoros tempo, espaço e movimento e a humanização.  

 

 

Fonte: Grupo Saracura. – Foto Beto Assem e LAV fotografia 
Figura 5 - Músicos atuando no ambiente hospitalar no setor da UTI pediátrica 

 

 

A musicalidade é própria do humano 

 

Ao longo deste estudo pude testemunhar a relevância da arte musical ao sentir 

e cantar no hospital percebendo as modificações das pessoas, ao notar que elas 

ficavam diferentes após as interações musicais, de modo que em alguns momentos 
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elas se tranquilizavam, em outras ocasiões elas ficavam mais animadas ou mesmo se 

emocionavam. Consoante a isso, as narrativas de todos os colaboradores 

demonstraram o quanto a música é importante sendo possível considerar que eles 

captaram a música, cada um dentro de sua perspectiva; essa forma de arte não 

apresentou neutralidade e assim podemos afirmar que seguramente a música 

modifica a paisagem sonora hospitalar.   

Coube então investigar o porquê de a música ter esse alcance nos seres 

humanos de forma profunda. A primeira percepção é dada por um dos músicos ao 

notar que o efeito sonoro tem diversas variações:  

 

A música é rica porque ela nos serve de formas muito diferentes. Você 
pode simplesmente entreter, brincar, até dançar e pular, mas também 
pode acalmar, pode deixar a pessoa mais tranquila, ou, às vezes, a 
pessoa precisa chorar. Então eu acho que a música muda muito o 
ambiente e as pessoas.... (Fernando, músico atuante em hospitais). 

 

Quando o Fernando expõe que a música nos serve de muitas maneiras, isso se 

deve ao fato dela fazer parte do cotidiano, e cada indivíduo ter uma musicalidade que 

lhe é intrínseca, que foi configurada e construída ao longo de sua experiência e num 

coletivo. Conforme entendido por ele, a musicalidade é um atributo da espécie 

humana, as pessoas em todo o tempo preservaram relações com a sonoridade se 

expressando por meio da música, que é constitutiva do ser humano (ZUCKERKANDL, 

1976).   

Interpretei que para o próprio Grupo Saracura deva ser complexo selecionar um 

repertório que atenda às necessidades e apreço das pessoas presentes em hospitais, 

pois sequer existe um estilo musical que todos gostem e se emocionem da mesma 

maneira, além de ter que se considerar que muito da sensibilidade de cada pessoa se 

modifica diante da hospitalização. Então, concordamos com a narrativa da psicóloga 

Gal que aponta que o distúrbio da saúde não necessariamente pode representar 

apenas mazelas, mas também oportunidades de transformação: 

 

Dentro da minha área, a gente estuda uma porção de conteúdos: como 
a resistência ao tratamento ou o quanto o paciente está num momento 
de abertura no qual ele pode ter transformações no seu psiquismo...Até 
em uma intervenção muito breve existe uma chance muito boa de 
transformação, pois os laços estão mais fluidos por causa da crise que 
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o adoecimento provoca, mesmo em uma intervenção só! (Gal, 
psicóloga). 

 

A colaboradora do estudo explica que independentemente da gravidade 

patológica é possível existir um espaço transformador benéfico para o paciente, e 

acrescenta ainda que em doenças mais graves a possibilidade do desequilíbrio 

psicológico é maior. Então ela baseia suas indicações do Saracura no Hospital Infantil 

Sabará para crianças que estão mais debilitadas, pacientes intubados, fragilizados 

emocionalmente e para neonatos, pois a psicóloga compreende que as artes podem 

auxiliar o cuidado médico.  

Consoante a isso, concordamos que mediante o adoecimento a pessoa 

encontra, na ruptura de si, um meio de se ressignificar, pois ainda que a enfermidade 

exista, é relevante tratar a doença como uma nova dimensão da vida e não uma 

variante da saúde: “A doença é portanto simultaneamente privação e reorganização, 

inovação positiva do ser vivo” (Lagrée, 2002, p. 134). Assim, a sensação é que a 

música cria uma relação entre seres humanos capaz de chegar onde a medicina não 

alcança, pois talvez esse “remédio” não esteja presente na fórmula medicamentosa, 

mas na capacidade que a arte tem de mover o ser humano. 

 

Paisagem sonora  

 

Ao longo da pesquisa de campo testemunhei a alteração ambiental após a 

música invadir os setores hospitalares. Dentre as sonoridades notadas durante a 

primeira fase da pesquisa foram ouvidos os sons de televisão – principalmente de 

programas infantis e jornais; sons de pessoas conversando; de equipamentos de 

medição e avaliação (geralmente agudos); sons dos carrinhos de alimentação; sons 

de pessoas chorando ou gemendo; sons de passos; e em alguns locais, sons de 

ferramentas para a manutenção do hospital; sons externos, do trânsito. 

 Foi averiguado nas narrativas de todos os colaboradores o quanto a música ao 

vivo interfere e interage com as pessoas, de modo que é plausível afirmar que eles 

captaram a música, cada um dentro de sua perspectiva. E consideramos que essa 

forma de arte não apresentou neutralidade e, assim, indubitavelmente a música 

modifica a paisagem sonora hospitalar.  
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Neste estudo usamos constantemente o termo ambiente hospitalar, e é 

exatamente a palavra ambiente que faz a conexão com o conceito de paisagem 

sonora. No dicionário, ambiente significa: 1.Conjunto das condições biológicas, físicas 

e químicas nas quais os seres vivos se desenvolvem; 2.Conjunto das circunstâncias 

culturais, econômicas, morais e sociais em que vive um indivíduo; 3.Espaço físico 

delimitado (ambiente fechado); 4.Que envolve ou está à volta de alguma coisa ou 

pessoa. 5.Que é relativo ao meio físico ou social circundante. (Aurélio, 2017). Nessa 

perspectiva o hospital é um espaço delimitado, envolvido de um meio físico 

característico e social específicos, um local marcado por circunstâncias culturais, 

econômicas, morais e sociais.  

Segundo o Ministério da Saúde, para a Política Nacional de Humanização, o 

termo ambiência compreende o espaço físico, profissional, social e de relações 

interpessoais que deve estar em concordância com um projeto de saúde voltado para 

a atenção acolhedora, humana e resolutiva. Dessa maneira, a ambiência visa um 

espaço confortável e facilitador para os processos de trabalho, um ambiente de 

encontro entre sujeitos. Essa relação espacial, quando estruturada para ser 

confortável e acolhedora pode favorecer a privacidade e a individualidade do paciente 

e do profissional. Os componentes ambientais como a cor, a luz, a textura os sons e 

o cheiro, a inclusão de variados tipos de arte podem tornar esse espaço físico mais 

equilibrado e harmonioso67.  

De um modo geral, foi notado que por onde o Saracura circulava as pessoas 

apreciavam as canções, existindo interações positivas demonstradas por seus 

semblantes. Todas essas simples modificações têm o potencial de mudar o meio 

hospitalar como um todo, de modo que um ambiente que era apenas sério, 

preocupante e doloroso passe a ter outras qualidades: 

 

Eu considero interessante, pois [a música] acaba “quebrando o gelo” que 
existe na área hospitalar, tanto com os nossos técnicos quanto com os 
pacientes. Eu vejo que, quando os músicos param um pouquinho para 
tocar no postinho de enfermagem, as enfermeiras se descontraem e 
relaxam, as crianças gostam muito, as mães também apreciam 
bastante, e eu acho que harmoniza bem o setor, algo mais descontraído, 
mais tranquilo, tira aquele peso do estar internado (Jéssica, supervisora 
de enfermagem). 

 
67 Informações pela plataforma: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/170_ambiencia.html>. Acesso 
25 mar.  2018.  
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Termos como “quebrar o gelo”, “mudança do clima”, “quebrar a rotina” 

apareceram dentro das narrativas com frequência. As ações musicais refletiram não 

apenas no enfermo, mas também nos familiares acompanhantes e profissionais da 

saúde. O conceito de ambiência vislumbrado acima passa a ser exemplificado pela 

ação dos músicos que modifica um espaço repleto de tédio, medo, cansaço tornando-

o um lugar de encontro, onde o protagonismo da doença é substituído pela interação 

salutar entre as pessoas. 

Retomando outro importante conceito, paisagem sonora é qualquer campo de 

estudo acústico (SCHAFER, 2001), e nos ambientes hospitalares há uma série de 

locais ruidosos e alguns setores mais monótonos. A música quando organizada e 

pensada para esses locais pode, do mesmo modo, ser uma alternativa para se 

contrapor aos ruídos e à ausência total de sons: 

 

Algumas vezes, o clima está muito estressante, está tudo mais 
apressado, os pais estão aflitos e então surge a música e parece que 
ela reorganiza o ambiente. Com o setor mais calmo, o clima muda, 
porque as pessoas se modificam na hora em que elas relaxam um 
pouco, consequentemente a música transforma o ambiente hospitalar 
(Jéssica, supervisora de enfermagem). 
 

Nesse sentido, havia a percepção que a sonoridade em alguns momentos era 

mais intensa, os ruídos não paravam enquanto o músico tocava, no entanto a atenção 

das pessoas voltava-se aos sons musicais, e no momento em que isso ocorria, a 

atmosfera do ambiente se transformava em vários sentidos que serão descritos no 

próximo tema.  

 Dos tipos sonoros que podem ser destacados, um deles é o dos equipamentos 

do setor da UTI, pois remetem a significados e sentidos, uma vez que quando os 

alarmes de monitoramento se ativavam isso representava que algo estava em 

desequilíbrio. Além disso, o som desses equipamentos já foi abordado por filmes, 

novelas, jornais revelando a doença e a morte, ou seja, algo que pode ser 

desagradável de ouvir gerando preocupação nos pacientes e acompanhantes. Outra 

sonoridade desconfortável eram as crianças chorando, e apesar de todos saberem 

que o choro é inevitável em algumas ocasiões, ele comovia os profissionais, 

assustava as demais crianças e impactava os familiares, principalmente as mães.  
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Pesquisas anteriores detectaram que os ruídos de muitos setores de saúde 

estão acima da média recomendada pelas normas técnicas da ABNT e OMS 

(MACEDO et al., 2009; ANDRADE et al., 2016; DUARTE et al., 2012). Ainda não 

existem dados que comprovem, em decibéis, se a música ao vivo no hospital 

ultrapassa a sonoridade apropriada. Entretanto, compreendemos nesta pesquisa que 

as transformações após as interações musicais foram positivas – a música tornou-se 

aliada ao cuidado:  

 

... você encontra um moleque mais velho que não aguenta mais ficar lá 
no hospital e que não está esperando nada, e de repente chega alguém 
para brincar, cantar... Nessas ocasiões, os pais ficam muito 
agradecidos, pois dizem que o filho não aguentava mais ficar no hospital 
(Fernando, músico atuante em hospitais). 

 

É relevante frisar que apesar de o silencio ser desejado para os momentos de 

sono e descanso físico e mental, notamos que o excesso dele também incomodava 

os pacientes e acompanhantes. Nesse sentido, é válido analisar que, segundo 

Schafer, o homem perdeu suas relações positivas com o silêncio, de modo que, no 

passado, as pessoas se refugiavam na natureza para recompor sua psique e hoje os 

ocidentais compreendem o silêncio como um vácuo, como se a ausência de sons 

fosse escassez de vida e privação da comunicação, ele sugere, em sua obra, que as 

pessoas reconquistem a contemplação do silenciar (SCHAFER, 2001). 

Zuckerkandl (1976) conta-nos que diante da era tecnológica estamos envoltos 

de ruídos permanentes, como se estivéssemos alienados a um mundo audível, de 

modo que os ruídos são tão intensos que contrapõem os sons da natureza como o 

estrondo de um trovão. O silêncio é interpretado pelas pessoas como algo artificial; a 

própria imagem do silêncio ficou distorcida na sociedade contemporânea. E no 

hospital a relação com o silêncio não é diferente, o excesso dele remete ao tédio. As 

narrativas das mães que ficavam em quartos isolados e mais silenciosos 

demonstraram: 

 

Acho que ficar no hospital é difícil, né?! A gente fica aqui sem fazer nada, 
é estressante, a hora não passa e, quando vem o pessoal da música do 
Saracura, acho que o tempo passa um pouco mais rápido (Valentina, 
mãe da Maju). 
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Isso é relevante quando pensarmos que a Valentina acompanhava a filha havia 

um mês. A mesma queixa foi notada nas demais colaboradoras, pois a Marta estava 

com sua filha, no hospital, havia 40 dias, a Elis estava presente na UTI com o Henrique 

por quase 3 meses e a Betânia se revezava com o marido no cuidado de um bebê de 

um ano e um mês que nunca havia saído do hospital. Todas as mães entrevistadas 

permaneciam com seus filhos em setores mais silenciosos quando feitas as 

entrevistas – algumas em leito de isolamento de contato, local muito silencioso –, 

assim, relacionamos que a ausência de sons implica na sensação de tédio.  

Pascal reflete que o tédio apresenta-se como algo insuportável: o fato de 

permanecer sem ocupações, paixões, diversões, de modo que a pessoa percebe um 

vazio a ponto de sentir o abandono, a inutilidade e a incapacidade (PASCAL apud 

LAGRÉE, 2002). Uma pessoa acamada é obrigada a permanecer parada, sua 

liberdade fica privada e isso lhe exige a paciência de inevitavelmente suportar e 

esperar exames e tratamentos na dor e incômodo que o adoecimento causa, o 

aguardo da visita do médico, dos resultados da avaliação clínica, das informações do 

tratamento, sendo então a paciência algo valoroso, tida como “simples virtude do 

tempo puro, a arte de suportar o tempo, de o deixar correr afrouxando a sua captação, 

renunciando ao seu domínio total” (LAGRÉE, 2002 p. 202).  

Até mesmo para os pacientes que permanecem poucas horas no ambiente 

hospitalar podem permanecer entediados e preocupados, pois o fato de esperar um 

atendimento pode ser o ponto de partida de receios, medos e angústias do 

adoecimento. A filósofa ainda complementa a questão do tempo de espera pelo 

tratamento analisando a permanência na sala de espera: 

 

“Por isso começa hoje por uma permanência na sala de espera, 
corretamente assim chamada, porque se espera aí demasiado tempo, 
o que contribui para o aumento do enervamento senão mesmo da 
angústia, e sobretudo porque não se espera verdadeiramente alguém 
mais alguma coisa de difuso, ser se aliviado do mal que se tem, ser 
tido em cuidados por alguém que sabe. Porquê então tantas salas de 
espera impessoais e frias em que cartazes murais dizem somente: 
“Não fume mais!”, “Proteja contra a sida1!”, “Vigie suas artérias!”, sem 
um sorriso, sem uma imagem que faça sonhar, a não ser os mesmos 
cromos impessoais” (LAGRÉE, 2002, p. 77-78). 

 
Transpondo para a realidade desta pesquisa, estivemos em hospitais infantis, 

de modo a considerar que a idade da criança influi na maturidade psicológica para 
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compreender o que vivencia; e quando a patologia barra uma parte física da criança 

é muito difícil mantê-la no leito, pois ela ainda tem energia e quer brincar. 

Então, as intervenções artísticas, embora sejam curtas, auxiliam a todos no 

enfrentamento da hospitalização pelo fato de gerar movimento e ocupar o espaço 

vazio do silêncio. A música entra como alternativa para o lúdico, deixando o ambiente 

mais alegre. Assim, interpreta-se que reumanizar os cenários de cuidado em saúde 

apresenta-se, portanto, como um recurso coadjutor do processo terapêutico, uma vez 

que contribui para a reintegração da experiência humana no âmbito da sua medida, 

do seu equilíbrio (GALLIAN, 2017). 

 

Efeitos da música – as relações de tempo, espaço e movimento  

 

E no conjunto de experiências vivenciadas neste estudo, consideradas a partir 

das relações da paisagem sonora hospitalar, entendemos que há algo na música que 

move as sensações, emoções e afetos. Durante as narrativas, percebemos que os 

elementos musicais contribuem para a qualidade de vida dos pacientes, entretanto, 

uma das profissionais de saúde, em sua narrativa, não conseguiu identificar o que 

ocorria musicalmente:  

 

Sobre o ritmo musical eu não entendo e não saberia explicar dentro da 
linguagem musical, mas vejo que a música tem essa marcação de certa 
continuidade, que vai e que volta... as músicas têm uma estrutura. A 
música traz isso numa sensação de que a gente pode ser inteiro, igual 
e diferente. Ela tem uma estrutura que se mantém igual, e muitas outras 
coisas se modificam depois. Não sei se são harmonias, letras.... (Gal, 
psicóloga) 

 
Embora ela não soubesse avaliar as relações musicais para seus pacientes, 

sua fala trouxe um caminho reflexivo crucial para a pesquisa. Buscaremos então, 

correlacionar seus elementos formativos musicais no sentido de analisar quais 

aspectos existem simultaneamente na música e no ser humano com relação aos 

conceitos de movimento, tempo e espaço na música tonal.  

Primeiramente, é pertinente explicar sobre o tonalismo antes de ater-nos aos 

elementos formativos da música. Ao longo da obra “Som e Símbolo”, Zuckerkandl 

(1973) abordou o mundo das notas como um trabalho de forças atuantes que 

obedecem a leis em organizações de eventos tonais. Antes de dar continuidade à 



154 

 

esse raciocínio é valido especificar que, segundo Oliveira Pinto (2001), ao investigar 

qualquer estrutura sonora busca-se seus elementos culturalmente significativos que 

servem de referência para a percepção musical do todo, assim, as estruturas musicais 

podem designar estilos e caraterísticas de repertórios. Da mesma forma que uma 

língua é composta de palavras advindas de poucos fonemas, a música constitui 

sequências de notas que formam repertórios distintos. Dentre as organizações 

musicais mais conhecidas e pesquisadas pode-se elencar a música modal, tonal, 

atonal, serial, e dentro do âmbito deste estudo as reflexões serão feitas imersas nas 

características do tonalismo, pelo fato de o repertório ouvido no hospital ser 

predominantemente tonal; obviamente sem a intenção de desmerecer qualquer outro 

tipo de estrutura musical, sendo este apenas um recorte. 

Assim, o sistema tonal, fenômeno nascido e desenvolvido na cultura ocidental 

ao longo dos últimos quatro séculos, atualmente ostenta abrangência quase que 

universal. O tonalismo apresenta sua base em estruturas funcionais que seguem 

caminhos harmônicos e melódicos, sendo constituído por determinadas escalas – 

sucessão de notas em que cada som apresenta uma função harmônica –, e pelos 

acordes – conjuntos de notas tocados simultaneamente e organizados dentro do 

campo harmônico68. E o centro tonal inicial, uma série de sucessão de acordes que 

depois retorna ao ponto de origem. Assim, uma das características marcantes do 

tonalismo é a “sinergia entre tensão e relaxamento, contração e expansão” 

(PETRÁGLIA, 2010, p.134). Zuckerkandl entende que no mundo musical há uma 

relação precisa de cada nota, assumindo diferentes formas de acordo com a relação 

tonal, de modo que uma lei regula a sucessão de notas na melodia, outra lei refere-

se a sucessão da harmonia, outra com relação à rítmica e à métrica.  

Assim, levando essas correlações para a música no hospital, percebemos o 

quanto a emoção aparece nas narrativas:  

 

E também aqueles casos mais específicos, aquela mãe estressada, os 
pais preocupados, aquela coisa contida assim de não quererem mostrar 
para o filho que estão com medo de alguma coisa, que estão esperando 
resultado de exame, ou já sabem e estão numa situação complicada, eu 
acho que a gente ajuda muito no sentido do alívio, sabe? Às vezes, a 
pessoa chora aquele choro bom! Eu chamo de choro bom, mas sei que 

 
68 Nessa simples definição não especificamos detalhadamente conceitos como a cadência, modulação, 

entre outras especificidades musicais, mas temos conhecimento que tais elementos são indispensáveis 
para o sistema tonal, porém não cabem análises mais precisas disso no escopo deste estudo.   
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existe um nome específico para isso, enfim, nós vemos muito isso! 
(Fernando, músico atuante em hospitais) 

 

O músico percebe que existe alguma transformação com a pessoa 

hospitalizada ou com o acompanhante após sua atuação artística. Talvez seja pela 

movimentação que a própria música faz no ambiente, ora trazendo vitalidade por meio 

de canções mais agitadas, ou acalentando e propiciando a introspecção e o 

relaxamento, e até mesmo sendo um meio de aliviar e desabafar suas emoções 

contidas. Assim, com relação ao movimento, as estruturas musicais são estruturas 

cinéticas, na qual as notas dentro do sistema tonal são condutoras de um movimento 

que passa através delas e além delas, quando se ouve música, se ouve movimento 

(ZUCKERKANDL, 1973). O musicólogo complementa no livro “Man the Musician” que 

o próprio movimento tonal é comparado a um movimento psíquico, sendo o tonalismo 

um movimento sem substrato material, não espacial e espontâneo.  Os estados da 

mente dentro do movimento psíquico estão também em estado dinâmico, 

permanecem em contínua transformação sendo então internamente coerentes e 

parecidos com o movimento tonal. Dessa forma, o movimento ouvido é “emoção” e 

não um movimento físico de corpos, existindo a relação de ouvir música como uma 

forma de “ouvir emoção” (ZUCKERKANDL, 1976). Mesmo que haja essa correlação, 

o musicólogo não considera a música como uma linguagem de emoções, como: a 

alegria, o desgosto, o medo, o êxtase, entre outros. Seria impossível imaginar que 

uma melodia tenha o mesmo efeito emotivo em qualquer ser humano, pois as relações 

musicais variam de acordo com o meio social, histórico e cultural. Zuckerkandl (1976, 

p.151, tradução livre) aborda que “As notas não expressam ou representam emoções 

específicas. Os padrões tonais comunicam seus movimentos às emoções do ouvinte, 

e como resultado o ouvinte assume o caráter dos padrões”69. Para compreender 

melhor, exemplificaremos com a palavra flor que pode ser traduzida para diversas 

línguas: flower, fiore, fleur, etc., sendo possível entender o seu significado desde que 

saibamos o idioma. Com relação as notas, não há essa mesma caraterística de 

tradução de significado, um conjunto de notas não representa a emoção da dor, pois 

o sentir é também uma interpretação humana variável. 

 
69 No original: “Tones do not express or represent specific emotions. Tonal patterns communicate their 

motions to the listener’s emotions, and result the latter take on the character of patterns. The melody 
stamps its character in the emotion, not reverse”. 
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Ao mesmo tempo, o musicólogo não quer dizer que a música é indiferente aos 

sentimentos humanos. Para clarear essa ideia, ele expressa que sentimento, nessa 

relação, denota um singular do qual não há plural e que é espontâneo, não algo que 

é inicialmente atado a um único ser:  

 

Que a emoção que se torna audível na música isso só é verdade nesse 
sentido do termo “sentimento” – como pura espontaneidade, 
movimento não-material, ligado às notas, não a um “eu”. A emoção 
audível em música é aquela das notas que se comunicam com o 
ouvinte (ZUCKERKANDL, 1976, p. 152, tradução livre)70.  

 

Talvez seja por isso que a música é uma linguagem facilmente compreendida 

por qualquer pessoa, e exatamente por ter essa possibilidade de o mundo das notas 

chegar a qualquer ser humano é que a música é tão importante no ambiente 

hospitalar, pois é uma forma de aliviar as emoções que estão contidas nos 

hospitalizados e em seus familiares.    

Podemos complementar que qualquer forma de vida é cíclica e permeada por 

fases de desenvolvimento, e em geral, o desejo das pessoas é passar por essas 

etapas de forma saudável. Conforme vimos em Lagrée (2002), a doença interrompe 

o fluir desejável da vida, e independentemente da idade do paciente, a questão da 

ruptura da saúde pode ser um marco para a pessoa. Dentro de uma analogia, 

podemos pensar no movimento tonal que é permeado pela alternância de estados 

polares, e o corpo humano em que temos sístole e diástole, inalação e exalação – 

movimentos que impulsionam o ser a permanecer vivo. Do mesmo modo, na música 

existe a relação de consonância e dissonância, uma tensão tonal que busca encontrar 

resolução e mantém uma organização viva na música (ZUCKERKANDL, 1976). 

Assim, na música tonal, há uma relação de tensão e relaxamento do mesmo modo 

que para existir a doença e o retorno a saúde há um contexto de desequilíbrio e 

equilíbrio. Essa interconexão existe na música e no ser humano, e talvez por essa 

razão os seres sempre fizeram organizações sonoras musicais, e desde os primórdios 

a relação com os sons faz parte da vida, é própria do humano.  

 

Então toda vez que temos o pessoal da música lá dentro, a gente 
consegue, pelo menos transitoriamente, quebrar esse impacto negativo. 

 
70 No original: “That emotion becomes audible in music is true only in this sense of the term “feeling” – 
as pure spontaneity, nonmaterial motion, bound to tones, not to na “I”. The emotion audible in music is 
that of the tones which communicate it to the listener”. 
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Então notamos que a grande maioria de mães chora muito, 
principalmente com os filhos no período neonatal em que elas estão 
mais sensibilizadas. Mas é notável que a música acaba trazendo um 
conforto, e é como se as mães escapassem daquilo tudo por algum 
período (Gabriela, médica da UTI pediátrica). 

 

As narrativas nos contaram que a música modifica o ambiente dentro de um 

período de tempo e depois a rotina retorna ao seu normal, porém que a sensação que 

a música trouxe é benéfica para quem a ouviu e permanece até mesmo depois que 

os músicos partem. Então a música no hospital transforma a dimensão temporal, de 

modo que para alguns, vimos que o tempo passa mais rápido, para outros muda o 

estado de espírito durante um período.  

 

Então é um minutinho de música tocando que ela não precisa espetar a 
criança para colher exame, puncionar a veia, colocar a medicação... Se 
você começa a reparar em detalhes passa a ver alguém balançando o 
pezinho, dançando um pouco... Então a música consegue quebrar a 
nossa rotina que é ruim na maior parte do tempo, tanto para a família, 
para o paciente e para a equipe que está junto (Gabriela, médica da UTI 
pediátrica). 

 

Para o movimento musical existir é necessário o tempo, e conceitua-lo é algo 

amplo e complexo. A priori, refletindo sobre como os humanos pensam do tempo, ao 

longo do desenvolvimento da humanidade passamos a usar medidas e quantificações 

para esse termo: segundos, minutos, horas, dias meses, anos; e reflexões com o 

tempo em sua comparação entre o presente, o passado e o futuro. Visando fugir da 

relação do tempo medido e quantificado, Zuckerkandl embasa-se no filósofo francês 

Henri Bergson; assim, o tempo pode ser vivido e apreendido pela intuição imediata, 

de modo que o tempo mensurável é a sua relação com a espacialidade. O tempo 

verdadeiro não seria uma sucessão de instantes que levam ao futuro ou deixam 

registros no passado, mas sim um processo contínuo, no qual o passado não é 

perdido e o futuro nem sempre revela-se algo novo dentro de um conceito de tempo 

ativo (BERGSON apud ZUCKERKANDL, 1973).  

A música, como forma de arte temporal, se utiliza do tempo como uma força 

tendo semelhanças com o conceito do tempo ativo. Em uma comparação com as 

questões físicas do som, o tempo musical é a força que impulsiona a onda sonora, ou 

seja promove a sucessão de notas. A música ocorre no tempo e ao ouvi-la existe uma 

experiência físico espacial, existindo um fluir do tempo por meio da música 
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(ZUCKERKANDL, 1973). Assim, há algo em comum em uma relação de música com 

o ser humano, pois vida e música ocorrem no tempo. Uma escultura artística não 

apresenta essa mesma relação, a obra foi construída no passado e ação do tempo 

não ocorre do mesmo modo que na música. Os elementos como pulso, ritmo e métrica 

só podem existir mediante ao tempo musical, ou seja o tempo é a base tanto para a 

humanidade quanto para a música.  

O próprio Bergson faz a comparação do tempo musical com o tempo humano:  

 

Uma melodia, a qual ouvimos com nossos olhos fechados e pensando 
em mais nada, está muito próximo de coincidir com este tempo que é 
a própria fluidez de nossa vida interior; mas tem ainda mais 
qualidades, muitas definições e teríamos que primeiro ocultar as 
diferenças entre as notas, então as características distintas da própria 
nota retêm dela somente a continuação daquela que precede na que 
segue, a transição ininterrupta, a multiplicidade sem divisibilidade e a 
sucessão sem separação, a fim de finalmente encontrar o tempo 
fundamental. Tal é a duração percebida imediatamente, sem a qual 
não teríamos ideia do tempo (BERGSON apud ZUCKERKANDL, 
1973, p. 244, tradução livre)71. 

 

Então uma sucessão melódica ilustra a ideia do tempo, uma nota após a outra, 

cada uma com uma qualidade específica, organizadas no tempo. Na escrita musical 

não existem vazios, pois onde não há sons existem as pausas, o silêncio também 

ocorre ao logo do tempo musical. Assim, dificilmente haverá um fenômeno que possa 

nos dizer mais a respeito do tempo e da temporalidade do que a própria música, 

porque ela é arte temporal no singular sentido de que nela o tempo se revela à 

experiência (ZUCKERKANDL, 1973). 

Lagrée (2001), no horizonte da Saúde, retoma a relação do tempo com a 

memória e a expectativa mediante a doença. A memória corresponde ao passado 

dentro de um conjunto de acontecimentos que fazem parte da história da pessoa, 

constituindo quem ela é. O futuro está na expectativa, os projetos e sonhos, que 

mediante a doença podem ser modificados; a hospitalização influi no tempo humano, 

pois dá vazão a autoanálise e projeção do futuro. O nascimento de uma criança tem 

 
71 No original: “A melody to which we listen with our eyes closed and thinking of nothing else, is very 
close to coinciding with this time which is the very fluidity of our inner life; but is still has too many 
qualities, too much definition, and we should first have to obliterate the differences between the tones, 
then the distinctive characteristics of tone itself, retain of it only the continuation of that which precedes 
in that which follows, the uninterrupted transition, multiplicity without divisibility, and succession without 
separation, in order at last to find fundamental time. Such is duration immediately perceived, without 
which we should have no idea of time”. 
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uma relação temporal diferente da de pacientes em estado paliativo, e em ambos 

casos a música conforta o tempo dos dois, dentro da expectativa da vida plena ou 

finitude.  

O músico, diante da morte de uma criança no hospital, relatou sua sensação 

de impotência e de, ao mesmo tempo, ter que manter-se estável para tocar da melhor 

forma possível, compreendendo seu papel: 

 

Mas olha, você sente um pouco o outro, você é humano! Mas é 

importante saber que aquilo que está sentindo também é possível de 

agenciar[...] Eu sei que eu vou encontrar sofrimento, eu vou num 

ambiente onde as pessoas não estão bem, mas eu não preciso sofrer 

porque as pessoas estão sofrendo. Eu vou lá para fazer um outro 

trabalho que é pegar aquele ambiente e modificar! Que é mexer em 

algumas estruturas da atmosfera do lugar mesmo. A gente vai modificar 

a esfera do ambiente (Davi, músico atuante em hospitais). 

 

Percebe-se que existe uma complexa relação espacial abrangendo vários 

sentidos: o musical, o do próprio ambiente físico e o da ambiência. O músico fala de 

si, de suas sensações pessoais, comenta das estruturas da atmosfera do lugar e 

propõe-se a transformação. A respeito do espaço, na descrição musical comum, a 

relação espacial de uma nota seria a própria afinação: cada nota tem uma frequência 

específica que a qualifica como um ré ou um ré sustenido. Porém, a reflexão caminhou 

para um sentido mais abrangente, e para ZUCKERKANDL (1973), citando Heidegger, 

o espaço é definido como “aquilo de onde algo me encontra72”, fazendo a referência 

de que são as notas que encontram o ouvido, do mesmo modo que os olhos 

encontram a cor e o tato encontra o objeto. No que concerne à nota, foi destacada a 

peculiaridade de existir a sensação de algo que nos encontra sem ser algo corpóreo-

espacial. As notas não são coisas palpáveis, ouvir uma nota não remete 

necessariamente a uma corda soando. Dessa forma, na cor verde da folha de uma 

árvore e no toque duro de uma mesa de madeira existe relação entre o material e a 

sensação, que é imaterial, e a partir desses corpos é que decodificamos a cor verde 

ou sentimos a dureza. Entretanto, quando ouvimos  uma corda soando, não nos 

prendemos à corda em si, mas ao som da nota. Torna-se algo peculiar pelo fato de 

não enxergamos ou tocarmos fisicamente a nota; ouvir uma nota não faz essa 

conexão com a coisa espacial corpórea. Assim, a nota não é como uma propriedade, 

 
72 No original: “That whence something encounters me”.   
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mas como uma entidade, segundo o musicólogo, “embora a nota nos alcancem 

através dos órgãos dos sentidos, não deveríamos necessariamente encontrar espaço 

nelas73” (ZUCKERKANDL, 1973, p. 273, tradução livre). 

E a relação do espaço pode ser ilustrada por mais uma comparação aos órgãos 

do sentido: os olhos veem cores advindas de coisas, dessa forma, o objeto está do 

lado de fora. A nota ouvida não pertence ao instrumento que a produz, pois não 

permanece com ele, ou seja, o som da corda de um piano, quando pressionada a 

tecla, reverbera e se torna audível, mas a nota não ficou no piano. A cor amadeirada 

do piano permanece com ele e no caso da cor, há uma localidade, uma determinação 

de espaço. Não existe essa mesma relação com a nota. A peculiaridade da relação 

espacial da nota é sair do meio estático para o fluido, e assim a nota nos alcança, ela 

passa a ocupar e integrar o espaço (ZUCKERKANDL, 1973). Dessa forma, o músico 

consegue tocar as pessoas por meio da arte porque os sons encontram as pessoas 

hospitalizadas de uma forma fluida e subjetiva, preenchendo espaços externos e 

internos. 

 

Enfatizo que não há chance de um veículo de ritmo, de linguagem e de 
emoção não ser terapêutico! A música vai lá tocar a alma, ela vai curar 
um outro espaço... (Gal, psicóloga). 
 

Ainda que não tenhamos ferramentas para compreender as ações 

musicoterápicas neste estudo, compreendemos que as relações de tempo, espaço e 

movimento presentes na música possuem similitude com as questões humanas 

subjetivas, psicológicas, filosóficas; expressam incertezas e proposições. A música, 

como elemento externo, encontra os ouvidos das pessoas e move-as internamente 

de acordo com suas relações culturais, memórias e história de vida e as modifica a 

ponto dessa transformação momentânea se externar ao espaço físico em que ela se 

encontra.  

E levando as relações de tempo, movimento e espaço para compreender as 

pessoas hospitalizadas, poderíamos entrar em uma série de reflexões: Como fica o 

tempo de quem está acamado? Qual a relação de espaço que a doença ocupa na 

vida do familiar acompanhante? Como são movimentos internos dos pacientes? Ou, 

existe uma ruptura ou uma quebra de um ciclo quando se é hospitalizado? 

 
73 No original: “[...] though tone would reach through the sense organ, we should not necessarily 
encounter space in it”. 
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Evidentemente tais formulações não serão respondidas aqui, pois não são o objetivo 

da pesquisa, foram feitas para explanar que tempo, movimento e espaço, que são os 

principais elementos da música, são também tópicos de questionamentos próprios do 

humano.  

 

A humanização do músico atuante em hospitais 

 

Concordamos que o conceito de humanização abrange o significado de 

ampliação da esfera da presença do ser (TEIXEIRA COELHO apud Gallian, 2017), e 

refletindo sobre esse conceito passamos a questionar quem a música humaniza. A 

música tem valores diversos que contribuem para uma estadia mais agradável no 

hospital, e não existem dúvidas de que as propriedades musicais trazem aos 

hospitalizados sensações como paz, tranquilidade, alegria, descontração. No que se 

refere às emoções, as pessoas choram de alegria, de saudade, de tristeza, deixam os 

sentimentos escondidos aflorarem. Para o paciente, a música pode tirar o foco dele 

na irritabilidade de estar naquele ambiente, pode trazer um conforto para pessoas 

deprimidas ou mesmo acalmar os ânimos daqueles muito ansiosos. Como vimos, 

ainda a música tem propriedades incríveis que modificam a frequência cardíaca, a 

frequência respiratória, ela diminui a dor, e sem dúvida nenhuma ela deve entrar 

nesse espaço de saúde. Mas ela humanizou a criança que está com câncer? Ela 

humanizou o enfermeiro mal humorado? Ela deixou a mãe do paciente mais humana? 

A música tirou o foco da doença e amenizou a dor do paciente com câncer. Ela distraiu 

o enfermeiro dos problemas e o levou a outro estado de espírito. A música acalmou o 

bebê e a mãe ficou um pouco mais tranquila. 

Uma transformação real da esfera do ser exige consciência e demanda tempo, 

é um processo. Então afirmar que a música humaniza o paciente, talvez não seja 

possível mediante os objetivos e meios avaliativos deste estudo, mas não 

descartamos a possibilidade de pacientes e profissionais de saúde se humanizarem 

com ela. Entretanto, percebi durante a pesquisa de campo que a música humanizou 

o ambiente hospitalar como um todo, as ações musicais contínuas agregaram o valor 

da arte num local desagradável, e de fato quebraram um cotidiano duro e levaram os 

indivíduos para outro estado de espírito.  
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  Dessa maneira, o que chamou a atenção para uma transformação pessoal de 

cunho humanizador foram as narrativas dos músicos e o convívio com os artistas 

durante as visitas junto ao grupo Saracura. Nos meses de acompanhamento dos 

músicos nos 3 hospitais, durante os intervalos das interações musicais, eles contaram 

histórias intensas relatando experiências do convívio hospitalar que foram marcantes, 

que de alguma forma os levaram à reflexão sobre a própria vida, portanto sendo essa 

uma forma de aprender com o outro, levar algo para si e modificar-se.  

Para entender essa hipótese é preciso rever a formação e o papel do músico 

na sociedade. De um modo geral, o artista conta com um preparo técnico para tocar 

em diversos locais onde as pessoas estão saudáveis, e o público está ali presente 

para apreciar a música como arte, cultura ou entretenimento dentro de todas as suas 

possibilidades e especificidades. No ambiente hospitalar, o artista se depara com 

pessoas debilitadas em seus estados físico, metal, emocional, ali estando em 

situações de tratamento que vão de uma gripe forte a dores controladas por morfina.  

O músico passa a conviver com a dor, o sofrimento, a morte, observando 

pessoas que talvez jamais tenham oportunidade de sair do hospital. Não descartamos 

que a relação entre o músico e o público também pode ser humanizadora fora do 

hospital, e que as pessoas saem sensibilizadas pela arte de uma apresentação, mas 

destacamos que no hospital a chance dessa troca humana ocorrer fica mais propícia, 

pois o contato com o outro que está enfermo gera percepções que podem fazer 

transformações em sua forma de pensar e talvez, de agir. E é dentro dessa 

perspectiva que o músico amplia suas reflexões, que dão vazão a modificação de 

atitudes, sendo uma oportunidade de transformação pessoal. 

Pode-se questionar se o fato de trabalhar em contato com pacientes graves, 

qualquer profissional da saúde poderia ser humanizar.  E é verdade que existe essa 

possibilidade desde que o profissional esteja aberto a olhar para a dor do paciente de 

forma empática. Todavia, o diferencial do músico atuante em hospitais é o uso da 

música como ferramenta de humanização, e qualquer prática artística envolve 

sentidos abstratos, subjetivos, que movem emoções:  

 

Através da arte o homem conquista a realidade mediante uma 
experiência subjetiva. Na ciência, o conhecimento que o homem tem 
do mundo ascende através de uma escada sem fim, e a cada vez é 
substituído por um novo conhecimento, cada nova descoberta sendo, 
o mais das vezes, invalidada pela seguinte, em nome de uma verdade 
objetiva específica. Uma descoberta artística ocorre cada vez como 
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uma imagem nova e insubstituível do mundo, um hieróglifo de absoluta 
verdade. Ela surge como uma revelação, como um desejo transitório 
e apaixonado de apreender, intuitivamente e de uma só vez, todas as 
leis deste mundo — sua beleza e sua feiura, sua humanidade e sua 
crueldade, seu caráter infinito e suas limitações. O artista expressa 
essas coisas criando a imagem, elemento sui generis para a detecção 
do absoluto (TARKOVISKI, 1998, p. 39). 

 

É nessa relação artística, que implica em tantos significados e impacta as 

pessoas emocionalmente, que interpretamos que o músico pode se humanizar ao 

tocar com frequência em ambientes de saúde, porque a música o toca e toca o outro, 

existe uma partilha. O psicólogo ouve o paciente, mas o paciente não irá saber das 

questões emocionais dele. Um médico conduz um tratamento, mas o enfermo não irá 

fazer o mesmo para o médico. A música é uma vivência compartilhada, algo muito 

diferente de tratamentos e atendimentos de saúde: 

 

Mesmo quando se toca no quarto apenas para mudar um pouco o clima, 
trocar a forma como está o ambiente. Eu não sei nem falar direito, botar 
em palavras. Realmente, eu acho que rola a cumplicidade, uma 
comunhão entre as pessoas, e é música que está tocando que faz essa 
correlação. Mas isso é foda, é muito forte! Sei lá, acho que me mudou 
bastante... (Davi, músico atuante em hospitais). 

 

Os músicos são testemunhas das mais variadas patologias. Eles presenciam 

as dores, observam as curas, são notificados quando o paciente de longa 

permanência faleceu, observam o esforço da equipe de profissionais, notam o 

cansaço físico e mental das familiares acompanhantes. Nesse sentido, o músico 

passa a questionar o que está vivendo, para quem está tocando. É uma relação 

diferente de quando se faz uma apresentação em um teatro, num barzinho, ou numa 

casa de show. Nesses ambientes existe uma preocupação estética e artística, mas 

imersa no hospital a música tem outro alcance.  

Verificamos inclusive que existe a relação humana entre o músico e o 

acompanhante, como se houvesse um compartilhamento de sensações entre eles. É 

válido resgatar que o acompanhante é alguém que está dando seu tempo e seu 

cuidado para o outro debilitado. Ele não está sentindo fisicamente as mesmas dores 

do padecimento, mas isso não quer dizer que ele não sinta angústia. O músico se 

torna testemunha da enfermidade, do hospitalizado e do acompanhante: 
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Mas quando você vê uma família que vem de Sergipe para São Paulo 
para fazer um tratamento de câncer de uma criança de onze anos que 
morre depois.... Você passa a lidar com os sentimentos de algumas 
pessoas, é muito sério (Davi, músicos atuantes em hospitais). 

 

Os músicos compreendem nessas ocasiões que o papel da música é o conforto 

sonoro. A comunicação verbal aumenta na medida em que eles conhecem mais os 

pais das crianças hospitalizadas em longa permanência e os diálogos se ampliam, 

mas o principal meio de interação vem da própria música. Talvez seja por isso que o 

Saracura escolha canções da MPB para cantar na UTI neonatal, com o objetivo de 

também consolar os pais:  

 

Os músicos são ótimos, acho que eles sentem o clima que está a criança 
e a família e selecionam a música conforme está o clima do quarto. Acho 
que eles sentem como está o paciente, eles não vão cantar “a galinha 
pintadinha” se a criança está muito mal ou os pais estiverem tristes, 
então eu acho isso legal também, essa sensibilidade e nunca a música 
me atrapalhou (Betânia, mãe da Clarisse). 

 

A delicadeza de escolher o repertório para o momento propício é um fator 

compreendido somente na prática hospitalar, uma vez que o músico atuante em 

hospitais não tem previsão de quem estará acamado, qual patologia, e como a pessoa 

estará. Mas ele tem o controle de qual tipo de interação ele quer realizar. 

Incontestavelmente a parceria com os profissionais da saúde faz com que ele tenha 

discernimento do que tocar, mas o sentir qual a melhor música para aquela pessoa é 

um aprendizado que ocorre dentro do ambiente de saúde ampliando a sensibilidade 

e percepção.  

 E para melhor compreender como a música se manifesta entre os músicos e 

acompanhantes, músicos e pacientes, músicos e profissionais de saúde é importante 

analisar como a música se comunica. Zuckerkandl (1973), conforme explicado nesta 

pesquisa, expõe o fenômeno musical como algo no qual o movimento das notas 

ocorre no mesmo espaço e tempo das vivências humanas, e que o próprio movimento 

psíquico é parecido com o movimento tonal. É justamente essa correlação que a 

música faz no ambiente hospitalar, pois se os músicos percebem que os pais estão 

tristes, a canção terá uma característica, se a criança está desanimada, haverá outra 

proposta musical, porque eles consideram o que os elementos musicais representam, 
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pois além da comunicação dos humanos, existe uma relação entre a melodia e a 

pessoa que a ouve.  

E quando o músico está em contato com o ser humano enfraquecido e se diz 

testemunha e cúmplice do que o outro vive, ele pode aprender algo com a dor alheia: 

 

Acho que até alguns anos atrás, eu me colocava muito no lugar dos 
outros nesse sentido de imaginar “e se fosse minha mãe, e se fosse meu 
filho...”. Hoje eu consigo me colocar menos nesse posicionamento sem 
ter me tornado frio. Eu consigo entender a situação que ele está 
passando, e saber que meu papel é o de estar aqui para tocar e para 
melhorar um pouco. Além disso, olhar com jeito de dó não ajuda em 
nada. [...] Vejo que eu continuo me emocionando todo dia, mas sem 
prejudicar o outro e o trabalho, e não tem um dia que eu vá e não me 
sinta um pouco tocado... E se um dia rolar de eu não sentir nada, eu vou 
achar meio estranho, eu vou me sentir um robô! E se eu fico com 
vontade de chorar eu tento me concentrar mais na música e lembrar a 
ideia de que eu estou lá para levar coisa boa, para levar a música na 
tranquilidade e não de ficar entrando na “nóia” da doença (Fernando, 
músico atuante em hospitais). 

 

Simultaneamente ele se coloca no lugar do outro e não perde suas 

características pessoais e deveres profissionais, permitindo-se sentir sem se ausentar 

do seu papel, não se afasta da situação do compartilhamento, e ainda que se 

emocione, não chega ao ponto de prejudicar a interação musical com a interrupção 

que o choro pode causar. Ou seja, a empatia ou a ampliação dela foi compreendida 

ao longo da experiência de tocar em hospitais.  

 De Benedetto (2017), em sua tese, diferencia a empatia da simpatia 

relacionando-a a como o profissional da saúde pode atuar para o cuidado 

humanizado:  

Empatia refere-se a compartilhar entendimento com os pacientes, 
enquanto simpatia refere-se a compartilhar emoções. A simpatia, 
quando excessiva, pode interferir com a objetividade do diagnóstico e 
tratamento e comprometer a neutralidade clínica e a estabilidade do 
médico. O termo “compassionate detachment” tem sido empregado 
para descrever a preocupação empática do médico pelo paciente 
enquanto mantém a simpatia em um nível razoável e suficiente para 
preservar o equilíbrio emocional (DE BENEDETTO, 2017, p. 135). 

 

Assim, o posicionamento do músico é importante no hospital, pois não há 

postura de ter pena do outro, mas uma conduta ativa de estar ali com a pessoa. O 

conceito de empatia foi refletido na perspectiva da Saúde trazendo análises desse 
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termo que vão além de significar “colocar-se no lugar do outro”. Em primeiro plano, 

De Benedetto explica que empatia deriva do grego empatheia significando apreciar os 

sentimentos alheios. O conceito foi estudado pela médica e pesquisadora que o 

analisou de forma multidimensional envolvendo a cognição, a afetividade, a emoção 

reconhecendo a necessidade de a própria formação médica incluir a empatia nos 

currículos formativos, e ao invés de apenas discutir os casos clínicos também refletir 

sensações humanas e relações entre pessoas (DE BENEDETTO, 2017). Podemos 

considerar a inclusão da empatia nos currículos de cursos de saúde algo ainda 

recente, mas de alguma maneira, se o músico alcançou uma relação empática parece-

nos evidente que a relação artística auxiliou nisso.  

A visão pessoal do músico atuante em hospitais abordada nas narrativas 

deixarou claro que eles são cientes sobre a responsabilidade da atuação hospitalar, 

sabendo inclusive que a música é um meio de humanizar o hospital, pois o próprio 

Grupo Saracura, nos seus objetivos de atuação inclui o papel humanizador do músico. 

Dessa forma, os artistas têm consciência de que não são musicoterapeutas e não 

apresentam o objetivo de curar as pessoas ou mesmo fazer atendimentos: 

 

[...] a gente não está lá para curar, a gente está lá para levar uma energia 
boa e tudo mais, independente da doença, a gente está conversando 
com a parte saudável das pessoas! É estranho pensar nisso, mas a 
pessoa que tem câncer tem de fato uma doença grave, mas ela tem 
diversas outras qualidades, tem muitas outras coisas funcionando bem 
nela (Fernando, músico atuante em hospitais). 

 

Essa relação de compreender o que existe de melhor no outro implica em uma 

abertura para o diálogo que pode ser positiva para o paciente, pois a relação entre 

seres humanos é altamente valorizada pelos músicos no hospital. É a troca de 

experiências em que o músico leva a canção e o hospitalizado oferece o que ele tem 

de melhor. Outro relato é bem vindo para elucidar o papel do músico no hospital, 

ampliando a reflexão: 

 

“Eu vou tocar e cantar uma canção bonita para você!” Eu acho isso 
maravilhoso! Sinceramente, isso é um trabalho essencial do músico, de 
chegar nas pessoas, e, às vezes, chegar no mais íntimo mesmo delas. 
Conseguir realmente atingir aquela pessoa com a música que você está 
fazendo. Eu acho foda e acho que é uma coisa que muitos músicos 
perderam (Davi, músico atuante em hospitais). 
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Destacamos no trecho supracitado a questão de os músicos terem perdido a 

conexão de estar com o outro e de que no hospital ele mesmo encontrou um meio de 

tocar as pessoas. O Davi, flautista que estava há menos de dois anos no Saracura, 

em sua narrativa mostrou uma série de aprendizados com os pacientes, sobretudo 

com as crianças que não resistiram à doença. Interpretamos que o ambiente 

hospitalar reformulou nele o empenho e o papel do artista de estar com o outro, numa 

dimensão artística genuína. Tarkovski deixou claro que a arte verdadeira não tem 

relação com o consumo, como se ela fosse mercadoria, mas com o ser humano, 

acreditando que: 

 

O homem está eternamente estabelecendo uma correlação entre si 
mesmo e o mundo, atormentado pelo anseio de atingir um ideal que 
se encontra fora dele e de se fundir ao mesmo, um ideal que ele 
percebe como um tipo de princípio fundamental sentido intuitivamente. 
Na inatingibilidade de tal fusão, na insuficiência do seu próprio " e u ", 
encontra-se a fonte perpétua da dor e da insatisfação humanas 
(TARKOVSKI, 1998, p. 39). 

 

E é dentro das insatisfações que o homem faz arte, e na música as melodias 

se comunicam com os seres humanos e essas correlações podem dar vazão à 

humanização. E na cumplicidade de se estar presente no adoecimento é que os 

próprios músicos se questionam sobre a vida. Nesse conjunto de percepções internas, 

ele pode modificar sua forma de ver o mundo e então se humanizar, ampliando sua 

maneira de ver a vida e principalmente tendo atitudes mais humanas. Apesar dessas 

repercussões, enfatizamos que isso não quer dizer que músico após tocar no hospital 

será uma pessoa transformada e terá atitudes benéficas com todos, mas estar nesse 

papel de agente de humanização, levando a música e tendo contato com a dor, 

finitude sofrimento pode ser uma forma de resignificar-se. 

É significativo refletir sobre o que define-se como ser humano em perspectivas 

filosóficas acopladas com o papel da arte, para melhor compreender a humanização 

do músico. Assim, retornamos às definições e aos conceitos sobre o que é próprio do 

humano, segundo Lagrée, embasada pela filosofia: 

 

Os filósofos definiram muitas vezes o ser humano, enquanto ser finito, 
pelo ver ser seguido de um conjunto de preposições: estar em, ser 
rumo a, ser com, ser para... Estar em é saber posicionar-se, 
permanecer num lugar, pertencer a uma espécie e a um espaço, físico 
e cultural, a uma comunidade, a um todo. Estar rumo a é transformar-
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se, transitar, não estar fixo numa situação ou posição, num estatuto, 
saber passar para a outra margem. Estar com é dialogar, acompanhar, 
apoiar, acolher, partilhar. Ser para é visar, favorecer, ajudar, mas é 
também estar destinado a; assim o ser humano é um ser para a morte 
nos sentido em que ele se sabe mortal e não pode escapar dessa 
condição (LAGRÉE, 2002, p. 76). 

 

O compilado demonstrado pela filósofa advém de vários pensadores, e esse 

extrato nos permite estreitar essas capacidades humanas elencadas acima com a 

atuação do músico no hospital, como ele vivencia o “estar em”, o “ser rumo a”, o “ser 

com” e o “ser para” no ambiente de saúde. E para melhor compreensão, será 

analisada a única história de vida que os dois músicos citaram nas narrativas, que é 

o caso da convivência com a garotinha Yara, que conheci ao acompanhar o Saracura, 

estando presente em algumas interações musicais em seu leito.  

Os músicos relataram que a paciente demorou alguns dias para participar da 

interação musical, e o pai presente no quarto permitia que os músicos entrassem, mas 

muitas vezes ele estava triste. Inquietos com a situação, os músicos se esforçaram 

com o repertório e, após várias semanas, eles acertaram na escolha da música e a 

garota passou a interagir com eles. Eles ficaram muito felizes com o fato de a menina 

brincar com a canção, ainda que timidamente. Em uma ocasião, Davi perguntou à 

enfermeira qual o diagnóstico da menina, mesmo sabendo que o Saracura orienta os 

músicos de não saberem da enfermidade do paciente, visto que o objetivo da visita 

musical não é terapêutico. Quando eles souberam que a Yara tinha poucos meses de 

vida ficaram impactados e isso suscitou diversas reflexões:  

 

[Yara] é uma criança a que eu me apeguei, porque quando ela chegou 
no hospital, ela não correspondia a nenhuma interação. Nós entrávamos 
no quarto, perguntávamos se eles queriam música, nós mesmos 
escolhíamos as canções, pois não havia respostas. [...] Então foi aquele 
trabalho: a gente foi indo, e foi indo, e foi indo, e, de repente, a gente 
acertou uma música que ela gostava que eu acho que é a “Borboletinha”. 
E ela passou a responder. Hoje, a gente chega lá falando bom dia e, por 
mais que ela demore a responder, ela responde! (Davi, músico atuante 
em hospitais). 

 

“Estar com” representa acompanhar a pessoa, partilhar o momento em que ela 

está vivendo, buscar o diálogo. E observando a narrativa, fica claro que foram muitas 

tentativas musicais e, após estabelecer a comunicação, eles mantiveram o diálogo de 
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acordo com as capacidade física de resposta da paciente, esperando o tempo dela 

responder “bom dia” para começar a tocar.  

Eu estava presente no dia em que Yara brincou com a música do Seu Lobato e 

vi quão felizes os músicos saíram do quarto pela participação dela na brincadeira. Era 

evidente o cuidado com ela, e quando os músicos souberam da gravidade do 

diagnóstico foi decepcionante, pois estabelecida a relação entre eles, era mais difícil 

tocar para ela, mas ainda assim, continuei presenciando momentos de muita alegria 

e isso se deveu ao posicionamento dos músicos: 

 

Eu não vou deixar de ir, eu não vou mudar o repertório, não vou fazer 
nada de diferente, vou continuar tratando ela como uma criança que 
gosta de brincar, que gosta de música!!! E se pararmos para pensar 
numa criança, o que é que mais ela pode querer? Do que a criança 
gosta? De brincar, de ouvir música, é isso que ela precisa. Nós 
queremos tratá-la como criança e não como se ela fosse morrer 
(Fernando, músico atuante em hospitais). 

 

Sobre “estar em”: é relativo posiciona-se e pertencer a algum espaço, e o músico 

coloca-se em seu papel de agente de humanização no ambiente hospitalar para 

compartilhar o momento do adoecimento com o outro, ainda que seja dura a notícia, 

mesmo que pareça difícil a visita musical, pois existe um papel a ser realizado e não 

é o da pena e do martírio:  

 

Então tem esses casos que nos deixam tocado, e, especificamente 
esse, eu vou ter que aprender a lidar com ele. Eu sei que estou 
preparado para essa situação de perdas de forma profissional. Não 
querendo me desumanizar... mas eu estou trabalhando no hospital e 
tenho que estar ciente de que terei que lidar com isso no dia a dia (Davi, 
musico atuante em hospitais). 
 

“Estar rumo à” é relativo a transformação, o músico vai aprender a lidar com a 

situação quando a menina partir, e no caso do Davi, vista a narrativa e a própria 

convivência com ele, era perceptivo que ele era sensível, mas ao mesmo tempo era 

forte e principalmente aberto para essa experiência, estando rumo a transitar nesse 

novo espaço de trabalho, pois estava no grupo havia menos de dois anos.  

E por último, não menos importante, Lagrée (2002) reflete a questão de “Ser 

para” no significado de ajudar, favorecer, mas também no sentido de estar destinado 

a, e como ser finito conclui-se que é “Ser para a morte”, pois o ser humano não pode 
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escapar dessa condição. Os músicos deixaram claro que, por mais doloroso que 

pareça, eles estão abertos para compreenderem o adoecimento sem negar que a dor 

existe; eles não são heróis, são pessoas aprendendo a condição humana natural, mas 

tão discutida, investigada e mal compreendida. Portanto, eles não vão deixar de ir, 

vão tratar o ser humano como ser humano, e irão tratar-se como pessoas que podem 

vivenciar momentos de ruptura.  

 

b) Tema 2 - A atuação da música na UTI pediátrica: os efeitos da música 

no humano ampliando caminhos afetivos e auxiliando no cuidado 

diante da finitude.  

 

 

Fonte: Grupo Saracura  
Figura 6: Músicos tocando para bebê na incubadora da UTI neonatal 

 
UTI Pediátrica e Neonatal – da modificação da paisagem sonora para o ser 

humano 

 

Após analisarmos a paisagem sonora no ambiente de saúde compreendemos 

que o todos os setores hospitalares foram vivenciadas transformações humanizantes, 
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entretanto nas UTIs neonatais e pediátricas houve momentos intensos e destacados 

pelos colaboradores da pesquisa. O tema foi fortemente citado nas narrativas das 

médicas intensivistas expondo que a música é uma das poucas atividades que não 

obstaculizam o cuidado nesses ambientes que exigem agilidade, prontidão e alta 

habilidade técnica. 

As doutoras apontaram que as UTIs são locais obscuros e dolorosos para todos 

os envolvidos, com as crianças assustadas, os familiares extremamente preocupados 

e os profissionais permanentemente em estado de alerta. A música é bem vinda ali 

por divertir, entreter, harmonizar e acalmar o ambiente:  

 

Então a música é um momento de não pensar na doença, de não pensar 
no próximo passo de um paciente oncológico, de não pensar na 
quimioterapia, na próxima cirurgia...  É um momento em que você só 
pensa na alegria, então eu acho que é um momento tão diferente de 
todo o resto do dia do paciente, que se torna muito especial (Mariana – 
Médica da UTI pediátrica). 

 

Patologias graves têm potencial maior de desestabilizar o estado psicológico dos 

pacientes e acompanhantes, então percebemos que a música é bem recebida no 

setor da UTI. Assim, a música como meio não farmacológico de cuidado é importante 

para tornar o ambiente menos pesado contrapondo-se às mazelas do adoecimento.  

É sabido que atualmente a tecnologia, tão presente nos setores intensivos e 

valorosa para os tratamentos, afeta a relação médico-paciente. Lagrée (2002) enfatiza 

que quando a atuação dos tratamentos é mais evidente do que a pessoa 

hospitalizada, isso não é benéfico para o doente. Segundo a filósofa, a medicina 

despersonaliza a doença para melhor agir sobre ela, tornando-se anônima, indiferente 

ao ser humano que ela afeta, colocando-a nas mãos dos médicos de modo que esses 

profissionais foquem apenas nas patologias e não no ser humano como um todo. Essa 

forma de atendimento é comum e ainda ensinada pelas escolas médicas que 

incentivam manter o distanciamento na relação profissional da saúde-paciente, e 

conforme salientamos anteriormente, nos dias atuais questiona-se se essa distância 

culmina na desumanização do cuidado. Em contrapartida, as profissionais 

entrevistadas procuravam sair dessa relação impessoal buscando participar das 

atividades artísticas e ainda solicitavam a presença dos músicos para tornar o 

ambiente melhor para todos, pois enxergam a arte como meio de levar leveza ao setor.  
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E dentro da possibilidade mais simples que a música pode alcançar, 

compreendemos que o simples fato de existir algo sonoro diferente do que se está 

acostumado a ouvir no hospital já é válido. A doutora Gabriela deixou claro que a 

música era importante inclusive para questionar: 

 

E para uma criança maior, que já tem o entendimento mais claro do que 
está acontecendo, que está ali enclausurada naquele ambiente por 
bastante tempo, é a hora que ela consegue ver gente diferente, fazendo 
coisas diferentes, interagir de outra maneira. Mesmo a criança que fica 
quieta ou que faz de cara feia, você percebe que ela sai um pouco 
daquele clima, até pra confrontar esse estranhamento e pelo menos 
esquece por algum momento que está ali na UTI (Gabriela, médica da 
UTI pediátrica). 

 

À vista disso, a música é significativa na UTI por permitir que algo novo ocorra, 

principalmente no caso de pacientes de longa permanência. Do mesmo modo, para 

os parentes, especialmente as mães, que auxiliam no cuidado, e ali permanecem 

entediadas, impacientes, inquietas e exaustas emocionalmente, lidando com 

questões como a perda da individualidade, uma vez que elas dormem em cadeiras de 

hospital, usam restaurante e banheiros compartilhados, diminuem o contato com os 

outros familiares para cuidar do filho, interrompem os estudos e carreira profissional 

permanecendo em ambiente fechado dotado de angústia e frieza: 

 

A UTI é bem complicada, eu falo que sou mãe de UTI: Eu durmo aqui, 
eu acordo aqui, eu almoço, janto, é o lugar que eu fico. Eu durmo na 
cadeira do lado do Henrique faz 3 meses (Elis, mãe do Henrique). 

 

A música também é relevante para as acompanhantes preencherem os 

espaços do tédio, para retirar o foco de ver a criança com dor, para ser um momento 

único de pensar menos nos aspectos clínicos e reprimir a ansiedade e o estresse da 

hospitalização. 

 As internações mais longas, conforme vimos nas narrativas, são entediantes 

para todos os envolvidos, e esse tempo ocioso é propício para levá-los a reflexões 

pessoais; por essa razão, interpretamos que os pacientes de longa permanência 

pareciam estar mais receptivos à música: 

 

Na minha sensação, a música faz isso, entende? Ela puxa alguma coisa 
do que está acontecendo internamente e leva para fora; ela puxa uma 
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emoção para fora, ela remete algo... Uma música lembra uma outra 
música, que lembra outra palavra, que lembra uma imagem, que lembra 
um som, que lembra um cheiro ... Ela manda para a vida! Ela resgata, 
ela fisga! [...] Para mim é uma convicção que a música proporciona isso 
(Gal, psicóloga). 

 

  A psicóloga também descreveu que para ela não há dúvidas de que a música 

tem ação terapêutica por ser um veículo de ritmo, linguagem e emoção. A priori, 

estudiosos entendiam a música como um fenômeno interno, já que as interpretações 

das sensações e emoções são feitas dentro da mente humana. O contraponto que 

parece interessante para este estudo é que lemos em Zuckerkandl (1973), quando 

firma que a música entra como um fenômeno externo que dialoga com o interno. Para 

compreender esse conceito, é necessário notar que o mundo exterior é um mundo 

material que pertence a um contexto fechado de natureza física. Os sentidos humanos 

como tato, olfato, visão, e paladar envolvem processos materiais, ou seus efeitos 

diretos, por exemplo: uma cor não é uma coisa, mas sim uma propriedade advinda de 

um processo físico de modo que os nossos sentidos nos mostram uma parte do 

mundo externo. Os pensamentos, decisões, emoções, convicções fazem parte do não 

físico (não palpável), existem na consciência, em um mundo interior, não sendo um 

objeto de uma percepção sensorial direta. Entretanto, a melodia é ouvida e assimilada 

dentro de nós e interage com o nosso mundo interno e parece-nos que os fenômenos 

musicais estão em nós quando na verdade eles estão fora:  

 

Não é porque a música expressa ou reproduz experiências 
psicológicas que nós reconhecemos nela a voz do nosso "interior", 
mas porque a música traz à expressão do modo de existência do 
mundo que tem a mesma natureza que a do meu “interior” da minha 
psique (ZUCKERKANDL, 1973, p. 370, tradução livre)74.  

 

A música torna-se um meio para os humanos olharem para fora de seu mundo 

interno. Assim, Zuckerkandl revela que o movimento corpóreo e movimento psíquico 

designados por movimento e emoção (motion and emotion) têm semelhanças, pois 

tanto a melodia quanto os pensamentos são intangíveis e invisíveis, revelando uma 

relação simbólica.  

 

 
74 No original: “It is not because music expresses or reproduces psychological experiences tha we  
recognize in it the voice of our "within", but because music brings to expression the mode of existence 
of the world that of the same nature as my "within" my psyche.”. 
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A origem das sensações de nota, o funcionamento do aparato físico 
ouvido-nervo-cérebro infinitamente complexo, a natureza e estrutura 
das sensações de notas simples e complexas, suas relações com 
outras sensações, em parte conscientes ou parcialmente 
inconscientes e as reações fisiológicas e psíquicas que a audição de 
notas produz em nós, nossas respostas motoras e, acima de tudo, 
nossas respostas emocionais... (ZUCKERKANDL, 1973, p. 14, 
tradução livre)75.   
 

Interpretamos que é por isso que a psicóloga entrevistada indica a música em 

casos graves, pois ela identifica que o próprio movimento musical auxilia nas 

dinâmicas internas da mente que precisam ser enviadas para fora, visto que toda essa 

movimentação interna humana pode ser abalada diante da hospitalização.  

 

A afetividade e o diálogo na UTI neonatal 

 

Durante a pesquisa de campo, as crianças e neonatos internados em setores 

intensivos chamavam a minha atenção, principalmente aquelas nas incubadoras. 

Quando entrávamos no setor para realizar as atividades musicais era notável que os 

músicos ficavam contentes em tocar para as crianças pequenas e algumas vezes 

também ficavam sentidos por vê-las tão novas e tão adoecidas. Havia o preparo no 

falar, no higienizar, em pedir autorização para tocar, em qual canção tocar, no tom de 

voz, em não acordar a criança, em não atrapalhar, e tudo aquilo tinha um zelo e um 

carinho contagiantes: 

  

A gente foi fazer UTI e tinha um bebezinho que estava ligado num 
aparelho. Ele estava tomando uns quinze remédios! E era uma máquina 
que administrava os remédios e cada remédio saía de um tubo que era 
ligado ao bebê. Coitado, era um bebezinho! Um bebezinho 
pequenininho! (Davi, músico atuante em hospitais) 

 

Dois momentos foram marcantes com os neonatos internados: o primeiro 

remete a um bebê que não tinha nome, ou pelo menos não havia essa informação, o 

que chamava a atenção, pois geralmente, próxima ao berço ficava uma placa com as 

informações da criança, da mãe e do pai. Os músicos sempre cumprimentavam os 

 
75 No original: “The origin of tone sensations, the functioning of the infinitely complex physical apparatus 
of ear-nerve-brain, the nature and structure of simple and complex tone sensations, their relations to 
other sensations, the partly conscius, partly unconscius physiological and psychic reactions that the 
hearing of tones and music produces in us, our motor responses and, above all, our emotional 
responses...”. 
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bebês pelo nome, cantávamos um repertório em que havia possibilidade de entoar o 

nome da criança para aconchegá-la sonoramente. Assim, quando observamos que 

constava “sem nome”, pensamos sobre o motivo seria a mãe ter falecido ou ele não 

tinha família ou iria para a adoção. Buscamos, então, uma interação mais cuidadosa 

com o bebezinho, pois não sabíamos se a música era a única forma de carinho que a 

criança recebia.  

Outra história foi o caso de bebê Luiz que, conforme o enfermeiro nos avisou, 

estava na incubadora e tinha nascido fazia poucas horas, portanto seria a primeira 

música ouvida da vida dele. Nós ficamos empolgados e ao mesmo tempo receosos 

em pensar qual seria a primeira canção e escolhemos a canção “A paz”, de Gilberto 

Gil, para dar boas-vindas ao bebê. Foi significativo ver os músicos escolhendo as 

canções, pois eles sentiram uma responsabilidade boa. A partir dessas situações, 

refletimos que as relações afetivas são intensas na UTI e principalmente quando 

pensa-se nas crianças que acabaram de nascer – é como se por ser um bebê elas 

não merecessem estar enfermas.  

A médica Gabriela relata a respeito do contato da criança hospitalizada com a 

família, principalmente com as mães: 

 

Há uma agressão basicamente em tudo o que a gente tem de sentido. 
Então é agressão visual, é ver o seu filho com um tubo de respiração, 
um tubo de veia, um tubo de alimentação, algo impactante. 
Auditivamente é alarme tocando o tempo inteiro, de monitor, de bomba...  
O tato é prejudicado, pois em alguns casos a mãe mal pode encostar no 
seu bebê, não pode pegar no colo, então tudo o que a gente pensa em 
sensorial é afetado (Gabriela – médica da UTI pediátrica). 

 

Não são apenas alarmes, mas toda sensorialidade envolvida é prejudicada, 

especialmente na UTI neonatal, onde os recém-nascidos permanecem fisicamente 

distantes da mãe, nas incubadoras, no período em que todos os aspectos sensoriais 

e o amamentar criam vínculos singulares e riquíssimos entre mãe e bebê; durante o  

tratamento, esse toque é limitado a uma câmara fechada. Conforme já pesquisado, 

os fetos respondem a influências sonoras após a vigésima terceira semana de 

gestação (BUSSOTTI el al, 2009) e, se eles reconhecem a voz materna, cantar para 

o filho é um meio de ocupar esse vazio, talvez a única forma sensorial de cuidar do 

bebê, já que ele ainda não desenvolveu a visão totalmente.  
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Não apenas as percepções pessoais ao acompanhar o Saracura, mas também 

as narrativas caminharam para nos dizer que nos casos específicos de recém-

nascidos hospitalizados a música parece dar suporte ao que está sendo vivenciado 

pela mãe e pela própria criança. Em uma das observações, relembro a história de 

uma mãe que estava acompanhando sua filha na UTI havia três semanas, e 

conhecendo o grupo, ela pediu aos músicos para tocarem a canção “Alecrim”76. 

Quando a música começou, a mãe cantou acariciando sua filha com um cuidado 

especial, era como se elas não estivessem mais no hospital. Em outros momentos foi 

vista a ampliação da afetividade quando as canções, especialmente as de ninar, 

começavam. Segundo Raniro (2008), o costume de cantar para crianças é presente 

em praticamente todas as culturas no mundo e auxilia na socialização, no 

desenvolvimento e na afetividade A mesma autora defende que a afetividade 

acompanha o ser humano da vida intrauterina à sua morte, e que o vínculo materno 

é a primeira relação afetiva estável estabelecida, de modo que as experiências 

afetivas são determinantes para que se estabeleçam padrões de conduta e formas de 

lidar com as próprias emoções (RANIRO, 2008).  

Consoante a isso, De Benedetto (2017) nos auxilia a compreender o conceito 

de emoção esclarecendo que elas são reações afetivas intensas desencadeadas por 

fatores externos, manifestados por reações fisiológicas, gestos e/ou expressões 

faciais: 

 

Emoções são complexos psicobiológicos caracterizados por súbitas e 
insólitas rupturas do equilíbrio afetivo, com repercussões leves ou 
intensas, mas sempre de curta duração, sobre a integridade da 
consciência e sobre a atividade funcional dos diversos órgãos e 
aparelhos (MELO apud DE BENEDETTO, 2017, p. 133) 
 

Tal explanação é relevante, pois a música é um fator externo que desencadeia 

o choro, a sensação de alegria, de receptividade, de acolhimento, de conforto, de 

carinho; e vem de encontro com o que Zuckerkandl (1976) expôs sobre a melodia ser 

uma emoção audível. Então, a canção de ninar tem um caráter significativo no 

ambiente hospitalar, sendo os acalantos uma forma musical de a mãe amplificar suas 

 

76 https://www.youtube.com/watch?v=P7Fb3myaz9g Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=P7Fb3myaz9g
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relações afetivas com o bebê por caminhos sonoros, de modo que o cantar para a 

criança pode alcançar dimensões maiores do que apenas aconchegá-la, pois o som 

na UTI, às vezes, é a única forma de conexão entre a mãe e o bebê, e então 

interpretamos que a música pode ampliar as relações de afeto dentro do hospital.  

Em múltiplas ocasiões as pessoas da equipe de enfermagem, além de efetuar 

suas funções estabelecidas, cantavam para as crianças durante as interações 

musicais, de modo que elas participavam do cuidado de forma mais afetiva. 

Reparamos que no trecho a seguir a médica conta que faz questão de participar das 

interações musicais nos momentos cabíveis: 

 

Dentro do possível, pedimos para eles cantarem, e quando eu posso, eu 
permaneço ouvindo a música junto com os pacientes. Eu adoro as 
musiquinhas que eles cantam, são as musiquinhas que meus filhos 
gostam também. Muitas vezes até a letra eu sei (Mariana, médica da 
UTI pediátrica). 

 

Os desafios das equipes de saúde são imensos e dos médicos é exigido o 

melhor tratamento e a cura. Esses profissionais sentem o peso das suas decisões e 

ações diariamente, nas cobranças feitas pelo própria sociedade, tendo uma profissão 

que não permite erros. Não é à toa que, em busca da alta qualidade técnica, eles se 

“desliguem” do ser humano e despersonalizem o paciente, ao vê-lo como uma parte 

de um corpo biológico. A música vem resgatá-los também, pois essa forma de arte 

repercute símbolos e aspectos subjetivos capazes de ativar da memória, trazendo a 

afetividade à tona. Nessa narrativa, a médica conhece as músicas pelo fato de seus 

filhos cantarem na escola. Podemos interpretar que quando ela recorda de seus filhos 

é uma forma de se sentir bem com a recordação – uma interrupção muito curta no 

trabalho, mas que pode ser interessante já que o ambiente é tão tenso.  

Compreendemos que o contato mais próximo e empático é relevante tanto para 

o profissional da saúde ser mais efetivo no tratamento quanto para os enfermos se 

sentirem mais confiantes nos procedimentos médicos, e para a equipe de saúde não 

é vantajoso ignorar a afetividade, pois deixa-se de reconhecer a totalidade e 

complexidade que caracterizam os seres humanos, o que pode ocasionar em 

consequências nocivas para o cuidado ideal à saúde (DE BENEDETTO, 2017). 

Lagrée enfatiza que na relação interpessoal entre doentes e médicos deve 

existir três qualidades: presença, diferença e equivalência, e explica que a presença 
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está no ato de escutar o que o outro diz, pois não existe cuidado sem escutar as 

necessidades do outro; a diferença é representada por aceitar a singularidade de cada 

pessoa e que se apenas repetíssemos o mesmo discurso não seríamos capazes de 

nos comunicarmos; e a equivalência refere-se em justamente considerar o discurso 

do outro tão relevante quanto o meu, pois sem considerar o outro não há diálogo 

(LAGRÉE, 2002).  

Assim sendo, quando os profissionais da saúde se envolveram nas ações 

musicais o resultado foi uma forma de atendimento significativa, pois a criança na UTI 

passava a entender que a equipe de saúde, apesar de vir para realizar procedimentos 

dolorosos e desconfortáveis, também sabia brincar com a música, e isso é relevante, 

especialmente para as crianças pequenas que não entendem os motivos da 

hospitalização. Dessa forma, o profissional da saúde amplia seu diálogo com eles, 

pois a equipe está presente em um momento de alegria, está disposta a notar a 

singularidade do paciente em uma ocasião diferente do tratamento e ainda tem 

chances de criar novos discursos e laços com o paciente. 

É importante valorizar a ampliação do diálogo que a música pode proporcionar 

e que são os músicos, como agentes de humanização, os responsáveis pela 

ampliação da comunicação. Para o diálogo existir ambos os lados precisam ser 

levados em consideração, e notamos que muitas vezes os pacientes estão exaustos 

de permanecerem na condição de receber: tratamento, orientações, medicações, 

instruções, enfim, estão cansados da condição da doença e de não ter voz sobre ela, 

pois isso não está ao seu alcance.  

O diálogo musical não precisa ocorrer apenas entre o músico e o paciente, ele 

pode se expandir entre o profissional da saúde e o paciente, entre o acompanhante e 

o paciente, entre o profissional e o acompanhante. O que vale é a busca de um diálogo 

verdadeiro permeado por trocas sinceras entre as pessoas. 

 

A música e a relação com a finitude 

 

A vida segue em movimentos internos e externos, corpóreos e psíquicos. O 

corpo físico se modifica, a experiência traz maturidade e existem processos e 

desenvolvimentos ao logo existência da pessoa. A finitude humana é a ausência de 

qualquer tipo de movimento, como uma quietude perpétua. E no campo da Saúde, 

conversar sobre a morte ainda é tabu, e embora os cuidados paliativos tenham tido 
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avanços sobre como lidar com o fim da vida, ainda é doloroso ter um diagnóstico 

grave. Lagrée (2002) define os cuidados paliativos como: cuidados ativos no caso de 

uma doença incurável em fase terminal, na qual deve-se agir sobre as causas do mal 

de modo a considerar a globalidade da pessoa, dor física e angústia psíquica, tendo 

atenção para o alívio de sintomas, dentro do princípio de permitir que o processo 

natural do fim da vida ocorra na melhor condição possível, preservando a lucidez e as 

capacidades relacionadas do doente, poupando-lhe o sofrimento. Na área artística 

questionamentos sobre a morte existem de inúmeras formas, a arte sempre lidou com 

a finitude, o tema aparece na poesia, na literatura, no teatro, na pintura, na escultura 

e outros meios. 

As narrativas obtidas nesta pesquisa trouxeram histórias de vida que 

compartilharam o medo da morte. A história da Betânia, mãe da Clarisse, narrou sobre 

uma criança de um ano e um mês que não havia saído do hospital, uma garotinha que 

apresentava uma doença complexa e que dependendo do resultado da cirurgia talvez 

ficasse para sempre ligada ao respirador. O Henrique era um garoto que ficou próximo 

da morte por três vezes, sua mãe contava com esperança tudo o que ele havia 

passado e quão guerreiro ele era. A Maria Clara tinha apenas dois anos e já havia 

passado por duas cirurgias cardíacas; a mãe mantinha-se forte e esperançosa. A 

Larissa lutava contra a leucemia com apenas dez anos, e quando conversei com ela 

pela primeira vez, a menina não sabia ainda que tinha câncer.  

Consideramos que o papel da música era crucial ali, pois ela acalentava, 

acalmava, movia, mas nem sempre resolvia:  

 

Com a música a gente fica mais animada, quando ela está tranquila a 
gente vê que ela aprecia e dá um ânimo! Mas tem momentos que não, 
né! Quando ela não está bem nada resolve, tem vezes que a gente não 
quer nem ouvir, preferimos que os músicos não entrem no quarto e eles 
respeitam (Betânia, mãe da Clarisse). 

 

Esse trecho é valoroso, pois apesar de tudo o que a música proporciona 

precisamos reconhecer que o som não irá salvar vidas, ela não vai romper a barreira 

da finitude, assim é mais do que necessário reconhecer que isso é natural do humano.  

 

Enfim, a doença introduz uma ruptura da ilimitação dos possíveis:  ela 
torna sensíveis num ápice a nossa finitude e o nosso “ser para a 
morte”. Quando as minhas potencialidades conhecidas, controladas, 
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não estão já ao meu dispor, quando a doença interrompe projetos, 
uma história, parece primeiro que o futuro se fecha enquanto o 
presente se torna mais intenso (LAGRÉE, ANO, p. 131). 

 

E no ambiente hospitalar, quando a tecnologia não tem mais resposta, o 

tratamento não cura, a arte é bem-vinda: “[...] música deve fornecer alimento para as 

funções do homem que a unilateralidade da vida moderna ameaça atrofiar [...]” 

(ZUCKERKANDL, 1973, p. 363, tradução livre)77. E no vivenciar o tempo presente de 

maneira intensa, a interação musical se torna fundamental, inclusive para encarar a 

finitude: 

 

Geralmente, quando as pessoas aceitam música e elas estão numa 
situação muito horrível, muito tensa, grave, acontece uma descarga de 
emoção muito grande, muitos sentimentos afloram da pessoa que 
escolheu música, porque ela sabe que ela está numa situação muito 
ruim e que vai ser difícil sair dali. Para o paciente é uma descarga muito 
grande, parece que começa a ativar algo na memória dele, e você 
começa a notar se ele conhece a música, e se gosta da música, de 
alguma maneira a música vai fazer com que ele se sinta melhor (Davi, 
músico atuante em hospitais). 

 

A música mostrou-se relevante na Saúde no setor da UTI e nos cuidados 

paliativos, e se pode perceber que pacientes muito debilitados aproveitavam a música 

de maneira diferente daqueles que estavam com doenças curáveis. 

As profissionais da saúde entrevistadas, sobretudo as médicas da UTI, 

apontaram que a finalidade da música era preencher um espaço que só cabia a essa 

arte sonora. Notamos que a narrativa da Mariana fala sobre o paciente estar 

inconsciente ou consciente e se ele consegue ouvir música. Especialmente na UTI 

neonatal por diversas oportunidades cantamos para pacientes dormindo ou sedados 

e nenhuma outra arte ou atividade lúdica faz sentindo nesse caso. O palhaço, atores 

vestidos de super heróis, contadores de histórias precisam de algum tipo de interação 

em sua atuação, a música não, suas propriedades sonoras agem por si.  

Elis, em sua narrativa, contou a história de seu filho mover a mão quando 

estava inconsciente durante a interação musical, enquanto os músicos tocavam uma 

música que ele gostava, de modo que a criança estava sedada e reagiu a música. 

Pela característica qualitativa desta pesquisa e pelo fato de não termos habilidades 

 
77 No original: “[...] music should provide nourishment for the functions of man which the one sidedness 
of modern life threatens with atrophy [...]”. 
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técnicas para avaliar o que fez o garoto mexer a mão, não somos capazes afirmar o 

que houve, mas podemos e devemos concordar que para a mãe a música foi crucial 

ali, e ela pode ser importante em qualquer situação, da criança entediada porque 

quebrou um braço à garotinha internada com câncer.  

Outra história emblemática encontrada nas narrativas dos músicos foi quando 

um deles revelou que não sabe até que ponto um paciente deve permanecer 

hospitalizado:  

 

Eu me sinto mal por essas pessoas que moram no hospital, eu tenho um 
sentimento ambíguo com relação a elas. Porque uma coisa é você 
pensar na vida de alguém que possa estar em situação de risco, por 
exemplo um morador de rua. Mas o cara tem chances de ser feliz, o cara 
pode estar fazendo um monte de coisas... Outra é uma pessoa que tem 
uma vida vegetativa, que não tem porra nenhuma e querer que ela viva 
trinta anos! Então eu não sei o quanto eu me sinto mal ou o quanto eu 
penso que talvez tenha sido bom uma pessoa que nunca saiu do hospital 
ter falecido. Sei lá… eu não sei mesmo! Lógico que eu não comemoro 
morte de ninguém, mas eu acho que são pessoas que levam uma vida 
que não parece vida (Fernando, músico atuante em hospitais). 

 

Quando nos deparamos com esse tipo de situação, nós nos questionamos até 

onde a medicina deve ir, se manter a pessoa viva naquela condição é apropriado.  

No Hospital Infantil Sabará conheci a história de uma criança que também 

nunca havia saído do hospital. Era uma menina sempre quieta, praticamente imóvel 

e ligada a aparelhos. Os músicos buscavam tocar uma canção nova para ela sempre 

que havia oportunidade de encontrá-la, de modo a diversificar o repertório. A bebê 

sempre estava vestida de forma impecável, de faixa na cabeça combinando com a 

roupa, lindos sapatinhos, uma criança querida e bem cuidada. No leito havia fotos da 

mãe grávida e da família que a visitava sempre. Em uma ocasião, encontramos o pai 

e tivemos uma longa conversa, ele reclamava da política e do impeachment. Em um 

momento ele disse, de forma natural, que mudaria do Brasil e que ela não veria 

nenhum retrocesso político. Pensei por alguns instantes que a menina também 

mudaria de país, e que possivelmente eles teriam um outro tratamento para a criança, 

mas depois percebi que ela não iria, os aparelhos seriam desligados. Minha tristeza 

foi imaginar os pais perderem sua filha, e ao mesmo tempo ver que o destino dessa 

criança seria ficar a vida toda sem se comunicar e sem reagir, caso ela permanecesse 

no hospital. 
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Algumas semanas após, quando estava na última visita ao hospital, quando 

entrei no leito dela eu internamente me despedi da menina. Nós cantamos “Lambada 

de Serpente”78, do Djavan. Em poucos momentos fiquei triste no hospital e esse foi 

um caso em que comentei com os músicos, e também me permiti sair do papel 

pesquisadora. Não cheguei a chorar, pois no momento da emoção é possível 

controlar, mas isso não quer dizer que eu não possa senti-la e que não possa 

compartilhá-la com eles.  

Lagrée (2002) intitula a situação de manter a pessoa hospitalizada a qualquer 

custo de encarniçamento terapêutico, como uma obstinação irracional de manter vivos 

os pacientes que não têm mais cura, usando excesso de tecnologias para isso. 

Compreendemos que manter a menina viva, uma criança que tinha a mesma 

expressão facial, seria doloroso para os pais e para a criança, são aquelas “vidas que 

não parecem vidas” conforme o Fernando pontuou. A medicina nesses casos precisa 

ser paliativa: 

 

Quando um tratamento curativo não é mais possível, pode-se ainda 
aliviar a dor, afastar o medo da solidão e do abandono, abrir num 
mesmo lance um tempo e um espaço de liberdade para o doente a fim 
de lhe permitir fechar ele próprio a sua história efetuando os adeus, as 
reconciliações, os balanços e os acertos ao ponto que ele deseja 
(LAGRÉE, 2002, p. 177-178). 

 

Assim, compreendemos que com a relação à finitude o único papel que cabe a 

música é trazer vida no momento de solidão, harmonizar o ambiente de forma musical 

e colaborar com as despedidas. A música também não é contrária à finitude, ela não 

vai curar e transformar a pessoa em imortal, mas a arte dará contorno ao vivenciado, 

auxiliará o paciente em suas relações de despedida, ajudará os demais 

acompanhantes na aceitação de perdas. 

 

 

78 https://www.youtube.com/watch?v=xiST9J3CLWY Acesso em: 10 set 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=xiST9J3CLWY


 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema central desta pesquisa – a música no ambiente hospitalar – estabeleceu 

intersecção entre campos do conhecimento. A ampla área da Música e suas 

especificidades foram analisadas e refletidas em suas perspectivas até chegarmos 

em suas possibilidades imersa na dimensão da Saúde. Assim, buscamos apontar a 

música em seus aspectos sonoros e físicos, sua abrangência cultural e social, seu 

papel artístico e seus apontamentos terapêuticos culminando no estudo da paisagem 

sonora hospitalar: o campo de estudo acústico desta pesquisa. Dessa forma, 

refletimos que o fazer musical é próprio do humano, pois a música é presente e 

significativa na maior parte das sociedades e culturas, sendo praticada de variadas 

formas tanto em manifestações coletivas quanto individuais (PETRAGLIA, 2013). 

Na Saúde buscamos compreender as variáveis que acarretam na 

desumanização nos hospitais, passando pela relação entre profissional da saúde – 

paciente, compreendendo que o cuidado médico deve considerar os aspectos físicos, 

psíquicos, emocionais, históricos e espirituais da pessoa adoecida. Da mesma forma 

analisamos como é a hospitalização infantil e as especificidades que envolvem essa 

faixa etária. Refletimos sobre o quanto o conhecimento científico transformou as 

formas de tratamento tanto na direção de existir cura de diversas patologias quanto 

no sentido de que a ciência, por mais primorosa que seja, não pode substituir as 

relações humanas. À vista disso, compreendemos que os processos 

desumanizadores estão presentes não apenas em ambientes de saúde, mas na 

sociedade como um todo, de modo que a mudança de hábitos e atitudes diante das 

transformações tecnológicas ocorreram em um curto espaço de tempo, e ainda 

estamos, como sociedade, aprendendo a lidar com essas mudanças revendo nossas 

formas de trabalhar, de comunicar, ver e sentir o mundo (GALLIAN, 2017).  

Consoante a isso, se a relação sonora nos é inseparável, o ambiente de saúde 

é um local onde ela pode estar, pois a dimensão musical possibilita a comunicação 

não verbal sendo esse um dos papéis da arte quando imersa na Saúde, ampliando 

diálogos, estabelecendo vínculos afetivos e dando contorno e conforto à questão da 

finitude humana. Dessa forma, diante de tantas facetas que a música proporciona 

concordamos que a humanidade sem música seria impensável:  
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O que torna a música necessária como um todo e em sua 
manifestação individual, desde os seus estágios iniciais ou no auge de 
seu desenvolvimento, é que ela responde a questões. Ser musical é 
ter a habilidade para questionar. Mesmo depois que tudo pode ter sido 
nomeável, inclusive a Deus foi dado um nome, ainda há um vazio a 
ser preenchido, uma escuridão a ser iluminada; mesmo depois Dele 
ter dado todas as respostas, a linguagem ainda deixa algumas 
perguntas sem resposta. Na música o homem encontra respostas para 
essas mesmas questões (ZUCKERKANDL, 1976, p. 80, tradução 
livre)79.  
 

 

Embora especialistas, estudiosos e equipe médica estejam mais atenciosos e 

receptivos com a música no hospital, para muitos ela ainda é percebida como algo 

excêntrico e, às vezes, superficial. Neste estudo consideramos que a música é um 

meio de ampliar o cuidado humanizado. Reiteramos que dentro de um senso comum 

as artes não dividem espaço com ambientes de saúde, a música no hospital ainda 

representa inovação, porém cada vez mais é recebida pela comunidade acadêmica 

como algo valoroso, pois influi nos pacientes de forma benéfica em âmbitos físicos, 

emocionais e psicológicos.  

Nos ambientes de saúde foi possível interagir, sentir e perceber as 

modificações da paisagem sonora ao acompanhar o Grupo Saracura possibilitando a 

visão abrangente de como a música se comunica com as pessoas; e ainda conhecer 

histórias de vida repletas de significados de como a doença impactou o ser humano 

mediante o desequilíbrio da vitalidade. Os resultados do estudo apontaram que 

pacientes, acompanhantes, profissionais da saúde sentem diferenças no ambiente 

após as interações musicais, que sensações como alegria, descontração, calma, e 

emoções são movidas na medida em que o foco do tratamento sai da doença para 

alcançar outra esfera.  

Notamos que o músico atuante em hospitais tornou-se agente de humanização 

do cuidado, e que ele próprio notou modificações em sua forma de pensar após passar 

a atuar de forma artística no hospital, o que o levou a refletir sobre a empatia e o 

cuidado com o outro, dando margem à ampliação de suas percepções sobre a vida e 

consequentemente expandindo-se em reflexões humanizantes. Inspirados em 

 
79 No original: “What makes music necessary as a whole and in its individual manifestations, at its early 
stages or  at the peak of its development, is that it answers a question. Being musical is having the 
ability to question. Even after everything nameable, including God, has been given a name, there is still 
a void to be filled, a darkness to bel it up; even after it has given its all-inclusive answers, language still 
leaves some questions unanswered. In music man finds answers to those very questions”.  
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Tarkovski (1998), notamos que arte correlaciona o músico à humanização, pois a 

partir dela estabelece-se uma conexão entre o músico e o mundo, de modo que 

intuitivamente em seu anseio pelo ideal, ao fazer música ele se expressa e se 

comunica de forma não verbal, algo que o impacta e reflete nos que estão à sua volta.  

Lagrée (2002), dentro das perspectivas da relação saúde-doença, 

complementou que a hospitalização vai além de ser um meio de reestabelecer o 

fisiológico, e que a partir dessa experiência o ser humano pode se ressignificar, de 

modo que a ruptura da saúde pode abrir caminhos para análises pessoais e novos 

aprendizados, podendo a doença trazer experiências positivas. Além disso, essa 

filósofa pontuou questões sobre a ampliação do diálogo entre profissionais da saúde 

e hospitalizados enfatizando que a conduta médica precisa considerar o paciente 

estando presente para ouvi-lo, aceitando sua singularidade e considerando que o 

discurso dele tão importante quanto o seu, existido de fato um diálogo. Consoante a 

isso, observamos que a música auxilia ampliando a comunicação entre os pacientes 

e equipe médica culminando no desenvolvimento da afetividade, algo que faz com 

que o cuidado fique diferenciado sendo mais gentil, leve e humano.  

Dessa forma, destacamos as vivências musicais nas Unidades de Terapia 

Intensiva Neonatal e Pediátrica considerando que a música é uma das poucas 

atividades que não atrapalham a agilidade e a prontidão que os tratamentos nesse 

setor exigem. A afetividade é imprescindível na UTI neonatal, principalmente para os 

pacientes recém-nascidos, nas incubadoras, sendo a música uma das poucas formas 

de manter o vínculo materno, pois as canções de ninar mantêm a mãe conectada com 

o bebê ampliando as relações afetivas tão relevantes para o desenvolvimento humano 

(RANIRO, 2008). 

Percebeu-se que os elementos sonoros da música interpelam as pessoas   

pelas qualidades artísticas que dizem respeito à estética e pela forma de ativar a 

memória e histórias de vida, de modo que música auxilia o cuidado dando suporte a 

situações humanas delicadas, como doenças graves, nas quais o paciente está em 

cuidados paliativos. A arte permite que essa fase seja mais amena contribuindo para 

uma hospitalização humanizada, fazendo com que as emoções sejam exteriorizadas, 

ampliando o conforto e auxiliando nas despedidas. 

À vista disso, consideramos que a música, em uma perspectiva tonal, relaciona-

se com o ser humano que a ouve, e pela dinamicidade sonora que permite que as 

notas sejam portadoras de significados, elevando a música para além de um 
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fenômeno acústico. A nota musical, dentro do seu processo físico de vibração do ar, 

é encontrada fora da pessoa que a ouve, e embora o processo da audição seja interno, 

advindo do mecanismo da audição, a sequência de notas ouvida não está dentro de 

nós. A música é externa, mas ouvida internamente, e nessa relação mundo interno – 

mundo externo cria-se um diálogo (ZUCKERKANDL, 1973).  Interpretamos que é 

justamente o diálogo interno o princípio de qualquer caminho em direção à 

humanização, é um meio da ampliação da esfera da presença do ser, pois sem o 

diálogo, seja ele entre a música e o ser humano, ou entre os seres humanos, não há 

relações humanizantes no ambiente hospitalar.  

E com os resultados da pesquisa, comparamos os elementos formativos 

musicais: tempo, movimento e espaço com as reflexões mais aparentes diante da 

situação da hospitalização. Vimos o tempo como um conceito constantemente 

indagado quando o paciente apresentou uma doença grave e se encontrava na 

situação de ter meses de vida, existindo a relação temporal relacionada com a finitude 

humana que culmina em complexas reflexões: como usar o tempo, como passar o 

tempo de hospitalização, quanto tempo existe para a vida.  

O movimento se refere ao estado estático e permanente dos acamados, de 

modo a necessitar de algum impulso que gerasse novas emoções, que de alguma 

maneira eram estimuladas quando a música começava a tocar, levando as pessoas 

hospitalizadas a ter mais ânimo, ampliando a comunicação entre as pessoas, e como 

meio de expandir relações afetivas.  

O espaço foi modificado pela melodia, a música preencheu os locais físicos de 

todos os setores hospitalares, modificando a paisagem sonora, harmonizando os ares 

e trazendo outra maneira de permanecer hospitalizado. Para além de espaço físico, a 

música como elemento externo encontrou a pessoa propiciando diálogos internos, 

mudando seu estado mental. 

Assim, decodificamos que os três elementos musicais estão concatenados no 

ambiente hospitalar e são fomentados pela música configurando novos maneiras de 

estar no hospital, independentemente da função ou papel exercidos, seja paciente ou 

doutor. A melodia não é neutra e ainda é favorável à relações de cuidado.  

E por último, e não menos importante, o estudo sugere que as diretorias 

hospitalares tenham maior investimento na qualidade e na quantidade de atuações 

musicais e que os próprios músicos que escolherem esse campo profissional façam 

cursos específicos para músicos atuantes em hospitais ou na musicoterapia para 
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melhor compreender e atuar em ambientes de saúde. É relevante que as pesquisas 

cientificas, principalmente as concebidas por estudiosos da Saúde façam parcerias 

com músicos e descrevam com mais cuidado os aspectos musicais, inclusive 

existindo parcerias reais entre linhas de pesquisa da Saúde e da Música. Sugere-se 

também que o próprio grupo Saracura possa ter um espaço de aprofundamento de 

estudos da música no hospital e que eles possam expandir suas divulgações via 

estudos teóricos. Dispomo-nos a divulgar os resultados em congressos e revistas 

científicas para ampliação e desenvolvimento do contexto da música no hospital, pois 

entendemos que o meio acadêmico é uma forma de expandir conhecimento. 

  

Lapidar minha procura toda 
Trama, lapidar o que o coração 

Com toda inspiração 
Achou de nomear, gritando alma 

Recriar cada momento belo 
Já vivido e mais, atravessar fronteiras 

Do amanhecer e ao entardecer 
Olhar com calma e então 

Alma vai além de tudo 
Que o nosso mundo ousa perceber 

Casa cheia de coragem vida 
Tira a mancha que há no meu ser 

Te quero ver, te quero ser alma 

Viajar nessa procura toda 
De me lapidar nesse momento agora 

De me recriar de me gratificar 
Te busco alma, eu sei 

Casa aberta onde mora o mestre 
O mago da luz onde se encontra o templo 

Que inventa a cor animará o amor 
Onde se esquece a paz 

Alma vai além de tudo 
Que o nosso mundo ousa perceber 

Casa cheia de coragem vida 
Todo afeto que há no meu ser 

Te quero ver, te quero ser alma 

(Milton Nascimento / Zé Renato; “Ânima”)
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1 – Apontamentos dos diários de campo  

 

Relatos do diário de campo – Icr 

 

Com relação às observações das visitas musicais, o primeiro hospital foi 

essencialmente relevante para o entendimento da dinâmica dos músicos, pois apesar 

de a pesquisadora ter atuado em vários ambientes de saúde, acompanhar um grupo 

tocando é diferente, dando margem a novas percepções. 

Algo que gostaria de destacar é a eficiência dos músicos com relação ao 

trabalho. Ao cumprir a norma de solicitar informações dos pacientes nos postos de 

enfermagem, eles são bastante simpáticos. Além disso, eles respeitam os pacientes 

quando eles não querem ouvir música, nunca insistindo. Outro fator é que o repertório 

comum dinamiza as interações musicais, pois eles não perdem tempo selecionando 

músicas, mesmo quando um artista substitui o outro. 

Dados do Diário de Campo podem demonstrar como foram as observações 

iniciais e a percepção de que a música traz sensações e emoções diversas: 

 

✓ As crianças pareciam cabisbaixas e a música animou bastante, uma 
garotinha com cerca de dois anos até seguiu os músicos (DC - 06/10/15). 
 

✓ Passamos em outro quarto que foi muito especial. Tocamos para um 
menino bem gordinho que tinha voz de desenho animado. Admirável foi 
a atitude dele: ele escolheu várias músicas e, com o tempo, foi se 
formando um laço entre pai e filho, foi comovente (DC - 13/10/15). 
 

✓ No primeiro quarto cantamos para um rapazinho com síndrome de down. 
Ele era uma “figura”, interagiu muito, bastante animado. Ele pedia 
músicas, e quando pediu a do “Carrossel”, o Davi se esforçou para 
lembrar e tocou, e o garoto ficou feliz. Na música do “Rei Leão”, o menino 
até imitou um rugido! O posicionamento do corpo dele estava entregue 
a nós, poderíamos ficar lá o quanto fosse (DC - 10/11/15). 
 

Além de ter observado a mudança de ambiente, assim que os músicos 

começam a tocar, percebi que uma canção pode trazer tranquilidade, muitas vezes 

necessárias aos pacientes e acompanhantes: 

 



 

 

✓ Outro momento maravilhoso foi quando entramos num leito grande que 
estava praticamente vazio. Havia um menino bastante choroso, e 
começamos a tocar baixinho, em concordância com a mãe. Foi 
comovente, pois o garotinho foi se acalmando até dormir e a mãe fez um 
olhar tão grato ao grupo que eu mesma me emocionei (DC – 20/10/15). 

 

Especificamente no ICr, a percepção foi que os profissionais da saúde eram 

um pouco mais distantes dos músicos do que nos outros hospitais. Interpretei que isso 

se deve ao fato de o hospital ser público, e sua extensa demanda por atendimento 

faça com que eles não tenham tanto tempo para ouvir as músicas. Entretanto, em 

alguns momentos ocorreram participações: 

 

✓ Uma das enfermeiras se divertiu muito, ela dançava e até rebolava com 
as crianças, não de forma vulgar; foi surpreendente! Isso é importante, 
pois aproxima o profissional da criança (DC- 24/11/15). 

 
✓ Quando estávamos indo embora um enfermeiro afirmou que deveríamos 

passar na parte de fora, pois havia algumas crianças por lá, talvez elas 
não coubessem no leito coletivo (DC – 02/12/15). 
 

✓ A enfermeira também acarinhava o bebê, parece que a música propicia 
o afeto entre as pessoas hospitalizadas (DC – 20/10/15). 

 

O pronto socorro também foi um local onde houve muitas surpresas positivas 

com relação à música e seu potencial em transformar o ambiente: 

 

✓ Iniciamos no Pronto Socorro infantil e foi ótimo. Havia tantas crianças 
carequinhas que achei que fosse uma área oncológica. Foi um dos locais 
mais divertidos que fui, e além disso, a paisagem sonora de lá é 
facilmente vista, há a mudança do antes da música e depois da música. 
Como existem muitas crianças no mesmo quarto, a dupla de músicos se 
dirige para cada cama e cantam para cada criança, e vai ficando cada 
vez mais envolvente pelo fato de todos participarem (DC – 24/11/15). 
 

✓ Após o café, fomos para o PS, local onde a participação do Saracura é 
bastante intensa. A interação musical é impressionante, pois havia 
quatro músicos do Saracura, uma estagiária que tocava viola caipira e 
cantava e eu, ou seja, seis músicos fazendo uma massa sonora, 
contagiando o ambiente (DC- 08/12/15). 

 

 

 

 



 

 

Relatos do Diário de Campo – Hcor 

 

O HCor parecia um local organizado, sem turbulências e os funcionários 

aparentavam estar bem, não sendo perceptível algum problema grave. Os músicos 

procuravam as orientações no posto de enfermagem e era fornecida uma lista com os 

nomes dos pacientes e leitos em que eles poderiam ir. 

Um primeiro fator que chamou a atenção foi a interação entre os músicos e 

funcionários. Quando eles chegavam nos postos de enfermagem havia uma lista com 

sugestão de músicas, e as enfermeiras e auxiliares se divertiam muito com o grupo, 

mesmo que por pouco tempo, e era perceptível o quanto fazia diferença a música para 

aqueles profissionais: 

 

✓ Por último passamos pelo posto de enfermagem principal e havia uma 
lista de músicas para serem cantadas pelo grupo, cerca de sete 
canções. Aí sim fui surpreendida! (DC – 01/06/16).  
 

✓ Passamos na recepção para a listagem dos pacientes e fizemos músicas 
para as enfermeiras. O presente hospital dá abertura para isso. Um dos 
pedidos musicais foi a música “Maria Maria” do Milton Nascimento. (DC 
– 25/05/16). 

 
✓ Para a enfermaria cantamos “Bem que se quis” e logo foram aparecendo 

espectadores (DC – 01/06/16). 
 

Outra percepção refere-se ao contato dos pais com seus filhos acamados. A 

música cria oportunidades de brincadeira, afetividade e interação:  

 
✓ Em outro leito havia uma bebezinha e o pai dela foi muito atencioso. Ele 

a fez dançar segurando em seu corpinho, cantou e ficou muito contente 
com o grupo. Depois reparei que ele saiu no corredor para continuar 
brincando com a música e com sua filha (DC – 25/05/16). 
 

✓ Cantamos para uma garotinha que tinha um pai muito bem humorado e 
participativo. Ele parecia tranquilo e esperançoso, falou de sua família, 
que a menina tinha mais dois irmãos. Enquanto o Saracura tocava e ele 
fazia um tipo de marionete no corpinho dela, ela engraçado (DC – 
01/06/16). 
  

De todas as observações, os acontecimentos que mais surpreenderam 

ocorreram na  UTI neonatal e UTI pediátrica: 

 



 

 

✓ Algo muito legal ocorreu, cantamos para um garoto que tinha nascido há 
menos de 24 horas, portanto foi a primeira canção da vida dele. Quem 
deu a dica foi o enfermeiro. Ele era um bebê lindo, grande e fofo. Como 
seu nome era Januário, pensamos em cantar uma canção do Gonzagão, 
porém ficamos com “A paz” do Gilberto Gil. Foi significativo ver os 
músicos escolhendo as canções, pois eles sentiram uma 
responsabilidade boa (DC - 01/06/16). 
 

✓ As canções brasileiras acalentavam as crianças, na minha visão, 
envolviam com energia. Em todos os leitos eu observei brevemente 
modificações nos batimentos cardíacos, a maioria subia a velocidade 
(DC – 08/06/15). 
 

✓ É comovente cantar para crianças que mal nasceram e já são enfermas. 
Eu fico penalizada quando na placa está escrito “sem nome”. Isso é a 
primeira identidade do bebê. Como não saber o nome? Será que irá para 
adoção? Será que irá morrer? Será que a música foi uma forma de 
carinho que ela recebeu até agora? (15/06/16). 
 

✓ Na UTI foi novamente maravilhosa a participação de todos, muita alegria 
em ver as mães acariciando os bebês com a música. Uma mãe que está 
lá há algumas semanas pediu “Alecrim”, ela gosta dessa canção. 
Cantamos várias e algumas de natal (22/06/16). 

 

Relatos do Diário de Campo – Hospital Infantil Sabará 

 

Nesse hospital ocorreram diversas situações marcantes para mim e houve um 

aproveitamento maior devido a vários fatores, tais como: ter um tempo maior de visitas 

e elas ocorrerem em dois dias da semana; ter mais experiência em acompanhar o 

Saracura, aprofundando o olhar de pesquisa; acompanhar duplas que tinham muito 

entrosamento; ter mais liberdade em selecionar os participantes da pesquisa; ter mais 

contato com os profissionais da saúde; o grupo estar há muito tempo no hospital. 

Assim, o olhar estava mais clínico para entender, participar e refletir a música naquele 

ambiente.  

Foi percebido também que as UTIs do hospital tinham um clima mais leve, seus 

leitos eram separados, e não parecia tão tensa quanto as outras. Outro fator é que 

como existe uma equipe voltada para a humanização de forma ativa, é muito provável 

que essa iniciativa torne o ambiente em si mais agradável.  

Sobre a relação com os funcionários e os músicos, posso destacar que no 

Hospital Sabará era mais intenso. Em uma ocasião que fui resolver questões 



 

 

burocráticas da pesquisa, acabei chegando alguns minutos após a entrada dos 

músicos no leito, então esperei do lado de fora do quarto:  

 

✓ Nesse desencontro tive que esperar um pouco no corredor e houve uma 
experiência muito interessante. Primeiro que é possível ouvir bastante o 
som dos instrumentos. Segundo que uma mãe ao ouvir ficou interessada 
e empolgada com a possibilidade de música. E o mais especial foi a 
enfermeira que esperou a música terminar para abrir a porta e apenas 
deixar uma prancheta. Achei uma atitude muito respeitosa com o 
trabalho dos músicos (DC – 13/09/16).  

 
Outro aspecto é que por ser um hospital que trata de diversas especialidades, 

havia crianças internadas fazia muito tempo, e elas acabavam criando um vínculo 

maior com os músicos: 

 

✓ Boa parte dos leitos estavam vazios ou com crianças que estavam 
dormindo, então fomos no leito da Ludmila, que é uma garota de 9 anos 
que toca violão. Ela é ótima e o Saracura tem uma interação muito 
especial, principalmente o Cássio que ensina músicas no violão. 
Conforme eu já tinha visto, ela toca bem e o violão deve ser uma forma 
dela se distrair no hospital (DC – 03/08/16). 
 

✓ Na UTI hoje não havia muitas crianças, mas os momentos nela foram 
intensos como sempre. Iniciamos com o Breno e sua mãe Eloá.  Ela 
parece ser uma ótima pessoa, vejo eles lá faz algumas semanas. 
Cantamos a música do carro e foi muito gostoso, todos se divertiram. 
Como o menino é bem debilitado sua mãe o estimula muito (DC - 
23/08/16). 
 

✓ Passamos no leito da Yara e pela primeira vez ouvi sua voz. Ela deve 
ter muita dor, pois fica sempre com uma carinha muito triste e o clima do 
quarto as vezes é pesado. Seu pai estava lá e da última vez ele até pediu 
música, mas hoje ele parecia triste, e ficou na dele, mas quando 
estávamos saindo ele sorriu e agradeceu. A menina pediu a música do 
“borboletão”, e ficou olhando atenta.  Ela é paciente da oncologia e está 
carequinha e muito magra (DC - 20/09/16). 
 

 

Relatos negativos do grupo 

 

Apesar de maior parte das interações serem positivas, existem poucos registros 

de situações a música não mesma receptividade:  

 

 



 

 

✓ O menino parecia estar com dor e não quis interagir, mas o pai pareceu 
emocionado, fechando os olhos fortemente quando começou a melodia, 
parecia um alívio. Após algumas canções ele agradeceu (DC – 
29/07/16). 
 

✓ Terminamos o dia indo para uma das indicações e conhecemos o 
Leandro, ele deve ter uns 7 anos e estava nervoso. Quando chegamos 
ele iria tomar sopa e as enfermeiras, presumo eu, insistiram para que 
permanecêssemos no quarto. Ele não queria comer e estava até 
vermelho, talvez estivesse com raiva do hospital.  Tentamos, mas ele 
escondia o rosto embaixo do lençol, só no finalzinho ele esboçou uma 
expressão mais amigável, daquelas de criança que diz que não quer, 
mas quer. Para não atrapalharmos fomos embora (DC - 23/08/17). 

 

Questões referentes a repertório: 

 

✓ ... uma voluntária foi chamar o Leandro, que não parecia tão animado 
hoje. Ele estava com sua mãe. Havia lá também uma pré-
adolescente chamada Roberta, ela era conhecida pelo grupo. Foi 
interessante o esforço feito por parte dos músicos para agradar os 
pacientes. Eles perguntaram quais músicas eles queriam ouvir, e o 
Lucas gostava de sertanejo. Mas ninguém sabia cantar, então eles 
pegaram o celular e deram um jeito. Cantamos “ai se eu te pego” e 
uma do Luan Santana. O Lucas gostou muito. Como também havia 
um bebê fizemos uma música infantil do repertório. Depois cantamos 
para outro garoto maior que estava no colo do pai e após a música o 
pai saiu agradecido; creio que ele tenha ficado emocionado. Depois 
disso a Roberta pediu um samba ótimo e finalizou pedindo Anitta. A 
Lívia cantou, dançou, imitou a Anitta e foi muito bom! (DC- 01/06/16). 

 
✓ ... em outra interação marcante havia menino deficiente e o pai 

pedindo para tocar Raul. A vontade do Douglas tocar para o pai era 
tanta que ele tirou várias músicas na hora. Canções como do Tim 
Maia também apareceram, foi muito bom. Mas a música que o 
menino queria ouvir era sertaneja e demoramos para descobrir, e 
então foi tocado até Michel Teló, a música “Aí se eu te pego”. Mas a 
Eliane não quis cantar, e o Douglas cantou a melodia usando “para, 
papara...” em busca de ocultar letra que não é adequada para 
crianças (DC – ICr – 13/10/15). 

  



 

 

8.2. Anexo 2 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 

UNIFESP 

  



 

 

8.3. Anexo 3 - Carta de Anuência do Instituto da Criança – Hospital das 

Clínicas – FMUSP  

 

 



 

 

8.4. Anexo 4 - TCLE – HCor – Hospital do Coração – Associação do 

Sanatório Sírio 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – HCor -  Hospital do 
Coração – Associação do Sanatório Sírio 

Número ou Acrônimo do Estudo: CEP UNIFESP – 1469/2015 

Título do Estudo: A Humanização do ambiente hospitalar por meio da música. 

 

O(a) Sr.(a) está sendo convidado a participar de um estudo. Antes de concordar em participar, 
é importante que o(a) Sr.(a) entenda os objetivos deste estudo e esclareça todas as suas 
dúvidas. Caso o(a) Sr.(a) aceite participar deste estudo, será necessário que o(a) Sr.(a) e o 
pesquisador assinem duas vias deste documento, em todas as páginas. Nas primeiras páginas, 
a assinatura pode ser abreviada (rubrica). Uma via assinada deste termo será entregue a(o) 
Sr.(a) e a outra ficará arquivada com o pesquisador.  
 

A música é uma forma de arte que está presente na maior parte das culturas em todo o 
mundo, ela é feita em festas comemorativas, nas religiões, nas escolas e no cotidiano das 
pessoas.  
Os hospitais são considerados pela maior parte dos indivíduos como locais desagradáveis e 
perturbadores e um dos motivos é que os pacientes, além de estarem passando por 
procedimentos médicos necessários muitas vezes dolorosos, acabam também permanecendo 
distante de seus familiares, amigos, escola, trabalho e atividades rotineiras, fazendo com que 
além da doença as pessoas se sintam abaladas emocionalmente. 
O Grupo Saracura aparece nos hospitais visando modificar este cenário, em busca de tornar a 
estadia dos pacientes mais alegre e humana. Visto isso, o presente estudo quer analisar como 
a música ocorre no hospital, quais seriam seus pontos fortes e fracos e se ela é importante 
para pacientes, pais ou familiares, profissionais da saúde e para os próprios músicos. 
 

1) Quais são os objetivos deste estudo?  

Esta pesquisa tem o objetivo de verificar em que medida os músicos do Grupo Saracura, 
ao tocar nos hospitais, podem modificar a paisagem sonora deste ambiente, em outras 
palavras, se a música contribui para melhora das condições de se permanecer em um 
hospital. 

2) Qual é o número de participantes no estudo e qual é a duração de minha 
participação? 

Esta pesquisa terá 12 participantes no total, sendo divididos em quatro pacientes, quatro 
pais ou responsáveis dos mesmo pacientes, dois profissionais da saúde e dois músicos do 
Grupo Saracura. Ela ocorrerá no Hospital do Coração e Hospital Infantil Sabará localizados 
no município de São Paulo. Dessa forma, esperamos que o Sr.(a) possa contribuir com este 
estudo. A duração prevista de sua participação é de até outubro de 2016.  



 

 

3) Quais são os procedimentos do estudo? 

Após observar a atuação do Grupo Saracura nos hospitais, convidamos também os 
pacientes e seus respectivos pais para sobre a sua opinião sobre a música no hospital, pois 
acreditamos que o que os pais ou familiares tem a falar é muito importante. 

A pesquisa será feita neste hospital neste momento e teremos apenas uma conversa 
amigável. Como nossa entrevista será gravada, após a esse processo, elas passarão pela 
etapa de transcriação, que envolve a passagem do oral para o escrito, ou seja, eu irei 
escrever cada palavra sua no computador. Após essa fase, as entrevistas passam pela 
textualização, na qual são retirados os erros gramaticais em favor de um texto mais claro. 
Finaliza-se com a textualização final que inclui com mais abrangência como foi a atmosfera 
da entrevista, na qual o pesquisador relata emoções como riso, choro, gestos faciais, entre 
outros aspectos. Após isso, a versão final é enviada para você e caso queira modificar algo, 
essa negociação é possível. As narrativas dos colaboradores, ou seja, a entrevista passada 
do oral para o escrito, serão publicadas dentro desta pesquisa. 

Quais são as minhas responsabilidades? 

Esta pesquisa não envolve nenhum procedimento médico, exame ou qualquer tipo de 
medicamento. Haverá apenas uma conversa amigável que será gravada e posteriormente 
escrita conforme foi explicado acima. 

O(a) Senhor(a) será novamente contatado(a) por telefone ou por e-mail em um prazo de 
aproximadamente um mês para que haja ciência dos conteúdos de sua entrevista, e assim, 
de acordo com sua aprovação eu publicarei sua participação na pesquisa sem identificar 
seu nome.  

4) Quais são os possíveis riscos de participar neste estudo? 

Dentro deste estudo os riscos são mínimos, existindo a possibilidade de enquanto o 
colaborador descreve suas histórias se emocionar. Deixamos claro novamente que se o (a) 
Sr. (a) terá acesso à narrativa final, portanto, caso não concorde com alguma colocação é 
possível modificar. 

5) Quais são os possíveis benefícios de participar neste estudo? 

Os benefícios da pesquisa envolvem divulgar para a comunidade acadêmica e a população 
sobre a música no hospital visando analisar os pontos positivos dessa arte e realizar críticas 
de modo a ampliar esse tipo de atividade em outros locais.  

6) E se eu não quiser participar do estudo, há outras opções? 

Sua participação neste estudo é voluntária e o(a) Sr. (a) poderá recusar-se a participar ou 
retirar-se do estudo a qualquer momento sem punições ou prejuízo ao seu atendimento 
neste hospital. O seu cuidado neste hospital é de responsabilidade do seu médico 
assistente, independente da sua participação no estudo. 
 
 
7) Serei compensado por danos relacionados ao estudo? 



 

 

Como os riscos são mínimos e o Sr.(a) será informado de toda a escrita da narrativa, caso 

haja algum incomodo com o texto final é possível modificarmos o que foi escrito.  

8)  Serei pago para participar deste estudo? 

Não, o(a) Sr.(a) não será pago(a) por sua participação neste estudo. 

9)  Serei reembolsado por algum custo decorrente de minha participação? 

A participação no estudo não envolve nenhum custo para o(a) Sr.(a). Desta forma, não há 

reembolso ou qualquer tipo de recompensa financeira. 

10) Quem está patrocinando este estudo? 

O estudo tem financiamento próprio, portanto não existem patrocinadores ou vínculo 

financeiro entre a pesquisa e o Grupo Saracura ou o Hospital do Coração. 

11)  Minhas informações são confidenciais? 

As informações serão confidenciais e utilizadas somente para fins desta pesquisa. Os 
resultados do estudo serão divulgados, para fins acadêmicos e científicos, sem a 
identificação de nenhum dado que revele a identidade dos participantes.  
Uma descrição deste estudo estará disponível na Plataforma Brasil (site pelo qual os 
estudos são submetidos aos Comitês de Ética e CONEP) conta com um módulo público de 
interesse dos participantes de pesquisa. O site da Plataforma Brasil é 
http://www.saude.gov.br/plataformabrasil.  

12) Contato em caso de dúvidas ou emergência 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo – UNIFESP e pelo Comitê do Hospital do Coração. O Comitê de Ética é um grupo que 

realiza a revisão ética inicial e contínua do estudo para manter sua segurança e proteger 

seus direitos. Se o(a) Sr.(a) tiver qualquer dúvida em relação aos aspectos éticos do estudo, 

fique à vontade para entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP no 

telefone (11) 5571-1062 e endereço é Rua Botucatu, 572, 1º andar – Conjunto 14 CEP: 

04023-061 – São Paulo, dentro do horário de funcionamento: segundas, Terças, Quintas e 

Sextas, das 9:00 às 13:00h ou o Sr.(a) pode entrar em contato com o Comitê de ética do 

HCor, cujo endereço é Rua Abrão Dib, 50 – Térreo, CEP: 04004-060 – São Paulo, horário de 

funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00h) e telefone (11) 3886-4688. 

Este estudo foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP. A CONEP 

foi criada pelo Conselho Nacional de Saúde e também avalia os aspectos éticos das 

pesquisas com seres humanos; além disso, elabora normas para a proteção dos 

participantes de pesquisa. Se o(a) Sr.(a) tiver dúvidas em relação aos aspectos éticos do 

estudo, fique à vontade para entrar em contato também com a CONEP no telefone: (61) 

3315-5878, endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A, 1º subsolo – Edifício Ex-INAN – Unidade II 

– Ministério da Saúde – 70750-521 - Brasília, DF, ou por e-mail: conep@saude.gov.br.   

 
A equipe do estudo está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos antes, 
durante e após o estudo, tendo como investigadora principal a Luanda Oliveira Souza que 

http://www.saude.gov.br/plataformabrasil
mailto:conep@saude.gov.br


 

 

pode ser encontrada na Av. José Bonifácio, 1025, Jardim Flamboyant – Campinas – SP ou 
pelo telefone (19) 98275-5808. 

 
Um segundo contato possível diretamente ligado à pesquisa é o orientador Prof. Dr. Dante 
Marcello Claramonte Gallian que pode ser encontrado no endereço Rua Loefgreen, 2031, 
Vila Clementino, São Paulo cujo telefone é (11) 55764848.  

 
Serão fornecidas ao(à) Sr.(a) quaisquer informações que forem descobertas durante o 

estudo que possam influenciar sua decisão de continuar participando ou não deste estudo.  

13) Declaração de consentimento: 

Fui informado(a) dos objetivos da pesquisa de forma clara e detalhada, e pude fazer 

perguntas. Também me foi garantido pelo pesquisador sigilo que assegure a privacidade 

dos dados obtidos na pesquisa. Estou ciente de todos os procedimentos que serão 

realizados e dos possíveis riscos e benefícios e, em caso de qualquer dúvida, poderei entrar 

em contato com a equipe do estudo. Ao assinar este termo de consentimento autorizo o 

acesso da equipe do estudo aos meus registros médicos e não estarei abrindo mão de meus 

direitos legais. Recebi uma via assinada deste documento. 

 

__________________________________________ 

Nome por extenso do Participante 

 

 

 

 

Nome do Representante Legal do 

Participante  

 

__________________________________________ 

Especificar a relação com o Participante 

 

_____/_____/_____ 

Data 

(registrada pelo 

participante) 

 

_____/_____/_____ 

Data 

(registrada pelo 

representante 

legal) 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome por extenso da pessoa que obteve o 

consentimento  

 

_____/_____/_____ 

Data 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

  



 

 

8.5. Anexo 5 - TCLE – Hospital Infantil Sabará 

 
 FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETÚBAL 

INSTITUTO PENSI – PESQUISA E ENSINO EM SAÚDE INFANTIL 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Hospital Infantil Sabará 

 
Título da pesquisa: A humanização no ambiente hospitalar por meio da música 
Pesquisador Responsável: Luanda Oliveira Souza 
Instituição/Departamento: Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP/ Departamento de 
Saúde Coletiva do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde. 
 
Prezado(a) Senhor(a): 
• Seu filho(a) e o senhor (a) estão sendo convidados (as) a responder às perguntas deste 
questionário de forma totalmente voluntária. 
• Antes de concordar com a participação do seu filho(a) nesta pesquisa, é muito importante 
que você compreenda as informações e instruções contidas neste documento. 
• Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes da assinatura deste 
documento. 
• Você tem o direito de desistir da participação nesta pesquisa a qualquer momento, sem 
nenhuma penalidade e sem que isso prejudique o acesso do seu filho aos demais serviços da 
instituição.  
 
Objetivo do estudo: Esta pesquisa tem como objetivo verificar em que medida os músicos do 
Grupo Saracura, ao tocar em hospitais, podem modificar a paisagem sonora desse ambiente, 
em outras palavras queremos saber se a música é interessante no hospital e se ela contribui 
para a melhor estadia de seu filho (a). Essa análise será feita por meio das narrativas de 
história oral (que seriam os resultados das entrevistas) dos pacientes, músicos e profissionais 
da saúde, de modo a verificar se a música desempenha um papel “humanizador”, se a música 
contribui para o hospital ser um local mais agradável, de acordo com as perspectivas do 
conceito de humanização abordadas na linha de pesquisa Humanidades, Narrativas e 
Humanização em Saúde.  
 
Procedimentos. A participação nesta pesquisa consistirá apenas em uma conversa amigável 

em forma de entrevista livre com o senhor (a) seguida de outra conversa pode durar em torno 

de 10 à 15 minutos, dependendo da disponibilidade da criança.  Após a gravação da entrevista 

os dados serão escritos em forma de texto e devolvidos ao participante da pesquisa, e 

mediante a aprovação do participante/responsável a narrativa pode ser publicada. 

Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem benefício 
direto para você e seu filho. Você não receberá benefício financeiro por participar desta 
pesquisa. 

Riscos. A participação desta pesquisa não representará qualquer risco de ordem física ou 
psicológica para seu filho, até mesmo pelo fato de que nenhum paciente ou responsável é 
obrigado a participar. 
 



 

 

Sigilo. As informações fornecidas por você e seu filho serão consideradas confidenciais e de 
conhecimento apenas dos pesquisadores responsáveis. Os participantes da pesquisa não 
serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa 
forem divulgados em qualquer forma. 

Comitê de Ética em Pesquisa: O Comitê de Ética em Pesquisa que revisa todos os estudos 
desenvolvidos na instituição aprovou este documento, bem como o projeto para o qual você 
está sendo convidado a participar. 

Maiores Informações: Você receberá uma cópia deste documento e poderá solicitar mais 
informações, entrando em contato com os pesquisadores: Luanda Oliveira Souza – (19) 90275 
5808 ou pelo email: luanda.o.souza@gmail.com. 
Você poderá ainda entrar em Contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação José 

Luiz Egydio Setúbal, Avenida Angélica, 2132 Higienópolis CEP 01228-200, São Paulo-SP, 

telefone: 11 2755-0259, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h se você tiver qualquer dúvida 

com relação aos seus direitos como participante de um projeto de pesquisa. Também poderá 

entrar em contato pelo e-mail etica.pesquisa@sabara.com.br. 

 
Ao fornecer o meu consentimento assinando este Termo, eu concordo que recebi 

todas as informações sobre o projeto de pesquisa de forma clara e completa e que minhas 
perguntas foram respondidas satisfatoriamente. Tenho conhecimento de que posso desistir 
da participação do meu filho a qualquer momento e que receberei uma cópia deste 
documento assinado por mim. 
 
São Paulo, _________ de __________________________ de 20 . 

Horário: _________ 

Paciente: 
___________________________________________________________ 
(nome em letra de forma) 
_______________________________________       Data:_____/_____/_____ 
(assinatura - maiores de 12 anos)                                                                                 
 
Responsável: 
___________________________________________________________ 
(nome em letra de forma) 
___________________________________________________________ 
(grau de parentesco) 
_______________________________________       Data:_____/_____/_____ 
(assinatura)                                                                                 
 
Pesquisador: 
___________________________________________________________ 
(nome em letra de forma) 
_______________________________________       Data:_____/_____/_____ 
(assinatura)                                                                                 


