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RESUMO 
 
No decorrer do processo de implantação da política nacional de humanização, 
observaram-se progressos e retrocessos. Desde sua criação, a política trouxe um 
despertamento para todos os profissionais envolvidos com a área da saúde, porém 
emergiram muitas lacunas que tem levado diversos pesquisadores em saúde, à busca 
do preenchimento, do verdadeiro entendimento deste tema. Uma das alternativas de 
grande sucesso atualmente tem sido a humanização da saúde através das artes. É 
com base na política nacional de humanização que este trabalho se justifica, tendo 
como objetivo geral, compreender o lugar da experiência lúdica e musical no mundo 
da vida dos estudantes do campo da saúde e como objetivos específicos, descrever 
o lugar da experiência lúdica e musical no mundo da vida dos estudantes do campo 
da saúde, analisar fenomenologicamente e do ponto de vista estético, o sentido doado 
pelos estudantes a esta experiência, e construir junto ao grupo de alunos participantes 
do programa de extensão Boa Noite Bom Dia HUAP, um grupo de experimentação 
estética musical, com dinâmicas, oficinas e rodas de conversa, que contribua para o 
processo de ensino-aprendizagem. Metodologia: pesquisa de campo, de abordagem 
qualitativa, de caráter descritivo. Foram entrevistados dez estudantes do campo da 
saúde, integrantes do projeto Boa Noite Bom Dia UFF. Resultados: Da análise dos 
dados emergiram três categorias, a saber: Aproximação: corpo do aluno-paciente, 
Sensibilização: do Mundo da Vida para o Estado Estético, e Educação pelos sentidos: 
uma nova etapa para o conhecimento. As categorias emergidas demonstraram o que 
os acadêmicos pensam da experiência musical e lúdica. Como produto deste trabalho, 
foi criado um projeto demonstrativo experimental, para ser implantado no formato de 
uma disciplina optativa ou nos moldes de um curso de extensão. Implicações: Este 
estudo demonstrou ser de grande contribuição para o campo educacional em saúde, 
pois permitirá que professores e alunos trafeguem por um processo de ensino 
aprendizagem mais dinâmico, dotado de sensibilidade. Poderá possibilitar uma 
verdadeira transformação, não apenas curricular, mas para a vida. 
 
Palavras-chave: Humanização da Assistência. Música. Educação. Estética. 
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ABSTRACT 
 
During the process of implementing the national humanization policy, progress and 
setbacks were observed. Since its creation, the policy has brought an awakening to all 
the professionals involved with the health area, but many gaps have emerged that 
have led several health researchers, in search of fulfillment, for the true understanding 
of this topic. One of the most successful alternatives today has been the humanization 
of health through the arts. It is based on the national policy of humanization that this 
work is justified, having as general objective, to understand the place of the ludic and 
musical experience in the world of the students of the field of health, and as specific 
objectives, to describe the place of the ludic experience and Students in the field of 
health, to analyze phenomenologically and from the aesthetic point of view, the sense 
donated by students to this experience, and to build together with the group of students 
participating in the Good Night Huap Extension program, a group Of musical aesthetic 
experimentation, with dynamics, workshops and talk wheels, that contributes to the 
teaching-learning process. Methodology: field research, qualitative approach, 
descriptive character. Ten students from the health field were interviewed, members 
of the Good Night, Good Morning Uff project. Results: From the data analysis, three 
categories emerged: Approach: Student-patient body, Sensitization: from the World of 
Life to the Aesthetic State, and Education by the senses: a new stage for knowledge. 
The emerged categories have demonstrated what academics think of the musical and 
playful experience. As a product of this work, an experimental demonstration project 
was created, to be implanted in the format of an elective course or in the form of an 
extension course. Implications: This study has shown to be of great contribution to 
the educational field in health, since it will allow teachers and students to travel through 
a process of teaching learning more dynamic, endowed with sensitivity. It will enable a 
real transformation, not just curricular, but for life. 
 
Descriptors: Humanization of Care. Music. Education. Aesthetic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A motivação para este estudo surgiu da minha experiência com a música, e 

do voluntariado no projeto de extensão Boa Noite Bom Dia (BNBD). Ao observar o 

efeito libertador que a música, juntamente com outras atividades lúdicas trazem para 

as pessoas. Pude perceber a necessidade de mergulhar de forma mais intensa neste 

universo de sensações e desenvolver um trabalho que utilizasse esta temática, e 

desta forma trazer uma nova perspectiva para o processo de ensino-aprendizagem no 

campo da saúde. 

Iniciei no BNBD no ano de 2008, ainda estava descobrindo o universo 

acadêmico, e foi um período de muitos anseios e dúvidas, o ambiente hospitalar ainda 

era um lugar pouco conhecido, por ainda estar cursando disciplinas do ciclo básico. 

Aos poucos pude reencontrar-me com a música naquele cenário hospitalar, quando 

para minha surpresa descobri que poderia utilizar o conhecimento e as habilidades 

adquiridas na música antes de ingressar na graduação de Enfermagem e Licenciatura. 

Tive a oportunidade de visitar algumas enfermarias e unidades do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), juntamente com os demais alunos e professores 

do BNBD. Durante as visitas cantava músicas solicitadas pelos pacientes e em 

algumas oportunidades tocava flauta doce ou transversal. Algumas destas visitas me 

marcaram de forma especial. 

Outro aspecto que trouxe grande inspiração e permitiu maior aprofundamento 

acerca da temática deste estudo, foi a minha inserção no Núcleo de Pesquisa em 

Filosofia, Saúde e Humanidades, da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

ingressar no núcleo foi fundamental para a compreensão da perspectiva teórica-

filosófica desta pesquisa. Recebi grande apoio dos pesquisadores do núcleo, por meio 

de troca de experiências, e também dos encontros de pesquisa. 

Estas vivências, reforçaram em mim o sentido da humanização em saúde, da 

ética para com o paciente e a importância de um ambiente hospitalar digno, em que o 

paciente possa também encontrar conforto. 

A partir desta descoberta, passei a interessar-me por outros projetos que 

mantinham o mesmo perfil e a visão de humanização da saúde através das artes. No 

BNBD, aprendemos também acerca destes projetos, um deles foi de grande 

inspiração para mim, o “Doutores da Alegria” e também o trabalho e história de vida 

de Hunter Patch Adams, o qual tive oportunidade de ouvir em uma palestra naquele 
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mesmo ano, organizada pelos alunos do curso de Medicina da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Dessa forma esta experiência me fez compreender o verdadeiro sentido do 

cuidado aprendido no curso de Enfermagem, um cuidado que se estende além dos 

muros acadêmicos e hospitalares, expressado através de notas musicais, gestos, 

cores, fantasias, nariz de palhaço, lágrimas, sorrisos e até gargalhadas, compartilhado 

em momentos de angústia e medo, fazendo com que estes momentos fossem 

transformados até mesmo em felicidade. 

Justifica-se este estudo, com base na Política Nacional de Humanização 

(PNH), criada pelo Ministério da Saúde em 2003.  

A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do 

grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do 

isolamento e das relações de poder hierarquizadas (BRASIL, 2004).  

Dessa forma, por se tratar de um projeto que busca a sensibilização dos 

participantes para as questões humanas que permeiam o processo saúde-doença, 

fez-se necessário ampará-lo nesta política. 

No decorrer do processo de implantação da PNH, observaram-se progressos 

e retrocessos. Desde sua criação, a política trouxe um despertamento para todos os 

profissionais envolvidos com a área da saúde, porém emergiram muitas lacunas que 

tem levado diversos pesquisadores em saúde, à busca do preenchimento, do 

verdadeiro entendimento deste tema. 

Sobre os problemas enfrentados no cenário de saúde atual, e que a PNH, do 

Ministério da Saúde, propõe-se a enfrentar, estão:  

“A fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os diferentes 

profissionais, a precária interação nas equipes e despreparo para lidar com a 

dimensão subjetiva nas práticas de atenção, e um modelo de atenção centrado na 

relação queixa-conduta” (LANZIERI et al., 2011, p. 289).  

Mediante o exposto, é possível perceber que há uma grande crise na saúde. 

A origem desta crise também está numa formação profissional deficiente. É por isso 

que se faz necessário voltar a discussão das reformas curriculares na saúde. 

As reformas curriculares têm procurado responder a essa questão, 

incorporando o ensino das ciências sociais e das humanidades. Esse ensino destina-

se ao desenvolvimento de habilidades e atitudes, tais como a comunicação, a empatia, 

a solidariedade e o acolhimento, as quais capacitam o estudante a desenvolver uma 
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relação mais próxima, ética e satisfatória, tanto com clientes, quanto com outros 

profissionais (TURINI et al., 2008; RUIZ-MORAL, 2007; SUCUPIRA, 2007 apud 

LANZIERI et al., 2011). 

É com base nestas questões, que este trabalho surge com a proposta de 

utilizar a experiência lúdica e musical como mediadora do processo ensino- 

aprendizagem. “O conhecimento gerado a partir da atividade lúdica pode ser 

transportado para o campo da realidade, caracterizando a transcendência” 

(COSCRATO; PINA; MELLO, 2010, p. 258). 

 

1.1 RELEVÂNCIA 

 

Dessa forma, a relevância deste estudo consiste na grande contribuição que 

pode trazer para o campo da saúde, na área hospitalar e educacional, por se tornar 

uma proposta de educação sensibilizadora para os acadêmicos da saúde. 

Atualmente, pode-se observar que em geral, há uma deficiência curricular no que 

refere-se às disciplinas que busquem a sensibilização dos alunos através das artes. 

Apesar de já existirem projetos que trabalhem com esta temática, no contexto da 

grade curricular ainda há uma grande deficiência. 

Pode-se observar que esta deficiência tem sua origem na formação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos da saúde.  

As primeiras DCN foram lançadas em 2001, apesar da criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em 1988, “enquanto o sistema de saúde estava sendo 

reordenado para um novo modelo, a formação profissional para atuar nesse sistema 

continuava orientada pela lógica do antigo modelo” (MOREIRA; DIAS, 2015, p. 301). 

Apesar das DCN que foram lançadas buscarem atender a formação de um 

perfil profissional mais adequado para o SUS, no decorrer do tempo as demandas por 

uma saúde mais humanizada têm se tornado cada vez maiores, desta forma, o uso 

das artes pode contribuir para preencher estas lacunas. 

As atividades musicais e lúdicas contribuem de forma significativa para a 

Educação em Saúde, vale destacar, que o conceito de Educação em Saúde 

ultrapassa a mera transmissão de informações, configurando combinações de 

experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias 

conducentes à saúde. Essas combinações envolvem troca de experiências de vida, 

aspectos comportamentais, medidas terapêuticas e interacionais (CANDEIAS, 1997). 



15  

Outra questão fundamental para considerar a relevância deste estudo, 

consiste no uso da música e do lúdico nos hospitais. Atualmente tem sido crescente 

e de grande impacto no processo de humanização. Sobre isso, Nascimento e 

Crepalde (2014, p. 2), afirmaram: 

 

Os hospitais têm procurado, através do processo de humanização, 
proporcionar um ambiente de conforto e bem-estar durante a 
permanência do paciente no local, minimizando o impacto gerado pelo 
ambiente hospitalar. A música aparece como uma ferramenta de 
grande eficiência dentro do processo de humanização ajudando no 
restabelecimento da saúde, e é de suma importância o seu estudo 

nesta perspectiva. 
 

Esta afirmação demonstra a importância do uso da música como ferramenta 

para promoção do conforto, sendo um recurso de baixo custo para o Estado e para a 

rede privada, contribuindo para reduzir o estresse do paciente, além de permitir a 

socialização mesmo no ambiente hospitalar.  

“A música funciona como um grande mediador no processo de socialização. 

Ela pode trazer à tona emoções e evocar comportamentos, além de auxiliar a 

interação entre as pessoas” (NASCIMENTO; CREPALDE, 2015, p. 6). 

Utilizar a música e o lúdico é um grande desafio, mas também traz uma nova 

perspectiva para a pesquisa educacional em saúde, ele servirá para causar, 

sensibilizar, impactar, e fazer com que aquele que “atua” seja tocado, moldado por 

este processo de ensino-aprendizagem diferenciado. Aquele que “atua” neste estudo, 

é tanto o que ensina como o que é ensinado, e transmite este aprendizado para o 

“outro”, formando assim, uma “teia” de relações. 

Na “teia” de relações, será observado o “ser-no-mundo”, o “corpo 

fenomenológico” deste ser, e as relações que serão estabelecidas neste processo, 

utilizando como referencial filosófico, a fenomenologia da percepção de Merleau-

Ponty a Educação Estética de Schiller.  

“O corpo fenomenológico é a forma escondida do ser próprio, ou 

reciprocamente, que a existência pessoal é a retomada e manifestação de um ser em 

situação” (MERLEAU PONTY, 2011, p. 229). 

Diante do exposto, o objeto de estudo desta proposta é o lugar da música e 

do lúdico no mundo da vida de acadêmicos da saúde. 

Outro aspecto que não pode ser deixado de lado neste estudo, refere-se à 



16  

relevância desta pesquisa para a educação não formal. Sabe-se que o papel da 

universidade é também o de levar à sociedade, suas novas descobertas e com base 

nesta afirmação, entende-se que este trabalho pode ser aplicado entre leigos, dotados 

de sensibilidade e musicalidade, nas casas, em ambientes religiosos, organizações 

humanitárias em nível nacional, e até mesmo em missões transculturais. Esta 

educação não pode ser desprezada. 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

a) Qual o lugar da experiência lúdica e musical no mundo da vida dos 

estudantes do campo da saúde? 

b) Como é possível fazer uma análise fenomenológica do sentido doado 

pelos estudantes a esta experiência? 

c) Que contribuição pode ser dada para o processo de ensino-aprendizagem 

com base nesta análise? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Geral: Compreender o lugar da experiência lúdica e musical no mundo da vida 

dos estudantes do campo da saúde. 

 

Específicos: 

 

a) Descrever o lugar da experiência lúdica e musical no mundo da 

vida dos estudantes do campo da saúde; 

b) Analisar fenomenologicamente e do ponto de vista estético, o 

sentido doado pelos estudantes a esta experiência; 

c) Construir junto ao grupo de alunos participantes do programa de 

extensão “BNBD HUAP”, um grupo de experimentação estética 

musical com dinâmicas, oficinas e rodas de conversa, que 

contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 



17  

2 REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

 

Para demonstrar a relevância da temática deste estudo, foi realizada uma 

revisão integrativa de literatura. Os artigos foram selecionados na base de dados da 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). 

A busca inicial foi realizada com as palavras “música e fenomenologia” e 

“música e estética”, porém não foram encontrados artigos que se enquadrassem com 

a temática deste trabalho. Na busca realizada com as palavras “música e saúde”, 

foram encontrados 142 artigos filtrados na busca. Dos 142 artigos, foram selecionados 

nove artigos publicados entre os anos de 2006 a 2014. 

Os artigos selecionados procuraram evidenciar a importância do uso da 

música no ambiente hospitalar e também na perspectiva educacional. Os artigos que 

fugiram desta temática foram descartados (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Revisão Integrativa dos Artigos. 
 
Procedência Título do artigo Autores Periódicos 

(vol, nº, p, 
ano) 

Considerações\Temática 

LILACS Oficinas de 
música como 
dispositivo na 
formação do 

profissional de 
saúde 

Silva, L. F. R.; 
Cipullo, M. A. 
T.; Imbrizi, J. 

M.; Liberman, F. 

Trab educ 
saúde; 12(1): 

189-203, 
jan./abr. 2014 

A importância de oficinas de música 
e corpo na formação do profissional 

de saúde 

 
 
 
 
 

LILACS 

Recital dos 
Estudantes de 
Medicina da 

Universidade de 
São Paulo 

(REMUSP): 
descrição de um 

projeto musical de 
gestão, 

comunicação e 
relacionamento 

dos acadêmicos de 
medicina da 

Faculdade de 
Medicina da 

Universidade de 
São Paulo 

Iuamoto, L. R.; 
Takahashi, R. 
E. S.; Coelho, 

A. Q.; Imakuma, 
E. S. 

Rev med (Säo 
Paulo): 91(3): 

198-201, 
jul./set. 
2012 

Estudantes da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP) com interesse em 

música se reuniram e formaram um 
grupo que realiza apresentações 

musicais em um recital, para 
contribuir 

com a humanização do curso 
de Medicina. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-748466
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LILACS 

Os efeitos da 
música em idosos 

com doença de 
Alzheimer de uma 
instituição de longa 

permanência 

Albuquerque, 
M. C. S.; 

Nascimento, L. 
O. ; Lyra, S. 

T.; Trezza, 
M.C.S. F.; 

Brêda, M. Z. 

Rev eletrônica 
enferm; 14(2): 

jun. 
2012. 

O presente trabalho trata-se de 
estudo descritivo- exploratório de 

abordagem qualitativa, cujo objetivo 
foi descrever os efeitos do uso da 
música em idosos com Alzheimer 

de uma instituição de longa 
permanência. 

 
 

LILACS 

Canto Gregoriano: 
redutor de 

ansiedade de mães 
com filhos 

hospitalizados 

Almeida, A. P.; 
Silva, M. j. P. 

Acta paul 
enferm; 25(1): 
36- 42, 2012 

A importância do canto gregoriano 
para redução da ansiedade das 
mães com filhos hospitalizados. 

LILACS O uso da 
música nos 

cuidados paliativos: 
humanizando o 

cuidado  e 
facilitando o 

adeus 

Seki, N. H.; 
Galheigo, S. M. 

Interface 
comun saúde, 

educ. 
14(33): 273-

284, 
abr./jun. 2010. 

O artigo tem como objetivo refletir 
sobre as contribuições do uso da 
música nos cuidados paliativos e na 
humanização do cuidado da pessoa 
fora de possibilidades terapêuticas 

de cura. 

LILACS Efeito da música no 
trabalho de parto e 
no recém-nascido 

Tabarro, 
C. S.; Campos, 
L. B.; Galli, N. 

O.; Novo, N. F.; 
Pereira, V. M. 

Rev Esc 
Enferm 

USP; 44(2): 
445- 

452, jun. 2010 

Este estudo objetivou 
verificar o efeito da música no 

trabalho de parto e no 
recém-nascido, quando 
submetido às mesmas 

melodias ouvidas por suas 
mães na gestação 

 
 
 

LILACS 

Visita musical: 
estratégia 
terapêutica 

fundamentada na
 teoria do 

cuidado 
transpessoal 

Bergold, L. B.;  
Avim, N. A. T. 

Online braz j 
nurs   (Online); 

7(1): Apr. 
2008 

Esse estudo discutiu as visitas 
musicais na ótica de clientes 

hospitalizados e suas implicações 
como estratégia terapêutica para o 

cuidado de enfermagem 

 
 
 
 
 

LILACS 

A música como 
recurso no 
cuidado à 

criança 
hospitalizada: uma 

intervenção 
possível?: [revisão] 

Ferreira, C. C. 
M.; Remedi, P. 
P. P; Lima, R. 

A. G. 

Rev Bras 
Enferm; 59(5): 

689-693, 
set./out. 2006 

Analisar a produção bibliográfica da 
enfermagem pediátrica, quanto à 

utilização da música como recurso 
terapêutico no  espaço hospitalar, a 

fim de 
identificar     o     estado    do 
conhecimento desta área 

nesse campo 

LILACS A influência da 
música na 
recuperação do 
recém-nascido 
prematuro na 

UTI neonatal 

Andriola, Y. M.; 
Oliveira, B. R. 

G. 

Nursing (Säo 
Paulo);8(99): 
973-978, ago. 

2006 

Refere-se à estimulação por 
meio da música de neonatos 
internados  na  UTI neonatal, 

objetivando promover 
humanização da assistência 
ao recém-nascido internado 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A revisão integrativa realizada demonstrou que trabalhos de grande 

relevância para o campo da saúde têm sido executados, porém faz-se necessário 

ampliar as publicações acerca desta temática, e também aprofundar a discussão 

sobre o uso da música no campo educacional em saúde, utilizando bases teórico 

filosóficas para fundamentar esta questão. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-666994
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-666994
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-666994
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-666994
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-666994
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-666994
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-666994
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-666994
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-666994
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-666994
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-617977
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-617977
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-617977
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-617977
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-617977
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-617977
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-617977
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-617977
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-550477
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-550477
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-550477
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-550477
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-550477
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-550477
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-550477
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-550477
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-550646
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-489730
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-489730
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-489730
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-489730
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-489730
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-489730
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-489730
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-489730
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-480300
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-480300
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-480300
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-480300
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-480300
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-480300
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-480300
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-480300
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-480300
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-514726
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-514726
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-514726
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-514726
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-514726
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-514726
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3 ESTADO DA ARTE 

 

Para destacar a importância da música neste estudo, buscou-se demonstrar 

alguns aspectos históricos, bem como algumas aplicações terapêuticas em que a 

música é utilizada. 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

A palavra música, deriva do grego mousikê, que significa "arte das musas", é 

uma referência à mitologia grega e sua origem não é clara. 

 
As ocorrências mais antigas dessa palavra aparecem em Píndaro (nas 
Olímpicas, I, 14-15, e no fr. 9, PLG, I, p.288), em Epicarmo (fr 91 Kassel-
Austin), em Heródoto (VI, 129), e em Ticídides (III, 104), com valor de canção 
ou música cantada, ou seja, um texto acompanhado de uma melodia 
(ROCHA, 2009, p. 139). 

 

Em sua obra “De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação” 

(FONTERRADA, 2005). 

 Fonterrada (2005, p. 19) descreveu a evolução da música nos períodos 

históricos diversos. Dessa forma, vale destacar os principais pontos destes períodos. 

Na Antiguidade, as mudanças que a música sofreu tiveram forte influência da cultura 

grega e romana. Na sociedade grega, “o valor atribuído a música era extramusical, 

isto é, seu exercício contribuía para o desenvolvimento ético e a integração do jovem 

na sociedade”. 

Na sociedade romana, “a vida musical era intensa e o prazer pela prática se 

espalhou [...] o que fez que em pouco tempo houvesse um número considerável de 

escolas de música e dança em Roma, frequentadas pelos filhos dos patriarcas” 

(FONTERRADA, 2005, p. 22). 

Ao chegar na Idade Média, sobre a influência do cristianismo, “quanto mais a 

música e a liturgia se desenvolvem, mas se sente que o novo culto requer uma 

justificativa teológica e um fundamento filosófico” (FONTERRADA, 2005, p. 22). 

Destacam-se neste período os conceitos filosóficos de Agostinho, Tomás de Aquino, 

dentre outros. O final do período gótico é marcado pela horizontalidade do ritmo e da 

melodia, e o surgimento da polifonia (FONTERRADA, 2005, p. 25). 

No período da Renascença, marcado pelo humanismo, “o espaço é simultâneo 
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tanto nas ciências como nas formas de expressão artística” (FONTERRADA, 2005, p. 

31). 

A música é marcada pela simultaneidade das vozes. O barroco se entrelaça 

com o período gótico, porém a música é marcada por influência da escola veneziana 

e também pela estética barroca. 

No período renascentista, começam a ser criadas escolas de formação básica 

em música. Sobre a influência do protestantismo surgem os corais. As escolas de 

música da Itália começam a formar músicos para as igrejas (FONTERRADA, 2005, p. 

38). 

A idade moderna é marcada pelo cartesianismo. “O século XVI foi o momento 

que o homem abandonou a ideia medieval de Deus como centro do Universo e se 

voltou para si” (FONTERRADA, 2005, p. 40). A música é marcada pela melodia e o 

melodrama.  

Dessa forma com o passar do tempo a música sofreu um processo de evolução, 

e começou a ser utilizada também para outras finalidades. Neste estudo, optou-se por 

destacar o uso terapêutico da música. 

Desde os primórdios, pode-se observar como a música exerceu uma finalidade 

terapêutica e até mesmo religiosa.  

Segundo Bréscia (2003), a música é uma linguagem universal, tendo 

participado da história da humanidade desde as primeiras civilizações. Conforme 

dados antropológicos, as primeiras músicas seriam usadas em rituais, como: 

nascimento, casamento, morte, recuperação de doenças e fertilidade. Com o 

desenvolvimento das sociedades, a música também passou a ser utilizada em louvor 

a líderes, como a executada nas procissões reais do antigo Egito e na Suméria. 

Pode-se citar o exemplo da Grécia Clássica, onde o ensino da música era 

obrigatório. O filósofo grego Pitágoras de Samos, já ensinava sobre a influência de 

alguns acordes musicais em reações do organismo humano.  

“Pitágoras demonstrou que a sequência correta de sons, se tocada 

musicalmente num instrumento, pode mudar padrões de comportamento e acelerar o 

processo de cura” (BRÉSCIA, 2003, p. 31). 

Assim, pode-se constatar que desde a Antiguidade até os dias atuais, a música 

tem desempenhado papéis diversos, chegando até o surgimento da graduação e 

especialização de musicoterapia e também aos programas de humanização da saúde 

e educação através das artes. Em todas estas funcionalidades, a música caminha 
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juntamente com o lúdico. 

 

3.2 A MÚSICA E SUAS APLICAÇÕES 

 

3.2.1 Musicoterapia 

 

A musicoterapia surge da história da música e sua relação com o homem, 

compondo a tríade música-homem-terapia. Apesar deste conceito, compreender a 

música como abordagem terapêutica ainda é desafiador, mesmo nos dias atuais.  

De modo geral, no cotidiano da vida social, o homem se utiliza da música 

primordialmente com objetivos de entretenimento, quando não em âmbitos 

motivacionais/esportivos, religiosos ou profissionais (GODOY, 2014).  

Para compreender a musicoterapia, é preciso distingui-la da música como 

conhecemos, apesar de a música estar totalmente inserida no universo da 

musicoterapia. Sobre esta afirmação, Piazzetta (2010, p. 39) diz que o trabalho 

musicoterapêutico acontece com a música. Qualquer outra consideração distante 

dessa direção, soa estranha. 

A grosso modo, pode-se dizer, que na musicoterapia, utiliza-se a música como 

recurso terapêutico, ou seja, se faz terapia com a música. A partir deste uso da música 

com fins terapêuticos, uma série de estudos foram realizados, do ponto de vista da 

ciência, para responder a necessidade de comprovação científica desta prática: 

As inquietações, nesse sentido, nasceram dentro das ciências médicas e as 

pesquisas buscaram medir e mapear os efeitos da música no corpo. Isto sanou o lado 

da medicina, mas e o lado da música? Sob o olhar da Musicoterapia precisa-se do 

espaço do indizível, do sentido não mensurável, do vivido e da complexidade da 

música (PIAZZETTA, 2010, p. 39). 

Antes de mencionarmos o aspecto filosófico, é importante destacar alguns 

conceitos fundamentais da Musicoterapia. 

De acordo com a Federação Mundial de Musicoterapia (RIBEIRO; SOUZA; 

MAGALHÃES, 1996): Musicoterapia é a utilização da música e/ou seus elementos 

(ritmo, com, melodia e harmonia), por um Musicoterapeuta qualificado, com um cliente 

ou grupo, em um processo destinado a facilitar e promover comunicação, 

relacionamento, aprendizado, mobilização, expressão, organização e outros objetivos 

terapêuticos relevantes, a fim de atender às necessidades físicas, mentais, sociais e 
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cognitivas. A Musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e/ ou restabelecer funções 

do indivíduo para que ele / ela possa alcançar uma melhor integração intra e/ou 

interpessoal e, em consequência, uma melhor qualidade de vida, pela prevenção, 

reabilitação ou tratamento. 

E de acordo com Godoy (2014, p. 15): 

“Por ser receptiva, ela tem como objetivos: estimular ou relaxar, desenvolver 

habilidades áudio-motoras, acessar estados de experiências afetivas, trabalhar com a 

memória, evocar imaginação e explorar temas terapêutico dentre outros”.  

A musicoterapia também trabalha com o conceito de identidade sonora (ISO). 

Um conceito totalmente dinâmico que resume a noção de existência de um 

som, ou um conjunto de sons, ou de fenômenos acústicos e de movimentos internos, 

que caracterizam ou individualizam cada ser humano (BENENZON, 1988). 

Assim, pode-se perceber a riqueza de aplicabilidades da musicoterapia e a 

importância de aprofundar os estudos no campo da saúde e também social. 

Apesar das indagações acerca da eficácia da terapêutica musical terem 

respostas, no âmbito da estética musical, permaneceram lacunas. A partir desta 

inquietação, os pesquisadores da musicoterapia buscaram compreender o 

comportamento musical do homem, ampliando a discussão para o campo da Filosofia, 

em especial a Filosofia da Música. 

Em sua publicação Música em Musicoterapia: estudos e reflexões na 

construção do corpo teórico da Musicoterapia, Piazzetta (2010) apresenta um estudo 

bibliográfico reflexivo, citando o Tratado de Musicoterapia de Thayer Gaston (1968) 

até pesquisadores atuais, como Barcellos (2007). Ao fazer este percurso, pode-se 

perceber a evolução da pesquisa em musicoterapia, da discussão acerca da 

terapêutica musical até as questões filosóficas. 

 

3.2.2 Música e Educação 

 

Chiarelli e Barreto (2005, p. 7) destacaram que: 

 
Em alguns hospitais a música tem sido utilizada antes, durante e após 
cirurgias. Os resultados vão desde pressão sanguínea e pulsos mais baixos, 
menos ansiedade, sinais vitais e estado emocional mais estáveis, e até menor 
necessidade de anestésico. 

 

A música pode servir como um instrumento de excelência no processo de 
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ensino aprendizagem, ao permitir que o aluno se sinta mais seguro, mesmo diante 

das pressões enfrentadas na escola, ou ambiente acadêmico, podendo contribuir para 

torná-lo mais propício para o aprendizado. 

De acordo com Snyders (1994, p. 14): 

 
Propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a dimensão essencial da 
pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam estimulados, 
compensados e recompensados por uma alegria que possa ser vivida no 
momento presente.  
 

Dessa forma, pode-se perceber a importância do uso da música no contexto 

educacional. 

 

3.2.3 Humanização da saúde através das artes: a música e o lúdico de mãos dadas 

 

Além de utilizar a música, alguns programas e projetos de humanização e 

promoção da saúde atuais, utilizam o lúdico como estratégia de promoção da saúde. 

Inicialmente, para abordar esta temática, é preciso compreender, o que significa o 

lúdico.  

Sobre este assunto, Prado (1991) afirmou que lúdico é uma categoria 

adjetivadora da atividade (que qualifica ludicamente), construída socialmente e de 

forma diferenciada em cada cultura. É um conjunto complexo de elementos 

especificamente humanos que cria espaços de jogo entre o “real” e o imaginário. 

Dessa forma, pode-se perceber que as atividades lúdicas estimulam o 

indivíduo a desenvolver sua criatividade, e pode ser um instrumento de sensibilização 

tanto no campo educacional, como no campo da saúde, a medida em que permite 

uma certa “liberação” das emoções. 

Um forte exemplo do lúdico, no ambiente hospitalar é seu uso para crianças 

hospitalizadas.  

“A aplicação de recursos lúdicos no âmbito hospitalar transforma-se em um 

potencializador no processo de adaptação da criança, diante de transformações que 

ocorrerão a partir do momento em que ela é internada” (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008, 

p. 232). 

Através deste argumento, pode-se perceber que as atividades lúdicas podem 

servir como um poderoso recurso para o conforto do paciente no ambiente hospitalar, 

não apenas para o paciente, mas para o próprio profissional envolvido, que está 
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promovendo a atividade lúdica. Neste estudo, refiro-me aos estudantes do projeto 

“BNBD”. 

Lanzieri et al. (2011, p. 295) destacou que: 

“As impressões exteriorizadas por esses estudantes nos falam de encontros 

muito especiais, envoltos em emoções, música, cor, sorrisos e, às vezes, lágrimas e 

que ocorrem num ambiente habitualmente frio e sem cor”. 

Assim, é possível compreender que as atividades lúdicas e musicais 

promovem a saúde do paciente, na medida em que permitem maior expressão dos 

sentimentos, que de outra forma, dificilmente, seriam externalizados, muitas vezes, 

devido à vergonha e ao constrangimento. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO – FILOSÓFICO: PERSPECTIVA ESTÉTICA SCHILLER 

MERLEAU-PONTY 

 

4.1 MAURICE MERLEAU PONTY 

 

4.1.1 Vida e Obra 

 

Maurice Merleau-Ponty foi um professor e filósofo fenomenólogo francês, 

considerado um dos filósofos da existência (Rochefort-Sur-Mer, 14 de março de 1908- 

Paris, 4 de maio de 1961). Estudou na École normale supérieure de Paris, graduando-

se em filosofia em 1931 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, [2015]. 

Suas obras mais importantes de Filosofia foram de cunho psicológico: a 

estrutura do comportamento (1942) e a Fenomenologia da Percepção (1945). 

Segundo Merleau-Ponty, o ser humano é o centro da discussão sobre o 

conhecimento.  

De acordo com Carmo (2000, p.13), “Merleau-Ponty tem papel de destaque 

no pensamento francês do pós segunda-guerra”. De maneira geral, causou grande 

impacto na intelectualidade francesa, essa filosofia que se preocupa muito mais com 

o homem na sua existência, do que na sua essência. 

Por se tratar de uma pesquisa fenomenológica, buscou-se um referencial 

filosófico para a análise dos resultados. Neste estudo, será utilizada a Fenomenologia 

da Percepção, de Merleau-Ponty (2011). Este referencial foi escolhido por permitir 

transitar nas questões humanas, sem fugir dos objetivos da pesquisa e para evidenciar 

a relevância deste referencial. 

Pode-se dizer que este filósofo é de suma importância no campo da saúde, 

no que refere-se à pesquisa qualitativa. Na medida em que propicia a subjetivação do 

objeto de estudo, permite alcançar aspectos subjetivos que pouco seriam observados 

em outras abordagens. 

 

4.1.2 Mundo-da-vida 

 

Destaca-se a expressão filosófica com origem em Husserl, o Lebenswelt, ou 

“mundo-da-vida”, que refere-se ao mundo fenomenológico, ou subjetivo do indivíduo, 

que em Merleau-Ponty também é chamado de mundo vivido. Quando ele utiliza a 
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expressão “o retorno às coisas mesmas”, traz à tona o mundo da vida como o mundo 

das vivências do ser, que se distingue do mundo da ciência.  

Sobre este olhar, Zuben, ao comentar o prefácio da obra Fenomenologia da 

Percepção (MERLEAU-PONTY, 2011) em “Temas Fundamentais de Fenomenologia”, 

comenta que Merleau-Ponty trouxe uma renovação para a Fenomenologia, trazendo 

um novo sentido para a redução fenomenológica, cuja finalidade não será mais o Ego 

puro, mas sim o sujeito encarnado, situado no mundo que antecede à reflexão (1984). 

Dessa forma, para compreender a fenomenologia de Merleau-Ponty é preciso 

voltar-se para este mundo da vida, que carrega a essência do ser no mundo. 

Este conceito se aprofunda na leitura de Machado (2011, p. 48): 

 

Por meio da experiência perceptiva, Merleau-Ponty recoloca o olhar 
fenomenológico no mundo vivido, no qual a vivência da corporeidade é 
dimensão implícita no sentido da vivência do ser no mundo. Não se trata do 
conhecimento reduzido ao ato de conhecer, mas em suas expressões no 
mundo vivido [...] A experiência perceptiva se concretiza no acesso ao mundo 
vivido e como modo de pensamento realizado no desenrolar do vivido. É 
sempre em existência que o ser se faz presente. 

 

Merleau-Ponty “bebe na fonte” de Edmund Husserl, criticando a teoria 

transcendental e o método da redução fenomenológica e passa a desenvolver sua 

própria teoria. Para ele, o homem é pensado no seu meio natural, social, histórico, 

psicológico, ou seja, como ser-no-mundo. 

Na abordagem fenomenológica de Merleau-Ponty, o corpo faz parte do 

homem, de sua existência, diferente da dicotomia do cartesianismo, que separa corpo 

e mente. Este corpo, ao mesmo tempo que toca, também é tocado. A chamada 

reflexividade do corpo. Nesta filosofia todas as coisas se comunicam. É desse sentido 

de carnalidade, que se desprende a noção de corporeidade.  

“Engajo-me com meu corpo entre as coisas, elas coexistem comigo, enquanto 

sujeito encarnado e essa vida nas coisas, não tem nada de comum com a construção 

dos objetos científicos” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 252). 

Usar a Fenomenologia da Percepção nesta pesquisa, poderá possibilitar um 

olhar integral e holístico sobre os seres humanos envolvidos e o cenário da pesquisa, 

pois o olhar fenomenológico de Merleau-Ponty volta-se para o homem em todos os 

aspectos de sua existência como ser no mundo. 
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4.2 FRIEDRICH SCHILLER 

 

4.2.1 Vida e Obra 

 

De acordo com Frazão (2015), Johann Christoph Friedrich Von Schiller (1759-

1805) nasceu em Marbach am Neckar, Alemanha, no dia 10 de novembro de 1759. 

Em 1762, mudou-se para o vilarejo de Lorch com sua família, seu pai era um cirurgião 

militar a serviço do Duque Eugen de Wurttemberg. Neste período, Friedrich aprende 

as primeiras letras. Em 1767, uma nova nomeação de seu pai, leva a família para 

Ludwigsburg, onde frequentou a Escola Latina com o objetivo de ser pastor. Em 1773, 

por insistência do duque, Friedrich Schiller frequenta a Academia Militar do Castelo 

Solitude, em Stuttgart, criada para formar oficiais e funcionários para servi-lo. Tendo 

que abandonar os estudos litúrgicos entrou para a academia e passou a estudar 

medicina. Dedicou-se à leitura de obras de Plutarco, Gothe, Shakespeare, entre 

outros, o que alimentou seu interesse pela literatura. Nessa época, escreveu sua 

primeira peça “Die Räuber”. (Os assaltantes), inspirado no movimento literário alemão 

“Sturm und Drang” e indignado com o regime ditatorial da Academia. 

Em 1780, concluiu seus estudos e começou a trabalhar como médico do 

regimento. Em 1781 publicou “Os Bandoleiros”, que no ano seguinte foi representada 

no teatro de Mannheim, com grande sucesso. Em 1782, contrariando as ordens do 

Duque e resolvendo se dedicar exclusivamente à literatura, abandonou suas funções 

no regimento e fugiu para Mannheim, com a ajuda do músico Andreas Streicher. 

Vivendo na clandestinidade, publicou “Anthologie auf das Jahr”, sua primeira coleção 

de poesias. 

Em 1783, após apresentar a peça "Intrigas de Amor" a um empresário do 

teatro de Mannheim, é contratado para apresentar três peças por ano, mas adoece e 

não consegue cumprir o contrato. Mudou-se para Leipzig e Dresden. Durante esse 

período escreveu “Na Die Freude” e a tragédia “Don Carlos”, onde explorou a 

resistência ao poder autocrático. 

Estudou Literatura Clássica e História. Começou a traduzir textos gregos e 

latinos. Em 1789, indicado por Goethe, foi nomeado para o cargo de professor de 

História na Universidade de Iena, o que melhorou sua situação financeira. Sua 

amizade com Goethe se intensifica em 1794 e juntos lançam “Xênias” (1796). 

Também estudou os escritos de Kant e escreveu “As Cartas Sobre Educação Estética” 
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(1791-1793), e “Sobre Graça e Dignidade”. Em seguida, iniciou a produção de várias 

obras que fizeram grande sucesso, entre elas: “Maria Stuart” (1800), “A Donzela de 

Orleans” (1801), “A Noiva de Messina” (1803) e “Guilherme Tell” (1804). 

Friedrich Schiller faleceu em Weimar, Alemanha, no dia 9 de maio de 1805, 

deixando inacabada a obra “Demetrius”. 

 

4.2.2 Educação Estética 

 

Numa de suas obras de maior relevância, “a educação estética do Homem, 

Schiller (1994) defende suas principais ideias, dentre elas a de buscar um fundamento 

objetivo para o belo, ou seja, a arte como ciência filosófica. “Todo o empenho de 

Schiller será por conseguinte o de mostrar como ocorre esta amarração do juízo 

estético aos princípios da razão” (1994, p. 9). 

Dessa forma, Schiller inicia sua primeira carta, revelando que muito dos 

princípios expostos em suas afirmações, têm origem em Kant. Schiller, também, 

dedica as seis primeiras cartas, para expor sua crítica sobre a sociedade da época 

em que vivia, criticando o chamado “Estado Natural” e as classes sociais vigentes, até 

trazer uma resposta para as inquietações levantadas em suas cartas, afirmando que 

“a formação da sensibilidade é, portanto, a necessidade mais premente da época, não 

apenas porque ela vem a ser um meio de tornar o conhecimento melhorado eficaz 

para a vida, mas também porque desperta para a própria, melhora do conhecimento” 

(Carta VIII, p.47). 

Assim, Schiller demonstra a importância da sensibilidade para uma reforma 

social, e esta sensibilidade viria à tona, por meio da arte.  

O ideal do homem é alcançar a beleza através do jogo de equilíbrio, onde o 

sensível e o racional se harmonizam. A atividade estética ajuda o homem a realizar-

se. A noção de jogo é fundamental na teoria estética de Schiller, de tal maneira que, 

“nunca erraremos se buscarmos o ideal de beleza de um ser humano, pela mesma 

via através da qual satisfazemos o nosso impulso lúdico” (SCHILLER, 1994, p. 64). 

Para ele, a arte teria a capacidade de purificar a sociedade, quando afirma 

que “a humanidade perdeu sua dignidade, mas a arte a salvou e conservou em pedras 

insignes; a verdade subsiste na ilusão, da cópia será refeita a imagem original” (carta 

IX, p. 50). Através deste trecho, pode-se perceber um pouco do pensamento de 

Schiller. Na continuação da carta IX, ele demonstra todo seu apresso pela arte e eleva 
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o discurso ao nível poético, que resume em belas frases: 

Ao jovem amigo da verdade e da beleza, que quer saber como ele, apesar de 

toda a resistência do século, pode satisfazer ao nobre impulso em seu peito, 

responderei: Dá ao mundo em que ages a direção do bem, e o ritmo calmo do tempo 

trará a evolução. Tu lhe terás dado esta direção quando ensinando tiveres elevado 

seus pensamentos até o necessário e eterno, quando agindo ou formando tiveres 

transformado o necessário e eterno em objeto de seus impulsos. O edifício da ilusão 

e do arbítrio cairá, terá de cair, já terá caído, tão logo já tiveres a certeza que ele se 

inclina. É preciso contudo, que se incline no homem interior e não apenas no exterior. 

No silêncio púdico de tua mente educa a verdade vitoriosa, exterioriza-a na beleza, 

para que não apenas o pensamento a homenageie, mas para que também os sentidos 

apreendam, amorosos a sua aparição. Escorraça de seus prazeres o arbítrio, a 

frivolidade, a brutalidade, e os terás escorraçado imperceptivelmente também de suas 

ações e, finalmente, banido de suas intenções. Onde quer que os encontrares, cerca-

os de formas nobres, grandes e cheias de espírito, envolve-os com os símbolos da 

excelência até que a aparência supere a realidade e a arte, a natureza. 

De acordo com Nunes (2013), Schiller entendia que através da arte era 

possível atingir um indivíduo capaz de harmonizar os seus impulsos (sensível e 

formal), ser um homem livre, um bom cidadão e fazer um uso pleno da moral, nas 

palavras do autor, um ser humano absoluto. 

Da mesma forma, pode-se compreender que através de uma educação 

estética na universidade, no contexto do campo da saúde, pode-se contribuir para 

uma formação acadêmica mais humanizada, onde o estudante estaria livre para 

desenvolver seu senso de criatividade, e sua sensibilidade não seria reprimida por 

uma educação fria e que não observa os aspectos subjetivos do ser. 

 

4.2.3 Merleau Ponty e Schiller: um cotejo 

 

Pode-se perceber a relevância deste referencial para o estudo proposto, que 

traz uma perspectiva Estética Fenomenológica com base em Schiller e Merleau Ponty. 

O que se pretende é fazer um cotejo entre as correntes filosóficas de ambos, 

articulando-as entre si. Ambas correntes apesar de pertencerem a diferentes escolas 

filosóficas de pensamento, possuem pontos de convergência. 

Ouso dizer, que neste estudo, podemos chamar a Fenomenologia da 



30  

Percepção de Merleau-Ponty, de Fenomenologia da Estética de Schiller e a Educação 

Estética de Schiller, de Estética da Fenomenologia de Merleau-Ponty, já que neste 

contexto trabalham de forma integrada, permitindo o alcance de pontos minuciosos, 

dotados de extrema delicadeza.  

Sobre esta questão, de acordo com Reis (2011), “embora Merleau-Ponty não 

tenha nos deixado uma teoria estética propriamente dita, é inegável o contributo 

estético presente na sua obra”.  

Vale também destacar que: o pensamento de Merleau-Ponty é estético de 

ponta a ponta pelo menos em três sentidos principais: 1) porque se funda sobre uma 

análise da percepção como fenômeno central de inserção do homem no mundo; 2) 

porque faz do sensível o estrato original ao qual se remetem todos os outros 

ontologicamente possíveis; e, 3) porque a arte e suas implicações desempenham um 

papel paradigmático em toda a reflexão do filósofo (FRAYZE-PEREIRA, 2004, p. 21). 

Esta afirmação serve para constatar que é possível neste estudo, 

correlacionar estética e fenomenologia. Dessa forma, buscou-se um referencial que 

tratasse do “sensível”, da beleza, da arte em si e para o outro. Este cruzamento dos 

conceitos contidos em Merleau-Ponty com o pensamento estético de Schiller, nos leva 

à um maior aprofundamento deste estudo. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, de caráter 

descritivo. Para Gil (2007, p. 27), “uma das características da pesquisa descritiva, está 

na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário 

e a observação sistemática”. 

No que refere-se aos procedimentos de coleta de dados, a pesquisa 

caracteriza-se como não-experimental.  

 

5.2 CENÁRIO 

 

O cenário da pesquisa foi o HUAP, durante as visitas dos alunos integrantes 

do programa de extensão “BNBD” da UFF. O referido cenário foi escolhido, tendo em 

vista a grande contribuição que este programa trouxe para o desenvolvimento deste 

trabalho, tornando-se um modelo de humanização. 

O programa “BNBD HUAP” nasceu da proposta de um acadêmico de Medicina 

da UFF como um projeto de extensão universitária no início de 2008. Desde então, 

tem sido coordenado por professores do Departamento de Saúde e Sociedade, que 

compõe o Instituto de Saúde da Comunidade da UFF. Atualmente, participam, como 

profissionais, dois professores desse departamento, com formação médica, uma 

terapeuta ocupacional, do mesmo departamento e uma enfermeira do HUAP, com 

pós-graduação em arteterapia. Pretende-se contribuir para a humanização na 

formação dos estudantes da área de saúde, aprimorando a comunicação 

profissional/paciente, a empatia e a integralidade do cuidado. 

 

5.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevista aberta, considerada 

fenomenológica por trazer uma questão norteadora, guiada por roteiro, buscando-se 

apreender da narrativa dos participantes. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de março, abril e maio de 2016, 

com os acadêmicos que aceitaram participar da pesquisa após a leitura e explicação 
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do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi garantido o anonimato 

e direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento, e todas as dúvidas foram 

esclarecidas. Também foi realizada com os estudantes, uma oficina musical, para 

ambiência da pesquisa no mês de outubro de 2015, dentro do espaço e horário 

de funcionamento do projeto “BNBD”. A oficina ofereceu dinâmicas, uma breve aula 

sobre conceitos básicos em música e um vídeo com dicas para cantar melhor. Os 

participantes foram estudantes dos cursos da área da saúde da UFF, integrantes do 

programa de extensão “BNBD/UFF”. O roteiro da entrevista consistiu na seguinte 

pergunta: 

- O que é para você as atividades lúdicas e musicais, considerando-se a sua 

formação em saúde. 

Por meio de entrevistas com acadêmicos do campo da saúde, a seleção dos 

participantes da pesquisa se deu obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão. 

Foram selecionados estudantes que assinaram o TCLE em concordância com a 

participação na pesquisa. 

 

5.4 AMOSTRA 

 

Participaram da pesquisa dez alunos integrantes do projeto de extensão 

“BNBD”, dos cursos de Enfermagem e Medicina. Os critérios de inclusão adotados 

foram: serem acadêmicos do campo da saúde da UFF, e como critérios de exclusão, 

não estarem cursando o último ano do curso de graduação. 

 

5.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Após a coleta dos dados, procedeu-se com a transcrição das falas. A análise 

das falas obtidas foi feita através da categorização dos dados, interpretados à luz da 

Perspectiva Estética Fenomenológica Schiller Merleau-Ponty, buscando-se identificar 

o núcleo invariante das falas dos entrevistados.  

Cabe destacar que “das abordagens metodológicas, a fenomenologia é a que 

tem tido maior relevância na área da saúde” (MINAYO, 2010, p. 32). A categorização 

dos dados seguiu os passos da proposta metodológica de Giorgi (1985): 
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5.5.1 Primeiro passo 

 

Corresponde à leitura de toda a descrição a fim de alcançar o sentido geral do 

todo. 

Para tanto, é necessário compreender a linguagem de quem descreve sem 

qualquer tentativa de identificar as unidades significativas. O senso geral obtido é a 

base para o passo seguinte. 

 

5.5.2 Segundo Passo 

 

É a discriminação de unidades significativas com base em uma perspectiva 

vivencial-fenomenológica e focada no fenômeno que é pesquisado. 

Após ter sido apreendido o sentido do todo, o pesquisador faz a releitura do 

texto - tantas vezes quanto necessárias - com o objetivo de discriminar as unidades 

significativas na perspectiva vivencial-fenomenológica, focalizando o fenômeno que 

está sendo pesquisado. 

 

5.5.3 Terceiro passo 

 

É configurado pela transformação das expressões cotidianas do sujeito em 

linguagem vivencial-fenomenológica com ênfase no fenômeno que está sendo 

investigado. 

Uma vez que as unidades significativas foram delineadas, o pesquisador, 

então, passa por todas elas e expressa o sentido vivencial-fenomenológico nelas 

contido. 

É a transformação da linguagem do dia a dia do sujeito em linguagem 

vivencial- fenomenológica apropriada, com ênfase no fenômeno em estudo. 

 

5.5.4 Quarto passo 

 

O último passo do método fenomenológico apresentado por Giorgi (1985) 

busca a síntese das unidades significativas transformadas em uma declaração 

consistente da estrutura do aprendizado. Finalmente, o pesquisador propõe que se 

sintetizem todas as unidades significativas transformadas em uma declaração 
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consistente da significação psicológica dos fenômenos observados em relação à 

experiência do sujeito e denomina essa síntese de estrutura da experiência. 

Após a análise temática os dados serão examinados à luz do referencial 

teórico Merleau-pontyano. 

Na apresentação dos resultados, para a preservação da identidade, os 

entrevistados foram identificados por número. 

 

5.6 RISCOS E ORÇAMENTO 

 

Esta pesquisa ofereceu riscos mínimos aos sujeitos do estudo, os quais foram 

orientados quanto aos objetivos e a assinarem o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Ademais, não acarretou ônus financeiro para os sujeitos participantes, 

ficando a cargo do pesquisador as despesas com o desenvolvimento do projeto. 

 

5.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP, da UFF, 

sob o protocolo nº CAAE 45480715.8.0000.5243, de acordo com a resolução 

446/2012, estando os indivíduos participantes aptos a colaborar com a pesquisa após 

assinar o TCLE. O material coletado atenderá exclusivamente ao propósito da 

pesquisa e seus resultados serão divulgados em eventos e periódicos científicos da 

área de saúde e educação. 
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6 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os dados obtidos no trabalho de campo, 

realizando a análise dos mesmos através do referencial teórico filosófico escolhido 

para este estudo, que se trata da Perspectiva estética fenomenológica de Schiller e 

Merleau-Ponty. A análise dos dados corresponde aos discursos dos participantes da 

pesquisa, coletados nas entrevistas aplicadas, emergindo três categorias, a partir das 

quais as respostas foram analisadas: Aproximação: Corpo do aluno-paciente, 

Sensibilização: do Mundo da Vida para o Estado Estético e Educação pelos sentidos: 

uma nova etapa para o conhecimento, ambas divididas em capítulos. Estas categorias 

demonstram o que os estudantes pensam a respeito do lugar da música e do lúdico 

em suas vidas, expressando seus sentimentos e considerações a este respeito. 

Dos dez estudantes entrevistados, quatro alunos pertenciam ao curso de 

graduação em Enfermagem, e seis pertencentes ao curso de graduação em Medicina. 

Todos estão cursando entre o primeiro e o quarto período de seus respectivos cursos, 

ou seja, o início de suas vidas acadêmicas. A caracterização por sexo foi igualitária, 

metade dos participantes do sexo feminino e a outra metade, do sexo masculino. A 

idade dos acadêmicos variou dos 17 aos 22 anos. 

Para melhor caracterização dos participantes, foi elaborado um quadro 

biográfico contendo informações acerca do gosto musical, habilidade artística e nível 

de conhecimento em música ou teatro, conforme consta no quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2 - Quadro biográfico.  

Graduação em 
curso 

Idade Preferência 
Musical 

Toca 
instrumento ou 

canta 

Aula de música 
ou teatro 

Enfermagem 19 anos Blues/Folk Sim. Bateria Fazendo aula de 
teclado e violão 

Medicina 20 anos Pop Rock Violão e Ukelele Não 

Medicina 18 anos MPB Violão Fez aula de cano 
em coral 

Medicina 21 anos MPB Violão, Piano, 
Ukele e Acordeon 

Curso do 
Doutores da 

Alegre 

Enfermagem 22 anos Rock, Metal, 
Sinfônico, Power 
Metal, Folk Metal 

Violão, Guitarra, 
Baixo, Baixolão, 
Teclado, Piano, 

Escaleta, 
Ukelele, Cajon e 
mais alguns de 

cordas 

Não 

Enfermagem 19 anos MPB/Samba Não Fez aula de 
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teatro 

Enfermagem 22 anos MPB, Música 
POP, Européia, 

Japonesa 

Não Não 

Medicina 22 anos MPB, Celta, 
Instrumental 

Violão Fez aula de 
violão 

Medicina 17 anos MPB, Nacional Não Não 

Medicina 20 anos MPB, Sertanejo Não Fez aula de 
violão e flauta 

doce 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

6.1 CATEGORIA I: APROXIMAÇÃO: CORPO DO ALUNO-PACIENTE 

 

A música estabelece o primeiro contato entre os indivíduos, o que podemos 

chamar de “aproximação”, quando por meio da música e do lúdico, o corpo do aluno 

se comunica com o corpo do paciente, por meio da voz, dos gestos, sorrisos, e 

lágrimas, a expressão dos sentimentos de ambos é revelada, retirando o aluno de 

uma realidade acadêmica alienada do mundo exterior e também removendo o 

paciente do estado de angústia causado pelo cenário hospitalar e pela sua condição 

física.  

 

A música é o quebra gelo, porque tu não conhece a pessoa e 

não vai saber o que conversar com ela...porque a pessoa tá mal 

humorada porque não queria estar no hospital doente[...] e 

quando vê as pessoas fantasiadas elas olham...pô quem é essa 

galera? O que eles vão fazer? Eles não tem aquele contato 

nunca vão esperar uma coisa dessas e a música como eu disse 

é aquele quebra gelo. (E1) 

 

A partir desta afirmação, pode-se perceber a importância da música para a 

aproximação do aluno e paciente, fazendo com que ambos passem a ter percepção 

da subjetividade de cada um.  

Segundo Merleau-Ponty (2011) o corpo do outro favorece a percepção dos 

aspectos impossíveis de serem visualizados pelo próprio sujeito em seu corpo, 

resolvendo aparentemente os limites impostos pela percepção de si. Mas, um corpo 

observado e tomado apenas em sua exterioridade é um corpo objetivado que 

impossibilita a compreensão do outro, bem como de si mesmo, ser uma consciência, 
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ou antes ser uma experiência, é comunicar-se interiormente com o mundo, com o 

corpo e com os outros, ser com eles em lugar de estar ao lado deles (p. 126). 

Dessa forma, pode-se perceber que a música torna-se uma ponte que faz com 

que o acadêmico e o paciente sejam conectados e também tocados, o “quebra gelo” 

na verdade seria o momento em que a música transcende o ambiente, transportando 

aluno- paciente para o mundo das emoções, da subjetividade. 

Merleau Ponty (2011 p. 2012) diz que “a apreensão das significações se faz 

pelo corpo. Aprender a ver as coisas é adquirir um certo estilo de visão, um novo uso 

do corpo próprio, é enriquecer e reorganizar o sistema corporal”. 

Então, pode-se compreender que o estudante aprende uma nova forma de 

ver o cenário em que está inserido e também a desenvolver sua sensibilidade, a partir 

do momento que passa a enxergar o outro.  

Merleau Ponty (2011, p. 2012) também afirma que: no próprio momento em 

que experimento minha existência, e até nesse cume extremo de reflexão, eu careço 

ainda desta densidade absoluta que me faria sair do tempo, e descubro um tipo de 

fraqueza interna que me impede de ser absolutamente indivíduo e me expõe ao olhar 

dos outros como um homem entre os homens, ou pelo menos uma consciência entre 

as consciências. 

A importância desta aproximação com o outro (paciente) através da música, 

também pode ser observada nesta afirmação: 

 

Então isso te ajuda a lhe dar talvez melhor com o ambiente, 

conversar melhor, você tem um lado emocional mais bem 

desenvolvido, eu acho que é isso. (E2) 

 

Tanto a forma como o estudante percebe que seu mundo da vida é 

modificada, como também, pode-se observar que através desta modificação, o 

estudante por meio da arte, consegue causar uma transformação no ambiente que 

está inserido, assim também podemos relacionar esta transformação, com o Estado 

Estético.  

Amorim e Castanho (2008, p. 1168) afirmaram que “a experiência estética 

pode promover rearranjos subjetivos no universitário, instigando-o a pensar-se e a 

formar-se sujeito (e dono de sua própria prática), em vez de consumista de modos-

de-ser pré-construídos”. 
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Assim podemos concluir que esta aproximação ocorre não apenas do aluno 

para o paciente, mas também consigo mesmo, após vivenciar a experiência estética, 

o estudante tem sua subjetividade tocada, o mesmo também ocorre com relação ao 

paciente, que se torna não apenas receptor, mas juntamente com o aluno, ator. 

Através destas observações podemos afirmar que a experiência estética 

vivenciada toca o mundo da vida de ambos.  

“A fruição de arte é, pois, um momento que possibilita quebra de sentidos e 

construção de novos, na medida em que permite a transcendência da realidade, 

convidando o sujeito a inaugurar a visão das coisas” (AMORIM; CASTANHO, 2008, 

p. 1175).  

Sobre isto, o entrevistado 4 ao se referir às atividades lúdicas, afirma que: 

 

As atividades lúdicas fazem o indivíduo expressar coisas que ele 

não consegue expressar e que às vezes são barreiras pro 

medicamento fazer efeito, pro tratamento fazer efeito” e ainda 

diz que a música “seria uma grande boia que faz o paciente 

emergir de onde ele está para conseguir ser bem tratado [...]. 

(E4) 

 

Dessa forma, fica evidente que para o paciente, a música e o lúdico também 

reafirmam a aproximação, ou melhor dizendo, o reencontro com sua subjetividade, 

seu mundo da vida, muitas vezes perdido em meio à doença e condição debilitante. 

 

6.2 CATEGORIA  II: SENSIBILIZAÇÃO: DO MUNDO DA VIDA PARA O ESTADO 

ESTÉTICO 

 

Após o encontro ocorrido entre os sujeitos por meio da “aproximação”, segue-

se para uma outra etapa: a da sensibilização, que surge como consequência da 

primeira. Tanto aluno como paciente redescobrem suas subjetividades, seu corpo 

próprio. 

 

O primeiro ato filosófico seria então retornar ao mundo vivido aquém do 
mundo objetivo, já que é nele que poderemos compreender tanto o direito 
como os limites do mundo objetivo, restituir à coisa sua fisionomia concreta, 
aos organismos sua maneira própria de tratar o mundo, à subjetividade sua 
inerência histórica, reencontrar os fenômenos a camada da experiência viva 
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através da qual primeiramente o outro e as coisas nos são dados, o sistema 
“Eu-Outro- as Coisas” no estado nascente, despertar a percepção e desfazer 
a astúcia pela qual ela deixa esquecer enquanto fato e enquanto percepção 
em benefício do objeto que nos entrega e da tradição racional que funda 
(MERLEAU-PONTY, 2011,  p. 89-90). 

 

Através da fala do filósofo, podemos perceber o caminho percorrido pelo 

estudante, a aproximação; o leva a retornar ao seu mundo vivido, o mundo das 

emoções, e após vivenciar os valores deste mundo que habita seu interior, passa a 

enxergar melhor o mundo de fora, que está a sua volta, o qual Merleau Ponty chama 

de mundo objetivo. Assim, ocorre um verdadeiro despertar da percepção, como dito 

pelo filósofo. Neste momento da descoberta, em que os sentimentos são aflorados 

por meio da música e do lúdico, o mundo da vida, ou mundo fenomenológico de 

Merleau-Ponty se abre para o Estado Estético de Schiller. 

 

É uma maneira que eu encontro de pegar aquele conhecimento 

que eu tenho acerca do paciente mas transformar ele de uma 

maneira que eu tenha um contato mais humano. A música pra 

mim, ela representa isto, eu poder propiciar há uma pessoa  uma 

alegria que talvez só pela minha profissão na parte técnica eu 

não poderia proporcionar tão bem assim. (E5) 

 

Ao referir-se ao conhecimento acerca do paciente, o entrevistado 5, na 

verdade, refere-se ao conhecimento técnico aprendido no meio acadêmico. Porém, 

ele reconhece que não é suficiente para conhecer o paciente da forma como almeja. 

É por meio da música que o estudante é capaz de transportar este conhecimento 

técnico para um conhecimento dotado de humanidade. Este processo pode ser 

chamado de sensibilização. 

Sobre a alegria mencionada pelo estudante na mesma fala, pode ser 

explicada com a fala de Schiller (2011, p. 143) ao dizer que “só a beleza faz feliz a 

todo mundo, e todos os seres experimentam sua magia, e todos esquecem a limitação 

própria”. Esta afirmação pode ser observada quando o entrevistado 2 afirma que: 

 

Na música a gente faz um trabalho muito saudável, você estar 

alegre libera determinadas substâncias que ajudam na melhora 

do paciente. Muitos deles estão meio abatidos e no final estão 
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alegres. (E2) 

 

Assim, podemos constatar que a alegria proporcionada através da música e 

do lúdico permite que o paciente supere até mesmo sua limitação física e que o 

estudante desenvolva mais sua sensibilidade. Sobre a música, o entrevistado 2 ainda 

diz:  

Eu tenho a impressão que ela traz uma sensibilização muito 

grande pra você, que enquanto instrumentista, tem esse 

desenvolvimento emocional melhor. (E2) 

 

Podemos dizer de forma filosófica, que o Estado Estético é estabelecido neste 

momento.  

Schiller (2002, p.140-141), afirmou que: 

 “No Estado Estético, todos, mesmo o que é instrumento servil são cidadãos 

livres [...]”, ainda que somente ele possa tornar a sociedade real, “pois executa a 

vontade do todo mediante, a natureza do indivíduo”.  

Diante dessa afirmação, compreende-se que o estudante depara-se com um 

cenário de saúde bem diferente da realidade acadêmica. A influência do modelo 

biomédico cartesiano, faz com que o aluno tenha um aprendizado que não condiz com 

a realidade, desta forma este conhecimento torna-se insuficiente para tudo o que o 

aluno precisa apreender e enfrentar. 

 

Então isso pra mim é uma coisa que passa batido na faculdade, 

você só vai encontrar se você procurar por fora, por exemplo 

aqui no BNBD que é um projeto de extensão, e assim é uma 

coisa que faz uma diferença muito grande no paciente pelo que 

eu pude ver. (E6) 

 

A sensibilidade é pouco desenvolvida e o estudante também se encontra num 

ambiente hospitalar frio e desumano. É neste contexto, que o acadêmico se encontra, 

que a música surge quase como uma “válvula de escape”, funcionando como um elo 

com o seu próprio “mundo interior”. Ele descobre então, que pode intervir no seu meio 

externo de outra forma, que não seja tão agressiva para com ele mesmo e também 

com o outro (o paciente em questão), que não seja tão academicista, ou seja, por meio 
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da estética, e aqui a estética no sentido daquilo que toca por meio da emoção, da 

contemplação do que é belo, estabelece um Estado Estético. Alunos, pacientes, 

música e lúdico, a arte e aqueles que dela participam, neste momento, formam este 

Estado, todos estão livres, superando as formalizações e convenções tradicionais da 

sociedade, porém sem perder a ciência, sem deixar a academia, o hospital, mas 

tornando estes cenários mais “humanizados”, podendo-se dizer que esta é a 

verdadeira transformação; do mundo da vida para o estado estético: 

 

A principal importância é uma quebra de rotina que a gente leva 

pra eles viverem, algo que eles não estão vivendo no dia a dia, 

principalmente dentro de um hospital a gente leva algo que eles 

não esperam que eles vão receber (...). (E8) 

 

O efeito libertador que a música trás para alunos e pacientes, pode ser visto 

como uma confirmação de que verdadeiramente alcançaram este estado, quando  

Schiller (2011, p. 144) explica: “E se por um lado não é aconselhável deixar os homens 

livres antes que seu sentido estético esteja desenvolvido, por outro é impossível 

desenvolvê-lo antes que sejam livres”. 

 

6.3 CATEGORIA III: EDUCAÇÃO PELOS SENTIDOS: UMA NOVA ETAPA PARA O 

CONHECIMENTO 

 

Após ultrapassar as categorias da “Aproximação: Corpo Aluno-Paciente” e da 

Sensibilização: do Mundo da Vida para o Estado Estético”, chegamos a última  

categoria deste estudo, a Educação pelos sentidos: Uma nova etapa para o 

conhecimento, que na verdade trata-se da importância da Educação Estética para a 

ampliação do conhecimento acadêmico, e pode ser vista como meio de superar as 

mazelas deixadas por uma Educação, que durante muito tempo esteve aprisionada 

pelo mecanicismo. Sobre esta influência negativa no campo Educacional pode-se 

dizer: 

[...] o paciente em crise é o próprio mundo... Os novos sintomas são 

fragmentação, especialização, hiperespecialização, depressão, inflação, perda de 

energia, jargões e violência. Nossos prédios são anoréxicos; nossos negócios, 

paranoicos; nossa tecnologia, maníaca (SARDELLO, 1986 apud DUARTE JÚNIOR, 
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2010, p. 19). 

Esta afirmação nos leva a refletir acerca das dificuldades enfrentadas no meio 

acadêmico, para se transmitir ao aluno um ensino vivo, humanizado, ainda mais no 

campo da saúde. Tanto professor como aluno deparam-se com muitas barreiras 

trazidas pela crise vivida pela sociedade atual. 

Podemos citar a questão do ensino fragmentado, superespecializado, 

conforme citado na fala de (SARDELLO, 1986 apud DUARTE JÚNIOR, 2010). que 

apesar de ter suas vantagens, também acaba levando o profissional a um olhar 

voltado para a parte e não para o todo do indivíduo.  

Nesse contexto, torna-se de grande importância a aplicabilidade de uma 

Educação Estética, pois esta permite que todos os envolvidos sejam atores no 

processo, o ensino torna-se dinâmico, “a formação não é algo que se recebe, mas que 

se faz num processo ativo que requer o envolvimento, a aproximação e a mediação 

de outros” (PEREIRA, 2008), superando o ensino mecânico, que apenas repassa o 

conhecimento já aprendido por outros, e não permite que o acadêmico desenvolva 

sua criatividade, amplie sua rede de conhecimento.  

O conhecimento apreendido por meio da música e das atividades lúdicas 

transforma alunos em verdadeiros artistas, que usam sua arte para gerar 

transformação social: 

O que você acha que é um artista? Um imbecil que, se é pintor, só tem olhos? 

[...]. Pelo contrário, ele é também um ser político, constantemente atento aos 

dilacerantes, ardentes ou doces acontecimentos do mundo [...]. Não, a pintura não é 

feita para decorar apartamentos [...]. É um instrumento de guerra ofensiva e defensiva 

contra o inimigo Picasso (1972). 

 
A Educação estética refere-se à atitude do sujeito perante o mundo, o 
estabelecimento de uma relação sensível, de beleza, de harmonia com o 
mundo, relação que está se ampliando para outros campos que não somente 
o da arte-educação (DUARTE JÚNIOR, 2006).  

 

Por meio desta afirmação, compreendemos que o uso da música-lúdico no 

campo da saúde, permitiu trazer a educação estética para a formação acadêmica dos 

profissionais de saúde, removendo lacunas que não puderam ser supridas no 

currículo pelas disciplinas já elencadas. A chamada “humanização da saúde por meio 

das artes” pode começar antes mesmo de adentrarmos o hospital. 

A experiência que os estudantes vivenciam junto ao paciente, retira o aluno 
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de anos de conhecimento engessado. Após experimentar a aproximação com o 

paciente, e ser tocado pela sensibilização, o acadêmico torna-se o próprio promotor 

da educação pelos sentidos, tornando seu processo de ensino-aprendizagem 

dinâmico: 

Assim, a arte seria uma provocadora de sentimentos, na medida em que age 

sobre os sentidos humanos, e, dessa maneira, portanto, seria educadora. Porque 

possibilitaria ao sujeito conhecer as nuances das coisas cotidianas, por meio de seu 

próprio corpo, encarnando a experiência, incorporando os sentidos, fazendo da vida 

algo contextual, parte de si. Apreender o mundo, ingenuamente, por intermédio da 

ótica de outrem é o meio contra o qual uma educação que se pretenda estética luta, 

ao reivindicar que o sensível se faça janela por onde o aluno possa ver-se, aos seus 

companheiros e ao mundo (AMORIM; CASTANHO, 2008, p. 1180-1181). 

Também podemos exemplificar esta afirmação, de que a arte seria uma 

provocadora de sentimentos, ao observar a motivação que a música trás para os 

entrevistados: 

 

Eu acho que estas atividades como as que a gente desenvolve 

com o BNBD é muito importante para motivar as pessoas nesse 

ambiente de hospital, porque pra mim quando eu vejo um 

ambiente motivador, eu vejo uma propaganda, o que mais me 

marca é a música, a música tipo me marca muito então se eu 

tiver triste eu vou ouvir uma música triste porque reflete o que eu 

estou sentindo naquele momento. (E10) 

 

Dessa forma, o estudante é movido pelos sentidos através da música. Ele 

equipara seus sentimentos aos efeitos que a música traz sobre seu corpo.  

 

Se eu tô com dificuldade e eu vejo uma música que ou tem uma 

frase ou um ritmo marcante até mesmo em coisas mais simples 

tipo tô na esteira da academia e ouço um ritmo super...me anima 

mais a correr (...). (E10) 

 

O acadêmico permite que a música adentre seu interior, às suas emoções e 

também às sensações do seu corpo, que são influenciadas pelo ritmo e a letra da 
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música. 

Eu acho que ouvir música faz a gente ter motivação para encarar 

aquilo com mais força com mais vontade, fé, e a gente entender 

como a gente é importante pra outra pessoa, se a música é 

importante pra mim, e a pessoa que está te passando a música 

também fica gravada junto com ela. Você lembra junto não só da 

música mas também da pessoa que estava te fazendo isso 

então eu acho que a música é um dos maiores incentivadores, 

mais até do que as vezes uma conversa com alguém, a música 

te marca muito, te faz gravar mais o momento. (E10) 

 

Para o acadêmico, a música serve como um marcador temporal, fazendo-o 

recordar os momentos marcantes, a música toca o sensível, a subjetividade, na 

medida em que até mesmo através de uma determinada melodia, sua memória é 

ativada para recordar determinadas vivências. 

 

Eu acho que a música no momento ela tá muito intruncada na 

nossa sociedade, na nossa vivência todos os dias, ao mesmo 

tempo, que ela pode fazer a gente lembrar de coisas ruins, e de 

momentos bons, ela pode trazer alegria ela pode mudar o 

ambiente que está com um clima melancólico que só um violão 

uma pessoa...e gente cantando, e dançando fazem aquele clima 

mudar bastante e eu acho que isso é muito importante pra 

pessoas que estão ali num ambiente que é monótono todos os 

dias ter um grupo que muda um pouco aquele ambiente nem que 

seja por alguns minutos, eu acho que isso revitaliza, isso 

melhora, isso faz diferença para as pessoas que estão lá, por 

isso que eu participo. (E9) 

 

“A arte, portanto, não seria apenas mais uma disciplina curricular, mas uma 

maneira por meio da qual se poderá chegar às esferas outras do humano, não 

alcançadas pelo ensino tal como veiculado, hoje, nas escolas” (AMORIM; 

CASTANHO, 2008, p. 1180).  
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A arte, demonstrada na Educação pelos sentidos, ou Estética, requer uma 

disposição estética do sujeito, sendo é necessário que ele se abra, desprendendo-se 

das barreiras educacionais, superando o conhecimento limitado ao livro. Este é o 

percurso que os estudantes fazem ao utilizar a música-lúdico, podemos compreender 

melhor este processo por meio da reflexão feita por Schiller quando diz: 

Já que a disposição estética da mente, como desenvolvi nas cartas anteriores, 

da antes o nascimento à liberdade, fica fácil ver que ela não pode resultar da liberdade 

e, consequentemente, ter uma origem moral. Ela tem de ser um presente da natureza, 

somente o favor dos acasos pode soltar as correntes do estado físico e conduzir o 

selvagem à beleza [...], o botão da humanidade não floresce ali, onde o homem se 

esconde nas cavernas como um troglodita, onde está eternamente só e jamais 

encontra a humanidade fora de si, [...] mas só ali, onde fala consigo mesmo ao 

recolher-se ao silêncio de sua cabana, e com toda a espécie, ao sair dela. Onde o 

leve sopro abre os sentidos ao mais suave toque e onde o calor enérgico anima a 

matéria copiosa, [...] onde a imaginação escapa eternamente da realidade e, no 

entanto, nunca perde a simplicidade da natureza, somente ali os sentidos e o espírito, 

as forças receptivas e formadoras poderão crescer, num equilíbrio feliz, que é a alma 

da beleza e a condição da humanidade (Carta XXVI). 

Podemos enxergar o aluno como este “selvagem” dito por Schiller, que ao 

deparar-se com a arte, desprende-se de suas correntes e vai ao encontro da beleza 

e quando encontra a beleza, permite que todos os seus sentidos sejam aflorados, 

ampliando todos os seus horizontes para além dos muros da Universidade. Esta é a 

verdadeira Educação pelos Sentidos:  

 

A gente consegue enxergar muito mais do que a saúde 

biomédica que a gente aprende no início [...], e eu acho que a 

atividade lúdica e a música, elas melhoram, elas lidam com a 

saúde do indivíduo muito além do que o médico e a própria 

enfermeira podem fazer (E4). 

 

A partir desta fala, podemos perceber que o estudante, após ter o seu olhar 

ampliado, para além do currículo acadêmico, passa a compreender o verdadeiro 

sentido desta educação sensibilizadora, chegando ao alcance máximo deste 

aprendizado, quando reconhece que para ele, a música e o lúdico conseguem 
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preencher a lacuna que muitas vezes o médico e a própria enfermeira, como ele 

mesmo diz, com todo o conhecimento técnico aprendido, não são capazes de fazer. 
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7 PROJETO DEMONSTRATIVO EXPERIMENTAL: APRENDENDO A 

DESENVOLVER A EDUCAÇÃO PELOS SENTIDOS 

 

Como um dos objetivos desta pesquisa, foi proposto a criação de um grupo 

de experimentação estética, que se trata de um grupo musical e lúdico, que servirá 

como estratégia de ensino, para amparar os acadêmicos do campo da saúde no 

desenvolvimento de um aprendizado mais dinâmico. 

A proposta foi aprimorada para um Projeto Demonstrativo Experimental. A 

ideia é servir como modelo para a implantação de atividades com música, teatro e 

rodas de conversa, inseridas num contexto acadêmico. Os alunos terão um espaço 

para desenvolver as habilidades artísticas de seu interesse, como apresentação com 

instrumento musical, ou voz, no caso dos alunos que possuem alguma habilidade 

musical, esquetes teatrais sobre temas do cotidiano acadêmico, oficinas de artes em 

geral, como origames, palhaçaria, dentre outros, além de brincadeiras com músicas, 

para que todos, mesmo aquele aluno que não possui uma habilidade musical 

específica, possa se expressar. 

O projeto demonstrativo experimental poderá se adequar ao formato de um 

curso de extensão, e posteriormente, de uma disciplina optativa feita pelo modelo 

semipresencial, inserida na grade curricular. 

O curso funcionará como ferramenta para a sensibilização dos estudantes que 

estão iniciando sua vida acadêmica e que estão em busca de um aprendizado dotado 

de maior sensibilidade.  

Amorim e Castanho (2008, p. 1169) ao falar da necessidade de se discutir a 

formação universitária, refletem sobre “a necessidade de um enfoque sobre questões 

que ultrapassam conteúdos específicos e avançam no sentido do sensível, da 

estética, do conhecimento por intermédio dos sentidos humanos e da reflexão sobre 

eles”. 

Pretende-se com esta proposta, despertar no aluno um processo de 

sensibilização e assim permitir que o estudante tenha um espaço para expressar suas 

emoções. Os alunos também deverão, ao final dos encontros, apresentar um diário, 

relatando como se sentiram a respeito das experiências vivenciadas, e de que forma 

os encontros contribuíram para sua formação acadêmica. 

As atividades serão exclusivamente voltadas para os estudantes 

interessados, não os impedindo de participar de outros projetos de humanização da 
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saúde, inclusive aqueles voltados, também, para o paciente. 

Como também faço parte do projeto “BNDB”, realizei com orientação e 

supervisão da coordenação do projeto, uma oficina de música, com cerca de seis 

alunos participantes do BNBD, no mês de outubro/2015, onde abordei alguns 

conceitos básicos de música, realizando algumas dinâmicas. Os alunos foram 

divididos em dois grupos, onde cada grupo deveria realizar uma apresentação 

musical. Os estudantes também puderam assistir um vídeo educacional sobre aula de 

canto, com orientações e dicas musicais. Ao final, foi realizada uma avaliação com os 

alunos, que consistiu num breve questionário. As respectivas respostas estão 

demonstradas no quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3 - Respostas da oficina musical.  

Escreva abaixo algumas sugestões para as próximas oficinas de música 

Divulgar em redes sociais; 
Ensinar repertório; 

Diversificar Instrumentos 

Ter mais 
apresentações 

musicais. 

Não 
tenho no 
momento. 

Não 
respondeu. 

Não 
respondeu 

Não 
respondeu 

O que você achou desta iniciativa do “Boa Noite Bom Dia”? 

Positiva Excelente Excelente. 
Estão de 
Parabéns. 

Ótimo. Muito 
importante para que os 
conhecimentos sejam 

expandidos. 

Muito boa, 
ajuda a 
construir 

uma 
interação 

mais 
íntima 
com a 

música e 
se soltar 

mais. 

Não 
respondeu 

Qual a importância que a música tem desempenhado em sua vida? 

Lembranças 
de momentos 
importantes. 

A música é 
muito 

importante. 
Quando 
preciso 

descansar a 
mente, ouço 
música, toco 
teclado. Não 

vivo sem 
música 

Toda 
importância do 

mundo. 
Durmo e 

acordo todos 
os dias 
ouvindo 

música. A 
música marca 

qualquer 
momento da 
minha vida. 

O que seria da minha 
vida sem música? 

Toda. 
Faço tudo 
ouvindo 
música. 
Estudo, 
arrumo 
casa, 
viajo, 
enfim. 

Não 
respondeu. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A atividade desempenhada serviu para ambiência da pesquisa junto aos 

participantes, bem como atividade prévia, para o aprimoramento e melhor 

desenvolvimento do produto em questão. 

O curso, ou disciplina implementada por meio do projeto demonstrativo 
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experimental, funcionará como uma clínica musical, servindo como ferramenta para o 

desenvolvimento pessoal do aluno. Neste estudo, a palavra clínica não se refere a um 

espaço físico: um lugar, mas sim àquilo que será feito através da música e do lúdico 

dentro de um espaço clínico – acadêmico. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa trouxe uma nova perspectiva acerca do uso da música e do 

lúdico no campo educacional em saúde, tornando-se de grande importância para o 

processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos envolvidos e uma grande 

ferramenta para fortalecer o processo de humanização da saúde no ambiente 

hospitalar. 

As falas dos estudantes entrevistados revelaram que a experiência lúdica e 

musical ocupa lugar central no mundo da vida dos acadêmicos, e torna-se 

fundamental para enriquecer a trajetória acadêmica dos entrevistados. Por meio da 

arte, pode-se contribuir para que a educação pelos sentidos seja alcançada, mesmo 

no contexto do campo da saúde. 

A análise fenomenológica do sentido doado pelos estudantes à experiência 

lúdica e musical, foi feita através da categorização dos dados, os quais foram 

amparados na Perspectiva Estética Fenomenológica de Schiller e Merleau Ponty, sem 

a qual a interpretação dos dados não seria possível da maneira como se almejou. 

Através desta interpretação, foi possível criar três categorias: 

A categoria I, denominada aproximação: Corpo do aluno paciente, mostrou 

que é possível por meio da música e do lúdico aproximar o aluno e o paciente, 

indivíduos que vivenciam realidades diferentes, onde cada um possui o seu mundo da 

vida, suas subjetividades, mas através desta experiência conseguem superar suas 

barreiras internas e tornam-se capazes de enxergar, saindo do estado de isolamento, 

aproximando-se cada um de sua subjetividade e também do outro. 

Na categoria II, denominada sensibilização: do mundo da vida para o estado 

estético, conseguimos descobrir que a experiência lúdica e musical pode levar o 

acadêmico para um universo de sensações, que o leva a experimentar uma série de 

emoções. Como consequência disto, o acadêmico torna-se capaz de transformar a 

realidade que está a sua volta, fazendo com que o ambiente hospitalar frio e 

enclausurado transforme-se num ambiente alegre. 

Nesta etapa, o estudante torna-se capaz de intervir com a arte no ambiente a 

sua volta, e está mais aberto aos sentimentos do “outro”, neste contexto; o paciente. 

A sensibilização pode permitir que o aluno descubra e compreenda seu lugar na 

sociedade, tirando-o do lugar de isolamento acadêmico. 

A categoria III surgiu como consequência das categorias anteriores: educação 
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pelos sentidos: uma nova etapa para o conhecimento. Nesta etapa do estudo, os 

indivíduos envolvidos na experiência lúdica e musical, aluno e paciente, 

experimentaram a aproximação e a sensibilização, o que possibilitou vivenciarem um 

estado estético. 

Na experiência lúdica e musical, pode-se perceber que não é possível chegar 

ao estado estético sem vivenciar uma educação estética e sem adentrar no mundo da 

vida.  

Dessa forma, abrir-se para a tríade eu-outro-mundo. Neste estudo, chamamos 

este processo, de educação pelos sentidos. Esta educação que estimula o indivíduo 

a compreender a si mesmo e ao outro, e o faz caminhar em busca de um 

conhecimento que para ser verdadeiro, não precisa anular as emoções, mas sim afinar 

os sentidos para alcançá-lo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Conceitos básicos em música 

 
 
Elementos fundamentais da música. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melodia - Sons sucessivos organizados formando sentido musical (uma lógica) dando 

sentido à sequência de alturas. Exemplo: a voz de um cantor. 

Harmonia - Sons executados simultaneamente. Exemplo: acordes. 

Ritmo - É o movimento dos sons regulados pela sua maior ou menor duração. 

Intensidade - é o volume dos sons. Chama-se também dinâmica. Exemplo: quando se 

bate forte em uma madeira a intensidade do som (o volume) é maior, quando se bate 

fraco é menor. 

Altura - é a frequência sonora. Cada nota tem uma frequência. Quanto mais alta 

frequência mais agudo o som, assim como quanto mais baixa a frequência mais grave 

o som. Exemplo: Frequência de Mi ≠ Frequência de Réb. é a velocidade da execução 

da música. 

Timbre - é a característica sonora de um instrumento. É o que nos faz distinguir o som 

de um instrumento e de outro. Exemplo: É essa característica própria da voz, o timbre, 

que faz nos ter certeza de que a voz é de um determinado cantor ou pessoa, seja 

como for. 

Duração – o tempo no qual um som é produzido. Representado pelas figuras musicais 

(mínima, colcheia, semibreve). 

Tempo - unidade de medida para medir unidade de som. 

Tempo = Pulso. 

Podemos marcar o tempo da seguinte maneira: com estalo dos dedos. O pulso é o 

espaço entre um estalo de dedo e outro. O estalo indica onde começa a marcação o 

tempo. 
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Questionário sobre a oficina de música BNBD/UFF. 
 

1- Escreva abaixo, algumas sugestões para as próximas oficinas de música: 
 

2- O que você achou desta iniciativa do “Boa Noite Bom Dia”? 
 

3- Qual a importância que a música tem desempenhado em sua vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Se você curte uma boa música, ou toca algum instrumento 
musical/canto, tem interesse em conhecer como a música 
pode ser usada em sua profissão, mergulhe neste universo 
de sons! 
Introduzindo a música no universo acadêmico: breve história 
da música e origem dos primeiros instrumentos musicais. 
Demonstração. 
Dinâmicas com música: sons, cores e sensações; 
Conhecendo os estilos musicais e instrumentos. 
Workshop de música e show de talentos. 
Compreendendo a relação da música com a saúde, os 
projetos de humanização através das artes. 
Encontros: quinzenalmente.                                                                              
E- mail: estercadengo@gmail.com                                                            
Contato: (21) 995894537 (Ester) 

 

mailto:estercadengo@gmail.com
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ANEXOS 
 
ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Título do projeto: O lugar da música e do lúdico no mundo da vida de acadêmicos do 
campo da saúde: Uma perspectiva estética Schiller-Merleau Ponty. 
Pesquisador Responsável: Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 
Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – Departamento de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
Telefone para Contato: (21)99589-4537 
 
Nome do Voluntário (a):     Idade:  anos RG: 
 

O (A) Sr (a) está sendo convidado(a) a participar do Projeto de Pesquisa “O 
lugar da música e do lúdico na vida de acadêmicos do campo da saúde: perspectiva 
estética Schiller-Merleau Ponty” de responsabilidade das pesquisadoras Dra. Rose 
Mary  Costa Rosa Andrade Silva e Ester Sueli do Nascimento Cadengo, o objetivo 
deste estudo é compreender o que é para você as atividades lúdicas e musicais 
considerando-se sua formação em saúde. Sua seleção ocorreu por ser um 
participante do programa de extensão “Boa Noite Bom dia” Huap/Uff. Sua participação 
não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a 
pesquisadora ou com a Unidade de Origem. Sua participação nesta pesquisa 
consistirá em responder algumas perguntas de uma Entrevista, que será gravada e 
transcrita posteriormente. 

As informações dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 
sobre sua participação. Seus dados pessoais não serão divulgados. Não há risco 
físico em participar desse projeto, apenas o desconforto de ter que responder algumas 
perguntas. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador 
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 
qualquer momento. 

 
Pesquisadora:  
Ester Sueli do Nascimento Cadengo. 
E-mail: estercadengo@gmail.com 

mailto:estercadengo@gmail.com
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Eu,                                                                      ,  
RG nº _______________________ declaro ter sido informado e concordo com a 
minha participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 
 
Rio de Janeiro, ____de _____________ 2011. 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

Nome e assinatura do entrevistado 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
 
Nome e Assinatura do responsável por obter o consentimento 
 
_________________________________ 
Testemunha 
  
____________________________________ 

Testemunha 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

 
Eu__________________________________________portador (a) de cédula de 
identidade __________________CPF_________________. 
 
 

Autorizo gravar em fotografia e veicular minha imagem e depoimentos em qualquer 

meio de comunicação para fins didáticos, de pesquisa e divulgação de conhecimento 

científico sem quaisquer ônus e restrições. Fica ainda autorizada de livre e espontânea 

vontade, para os mesmos fins a cessão de direitos da veiculação, não recebendo para 

tanto qualquer tipo de remuneração. 

 

 


