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RESUMO 

 

 

O presente estudo resulta de uma pesquisa-ação desenvolvida para a elaboração do 
trabalho de conclusão de curso; esta teve como objetivo avaliar como a dança 
poderia manter o interesse do educando hospitalizado pelos estudos visando ainda, 
o fortalecimento da esperança pela vida. Para tal finalidade, foram realizados 
estudos bibliográficos que sustentaram a fundamentação teórica, a aplicação de um 
projeto de intervenção intitulado “A Dança na Pedagogia Hospitalar: mediadora entre 

o educando hospitalizado e a escola”, elaborado e desenvolvido com os educandos 
hospitalizados, em tratamento de câncer, na oncopediatria do Hospital de Base de 
Porto Velho-RO. A análise, á luz do referencial teórico, se dá sobre as atividades 
realizadas em seis encontros e, ainda, pelas observações dos comportamentos e 
comentários dos sujeitos de pesquisa frente a essas atividades. Os resultados 
apontam o poder da dança em conscientizar sentimentos bons aos dançantes e 
aqueles a quem os assiste, visualizar a pulsão da vida manifesta no prazer dos seus 
movimentos enquanto dançavam expressando vida e alegria pelos corredores do 
hospital e a sua potência em percorrer conceitos históricos, geográficos e culturais, 
mantendo o vinculo com a escolarização do educando hospitalizado. Por estas 
razões, afirmamos que a dança, além de inspirar, também se torna um precioso 
instrumento para o estudo e o aprofundamento de várias disciplinas, facilitando a 
sua ligação e concorrendo para atingir uma visão global do saber. Concluímos que 
embora o entrecruzamento de Dança e Pedagogia Hospitalar seja novidade no meio 
acadêmico, enveredar numa empreitada pouco desbravada é necessário no sentido 
de descortinar novos horizontes dessa caminhada nobre chamada educação.   

  
 
 Palavras-Chave: Pedagogia Hospitalar. Educando Hospitalizado. Educação em 
Espaços Não Escolares. Dança. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais o que mais se tem difundindo nas campanhas políticas e 

planos nacionais nos documentos voltados à educação é a Educação Para Todos. 

Para o branco, negro, índio, pobre, o rural, em fim, uma educação que abrace 

qualquer cidadão sem distinção.  Porém, o que esta em questão não é só uma 

“educação que aceite a todos”, mas também uma educação de qualidade e 

específica para a necessidade de cada educando, tendo em vista que não se pode 

oferecer uma só educação para pessoas e grupos com necessidades diferentes, ou 

seja, não se trata apenas ao direito de acesso a educação, mas também ao direito 

às variadas formas que esta educação pode ter, visando transpassar os desafios, 

necessidades e problemáticas que envolvem cada grupo que pertence a esse 

“todos”. 

Nessa perspectiva, é notável que a sociedade escolar tem buscado cada vez 

mais dar atenção aos grupos excluídos, buscando através da pedagogia, métodos 

educativos facilitadores para a aprendizagem. Dentre estes grupos, estão os 

educandos enfermos das classes hospitalares, na qual, por muito tempo a medicina 

ignorou a necessidade ao aspecto social e educativo e focou-se única e 

exclusivamente na situação física do enfermo. Segundo Matos; Mugiatti (2014, 

p.20): 

 

É notória ainda hoje, na maioria dos hospitais a existência de um clima 
deveras preocupante, de despersonalização do doente. Este muitas vezes, 
é identificado por determinada doença, ou utilizado apenas como simples 
instrumento de pesquisa. Situação-paciente, dependência, humilhação é o 
triste resultado dessa injusta situação que coloca o enfermo em condições 
de passividade diante de um processo em que deveria ser essencialmente 
ativo nesse vital processo. [...] Muitos outros indicadores negativos cabem 
nesta significativa balança determinante da situação do doente 
hospitalizado, como a atenção unilateral no atendimento propriamente dito 
ao enfermo, com ênfase exclusiva ao aspecto físico e material da 
enfermidade, quando, na verdade, a doença é também revestida de 
características psicossociais. Trata-se do atendimento a uma pessoa, em 
todas as suas dimensões, e não, simplesmente, da atenção a uma 
determinada doença. 

 

A frieza e a impessoalidade ainda é realidade em muitos hospitais 

desconsiderando os aspectos biopsicossociais do doente, porém, este é envolto por 

diversas necessidades além das físicas que também necessitam de saúde e 

atenção. Visto alguns destes aspectos negativos, os hospitais têm buscado a 
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humanização destes espaços buscando profissionais de outras áreas que somem 

esforços para este trabalho, dentre elas a Pedagogia Hospitalar, como destaca 

Matos; Mugiatti (2014) soma como um dos recursos contributivo à cura de crianças e 

adolescentes em tempo de escolarização, contudo afastadas da sala de aula, 

algumas por tempo prolongado, devido às situações de enfermidades. 

 Vista a responsabilidade da Pedagogia Hospitalar e do ambiente que envolve 

estes educandos é necessário que o educador, como parte da equipe de saúde, 

vislumbre novos caminhos de ensino e que seja comprometido com uma abordagem 

de ensino inovador, criativo e alegre.  

Nesta direção, o uso da dança, uma das artes expressivas das mais antigas 

que o ser humano utilizou para expressar seus sentimentos e intenções, pode ser 

uma ferramenta pedagógica, pois conforme Prina; Padovan (1995, p.9) afirmam, “a 

dança é uma representação de grupo e, como tal, desenvolve neste um sentimento 

de união e solidariedade, redimensiona as manifestações egocêntricas e encoraja os 

alunos mais tímidos e introvertidos.” 

Aplicando a dança na Pedagogia Hospitalar, trabalhada em grupo com os 

educandos hospitalizados e envolvendo educadores, enfermeiros e outros 

profissionais que atuam nesta área, poderá promover maior contato desses 

profissionais com os educandos, quebrando assim, o clima impessoal que muitas 

vezes ocupam nos hospitais, e ainda poderá motivar os educandos hospitalizados a 

interagirem mais uns com os outros, se divertirem, além de entrar em contato com 

novos conhecimentos. 

Por esse prisma, a dança pode torna-se uma importante ferramenta 

terapêutica, por meio da qual, o educando participante estará se desligando um 

pouco de sua condição enferma, para interagir, se divertir, se expressar, através 

uma grande ferramenta de comunicação, por ser a dança uma forma de linguagem.  

Diante do exposto, levanta-se uma questão central: como se sentirá o 

educando hospitalizado quanto a sua expectativa de vida e saúde e o seu vínculo 

com a escola, a partir de atividades com a dança, realizadas no contexto hospitalar?  

É possível usar a dança como mediadora entre o educando hospitalizado e a 

escola? 

As razões que suscitaram o interesse pela temática partiram de visitas 

voluntárias na oncopediatria de um hospital público de Porto velho, na qual, uma vez 

por semana eu realizava apresentações de dança ou contação de histórias, pintura e 
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outras atividades lúdicas. Estas ações resultaram em devolutivas positivas dos pais 

e das crianças relatando o quanto gostavam e quanto lhes fazia bem. Com estas 

respostas positivas, passei a interessar-me pela área da Pedagogia Hospitalar, e 

ainda em querer unir uma paixão pela profissão que já exerço - professora de balé, 

com a profissão futura para a qual ora me encontro em processo de formação, a 

pedagogia. 

No período de minhas visitas voluntárias às crianças internas na 

oncopediatria do Hospital de Base, constatei que em sua maioria não eram naturais 

de Porto Velho, moravam no interior do estado e um dia ou mais por semana 

precisavam vir à capital para consultas médicas, realizar exames e/ou para fazer 

tratamento quimioterápico e, em alguns casos graves, precisavam ficar em 

isolamento (internado sem contato com muitas pessoas) no hospital durante algum 

tempo até sair da zona de risco, ou seja, viviam transitando de uma cidade para 

outra e, portanto, muitas, segundo os pais, não poderiam estudar em escolas 

convencionais, por não conseguirem a assiduidade necessária, não ter ânimo devido 

a tristeza e as reações físicas da quimioterapia. 

Durante as visitas voluntárias constatei a existência de uma sala pedagógica 

na oncopediatria do hospital, mas que passava a maior parte do tempo fechada e 

quando foi possível conversar com a responsável pedagógica ela relatou que há 

vários problemas causando a não regularidade da frequência das crianças a sala 

pedagógica, assim como a não realização de um trabalho mais elaborado por parte 

desta.  

Segundo essa profissional, os educandos internos da oncopediatria não se 

sentem motivados a estudar porque sabem da possibilidade de morte, e que a 

incerteza do futuro os desmotiva por presenciarem a morte de muitos de seus 

amigos de tratamento. Muitos também moram no interior da cidade e estão em 

constante trajeto de ida e volta ao hospital e juntamente com as reações físicas da 

quimioterapia sentem-se muito cansados e tristes.  

Alguns educandos em estágio final de tratamento estudam regularmente em 

uma escola e fazem o tratamento em horário oposto a aula. Tais problemas 

relatados pela responsável da sala de Pedagogia Hospitalar, também foram 

ratificados pelos pais, que por sua vez, alguns preferem proporcionar o ensino 

escolar em casa, não porque querem, mas devido aos problemas vigentes. 
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Dessas constatações em contraposto às devolutivas positivas das crianças 

frente ao trabalho de dança e contação de histórias realizado, e como acima dito, o 

meu anseio em unir o meu trabalho com a dança e os conhecimentos da futura 

formação em pedagogia, emergiu o desejo por compreender, de modo científico, 

como seria o uso da dança, neste contexto, como ferramenta de mediação entre o 

educando hospitalizado e a escola, com vistas a que ele não perca o interesse e a 

motivação pelos estudos e ainda, visando ao fortalecimento da esperança pela vida. 

O que certamente, exigiria um trabalho projetado e sistematizado com embasamento 

teórico.  

Nessa direção vislumbrei um projeto de pesquisa-ação, no qual terei de 

planejar e desenvolver um projeto de intervenção para que a partir da análise de 

seus resultados, possa encontrar a resposta para a questão central do estudo a que 

me proponho. Neste sentido cabe também, aplicar a técnica de entrevista 

semiestruturada com a responsável pela área pedagógica do hospital, com os pais e 

os educandos envolvidos no projeto. 

Justifica-se o presente trabalho por estudar contribuições da dança na área 

pedagógica hospitalar abrindo um espaço de interseção entre as áreas de saúde e 

educação, despertar em outros educadores da área, modos diferentes e criativos de 

manter o educando hospitalizado em seu processo de escolarização, motivando-o 

também para a vida.  

A relevância desta investigação também decorre da oportunidade de propiciar 

aos educandos hospitalares e à família que geralmente os acompanham, conhecer e 

passar a procurar um modo descontraído de atrair o educando enfermo ao desejo 

pelo estudo, além de também proporcionar ampliação de conhecimentos pessoais. 

Pretende-se que os resultados sejam de conhecimento público por meio de artigos e 

participação em eventos de cunho pedagógico e cientifico. 

O texto está organizado em seções. Na primeira, apresento quais são os 

procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, em seguida na segunda 

seção, o referenciamento teórico. Nesta parte apresento primeiramente uma rebusca 

histórica, de maneira sucinta, do nascimento da Pedagogia Hospitalar no exterior até 

chegar a solo rondoniense; um contexto histórico da dança mostrando sua 

importância para a humanidade em tempos antigos e em seguida sua influência para 

o educando hospitalizado como mediadora entre este e o seu vínculo com a escola. 
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Na terceira seção estão apresentados os resultados alcançados por meio da 

intervenção e sua análise, por fim, em conclusão são retomadas sinteticamente a 

relevância da pesquisa e as descobertas.  
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1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A metodologia a ser utilizada na presente pesquisa se denomina por 

pesquisa-ação. Nesta, além de participar do espaço com os sujeitos da pesquisa, 

também é necessária uma ação planejada, que nesta pesquisa, será em um projeto 

de intervenção a ser aplicado com os educandos hospitalizados, pois como afirma 

Thiolent (1974, p. 7), [...] a “pesquisa-ação”, além da participação, supõe uma forma 

de ação planejada de caráter social, educacional, técnico ou outro. A ação planejada 

da pesquisa-ação visa buscar benefícios ou soluções para problemas na área a ser 

pesquisada, neste caso, em âmbito hospitalar educacional, visa beneficiar os 

educandos hospitalizados. 

Segundo Thiolent (1947) um dos principais objetivos dessas propostas de 

pesquisa-ação, consiste em dar aos pesquisadores e grupos de participantes os 

meios de se tornarem capazes de responder com maior eficiência aos problemas da 

situação em que vivem, soluções aos problemas reais para os quais os 

procedimentos convencionais têm pouco contribuído, em particular sob forma de 

diretrizes de ação formadora, os procedimentos a serem escolhidos devem 

obedecer a prioridades estabelecidas a partir de um diagnóstico da situação no qual 

os participantes tenham voz e vez. 

Nessa direção, a problemática encontrada em contexto hospitalar trata de 

crianças e adolescentes em tempo de escolarização, contudo afastadas da sala de 

aula, algumas por tempo prolongado, devido às situações causadas pela 

enfermidade permanecendo por tempo indeterminado no hospital até sair da zona 

de risco, e outras, transitando de uma cidade para outra e, portanto, não poderiam 

estudar em escolas convencionais, por não conseguirem a assiduidade necessária.  

Outra situação causada pela doença é a desmotivação para estudar por 

saberem da possibilidade de morte, e a incerteza do futuro, por presenciarem a 

morte de muitos de seus amigos de tratamento, e ainda pela tristeza e o cansaço 

causado pelas reações físicas da quimioterapia. Estes problemas foram relatados 

pelos pais e também pela responsável da Classe Hospitalar, para quem, estes 

problemas impossibilitam um acompanhamento contínuo escolar destes educandos 

hospitalizados e alguns pais, por sua vez, preferem proporcionar o ensino escolar 

em casa, devido aos problemas vigentes. 
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Essas constatações em contraposto às devolutivas positivas das crianças 

frente ao trabalho de dança e contação de histórias realizado, e o meu anseio em 

unir o meu trabalho com a dança e os conhecimentos da futura formação em 

pedagogia, emergiu o desejo por compreender, de modo científico, e trazer a dança 

como proposta de, se não solucionar, ao menos de minimizar a problemática. 

Nessa direção vislumbrei assim, num projeto de pesquisa-ação, planejar e 

desenvolver um projeto de intervenção para que a partir da análise de seus 

resultados, possa encontrar a resposta para a questão central do estudo a que me 

proponho. 

A observação de comportamentos e comentários dos sujeitos da pesquisa, 

coletados durante a aplicação das atividades foram a base da análise dos 

resultados. 

A pesquisa tem uma base empírica, que se constitui pela situação concreta- o 

afastamento do educando hospitalar do âmbito da ação pedagógica escolar, sobre a 

qual se dá a ação orientada em função da resolução do problema efetivamente 

detectado na coletividade considerada. Para tal, procuramos não perder de vista as 

seguintes orientações de Thiollent (1947, p. 10): 

 

[...] na concepção e a organização prática de uma pesquisa-ação são 
destacadas questões vinculadas a fase exploratória, o diagnóstico, a 
escolha do tema, a colocação dos problemas, o lugar da teoria e das 
hipóteses, a função do seminário no qual se reúnem os pesquisadores e os 
demais participantes, a delimitação do campo de observação empírica, os 
problemas de amostragem e de representatividade qualitativa, a coleta de 
dados, a aprendizagem, o cotejo do saber formal e do saber informal, a 
elaboração de planos de ação e, finalmente, a divulgação dos resultados. 

 

Na fase exploratória, os procedimentos utilizados inicialmente foram a 

observação e entrevista informal para um melhor diagnóstico da situação dos 

participantes da pesquisa, que são os educandos hospitalizados, pais e responsável 

pela classe hospitalar, nesta fase, também, foi fundamental a observação para as 

decisões que envolvem o projeto de intervenção e se deu num processo de idas e 

vindas desta pesquisadora a oncopediatria para, por fim, decidir pela escolha do 

tema e identificar os teóricos da área para referenciar a pesquisa. 

Considerando que este estudo se dá para atender em primeira instância a 

exigência de escrita de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na forma de 
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Monografia, a primeira via de divulgação dos resultados se dá pela defesa desta. As 

atividades serão desenvolvidas conforme o projeto em anexo (apêndice A). 
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2 REFERENCIAMENTO TEÓRICO 

 

A base teórica subsidia-se nos autores que tratam sobre a atuação do 

pedagogo no surgimento das classes hospitalares e autores que trazem a dança 

como uma arte, uma linguagem, a ser utilizada pelos educadores como mediadora 

entre educandos e diversos conhecimentos. A partir de um estudo bibliográfico, 

foram identificados vários autores que tratam dessas temáticas, teóricos de 

diferentes áreas do conhecimento; com isso, diversos conceitos e definições, sobre 

a Pedagogia Hospitalar e o uso da dança como linguagem de mediação entre 

educando e conhecimentos, foram encontrados. Os principais autores que 

subsidiaram essa pesquisa foram: Matos; Mugiatti (2014), Nanni (1988), Haas 

(2006), Esteves (2015), Fonseca (2002), Prina; Padovan (1995), Rabelo (2006), 

Verderi (1998), Sandroni (2008). 

 

2.1 Breve Percurso da Medicina na História e o Nascimento da Pedagogia 
Hospitalar neste Contexto 

 

A Pedagogia Hospitalar teve seu inicio na Medicina social, a qual passou a 

preocupar-se mais com os aspectos humanísticos da saúde, tendo em vista que, ao 

longo da história, a medicina deu ênfase acentuada somente aos aspectos físico-

biológicos do ser humano, dissociando da necessidade psicossocial do sujeito. 

A saúde por muito tempo foi de responsabilidade da igreja, assim como toda a 

política nos tempos antigos, na qual, pensava-se que a doença ou saúde estava 

ligada ao castigo ou benção divina em decorrência desse pensamento, segundo 

Sandroni (2008, p. 2): 

 

A partir do século VI d.C, muitos estabelecimentos que cuidavam e 
abrigavam doentes e necessitados foram fundados pelo clero que imbuído 
de e embasado na fé cristã, passou, então, a prestar diversas modalidades 
de assistência social. Neste período, foram criados asilos que recebiam 
filhos rejeitados pelos pais, órfãos, idosos, pobres, desamparados e 
doentes. Porém, para os cristãos, as doenças eram encaradas como 
castigos divinos ou para por à prova os fiéis; assim, para a cura, além dos 
medicamentos, eram necessários o arrependimento dos pecados e a 
oração.  

 

A fé cristã embasada nas atitudes de amor e perdão de Jesus Cristo, tinha 

como princípio amar o próximo seja ele quem for principalmente nas suas 
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necessidades, por isso, a igreja passou a preocupar-se mais com o cuidado ao 

excluídos e esquecidos da sociedade, em contrapartida, justificava o insucesso nas 

áreas familiares, financeiras e da saúde como castigo de Deus. 

Da época Renascentista em diante a preocupação com a saúde do homem já 

não era religiosa e sim comercial por isso, segundo Sandroni (2008, p. 2): 

 

É na época do Renascimento que realmente pode-se notar um grande 
desenvolvimento na saúde pública, período em que os homens começaram 
a se interessar, cada vez mais, pela tecnologia visando o poder e a 
ganância de vencer as guerras. Em conseqüência, para o mesmo fim, 
levam ao desenvolvimento da medicina, que passa a usar experimentações 
e distinguir e caracterizar as doenças. 
No século XVII, a produção passa a ser fundamental para a economia e o 
trabalho, por sua vez, fundamental para a produção de riquezas da nação. 
Portanto, quanto mais trabalhadores sadios, maior a produtividade. Assim, 
qualquer perda ou diminuição de produtividade devido a uma enfermidade, 
era prejudicial para a economia, fato que podemos observar nos dias atuais.  

 

 A ciência passa a evoluir e a tecnologia na medicina se torna um grande 

aliado principalmente ao capitalismo, no qual, para ser ter grandes negócios 

necessitava-se de mão de obra pesada, com isso, o homem passa a ser visto como 

uma máquina de serviço para qual era necessária sua manutenção, não vistas 

humanísticas visando bem estar, mas visando qualidade de funcionamento de 

serviços à economia, presente ainda nos dias de hoje. 

 O exemplo desse descaso humanístico por parte da indústria se torna visível 

no período da Revolução Industrial, atenuada nos séculos XVIII e XIX, reproduzida 

pelos cinemas através do filme Tempos Modernos e encenada de maneira cômica 

por Charlie Chaplin, na qual critica o Capitalismo justamente por exigir que a 

produtividade do homem se igualasse ao das maquinas. A saúde e o bem estar do 

homem de fato não estavam em primeiro plano, Sandroni (2008, p. 2): 

 

Sabendo que a saúde do trabalhador representava produtividade, algumas 
medidas foram adotadas, como por exemplo, o Ato Fabril, na Inglaterra em 
1833, que proibia o emprego de menores de nove anos de idade e 
regulamentava horas para o trabalho de crianças entre nove e treze anos e 
crianças maiores de treze anos. (Calegari apud SANDRONI, 2008). Outras 
medidas foram adotadas até meados do século XIX, mas ainda eram 
limitadas e não satisfatórias, pois exigiam muitas horas de trabalho, não 
garantiam condições adequadas de trabalho e o salário não era satisfatório. 
Ainda assim, acreditava-se que somente o aumento da produção seria 
capaz de banir a escassez como medida para o fim da pobreza e do 
sofrimento dos trabalhadores. A realidade mostrou o contrário, a pobreza, o 
sofrimento e o aumento das doenças, devido ao excesso de trabalho, 
estavam cada vez mais evidentes. 
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A justificativa maquiada dos grandes proprietários industriais para o excesso 

de exigência de trabalho estava no sucesso financeiro visando a erradicação da 

pobreza, porém, a realidade mostrou que a falta de uma visão mais humanística 

estava deteriorando com a saúde dos trabalhadores. Diante destes acontecimentos, 

segundo Sandroni (2008), foi na Alemanha que nasceu a política do Bem Estar 

Social, tendo como precursor Otto Von Bismarck, príncipe alemão muito conhecido 

pelo seu autoritarismo. Ao invés de reprimir os operários descontentes, apaziguou a 

situação com uma legislação social que previa: habitação gratuita, assistência 

médica e seguro para a velhice e por volta da Segunda Guerra Mundial, a 

assistência médica passou a ser um direito trabalhista, tal como as pensões e 

aposentadorias. Estas medidas foram bem vistas pelos empresários, considerando 

que estes eram os mais beneficiados quando possuíam mão de obra mais sadia.  

Nesse contexto mundial, no Brasil quem cuidava dos doentes até o século 

XVIII eram os curandeiros, feiticeiros e depois os jesuítas. Profissionais da saúde 

habilitados pela metrópole portuguesa trabalhavam em locais específicos como 

instituições filantrópicas ou privadas. Somente nos anos 30 – 40, na era Vargas, na 

fase da industrialização no Brasil, é que surge direitos como o seguro social, 

consolidam-se os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) divididos entres as 

diversas categorias profissionais. Segundo Sandroni (2008) em 1967, estes 

institutos se unificaram no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e logo se 

organizaram através do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS), além do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). 

Desse breve percurso histórico da medicina que durante muito tempo 

preocupou-se apenas com os aspectos físico-biológicos do ser humano visando o 

trabalho, pode-se perceber a evolução da medicina social, agora, voltada à saúde da 

população e também ao aspecto psicossocial da saúde, apesar de ainda hoje, com 

toda a ênfase humanística, ainda ser presente o clima frio e impessoal em hospitais, 

caracterizados pelo mal preparo de atendentes públicos e a alta demanda dos 

hospitais públicos impossibilitando um atendimento especial das equipes médicas à 

população, e ainda as condições estruturais desumanas dos hospitais do Brasil. 

Contudo, o Ministério da saúde tomou providências em 2002 divulgando um 

documento que instituía o Programa Nacional de Humanização no Atendimento 

Hospitalar (PNHAH), que segundo Sandroni (2008, p. 2), nasceu de : 
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[...] uma iniciativa do ministério da saúde de buscar estratégias que 
possibilitassem a melhoria do contato humano entre profissional de saúde e 
usuário, dos profissionais entre si, e do hospital com a comunidade, visando 
o bom funcionamento do Sistema de Saúde Brasileiro. 

 

Este documento oficializa a importância dos aspectos humanos e não só os 

físico-biológicos, no qual, envolve nas equipes de saúde, profissionais de diferentes 

especialidades para comprometer-se com a proposta humanizada das relações 

entre sujeito e hospital visando maior qualidade e eficácia, à população, no sistema 

de saúde brasileiro e dentre estes profissionais destaca-se o Pedagogo, visando o 

atendimento humanizado à criança e ao adolescente em período de escolarização e 

assim, segundo Esteves (2015, p. 2) 

 

A Classe Hospitalar tem seu início em 1935, quando Henri Sellier inaugura 
a primeira escola para crianças inadaptadas, nos arredores de Paris. Seu 
exemplo foi seguido na Alemanha, em toda a França, na Europa e nos 
Estados Unidos, com o objetivo de suprir as dificuldades escolares de 
crianças tuberculosas. Pode-se considerar como marco decisório das 
escolas em hospital a Segunda Guerra Mundial. O grande número de 
crianças e adolescentes atingidos, mutilados e impossibilitados de ir à 
escola, fez criar um engajamento, sobretudo dos médicos, que hoje são 
defensores da escola em seu serviço.  

 

Na Europa e nos Estados Unidos os fatores impulsionadores para a criação 

de um espaço escolar dentro do hospital partiu de acontecimentos relevantes 

externos ao hospital como o surto de tuberculose na França e nos Estados Unidos e 

a segunda Guerra Mundial em outros locais do mundo, que de forma surpreendente 

passou a lotar os hospitais com crianças e adolescentes em fase escolar passando 

a serem internos deste espaço por tempo prolongado e viu-se a necessidade de um 

espaço de aprendizagem neste espaço com vistas a não prejudicá-los em seu 

desenvolvimento escolar. 

 
2.1.1 O Nascimento da Pedagogia Hospitalar em Contexto Brasileiro 

 

Segundo Fonseca (2002) o início das atividades escolares em ambientes 

hospitalares, se deu em meados de 1950, desta data até os anos de 1990 eram 

raras as classes hospitalares no Brasil, e somente a partir de 1990 passou a ter um 

aumento quantitativo das classes hospitalares, devido maior atenção às 

necessidades das crianças e do adolescente (BRASIL, 1990) e dos Direitos da 
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criança e do Adolescente Hospitalizados (BRASIL, 1995). Segundo Esteves (2015, 

p. 3): 

 

No Brasil, a legislação reconheceu através do estatuto da Criança e do 
Adolescente Hospitalizado, através da Resolução nº.41 de outubro e 1995, 
no item 9, o “Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas 
de  educação para a saúde, acompanhamento do currículo  escolar durante 
sua permanência hospitalar”.  

 

Antes do reconhecimento em legislação deste direito da criança hospitalizada 

em 1995, algumas instituições privadas em meados de 1850 já estavam se 

adiantando através do atendimento às pessoas com deficiência. A Pedagogia 

Hospitalar situa-se na modalidade de educação especial, segundo Rabelo (2006) 

definindo como suas principais ações as atividades de classes hospitalares e 

atendimento domiciliar para crianças e adolescentes em tratamento de saúde, 

oferecendo aos mesmos, oportunidades de aprendizado. Então, antes da definição 

em legislação, a história mostra o movimento da sociedade para o atendimento de 

crianças com necessidades especiais em deficiência e hospitalares. Segundo 

Rabelo (2006, p. 10): 

 

As primeiras instituições brasileiras com atendimento para pessoas com 
deficiência na visão e na audição surgiram no estado do Rio de Janeiro. O 
primeiro instituto para cegos foi fundado no ano de 1854 e o primeiro 
instituto para surdos, em 1857, ambos no Rio de Janeiro, por meio de 
decreto imperial. A partir dessa data alguns institutos foram sendo criados 
para atendimento a pessoas deficientes. A principio, esses institutos 
ofereciam abrigo e proteção, como se fosse um internato. 
De 1905 a 1950, algumas das instituições que foram criadas para o 
atendimento das pessoas deficientes eram da iniciativa privada, tinha um 
cunho assistencialista.  Mesmo surgindo novas instituições particulares não 
eram suficientes para atender o número de pessoas deficientes existentes. 

 

Ainda que a passos rasos o Brasil passou a acompanhar a evolução nos 

aspectos assistencialistas educacionais, para os especiais,que estava ocorrendo no 

mundo. Nesta época, a assistência ainda era mais voltada para a necessidade 

principal inicial de proteção e abrigo. Segundo Rabelo (2006) em 1957, a educação 

do deficiente foi assumida pelo governo federal e em 1961 já vigorava a primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 4.024/61, na qual, os artigos (88 e 

89) apresentavam a garantia do direito à educação das pessoas deficientes se 

comprometendo em ajudar todas as instituições privadas a oferecerem atendimentos 

educacionais às pessoas deficientes.  
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A Lei de Diretrizes e Bases, subseqüente, n° 5692/71, não traz avanços 

quanto a essa questão, pois apenas, em seu art. 9° prevê que: 

 

Os alunos que apresentam deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontram em atraso considerável quanto a idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as 
normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação.  

 

Em termos de Lei, é na década de 1990, com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9394/96 que se encontra maior 

direcionamento para garantia educacional aos deficientes. Esta dedica um capítulo, 

com mensagem de inclusão escolar para alunos com necessidades educacionais 

especiais, além de ampliar o campo de oportunidades, contudo, estes alunos com 

necessidades educacionais especiais tradicionalmente eram aqueles com 

deficiência “mental, visual, auditiva, física, motora e múltipla; como também, 

condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicas ou psiquiátricas 

e ainda, altas habilidades ou superdotação” (BRASIL apud RABELO, 2006, p.12).  

Temos visto que os termos e os significados relacionados à educação 

especial mudam frequentemente. Antes o termo de tratamento era Portador de 

necessidades especiais, contudo, atualmente não se utiliza o termo Portador devido 

a deficiência não ser algo que o sujeito “porta” ou carregar podendo se desprender 

dele quando quiser, mas se refere a uma condição que ele poderá levar para toda a 

vida, o termo utilizado hoje é pessoa com deficiência, no caso da especialidade do 

educando hospitalar, o sujeito está nesta condição temporariamente ou não, o que 

vale salientar, é que atualmente a sociedade e a política está em constante estudo a 

fim de tratar com cada vez mais humanidade os sujeitos envolvidos na educação 

especial. 

Segundo Rabelo (2006) atualmente, vive-se uma nova abordagem, que visa à 

educação inclusiva, na qual, incluem-se como alunos com necessidades 

educacionais especiais aqueles que por motivo de internação deixam de frequentar 

a escola, perdendo o vínculo com a mesma. Esta nova abordagem em consonância 

com a Política Nacional de Educação Especial, que segundo Matos; Mugiatti (2014) 

garante um ambiente hospitalar que possibilita o atendimento educacional às 

crianças e adolescentes hospitalizados garantindo assim, o direito à educação 

especial.  
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Passa-se então a afunilar de modo específico leis que garantem os direitos do 

educando hospitalizado à educação, devido aos progressos, ainda que demorados, 

de discussões na elaboração de documentos oficiais. Demorados porque esta 

necessidade sempre existiu, desde quando existem hospitais com crianças e 

adolescentes em fase de escolarização internadas neles, na qual, ficaram por muito 

tempo, isoladas do convívio escolar. Apesar dos serviços assistencialistas e de 

algumas instituições nos anos de 1950 trazerem alguns suportes educacionais aos 

hospitais, segundo Matos; Mugiatti (2014, p.32): 

 

“Hospitalização Escolarizada” foi o primeiro projeto que surgiu no Estado do 
Paraná, a partir da parceria com Secretarias de Educação e Saúde. 
Também, neste contexto, surge o termo específico “Pedagogia Hospitalar”, 
anteriormente inexistente no Brasil, vindo a instituir uma ramificação do 
curso de Pedagogia, tendo como aporte, a pesquisa de envolvimento 
teórico e prático entre o envolvimento entre realidade acadêmica/hospitalar. 
A partir de então surgem outros projetos inéditos levados, com sucesso, à 
execução, como: Sala de Espera, Enquanto o Sono não Vem, Mural 
Interativo, Inclusão Digital, todos já estendidos a hospitais congêneres. 

 

Para melhor compreensão do que é Pedagogia Hospitalar recorre-se a 

(Matos, apud RABELO, 2006) para quem, Pedagogia Hospitalar é um processo 

alternativo de educação continuada que ultrapassa o contexto formal da escola, pois 

levanta parâmetros para o atendimento de necessidades especiais transitórias do 

educando em ambiente hospitalar e/ou domiciliar. 

As problemáticas ocasionadas por este isolamento do educando hospitalar da 

sociedade escolar não era novidade, mas pouco percebida devido ao foco não ser a 

saúde emocional e sim a urgência pela saúde física do educando. Devido a este 

novo olhar humanístico, a atuação do pedagogo em ambiente hospitalar ainda é 

uma novidade frente às outras áreas, porém muito necessário devido a algumas das 

problemáticas expostas, na qual, a equipe hospitalar foi condicionada a repensar em 

uma “escola dentro do hospital”, e foi denominada mais tarde de Pedagogia 

Hospitalar, para atender as crianças e adolescentes hospitalizados em fase de 

escolarização. 

 

2.1.3 Classe Hospitalar em Solo Portovelhense 

 

 Segundo o site oficial da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), 

Rondônia, dentre os estados da Região Norte do Brasil, é o único que possui 
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hospital com Classe Hospitalar, a qual teve sua idealização em 1993, pela psicóloga 

e professora da rede pública estadual de ensino, Maria Goreth, mas a sala, no setor 

de oncopediatria do Hospital de Base de Porto Velho, só foi criada em 1998. 

Segundo a professora, a iniciativa se deu por ver as crianças hospitalizadas 

deste hospital em longos períodos de internação, ficar muito tempo fora do contexto 

escolar, causando aos mesmos uma defasagem quanto ao processo de ensino-

aprendizagem.  

 De acordo com o site oficial da SEDUC1, o espaço físico da classe hospitalar 

é cedido pelo Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro de Porto Velho, mais precisamente, 

na ala oncopediátrica do hospital e a SEDUC, por sua vez, fornece os profissionais, 

os recursos pedagógicos e todo material de consumo através do apoio da Escola 21 

de Abril, que juntamente com a direção do hospital e visitas voluntárias de 

acadêmicas do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

oferece o suporte ao projeto de Classe Hospitalar.  

A sala atualmente é coordenada por duas professoras/psicólogas, cada uma 

em um turno, pela manhã das 07h às 12h e pela tarde das 14h às 17h, na qual, o 

atendimento tem como público alvo, crianças matriculadas no ensino regular e estão 

internadas na unidade, com as crianças que ainda não estão matriculadas é 

desenvolvido um trabalho de alfabetização, que por sua vez funciona com aulas 

individualizadas. Muitos pacientes, advindos do interior de Rondônia, são assistidos 

em um processo de reforço escolar, as professoras entram em contato com a escola 

do educando e oferecem uma continuidade do conteúdo didático que ela estava 

recebendo no ensino regular antes da internação.  

Na rotina da Classe Hospitalar das 7h às 9h da manhã o atendimento é 

designado às crianças que estão internadas na oncopediatria por tempo 

indeterminado. Das 10h às 12h da manhã, o atendimento é designado às que 

comparecem ao hospital semanalmente, para realizar consultas, exames e 

medicação e depois retornam para casa. A sala, na qual aguardam esse 

atendimento é denominada Hospital Dia. Devido os surtos de doenças causados 

pela integração desses dois grupos foi necessária esta divisão de tempo. 

A professora responsável tem controle de todas as crianças que fazem 

tratamento na oncopediatria e todas as manhãs visita os leitos e o Hospital Dia 

                                            
1
 Disponível em <http://www.seduc.ro.gov.br/portal/index.php/noticias-all/1037-criancas-com-

cancer-recebem-apoio-pedagogico-durante-internacao.html> 
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convidando todas as crianças e adolescentes para participar das aulas e atividades 

da classe, alguns comparecem voluntariamente e a partir de então é realizado um 

cadastro para acompanhamento escolar do educando. 

Nas práticas pedagógicas da professora responsável no turno matutino, o 

educando tem liberdade para realizar as atividades desejadas quando não são 

encaminhadas atividades pela escola de origem. Dependendo da necessidade e 

faixa etária do educando, a professora seleciona algum material que poderá auxiliar 

no trabalho de desenvolvimento do aspecto cognitivo ou físico do educando.  

Estudos indicam que a hospitalização pode afetar o desenvolvimento da 

criança, interferindo na qualidade de vida. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– Lei 9394/96 garante o atendimento educacional a crianças e adolescentes 

internados para tratamento de saúde, através da modalidade da Educação Especial 

denominada Classe Hospitalar.  

De acordo com a representante da escola e coordenadora da Classe 

Hospitalar, esse projeto auxilia não só no desenvolvimento educacional da criança, 

mas também melhora a autoestima do paciente, esta, há 20 anos acompanha esse 

processo e vê o quanto faz bem às crianças e adolescentes terem uma continuidade 

do ensino regular dentro do hospital, uma aproximação com a rotina desse paciente 

fora da unidade hospitalar. 

Uma das profissionais que atua na Classe Hospitalar a seis anos, é licenciada 

e bacharelada em Psicologia, pós-graduada em psicopedagogia e educação 

especial, diz que, depois que a responsabilidade da parte pedagógica da sala 

passou a ser da escola 21 de Abril, houve um grande avanço. Segundo ela, é muito 

gratificante ver o empenho e a evolução das crianças, pois muitos chegam ao 

hospital sem saber ler e quando têm alta, “além de levar mais saúde, também levam 

mais conhecimento para suas vidas”. A mesma é grata aos estagiários de 

Pedagogia da UNIR, que optam por ficarem na unidade auxiliando nessa tarefa em 

que, segundo ela, se aprende muito mais do que se ensina. 

As profissionais da Classe Hospitalar recebem apoio pedagógico e 

psicológico por parte da Secretaria de Educação, para trabalhar com crianças e 

adolescentes com câncer. 
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2.2 A Dança na História da Humanidade 

 

 A história da dança é difícil de juntar, devido não poder ser gravada na escrita 

(KERKHOVEN, apud GUALBERTO 2007) e é uma das artes mais antigas da 

humanidade da qual o homem se utilizou para expressar sentimentos e comunicar-

se com deuses, com a natureza com os outros. Como evidencia Gualberto (2007, p. 

44): 

 

No Egito, a dança tinha um caráter sagrado e estava presente em vários 
cerimoniais. Pelo cuidado na repetição dos movimentos, os egípcios foram 
levados à primeira notação gráfica de dança, por meio de hieróglifos. Já na 
Grécia, tendo grande importância, a dança aparecia em mitos e lendas, 
cerimônias e literatura, além de ser uma disciplina obrigatória na formação 
do cidadão. Na China e no Japão, era parte de rituais e tradições que 
permanecem até hoje.  

 
 Nos tempos antigos a dança possuía um papel muito mais sério para a 

sociedade, para além da diversão como esporte ou espetáculo de apreciação. A 

dança era tratada como forma de celebração e participação efetiva dos cidadãos.  

Era através dela, que entravam em contato com deuses em forma de ritos religiosos, 

característica muito presente no Egito, e participavam das festividades, tida como 

requisito obrigatório na formação de qualquer cidadão, tanto como ler e escrever.No 

renascimento, segundo Prina; Padovan (1995, p. 17): 

 

A par do estudo das artes liberais direcionadas para o conhecimento da 
palavra como meio de expressão de pensamento (gramática) e para o 
conhecimento das coisas (matemática, astronomia e música), a dança 
torna-se um meio para aperfeiçoar o corpo e a alma, requisito indispensável 
para a boa educação dos filhos. Em Reggimento e costumididonna de 
Francesco da Barberino (1264-1348), a dança, juntamente com o canto e a 
música, é de facto considerada um dos “costumes requintados” a ensinar às 
jovens donzelas, nutrição do espírito e meio de formação moral.  

 

No renascimento, a dança presente em momentos solenes e festividades, era 

naturalmente parte integrante da relação sociedade-ambiente. Época também de 

casamentos arranjados pelos pais, as jovens para serem desejadas para o 

casamento precisavam ter formação em estudos gramaticais, matemáticos e como 

requisito indispensável de uma boa educação, a dança, como modo de aperfeiçoar o 

corpo, a alma e formação da moral. Porém a dança não foi sempre tratada assim, na 

Idade Média conforme aponta Gualberto (2007, P. 45) a igreja considerou a dança 
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como um dos constituintes da “decadência humana” e acabou por condená-la e 

proibi-la. “Além disso, pela crença no dualismo humano, passou-se a desprezar o 

corpo pela santificação da alma, o que também resultou no desprezo da dança, 

totalmente relacionada com ele”. 

Logo, neste período, a dança foi tida como um pecado carnal, com a 

concepção errônea do que a dança provocava nos fieis, tornando-se proibida em 

todos os âmbitos da sociedade, causando no fechamento de teatros e 

transformando pantomimas em ambulantes, porém, a tradição e o desejo pela dança 

era mais forte, e de maneira clandestina, a sociedade desafiava a igreja, podendo 

ser encontrada em festas populares dos camponeses e bailes de máscaras da 

nobreza, portanto, segundo Verderi (2007, p. 17): 

 
Antes de ser utilizada para expressar a corporeidade de nossos alunos, ela 
existia para expressar a corporeidade dos homens deste mundo. E hoje, 
graças a evolução que ela sofreu ao longo dos tempos, podemos usufruir de 
seus movimentos, de sua magia, de sua expressão e plasticidade para 
aprimorarmos os movimentos, a magia, a expressão e a plasticidade de 
nossos alunos.  
 
 

 Apesar das contraposições que surgiram durante os tempos a respeito da 

dança, o fato é que, ela traz ao homem alegria, satisfação e prazer de viver através 

dos movimentos, utilizando dela como forma de expressão ou comunicação, a qual 

pode ser aplicada facilmente como maneira de ensino, de modo a dar mais cor e 

alegria aos conhecimentos escolares. 

  

2.3 A Influência da Dança para Expectativas de Vida e Saúde do Educando 
Hospitalizado 

 

Dançar é movimentar-se, e a origem do movimento está diretamente ligada à 

origem da vida, pois o ser humano possui uma necessidade biológica de 

movimentar-se, no sentido de agir e reagir com o meio, consigo e com os outros, e 

este movimento está intimamente ligado ao prazer. 

A origem do movimento, segundo Nanni (2008) é como a origem da vida 

filogenética, na qual, transpassa a origem de movimentos internos na construção da 

matéria viva, movimentos externos com a finalidade de nutrição e deslocamento, 

movimentos com a função vegetativa, e o movimento com a função de relação na 
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qual esta, é o que se relaciona com a dança, para isso, traz explicações detalhadas 

baseadas na teoria psicanalítica de Freud. Nanni (2008, p. 53) nos afirma que: 

 

Pulsão do movimento, primitiva é fundamental é a pulsão de vida desde o 
embrião desde as estruturas mais complexas. Para Freud, no ser humano, 
o psicológico nasce a partir do biológico, com a necessidade fisiológica que 
cria o desejo psíquico, a satisfação da necessidade, o prazer – Pulsão de 
vida. A pulsão de morte também poderia partir do princípio da necessidade 
fisiológica, por exemplo, da nutrição a partir da sucção reflexa, a libido oral e 
a partir daí ocorre os fantasmas que introjetam, devoram, matam. Segundo 
Freud citado por Lapierre, o princípio da necessidade biológica de 
movimento se cria a partir de uma organização psíquica de desejos, de 
satisfação e de prazer para uma Pulsão de Vida do movimento. Entretanto, 
enquanto geradora de fantasias, frustrações conflitos inconscientes 
degenerariam em Pulsão de morte. 

 

 Segundo a autora, o ser humano então é movido por duas Pulsões, a de Vida 

e a de Morte. Segundo esta teoria de Freud, tudo o que é prazer do corpo, todo 

gesto vivido não estereotipado ou intelectualizado tem um conteúdo sexual difuso, 

primitivo ao nível de prazer do ser - pulsão do movimento. Quando o ser humano é 

impedido em seu desenvolvimento ou decorrer da vida desses movimentos 

espontâneos juntamente com fatores externos, degenerariam em pulsão de morte.  

O movimento então dançado ou assistido torna-se um grande estimulante 

para o corpo, proporcionando prazer e alegria, através do agir, sentir, expressar e 

mover, ou seja, uma ferramenta de estímulo à vida, exercitando assim, uma melhor 

saúde emocional e corporal, portanto, indicado ao educando enfermo hospitalizado.  

A doença e o contato direto com a morte, a qual o educando é submetido, em 

especial aos que sofrem de câncer, causa consequências ao estado emocional do 

educando hospitalizado devido às dificuldades de vida, gerando então pulsões de 

morte neste educando. Assim, segundo Nanni (2008, p. 58): 

 

A pulsão de Morte também considerada por angustia de morte que se 
manifesta por repressão, noção de morte, ausência, etc., é considerado um 
obstáculo a afirmação de si mesmo pelo recalcamento do desejo de ação, 
de viver. A Pulsão de Morte, termo assim chamado por Freud é uma reação 
de abandono diante da dificuldade de viverque se caracteriza por estados 
de ausência (sono, estados parentais com a experiência pré-natal) geram 
estados de fusão e de indiferença perceptiva e a criança perde a 
consciência de sua existência e desta com relação ao resto do universo.Na 
pulsão de morte os estados de ausência são caracterizados no educando 
por diferenças de atitudes sintomáticas como a inibição, a preguiça, a 
distração que é a ausência da recepção, culpabilidade, e recusa provocada 
pela fuga do imaginário, afastando-se o nível do real; ela constrói então um 
personagem inconscientemente fabricado e procura desaparecer através 
dele.  
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As dificuldades de vida sofrida pelo educando hospitalizado, geram atitudes 

sintomáticas como o desanimo, distração, ausência de recepção e crises 

existenciais causando dificuldades da relação dela com o seu meio. Com isto, sente-

se desmotivada ao estudo, com perspectivas de morte, em período no qual a criança 

e o adolescente geralmente anseiam vida e energia na busca de seus sonhos, pelo 

“O que vou ser quando crescer?” ligado diretamente com o sonho de alguma 

profissão ou realização pessoal, que é interrompido pela incerteza de vida. A dança 

pode então, tornar-se uma grande aliada à Pedagogia Hospitalar, com vistas a 

estimular pulsões de vida nos educandos enfermos hospitalizados, criando neles 

expectativa de vida e perspectivas em sonho e realizações pessoais e profissionais, 

tomando a escolarização como um importante caminho a ser trilhado na busca desta 

realização tanto profissional quanto pessoal. 

 A dança é uma representação de grupo e, como tal, desenvolve neste 

um sentimento de união e solidariedade, redimensiona as manifestações 

egocêntricas e encoraja os alunos mais tímidos e introvertidos. (PRINA; PADOVAN, 

1995). Assim, a dança trabalhada em grupos, possui maiores benefícios, 

promovendo maior interação do sujeito com os outros e com o meio, favorecendo a 

manifestação de sentimentos de unidade, solidariedade, prazer, alegria, construção 

de valores e reafirmando assim a sua existência como sujeito. Segundo Laban apud 

Prina; Padovan (1995, p. 13): 

 

A dança, atividade psicomotora por excelência, desempenha um papel 
privilegiado, quer como meio de expressão artística quer como instrumento 
de educação, para um melhor conhecimento próprio corpo e das suas 
potencialidades; “A dança... é uma cooperação organizada das nossas 
faculdades mentais, emotivas e corporais, que se traduz em acções cuja 
experiência é da máxima importância para o desenvolvimento da 
personalidade” (R. Laban). 

 

A dança como atividade corporal pode ser usada como instrumento de 

educação para um melhor conhecimento do corpo no desenvolvimento das 

potencialidades corporais e emocionais, contudo, a dança também é uma forma de 

linguagem que pode ser usada como instrumento de comunicação. Através da 

dança, sendo ela expressão artística assistida ou dançada, podem-se trabalhar 

diversos conhecimentos escolares, valores sociais e vários outros benefícios pode-

se obter através dela. A dança pode, segundo Haaz (2006, p. 149): 
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Promover o desenvolvimento e a melhoria da natureza socioemocional e 
afetiva do ser humano no sentido de despertar potencialidades sociais 
positivas como cooperação, socialização, solidariedade, liderança, 
compreensão, laços de amizade/de apego; Promover o desenvolvimento e 
a melhoria da natureza cognitiva do ser humano no sentido de despertar 
potencialidades reflexivas como raciocínio, atenção, concentração, 
criatividade, senso estético; Promover a melhoria da qualidade de vida dos 
seres humanos em especial, no sentido da busca de energia, harmonia e 
estímulos positivos; Oportunizar a autoestima e a autonomia; Provocar 
criticidade; Provocar a contextualização diante dos fatos e situações 
universais; Conscientizar sobre a cultura e sua importância; Conscientizar 
sobre sentimentos bons; Conscientizar sobre concepção e prática da 
cidadania.  

 

 Além de a dança ser uma estimuladora à vida, também é uma 

estimuladora no desenvolvimento de diversas habilidades, capacidades, 

conhecimentos específicos e valores, os quais, a escola busca desenvolver em seus 

estudantes em todo o processo educativo de ensino e aprendizagem. A dança 

também pode proporcionar o ensino de conteúdos escolar (literatura, geografia, 

história, música, etc.) noções de higiene, valores sociais (respeito, compaixão, 

cuidado, honestidade, etc.).  

Os educandos das classes hospitalares, geralmente varia de idade e o ano 

escolar, com isto, os conhecimentos a serem trabalhados através da dança visa dar 

suporte ao seu processo de escolarização porque, segundo Prina; Padovan (1995, 

p. 15): 

 

[...] através da atividade coreográfica é possível percorrer um ou mais 
itinerários histórico-geográficos, recolhendo analogias e fazendo confrontos 
entre as diversas culturas e os diversos ambientes. Por estas razões, a 
dança, além de inspirar, também se torna um precioso instrumento para o 
estudo e o aprofundamento de várias disciplinas, facilitando a sua ligação e 
concorrendo para atingir uma visão global do saber.  

 

 A dinâmica da dança e o prazer que ela pode provocar ao educando, faz com 

que esta se torne um instrumento do ensino em potencial, promovendo suporte ao 

educando, tornando-se uma importante mediadora de conhecimentos entre o 

educando hospitalizado e o seu processo de escolarização. Existindo várias 

possibilidades de sua utilização que varia de acordo com os objetivos do educador. 
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2.4 A Dança como Mediadora entre o Educando Hospitalizado e o Seu Vínculo 
com a Escola 

 

Segundo a teoria de Levi Vygotsky, o homem se desenvolve em 

relacionamento com o meio, e nesta relação constitui-se elementos de mediação 

que são divididos em dois tipos, os instrumentos e os signos. Segundo MONROE 

(2011, p 84) em seu artigo na revista virtual Nova Escola: 

 

O primeiro são os instrumentos. Ao se interpor entre o homem e o mundo, 
eles ampliam as possibilidades de transformação da natureza: o machado 
permite um corte mais afiado e preciso, uma vasilha facilita o 
armazenamento de água etc. Alguns animais, sobretudo primatas, podem 
até utilizá-los eventualmente, mas é o homem que concebe um uso mais 
sofisticado: guarda instrumentos para o futuro, inventa novos e deixa 
instruções para que outros os fabriquem.  

  

Nesta direção, a dança como instrumento de mediação amplia as 

possibilidades de conhecimento do homem de si e do mundo, podendo ele tomar 

consciência corporal descobrindo possibilidades e limitações dos movimentos do 

corpo. Dependendo apenas de como quem manipula este instrumento, onde e como 

quer usá-lo. Segundo MONROE (2011, p.84): 

 

O segundo elemento mediador, o signo, é exclusivamente humano. Na 
definição do dicionário Houaiss, signo é "qualquer objeto, forma ou 
fenômeno que representa algo diferente de si mesmo". A linguagem, por 
exemplo, é toda composta de signos: a palavra cadeira remete ao objeto 
concreto cadeira. Perceba que você certamente pode imaginar uma agora 
mesmo sem a necessidade de vê-la. Para o homem, a capacidade de 
construir representações mentais que substituam os objetos do mundo real 
é um traço evolutivo importante: "Ela possibilita libertar-se do espaço e do 
tempo presentes, fazer relações mentais na ausência das próprias coisas, 
fazer planos e ter intenções", escreve Marta no livro Vygotsky: Aprendizado 
e Desenvolvimento, um Processo Sócio-Histórico.  

 

Nesta direção, a dança é considerada como forma de linguagem de 

comunicação, e através de alguma modalidade de dança, mesmo sem vê-la, mas, 

por exemplo, apenas em falar dança de Frevo, automaticamente a mente já recorre 

aos conhecimentos relacionados a ela, como a origem típica do nordeste, carnaval, 

roupas coloridas e nos mini guarda-chuvas, rebuscando todos os conceitos culturais 

e geográficos envolvidos em apenas nesta palavra sem precisar vê-la acontecendo 
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em sua frente, ou seja, podemos trabalhar conceitos em envolvem a dança apenas 

por associação. 

Pode-se utilizar do uso de danças tradicionais que são a expressão mais 

tangível e imediata das diferentes culturas: assim, é possível conhecer as 

manifestações musicais e coreográficas através das festas populares, das 

cerimônias nupciais, das festas de carnaval, etc. (PRINA;PADOVAN, 1995) O 

educador pode aproveitar ou não as datas nas quais ocorrem estas festas populares 

para utilizar juntamente com os educandos o forró, marchinhas de carnaval e frevo 

típicas de festas populares, por exemplo, para explicar mais sobre essas 

manifestações culturais em seu surgimento, contexto temporal, espacial e os 

sujeitos envolvidos. Assim, segundo Prina; Padovan (1995, p. 15): 

 

Além do elemento psicomotor que representa o aspecto mais aparente da 
actvidade coreográfica, a dança é uma clara expressão das diversas 
realidades culturais, diferenciadas e estratificadas, que evoluíram no 
decurso do tempo. Portanto, podemos considerar a dança como um produto 
de múltiplos fatores socioculturais, que identificam o lugar, o tempo e o 
ambiente no qual a dança se tem vindo a delinear.  

 

A experiência dançante permite ao educando conhecer e assimilar músicas 

de diversas épocas e de vários estilos, através do trabalho do educador, o educando 

poderá aprofundar-se mais nos conhecimentos que envolvem a área na qual se 

pretende trabalhar na história e literatura, por exemplo, o educador pode também 

utilizar-se além da música, de figurinos e cenários para retratar danças históricas, 

costumes e a vida cotidiana nas várias épocas. Segundo Prina; Padovan (1995, p. 

15): 

 

A execução de danças históricas permite reviver, com o próprio corpo, os 
usos e costumes de épocas passadas, contribuindo, em conjunto com a 
música, a literatura e a arte, para a formação de uma correcta consciência 
histórica. O confronto entre as várias experiências permite traçar, a nível 
elementar, uma espécie de evolução da linguagem coreográfica, desde as 
simples Carolas 

2
medievais às cerimoniais Pavanas

3
renascentistas, até às 

geométricas Country Dances do período barroco.  

 

                                            
2
 Dança em cadeira executada por grupo de raparigas, acompanhadas geralmente pelo canto 

de uma delas ou por instrumentos ocasionais.(PRINA; PADOVAN, 1995) 
3
 Dança europeia mais em voga durante todo o século XVI. Lenta e cerimoniosa, representa o 

momento ideal para exibir um porte elegante e uma ocasião mundana para a ostentação de riqueza 
de trajes e luxos. (PRINA; PADOVAN, 1995) 
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A experimentação vivenciada destas danças permite ao educando conhecer 

mais sobre os períodos históricos como o medieval, renascentista e barroco e o 

papel de influência que a dança desempenhava nestes períodos, podendo traçar 

uma espécie de evolução da dança até os dias atuais. Pode-se utilizar também 

figuras, envolvendo as artes visuais, com o confronto as experiências dançantes 

representadas em figuras permitem contextualizar, em conjunto com os testemunhos 

literários e históricos [..] o evento coreográfico das diversas ocasiões nos diversos 

ambientes e séculos. (PRINA; PADOVAN, 1995) 

Muitos valores sociais e de higiene também pode ser transmitido através da 

dança e da música como a utilização de mímicas no canto de músicas como “O 

sapo não lava o pé” articuladas com atividades de expressão corporal através de 

brincadeiras de mímicas e pantomímicas. Conforme Prina; Padovan (1995, p.12), 

com a proposta das danças pantomímicas do Renascimento francês, é possível uma 

primeira abordagem das formas de mímica mais simples: desde a imitação de 

atividades humanas à gestualidade criativa, até a improvisação.  

 Nesta proposta se trabalha os movimentos do cotidiano das atividades do ser 

humano, como o de escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar o rosto, entre outros, 

as quais podem ser utilizadas de maneira criativa transformando-se em movimentos 

de dança, na qual, mais uma vez pode-se trabalhar conhecimentos específicos 

desta técnica (mímica) para através de questionamento aos educandos sobre o 

quanto sabem ou conhecem sobre a modalidade e o seu surgimento. Assim, a 

dança, apresenta-se com uma ferramenta poderosa de mediação entre o educando 

hospitalizado e o seu processo de escolarização. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Sei que meu trabalho 
 é uma gota no oceano, 

 mas sem ele o oceano seria menor.  
(MADRE TEREZA DE CALCUTÁ) 

 

O objetivo desta seção é relatar os resultados das atividades realizadas conforme 

proposto no projeto de intervenção “A Dança na Pedagogia Hospitalar: mediadora 

entre o educando hospitalizado e a escola”, porém, algumas situações e vivências da 

rotina da Classe Hospitalar compareceram por necessidade de contextualização dos 

fatos e dos resultados da pesquisa, sendo eles esperados ou não.  

Os resultados serão relatados conforme o dia e a modalidade de dança 

executada, iniciando com fotos da realização das atividades, das que foram 

possíveis fazer o registro fotografico, em seguida a descrição do andamento da 

sequência das atividades realizadas e as ações dos sujeitos de pesquisa frente as 

mesmas, seguida de algumas reflexões pessoais á luz dos autores que deram base 

a fundamentação teórica deste trabalho.  

 
3.1 Primeiro Encontro – Dança De Quadrilha  
 

No primeiro horário das 08h às 10h da manhã participei das atividades de 

rotina do ambiente escolar/hospitalar, pois a professora responsável não concordou 

que desenvolvesse as atividades de intervenção concomitante com as de rotina. 

Reservando a segunda parte da manhã no horário das 10h às 12h, para realização 

das atividades do projeto intervenção. Como esse primeiro horario está reservado 

para uso da classe hospitalar pelas crianças internas, que por força preventiva, 

como já explicado na caracterização da classe hospitalar, não podem integrar-se 

com outras crianças como as do hospital dia, não pude aplicar as atividades do 

projeto com as duas crianças que estiveram presente, porque findo o primeiro 

horário retornaram aos seus leitos. 

 No horário designado à aplicação do projeto, a pedido do Médico, a Classe 

Hospitalar foi utilizada como isolamento para uma criança com suspeita de catapora 

do Hospital Dia, devido a isto, não foi possível atender outros educandos, nem na 

presença e nem na ausência desta criança na sala, por desconhecermos as formas 

de contrair a doença e os locais e materiais, com que a esta criança entrou em 
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contato teriam de ser esterilizados. Esse fato nos remete a Matos; Mugiatti (2014, 

p.153) que apontam: 

 
A questão da higiene com os brinquedos é imprescindível nestes ambientes 
de rotatividade que ocorre em determinadas alas de pediatria devem ser 
estudadas em cada realidade hospitalar. Como, por exemplo, em uma das 
realidades em que atuamos, para crianças de ala de queimados, exigem 
horários específicos da brinquedoteca programados somente para elas, pois 
estão em situação de risco e qualquer contaminação de outras enfermarias 
poderia trazer sérios prejuízos para a sua saúde, pois o cuidado com a 
infecção hospitalar, tipos de brinquedos e higienização após a utilização dos 
mesmos é importantíssimos destes casos. 

 

A necessidade de higiene e cuidado com os materiais pedagógicos da Classe 

Hospitalar também são imprescindíveis na ala oncopediátrica devido a baixa 

imunidade das crianças em tratamento com câncer que as tornam vulneráveis á 

diversas doenças. Apesar de ter impossibilitado a realização das atividades de 

intervenção neste dia, não considero improdutivo, pois me mostrou o quão é 

necessário que o pesquisador ao utilizar uma abordagem de pesquisa-ação tenha 

claro que não é o ambiente que se adequa ao pesquisador e sim, este é quem se 

adéqua a realidade.   

 

3.2 Segundo Encontro – Dança De Quadrilha  
 

FIGURA 1 
DANÇA DE QUADRILHA 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 
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Neste dia, no horário designado para rotina eu e a professora fomos visitar os 

leitos, convidando as crianças e adolescentes em idade escolar ou não, para 

participar das atividades, apresentando também aos pais que não conheciam a 

classe o trabalho desenvolvido.  

Nesta manhã havia quatro crianças de idades variadas internas na 

oncopediatria, porém, apenas uma criança, aqui identificada como Biel, cursando a 

pré-escola com quatro anos de idade, participou das atividades da Classe 

Hospitalar, as demais não puderam participar devido a indisposição física.    

Biel estava muito empolgado em participar da “escolinha do hospital” como 

ele denomina a Classe Hospitalar, apresentamos alguns jogos e atividades da 

classe, e dada liberdade a ele para escolher o que fazer, optou pelas atividades do 

projeto.  

A primeira atividade consistiu em preparar o cenário da Festa de Quadrilha 

primeiramente produzindo bandeirolas, utilizando revistas, cola e barbante. Biel por 

não possuir domínio motor fino teve muitas dificuldades em cortar as bandeirolas, 

porém quando conseguiu finalmente cortar alguns centímetros da revista, ficou 

bastante contente e surpreso com o próprio feito que não quis fazer outra coisa.  

Enquanto Biel cortava os papeis, eu e a professora decorávamos a sala com 

bandeirolas coloridas preparadas previamente, Biel ficou encantado com a 

decoração e alegre por se ver capaz de saber utilizar a tesoura, porém na etapa de 

colar os cortes no barbante interessou-se por outros brinquedos e não pude insistir 

na atividade por ser um horário designado ás atividades de rotina e por ser sua 

primeira vez na classe, tinha liberdade em escolher com o que brincar. 

Na tentativa de trazê-lo novamente para as atividades do projeto, coloquei a 

música de festa junina em volume ambiente e surpreendentemente ele demonstrou 

profunda irritação pela música e a ideia de dança, ao ponto de querer quebrar o 

som, começou a chorar e gritar mandando desligar a música. Nesta ocasião, 

lembrei-me de Matos; Mugiatti (2014, p.104) quando alertam que: 

 

A enfermidade acaba, quase sempre, por atingir os aspectos – cognitivo, 
psicológico e social – da criança (ou adolescente) hospitalizada, e isso se 
reporta a um momento de atendimento especial em sua vida. O aspecto 
psicológico, particularmente, contribui para aumentar a angústia dos 
enfermos, evidenciada pelos novos comportamentos que denunciam a 
insegurança, os temores e as fobias, comportamentos esses próprios da 
condição de doença ou hospitalização. 
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A reação do educando enfermo depende de tantas variáveis que seu 

comportamento é quase sempre impossível de se prever, cabe então nessas 

situações modificar o andamento das atividades com vistas a não perder o trabalho 

terapêutico em construção, em concordância com essa observação dos autores, 

mudamos o direcionamento das atividades e Biel passou a brincar com os jogos de 

sua escolha até o término do seu tempo na Classe.  

Biel foi dispensado para que as crianças do Hospital Dia pudessem participar 

da Classe e com sua saída, entrou a criança a quem identifiquei como Raul, dez 

anos de idade e, apesar de ter passado o ano ausente da escola hoje cursa o 5° 

ano. Está em tratamento de câncer no cérebro, foi submetido a uma cirurgia que 

comprometeu seriamente sua coordenação motora fina e fala. No primeiro momento 

de Raul na sala a professora deu sequência às atividades de rotina brincando de 

“pega-varetas” e “bingo das palavras”.  

Em seguida chegaram mais duas crianças, com três anos de idade cada, em 

período pré-escolar, as quais identifiquei como: a menina de Gio e o menino Leo, e 

logo propus que confeccionássemos os figurinos da festa de quadrilha, mas apenas 

Raul interessou-se em participar.  

Raul se empolgou bastante com o corte do TNT e apesar das dificuldades 

motoras não desistiu da atividade, pelo contrário, sentiu-se motivado a continuar o 

exercício e quando concluiu o corte demonstrou bastante contentamento. Esta 

atividade visou propiciar um exercício fisioterápico visando contribuir para 

recuperação do controle motor fino de Raul. Nessa direção Matos; Mugiatti (2014, 

p.116) indicam que: 

 

A estruturação de uma pedagogia hospitalar deve trazer uma ação docente 
que provoque o encontro entre a educação e a saúde. A sua respectiva 
atuação não pode visar, como ponto principal, o resgate da escolaridade, 
mas o atendimento da criança/adolescente que demanda atendimento 
pedagógico. 

  

As atividades desenvolvidas na Classe Hospitalar têm essa responsabilidade 

visibilizar não apenas o escolar, mas a saúde deste, ainda que algumas pareçam 

simples, como um corte de tecido, o importante é dar o suporte pedagógico às 

necessidades do educando. Após ajustes no tecido o vesti com a camisa produzida, 

e logo Gio e Leo também se interessaram na atividade e participaram do mesmo 

processo de corte. Vale salientar que a não insistência na participação dos 
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educandos na atividade proposta deve-se ao respeito ao livre arbítrio destes, 

orientação constantemente dada pela professora que me aponta para atividades 

com maior responsabilidade de motivar, atrair e cativar o educando visando manter 

seu interesse escolar para vida futura. 

Todos ficaram surpresos com a transformação do tecido de TNT em roupas e, 

ansiosos, logo as vestiram. Passamos então para a etapa de maquiagem, na qual, 

caracterizamos os meninos com bigodes e sobrancelhas grossas e Gio com 

bochechas rosadas e pintinhas pretas e, ao se visualizarem no espelho foram 

tomados por risos. 

Aproveitei a aceitação das crianças frente as caracterização para chamá-los 

para dançar ao som de música caipira, logo todos aceitaram e participaram das 

propostas de dança realizando movimentos típicos de dança de Quadrilha, fazendo 

rodas, batendo palmas e os pés no chão, fazendo pares, trios e formando figuras 

como o ziguezague e túnel.  

Leo se empolgou tanto com o túnel que pediu que o fizéssemos, novamente 

porque ele gostaria de explorá-lo, dizendo “faz o túnel que agora eu vou ser o 

explorador!” E, claro, seguimos conforme seu pedido. 

Repentinamente Gio saiu da sala correndo, e em busca de compreender o 

ocorrido a segui e perguntei preocupada sobre o que estava acontecendo, logo ela 

respondeu que iria buscar sua mãe para participar, a mãe, por sua vez, quando viu 

toda a caracterização da filha se surpreendeu e o rosto dela encheu-se de risos e 

alegria, nos seguiu até a sala e tirou fotos. 

No que tange a participação da família, Matos; Mugiatti (2014, p.125) nos 

afirmam: “a atitude estimulante dos pais ou responsável representa uma significativa 

contribuição, em termos psicológicos, para a estruturação da personalidade da 

criança (ou adolescente) hospitalizada”. 

Gil sentiu esta necessidade de afirmação, mediante o incentivo em fazer 

poses pra foto, a mãe estimulou Gil a participar ativamente das atividades de dança, 

pois enquanto retirava a pintura do rosto de Raul para poder se consultar com o 

médico, Gio estava elétrica dizendo: “eu quero é dançar, vamos dançar!!” e 

continuou dançando ao som da música. A estimulação contribui para a estruturação 

da personalidade da criança e a dança, por sua vez, segundo Garcia & Haaz (apud 

HAAZ, 2006, p. 141) é uma atividade social que contribui certamente, no 

desenvolvimento harmônico do ser humano.  
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Finalizamos as atividades, pois Raul e Gio estavam na sala apenas 

aguardando serem consultados pelo médico, então, logo saíram, e Léo permaneceu 

na sala brincando com outros jogos propostos pela professora. 

 

3.3 Terceiro Encontro – Dança De Boi-Bumbá   
  

FIGURA 2 
DANÇA DO BOI-BUMBÁ I 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal. 

 

Nesta manhã havia apenas duas crianças internas na oncopediatria. No 

Hospital Dia havia cinco crianças, porém todas aguardando atendimento médico, por 

este motivo, nenhuma criança compareceu a Classe Hospitalar. Inicialmente a 

situação de não haver educandos para aplicação das atividades do projeto deixou-

me desapontada, porém, refletindo sobre a situação de ausência dos sujeitos de 

pesquisa hospitalizados, me levou a inferir que esses apresentavam melhora no 

quadro hospitalar. 

Apesar dos esforços em tornar o ambiente hospitalar mais humano, mais 

lúdico através de diversos recursos como adesivos coloridos nas paredes, 

brinquedoteca, classe Hospitalar, televisão entre outros, este não é o local, no qual, 

os pais e profissionais, querem que estas crianças, pela situação de doença, 

estejam.  

 Gio compareceu á Classe Hospitalar, enquanto eu estava ausente, e 

segundo a Professora, Gio perguntava apenas por mim: “cadê a outra?”, e a 

Professora respondeu “Outra quem? Eu não sirvo?” e Gio replicou “não, eu quero 
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ela!”, e a Professora novamente, perguntou: “Você gosta mais de mim ou dela?” e 

Gio respondeu “dela!”, na sequência entrei na sala e logo a professora me relatou 

este acontecido. Gio ficou muito contente com a minha presença e logo me abraçou 

intensamente. Segundo Matos; Mugiatti (2014, p.102): 

 

O resgate da afetividade, do envolvimento e da necessidade evidenciada na 
atuação das equipes faz-se de extrema importância e relevância, porém 
exige a interação para estabelecer um vínculo entre os enfermos 
hospitalizados e os cuidados básicos essenciais do tratamento, as 
possibilidades de ação e participação na condução do trabalho no seu todo. 
Essas questões são fundamentais para a real efetivação de resultados 
positivos na proposição deste novo processo. 

 

 Etiquetas hospitalares nos orientam a evitar o contado físico intenso. Ainda 

que essa seja a orientação, na prática é quase impossível não devolver este gesto 

carinhoso, é necessário estabelecer entre os enfermos hospitalizados os cuidados 

básicos essenciais para uma real efetivação de resultados positivos no seu 

tratamento. Estes cuidados visam a prevenção de transmissão de doenças 

contagiosas, porém a afetividade presente na relação professor-aluno não pode ser 

perdida de vista. 

As atividades tiveram inicio com a montagem da cara do boi, com peças 

móveis dos olhos, chifres, cabeça, orelhas, boca de nariz, seguindo o modelo pronto 

exposto em sala, com o objetivo de montar chapéu com caixa de sapato para 

caracterização de Boi-Bumbá.  

Esta atividade, devido a necessidade de identificar a localização dos órgãos 

do rosto do boi, buscou exercitar em Gio uma análise de consciência corporal. Fiz 

perguntas e indagações quando errava a localização de algum órgão suscitou nela 

dúvidas e comparações na semelhança do seu próprio rosto com o do animal.  

 Para que eu e a professora estivéssemos caracterizadas como Gio também 

confeccionamos nosso chapéu. Depois, já caracterizadas, Gil vestida com outro 

figurino preparado previamente, dançamos, ao som da música típica, o de Boi-

Bumbá. 

 Realizamos movimentos de um boi dançante e elétrico, como diz a tradição e 

a lenda do boi e estes movimentos geravam em Gio alegria, empolgação e 

satisfação. Nanni (2002, p.53) aponta que “O movimento em si [...] traz por si 

mesmo, o prazer do movimento”, por isso a dança tem esse poder gerador de 

alegria e vida.  
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Saímos pelos corredores da oncopediatria dançando o boi-bumbá, ao som da 

música, chegando até a sala do Hospital Dia, na qual Gio fez questão de mostrar a 

sua mãe suas vestimentas e demonstrar como é a dança do Boi-Bumbá, a mãe 

novamente expressou muita alegria em ver a filha se divertindo e nos acompanhou 

na volta para a Classe Hospitalar tirando várias fotos. 

Neste retorno à Classe Hospitalar Gio seguia dançando de consultório em 

consultório mostrando seu figurino, dançando espontaneamente, esbanjando muita 

alegria e graça a todos os enfermeiros e médicos que encontrava. Nanni (2008, 

p.54) destaca que: 

 

As atividades físicas no caso específico da Dança/Educação, espontânea, 
criativa, expressa através de uma ação simbólica, trabalhada ao nível de 
movimento espontaneamente criado ao estabelecer relação com o objeto e 
com os outros ou consigo mesmo, encontra respaldo no desejo psíquico, na 
satisfação da necessidade e do prazer – e a Pulsão da Vida. Os 
movimentos da Dança, originários do mais do mais profundo do ser vão se 
propagar no espaço através do desejo de ação geradora, criada pela pulsão 
do movimento, inscritos em suas tensões tônicas, traduzem não só uma 
história pessoal, mas talvez a história da humanidade, a história da espécie 
humana desde a sua origem. Tal como na oralidade, analidade, sexualidade 
há também a motricidade o aspecto da libido – um prazer de movimento, 
um prazer de agir existe.  

 

Dançar é movimentar-se e a origem do movimento está diretamente ligada à 

origem da vida, pois o ser humano possui uma necessidade biológica de 

movimentar-se, no sentido de agir e reagir com o meio, consigo e com os outros. 

Assim como o prazer em comer, em suprir as necessidades fisiológicas e as 

sexuais, o movimentar-se está intimamente ligado ao prazer de agir, gerando alegria 

e satisfação, como ocorreu com Gil. 

Retornando a sala, logo a mãe de Gil precisou levá-la para consultar-se com 

o médico.  

Próximo do fim da manhã, Biel, passou pelo corredor da oncopediatria com 

sua mãe em direção a saída do Hospital, então lembrei que a Professora já havia 

dito que nos dias em que não compareço, sente minha falta e constantemente 

pergunta: “Cadê a doutora? Cadê a doutora?” Então o procurei para cumprimentá-lo, 

porém, ao ver-me não quis ir embora de maneira alguma com sua mãe, disse que 

queria ficar na escolinha do hospital comigo.  

Demorou uns minutos para acalmá-lo e convencê-lo a voltar pra casa, para 

isso, necessitou que eu o acompanhasse até a metade da saída, convencendo-o de 
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que teríamos bastante tempo para brincar depois, Biel foi embora, mas descontente 

com a situação. 

 

3.4 Quarto Encontro – Dança De Boi-Bumbá (repetição) 
 

FIGURA 3 
DANÇA DO BOI-BUMBÁ II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal 

 

Nesta manhã repeti a aplicação de atividades de dança do Boi-Bumbá, 

visando alcançar crianças que já haviam participado das atividades do projeto, mas 

que não estavam presentes no dia anterior.  

Havia três crianças internas na oncopediatria, dentre elas estava Raul que 

necessitou ser internado para receber quimioterapia, estava de repouso e por isso, 

não pode participar das atividades da classe, pela mesma razão nenhuma criança 

interna participou das atividades. Léo estava na brinquedoteca, mas não tinha 

interesse em participar da Classe de maneira alguma. Esse é um estado comum 

quando eles recebem a medicação. 

No Hospital Dia havia cinco crianças presentes, das quais três destas 

participaram das atividades do projeto, sendo o Biel, e mais duas meninas, que 

ainda não haviam participado das atividades, aqui identificadas como Isabel e Lia, 

com nove e dez anos de idade.  

Iniciamos as atividades montando o rosto do boi para produção do chapéu em 

caixa de sapato, como já explicado nos relatos do dia anterior. Mediante explicação, 
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espalhei as peças móveis sobre a mesa deixando-os livre para a execução da 

atividade.  

Biel ficou muito nervoso em não conseguir realizar a atividade sozinho, mas 

não aceitava minha ajuda, tão pouco a das colegas. Qualquer tentativa em ajudá-lo 

era seguida de gritos, dizendo que a ajuda estava errada, e quando não a recebia 

gritava por não se achar capaz em concluir a atividade. Diante disso, busquei 

conversar tranquilamente com ele solicitando sua confiança, e apesar de arredio, 

aceitou a ajuda. Matos; Mugiatti (2014, p.104) lembram que: 

 

É nessa nova circunstância que os mecanismos psicopedagógicos 
respondem de modo positivo e se adaptam aos estímulos ambientais em 
que se encontra naquele momento, pois o enfermo/hospitalizado antecipa, 
com muita facilidade, o teor negativo da sua futura conduta, gerando 
reações depressivas e neuróticas no decorrer da doença ou hospitalização. 

 

Compreender a situação em que se encontra o educando 

enfermo/hospitalizado e suas atitudes frente a elas é necessário para recorrer á 

mecanismos psicopedagógicos que surtam efeitos positivos. Ao término da 

montagem do boi e sua confecção na caixa de papel, Biel ficou extremamente 

satisfeito e logo criou um vínculo emocional, demonstrando cuidado e afeto, pela sua 

produção.  

Em seguida passamos para a etapa de confecção de figurino sem costura 

feita no tecido de TNT e barbante. O figurino foi inspirado nas dançarinas do Boi-

Bumbá de Parintins, para as meninas blusa estilo “Top” e saias, tanto para meninas 

como para meninos, parecida com tapa sexo indígena. Todos fizeram seus figurinos 

de acordo com o explicado.  

Após o término das produções de figurinos, nos caracterizamos com as 

produções e em sequência seguimos para a etapa das danças ao som de música 

típica.  

Quando liguei o som Biel irritou-se extremamente com a música e a ideia de 

dança, novamente gritando pedindo a interrupção da música enquanto tentava 

alcançar o som para quebrá-lo. Sem que eu percebesse, sua mãe estava no lado de 

fora observando secretamente o filho enquanto tirava fotos de sua participação, e 

vendo a atitude do filho logo o chamou para ir à sala do Hospital Dia. Explicou-nos 

que a reação do filho mediante a música é parte de sua personalidade, que até nas 

festas de família reage da mesma maneira ao som de alguma música ou de 
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movimentos de dança, com isto, Biel logo se despediu de maneira educada e 

carinhosa, como se nada tivesse ocorrido. 

Isabel e Lia permaneceram na sala por pouco tempo após a saída de Biel, 

contudo, foi possível colocar o figurino de Boi em uma de cada vez e explicar os 

movimentos conforme a lenda do boi. Lia estava sendo medicada com soro, por isso 

não pode movimentar-se de acordo com a lenda do Boi-Bumbá, logo devido o 

horário aproximado de almoço as mães foram busca-las na sala. 

 

3.5 Quinto Encontro – Samba  
 

Quando cheguei a Classe Hospitalar a Professora logo me informou que já 

havia crianças aguardando a minha presença, umas comentaram com as outras que 

havia na Classe uma professora que ensinava a fazer roupas. Após a minha 

chegada, em menos de cinco minutos as crianças retornaram à sala a minha 

procura. Duas meninas, sendo uma delas a Lia e outra, que ainda não havia 

participado das atividades, identifiquei-a como Natália, nove anos de idade. 

Devido a presença destas crianças na sala, apenas a professora fez as visitas 

nos leitos e no Hospital Dia por isso, não contabilizei a quantidade de crianças 

presentes na oncopediatria neste dia. 

Não foi necessário iniciar com as atividades de rotina, tendo em vista que as 

meninas já compareceram a sala em busca das atividades do projeto. Então 

iniciamos com a confecção do figurino inspirado nas sambistas de rua, 

confeccionando saia e blusa. Natália logo se empolgou e disse: “é bom que quando 

agente crescer pode ser costureira, se a gente quiser”.  

Segundo Matos; Mugiatti (2014) As dificuldades de vida sofrida pelo 

educando hospitalizado, geram atitudes sintomáticas como a preguiça, distração, 

ausência de recepção e crises existenciais causando dificuldades da relação dela 

com o seu meio. Com isto, sente-se desmotivada para o estudo, com perspectivas 

de morte, em período no qual a criança e o adolescente geralmente anseiam vida e 

energia na busca de seus sonhos. A pergunta: “O que serei quando crescer?” ligada 

diretamente com o sonho de alguma profissão ou realização pessoal futura, logo é 

interrompido pela incerteza de vida.  

Nesta direção, comprova-se que as atividades artísticas, ligadas também a 

dança é uma grande aliada à Pedagogia Hospitalar, com vistas a estimular pulsões 
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de vida nos educandos enfermos hospitalizados, criando neles expectativa de vida e 

perspectivas em sonho e realizações pessoais e profissionais, como o expresso por 

Natalia, tomando a escolarização como um importante caminho a ser trilhado na 

busca desta realização tanto profissional quanto pessoal. As inúmeras experiências 

com as artes abrem um caminho para diversas possibilidades, dependendo do seu 

uso.  

Após a confecção das roupas logo se vestiram. Era perceptível que estavam  

impressionadas com os resultados do seu trabalho. Em seguida, ao som de um 

samba começamos a dançar realizando passos típicos da modalidade, mas justo 

neste momento, a mãe de Natália veio buscá-la para ir embora, por morar no 

interior, não podia perder o horário do ônibus na rodoviária. 

Aproveitei para sentar à mesa com Lia e em forma de conversa, com o auxílio 

de um cartaz, explicar algumas curiosidades sobre o samba. Lia disse não “saber 

nada sobre isso”, então lhe expliquei que, o samba é um gênero musical e também 

uma modalidade de dança com raízes africanas, trazida pelos próprios ao Brasil. 

Prina;Padovan (1995, p.15) ressaltam:  

 

Por conseguinte, [...] através da atividade coreográfica é possível percorrer 
um ou mais itinerários histórico-geográficos, recolhendo analogias e 
fazendo confrontos entre as diversas culturas e os diversos ambientes. Por 
estas razões, a dança, além de inspirar, também se torna um precioso 
instrumento para o estudo e o aprofundamento de várias disciplinas, 
facilitando a sua ligação e concorrendo para atingir uma visão global do 
saber. 

 

A partir da experiência com a dança foi possível estabelecer um vínculo entre 

a educanda e os conceitos históricos e geográficos imbricados em sua ação. Com o 

auxílio do mapa mundial pedi para que ela indicasse a localização do Brasil e da 

África, por não saber ler fluentemente Lia sentiu muita dificuldade, mas com o meu 

auxílio conseguiu localizar o Brasil e sozinha localizou a África, após a localização 

pedi para colorir com cores diferentes estas duas localidades, pra oportunizar a ela 

conhecimento de conceitos culturais, históricos e geográfico da sociedade. 

 Durante o desenvolvimento da atividade a mãe de Lia veio buscá-la para 

comer algo, porque necessitaria rapidamente ser internada para receber 

quimioterapia por três dias seguidos, e nesta situação não consegue alimentar-se. 
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3.6 Sexto Encontro – Carimbó  
 

 

FIGURA 4 
DANÇA DO CARIMBÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo Pessoal 

 

Nesta manhã não necessitei visitar os leitos da oncopediatria, o Hospital Dia e 

nem realizar as atividades de rotina, por ser o último dia de aplicação das atividades 

do projeto, a Classe teve como prioridade a execução deste. Infiro que essa atitude 

da professora se deu por reconhecer a potencia da intervenção. 

Nesta manhã se fizeram presentes quatro crianças, das quais, três, 

nomeadas como: Aline, Ane e Adriana, participariam pela primeira vez. Apenas 

Raul, dentre os que já haviam participado das atividades estava presente. Das 

mães, só a de Aline não pode estar presente na Classe Hospitalar essa manhã. 

 As crianças que não haviam participado das atividades anteriormente, a 

principio, demonstraram desinteresse. Para conquistar a atenção e confiança delas 

deixei-as livres para escolher jogos de sua preferência. Porém, escolheram 

brinquedo de montagem com peças coloridas chamada “Lego”, que tem como 

objetivo exercitar a criatividade explorando possibilidades de criação de diversas 

formas e objetos. Apesar desta atividade não estar inclusa nas planejadas, 

considero relevante mencionar seus resultados, pois somente a partir dela, foi 

possível ganhar abertura e confiança das crianças para realizar as atividades do 

projeto. 
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 No decorrer deste jogo busquei aproximar-me das meninas através de 

conversas a atividades inspiradas no filme chamado Frozen, que presumi ser um 

assunto de alta possibilidade de aceitação entre elas. No primeiro momento, 

utilizamos as peças do jogo, para a montagem de um grande castelo inspirados no 

castelo de Elsa, personagem do filme. No segundo momento, por estar com os 

cabelos ruivos, aproveitei para “fazer de conta” que sou a Anna, também 

personagem do filme, para cantar as músicas de seu repertório, de forma 

descontraída, enquanto terminávamos de montar o castelo.  

Todas as meninas participaram empolgadamente na construção do castelo e 

principalmente na cantoria das músicas do filme, o que atraiu muitos funcionários á 

Classe Hospitalar para verificar o que estava acontecendo. Até as mães filmavam e 

tiravam fotos registrando esses momentos, e enquanto a atividade ocorria, 

conversavam umas com as outras sobre o quanto era bom para as crianças 

vivenciar esta alegria e descontração na Classe Hospitalar. Infelizmente, neste 

momento, Adriane precisou ir embora. 

Com o auxilio da Professora, oferecemos novamente as atividades do projeto 

para as crianças, e apenas Raul e Ane aceitaram participar da dança de Carimbó, 

Aline ainda estava desanimada com a atividade, por isso ficou apenas observando. 

As atividades de caracterização consistiram na produção de roupas em tecido 

de TNT sem costura e sem estampas, confecção de arranjos de flores para a 

cabeça e maquiagem. As flores que enfeitam as dançarinas de Carimbó são 

geralmente colocadas com grampo na lateral da cabeça, porém como, a maioria das 

meninas não possui cabelo, coloquei todas as flores em uma tiara improvisada com 

barbantes.  

No primeiro momento distribui os tecidos apenas para Raul e Ane, e os instrui 

sobre a forma de corte do TNT. Após o corte dos tecidos, que possuíam cores 

neutras, instrui-os a caracterizar os tecidos com muitas flores conforme a tradição do 

figurino dessa dança. 

Esta atividade despertou o interesse da mãe de Ane, que pediu para 

participar. Deixei o giz de cera e pinceis disponíveis para decorar os tecidos, ai, 

Aline também se interessou em participar, mas apenas ajudando a desenhar as 

flores da mesma saia que Ane e sua mãe estavam pintando.  

A mãe de Raul começou a ironizar as flores que teriam que ficar na camisa, 

falando em voz de ironia “humm, florzinha é?” para o próprio filho. Então Raul ficou 
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muito constrangido, até falava com sua mãe pedindo para que ela parasse, porém 

ela continuou ironizando.  

Aproveitei a oportunidade para relembrar que as flores estampadas nas 

roupas são características fortes dos figurinos da dança de Carimbó, e elas 

independem do sexo de quem a usa. Porém, Raul desenhou um carro na camisa, 

não querendo seguir o proposto. Quando sua mãe viu o carro desenhado na camisa, 

o elogiou e disse: “Assim, agora tá melhor... desenhou um carrão e não essas 

florzinhas estranhas... Agora sim ta bonito!”. 

A saia ficou tão linda, que Aline quis produzir a sua também. Quando ficaram 

prontas, coloquei barbante em torno da cintura e as vesti. Porém Raul estava muito 

acanhando e ficou envergonhado em colocar a sua camisa. 

Depois de vesti-las, passamos para a caracterização final. Com tinta própria 

para rosto, passamos a cor vermelha nas bochechas das meninas e a tiara de flores 

para o cabelo.  

Depois de caracterizadas, a mãe de Ane tirou muitas fotos, e todas gostaram 

bastante do resultado, nesse interim, coloquei a música típica de Carimbó para 

dançar com as crianças. Raul não quis participar, mas Aline e Ane seguiram todos 

os passos que as indicava.  

Segundo Haaz (2006, p. 149) a dança tem a capacidade de provocar a 

contextualização diante dos fatos e situações universais e conscientizar sobre a 

cultura e sua importância, então como Aline estava sendo medicada na veia e 

estava com os movimentos limitados, tive a ideia de mostrar através de vídeos na 

internet características da dança de Carimbó e aspectos culturais/regionais 

envolvidos nela, como roupas típicas, as coreografias e a localização do estado do 

Pará onde essa manifestação cultural é forte. Prina;Padovan (1995, p.16) apontam, 

que: 

 

O confronto da experiência dançante com o que é representado na 
iconografia permite contextualizar, em conjunto com os testemunhos 
literários e históricos [...] o evento coreográfico das diversas ocasiões 
(festas nupciais, carnavais, passatempos, etc.), nos diversos ambientes e 
séculos. 

 

A experiência dançante abriu caminhos para várias áreas do conhecimento, 

através do auxílio dos vídeos foi possível aos educandos entrar em contato com 

diversos conceitos históricos, culturais e geográficos. Aline, Ane e Raul 
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acompanharam os vídeos com bastante interesse e atenção, e finalizada a atividade 

devido o horário de almoço as crianças foram liberadas, levando satisfeitas para 

casa suas produções.   

  As atividades e ações desenvolvidas e descritas no decorrer deste projeto 

possibilitaram avaliar como a dança pode manter o interesse do educando 

hospitalizado pelos estudos visando ainda, o fortalecimento da esperança pela vida 

ao despertar sentimentos bons aos dançantes e aqueles a quem os assiste, ao 

despertar prazer através dos movimentos de dança e ao percorrer conceitos 

históricos, geográficos e culturais, isto, também nos indica a necessidade de ações 

diferenciadas que despertem a atenção dos educandos, com vistas a fortalecer seu 

vínculo com a escola e a esperança pela vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No inicio de minhas visitas voluntárias apenas de cunho religioso, não 

imaginaria que resultaria nesta pesquisa de monografia, a qual possibilitou a união 

de minha paixão pela dança e educação assim como, unir esta arte dançante aos 

conhecimentos escolares visando não o condicionamento físico, mas o psicológico-

emocional foi um desafio diante das poucas, quase raras, bibliografias tanto na área 

da Pedagogia Hospitalar quanto no uso da dança na educação. 

O presente trabalho teve como objetivo manter o interesse do educando 

hospitalizado pelos estudos visando ainda, o fortalecimento da esperança pela vida, 

utilizando como ferramenta, a dança. 

Apesar de não ter sido possível aplicar as atividades no primeiro encontro, no 

segundo, com as Danças de Quadrilha já foi possível observar o poder da dança, 

segundo Haaz (2006, p.149) em conscientizar sentimentos bons aos dançantes e 

aqueles a quem os assistem como os pais e a Professora responsável pela Classe. 

Na terceira e na quarta aplicação, com as atividades em Dança de Boi-

Bumbá, foi possível visualizar, através da menina Gil, a Pulsão da vida manifesta no 

prazer dos seus movimentos enquanto dançava expressando vida e alegria pelos 

corredores do hospital. 

Na quinta e sexta aplicação, nas atividades em Danças com Samba e 

Carimbó, foi possível percorrer conceitos históricos, geográficos e culturais. Por 

estas razões, é possível confirmar que a dança, além de inspirar, também se torna 

um precioso instrumento para o estudo e o aprofundamento de várias disciplinas, 

facilitando a sua ligação e concorrendo para atingir uma visão global do saber 

conforme defendem Prina;Padovan (1995). 

Apesar da dificuldade em encontrar aparato teórico para fundamentar esta 

pesquisa e da burocracia em realizar um trabalho neste espaço, o maior dos 

desafios encontrados foi dividir o tempo da realização das atividades do projeto 

intervenção com a rotina hospitalar de consultas, exames, medicações e 

indisposição física dos educandos que tornou o tempo para realização das 

atividades curto, não sendo possível realizar todas as etapas conforme projetadas a 

priori. Estes desafios inicialmente me desmotivaram, mas “Seja o que for que você 

conseguir fazer aqui, já será muito, pois a situação que rodeia estas crianças é muito 

mais difícil se comparada às que estão nas escolas. O que conseguir fizer aqui já 
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fará muita diferença na vida delas!”. Essas são palavras de extrema importância dita 

pela Professora responsável pela Classe Hospitalar que me motivou a perseverar na 

pesquisa. 

Este território de ações pedagógicas, a qual é a Pedagogia Hospitalar 

demanda observações contínuas e exercício de sensibilidade para recorrer a 

possíveis adaptações frente aos imprevistos, devido isto, foi necessário repetir 

algumas modalidades de dança, para atender as condições reais do ambiente, 

inviabilizando a realização de todas as modalidades previstas, o que nos favorece a 

compreensão de que essa modalidade de pesquisa necessita também de um tempo 

mais variavel, em especia,l se tratando de um objeto sobre o qual não se tem 

comando, pois depende muito das condições dos sujeitos participantes. 

 Esta pesquisa não visa esgotar os assuntos na área, muito pelo contrário, 

entendemos ter sido um “aperitivo” para estudos relacionados às possibilidades 

pedagógicas que a dança pode proporcionar em contexto educativo e também, fora 

dos muros escolares, na qual pretendo aprofundar-me através de um possível 

ingresso no mestrado. 

Por fim, lembrando Matos;Mugiatti (2014, p. 23): 

 

Inovar, abrir novos caminhos nunca foi tarefa das mais fáceis. A grande 
dificuldade daquele que ousa buscar o novo não está nos percalços do 
devir, mas no forte enraizamento das resistências do vigente que, de 
repente, vê seus valores se esvaecerem diante de outros mais abrangentes.  

 

Essa citação reporta-nos a atitude da mãe de Raul quando ironizou o figurino 

por ter como motivos as flores, insinuando que essas não seriam de uso masculino, 

constrangendo o próprio filho e assim criando empecilho para a sua participação.  

Mais uma vez configura-se a necessidade de discussão/conhecimentos sobre as 

pesquisas que tratam de gênero, preconceito, como homofobia e organização da 

identidade social.  

O entrecruzamento da Dança com a Pedagogia Hospitalar é novidade no 

meio acadêmico, no qual o novo traz conceito de mudança e estas “requerem ações 

e comprometimentos que configurem novas responsabilidades, que imponham novo 

fazer e agir que se evidenciam as resistências, o que significa sair da permanência, 

local de conforto em que descansa a visão obtusa” (MATOS;MUGIATTI, 2014, p. 

23). Por isso, enveredar numa empreitada pouco desbravada, não foi fácil, porém 
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necessária no sentido de descortinar novos horizontes dessa caminhada nobre 

chamada educação. Enfim, citando Madre Tereza de Calcutá, “Sei que meu trabalho 

é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor”.  
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APÊNDICE A 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 
Titulo: A DANÇA NA PEDAGOGIA HOSPITALAR: MEDIADORA ENTRE O EDUCANDO 

HOSPITALIZADO E A ESCOLA 

 

Objetivo Geral 

Manter o interesse do educando hospitalizado pelos estudos visando ainda, o 

fortalecimento da esperança pela vida, utilizando como ferramenta, a dança. 

 

Objetivos Específicos 

         - Oportunizar aos internos conhecimento de conceitos culturais, históricos e 

geográfico da sociedade através de danças e encenações de algumas festas 

tradicionais e do figurino da época. 

         - Conhecer conceitos históricos culturais e geográficos das danças populares 

tipicamente brasileiras;  

         - Produzir com os hospitalizados os figurinos utilizados nas encenações. 

         - Ensinar músicas típicas para as encenações.  

 

Resultados Desejados 

Que as danças e todo o ambiente envolto de ludicidade com figurinos e 

músicas típicas das danças a serem trabalhadas, desperte no educando 

hospitalizado prazer e alegria, despertando também o interesse pelos 

conhecimentos científicos/saberes escolares envolvidos em cada dança. 

 

Público Alvo 

Em média cinco educandos, em fase de escolarização, em tratamento 

quimioterápico hospitalizados, na oncopediatria do Hospital de Base de Porto Velho, 

por tempo indeterminado ou não, presentes no dia de realização da atividade.  

 

Planejamento – Cronograma De Execução 

As atividades ocorrerão no período de seis encontros; a cada encontro 

corresponderá uma modalidade de dança conforme abaixo descrito. Os encontros 

serão semanais com duração de duas horas, cada. As datas das atividades terão 
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seu inicio a partir da data de aprovação do projeto pelo Nucleo de Estudos e 

Pesquisa as do Hospital de Base-NEPHB. 

  

*TEMA SEMANA MODALIDADE DATA HORÁRIO 

 
Danças de 

Festas 
Tradicionais 

 

1° Encontro - Dança de quadrilha 
 

*09/11 
*10/11 

08 ás 12h 

2° Encontro - Dança boi bumbá 
 

*17/11 
*18/11 

08 ás 12h 

 
 

Danças 
Históricas 

 

3° Encontro - Dança de corte 
 

Não 
realizado 

 

4° Encontro -Pantomímicas do 
renascimento 
 

 
Não 
realizado 

 

5° Encontro - Dança Hebraica 
 

Não 
realizado 

 

 
Danças 

Populares e 
Rítmicas 

6° Encontro - Samba 
 

*25/11 08 ás 12h 

7° Encontro - Carimbó *01/12 08 ás 12h 

Observação: As danças históricas não foram realizadas, devido a necessidade de 

repetir as Danças de Festas Tradicionais. 

 

Materiais 

 Aparelho de Som; 

 Diversas cores e estampas de tecidos e tiras de tecido em TNT; 

 Bandeirolas confeccionadas previamente em folha de jornal ou papel de seda; 

 Diversas maquiagens para caracterização; 

 Diversos acessórios em bijuterias; 

 Tesoura sem ponta, caixa de sapato, cartolinas de diversas cores, cola e fitas 

para confecção do boi; 

 Flores artificiais; 

 Cartazes com imagens ilustrativas e explicações de cada modalidade; 

  Músicas: - Garota do Tacacá – Pinduca (CARIMBÓ); Tictictic TAC – 

Carrapicho (BOI-BUMBÁ); - Quadrilha – Xote santo (QUADRILHA); - Sei é 

bem assim – Waguinho (SAMBA); Medieval – Celta (CORTE); - Coração 

Valente – Trilha Sonora Senhor do Anéis (HEBRAICA);  
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Desenvolvimento Das Atividades 

Para todos os encontros serão previamente organizadas as músicas e os 

materiais a serem utilizados.  

Em cartaz, estará exposta na parede da classe, de maneira clara e resumida, 

aspectos da história dessas danças e festas tradicionais situando-os no contexto 

histórico e geográfico– ano, época, e manifestações musicais, que serão explicadas 

na roda de conversa. 

O primeiro momento será de montagem do cenário juntamente com os 

educandos hospitalizados para que se familiarizem com os elementos cênicos. 

Trataremos tudo como uma brincadeira de encenação. 

Segundo, confecção do figurino e caracterização dos participantes com as 

vestimentas típicas das danças a serem trabalhadas na encenação e músicas, de 

modo que expressem o que já sabem ou imaginam das danças e festas tradicionais 

trabalhadas. 

Terceiro, ouvir as músicas típicas e dançar conforme podem e sabem, de 

modo a esgotarem o que sabem a respeito do assunto; neste momento, a 

pesquisadora irá explicar de forma oral com o auxilio dos cartazes os movimentos 

típicos de cada modalidade, para que na medida do possível, os educandos possam 

acompanhar os movimentos proposto pela pesquisadora. 

Quarto, em roda de conversa, discutir com os educandos a respeito da 

atividade realizada, destacando o que gostaram ou não, o que acharam diferente. 

Todas as ações, reações e comentários dos educandos serão registrados pela 

pesquisadora para fins de análise. 

 

Avaliação 

A avaliação ocorrerá durante a aplicação de todas as atividades, 

principalmente, observando a empolgação, o interesse dos educandos nas 

atividades propostas, bem como os sentimentos expressados no desenvolver 

dessas. Para tanto, farei os registros no quadro que denominamos “Quadro de 

Acompanhamento”, conforme Apêndice B. 

Outro instrumental de avaliação serão os comentarios dos educandos, país e 

responsável pela sala pedagógica, colhidos no decorrer das atividades.  
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APÊNDICE B 

INSTRUMENTAL II - QUADRO DE ACOMPANHAMENTO 

Participante - Descrição dos 
Comportamentos apresentados 
 

Mês/ 
data 

Tema 

 
 

BIEL 
 

Participação nas atividades motor fina, 
porém profunda irritação nas atividades 

com danças. 

     
*10/11 
 
 *18/11 

Dança de 
quadrilha 
 
Dança do 
Boi bumbá 
 

 
 

GIO 
 

Participação contínua, alegria, 
empolgação, descontração. 

Participação contínua, alegria, 
empolgação, descontração. Danças 

espontâneas, liberdade. 

     
*10/11 
 
 
*17/11  
 
 
 

 
Dança de 
quadrilha 
 
Dança do 
Boi bumbá 

 
  

RAUL 
 

Participação efetiva nas atividades 
motores, porém nas atividades com 

danças apresentou timidez. 

     
*10/11 
 
*01/12 

Dança de 
quadrilha 
 
Carimbó 
 

 
 

LEO 
 

Participação efetiva nas  atividades 
motoras. Visão lúdica da dança, 

imaginação aflorada, participação intensa 
com a dança. 

     
*10/11 
 
 

 
Dança de 
quadrilha 
 
 

 
ISABEL 

 

 
Curiosidade e interesse nas atividades de 

produção de figurino. 

 
*18/11 
 

 
Dança do 
Boi-Bumbá 
 

 
 

LIA 
 

Participação nas atividades manuais. 
Interesse nos conhecimentos escolares. 
Participação na danças. Interesse em 

trazer colegas para participar das 
atividades de produção do figurino. 

*18/11 
 
 
*25/11 
 

Dança do 
Boi-Bumbá 
 
Samba 
 
 

 
 

NATÁLIA 
 

Curiosidade e interesse nas atividades de 
produção de figurino. Visionando 

possibilidade de vida profissional futura. 

 
*25/11 
 

 
Samba 
 

 
 

ALINE 
 

Desinteresse inicial pelas atividades de 
dança. Estranhamento das propostas de 
atividades. Mudança de atitude frente a 

produção e estilização com flores do 
figurino. Interesse nos vídeos e nas 

informações sobre o Carimbó. 

 
*01/12 

 
Carimbó 
 

 
ANE 

 Desinteresse inicial pelas atividades de 
dança. Interesse imediato nas propostas 
de produção e estilização do figurino. 
Participação interessa na danças  
informações em vídeos sobre o Carimbó. 

 
*01/12 

 
Carimbó 
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ANEXO A 

Carta de Anuência Hospital de Base 
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ANEXO B 

Termo de Compromisso Hospital de Base 
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ANEXO C 

Normas de visitas voluntárias 
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ANEXO D 

Protocolo para Realização de Pesquisa - Hospital de Base I 
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