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• Intervenções do lúdico-musical frente ao stress de crianças
abrigadas, vítimas de violência doméstica

Ludic-musical interventions for the stress of foster children, victims of
domestic violence

Christianne Kamimura Polo1

Vera Barros de Oliveira2 (Cad. 35)
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)

Resumo: Este estudo tem por objetivo investigar possível alteração no nível de estresse
de crianças acolhidas, vítimas de violência doméstica após participação em intervenções
lúdico-musicais grupais. Desenvolve-se através de pesquisa exploratória, descritiva de
caráter quali-quantitativo. Inicialmente levanta o perfil sócio-demográfico de 100 crianças
acolhidas, verificando também o tipo de violência sofrido e o motivo do acolhimento. Aplica
a seguir, a Escala de Stress Infantil, ESI em 20 crianças, selecionadas por conveniência
e realiza intervenção junto a oito crianças com estresse, também selecionados por
conveniência, em oito sessões semanais, baseadas em técnicas de musicoterapia e
relaxamento, associadas a atividades lúdicas, com abordagem winnicottiana. Ao final,
reaplica a ESI nos 20 participantes. Os dados iniciais revelam 65% das crianças acolhidas
são do sexo feminino e 35% masculino, com faixa etária média de 6,66; violências sofridas
registradas são: negligência (52%); violência física (19%); dificuldade financeira (15%);
abandono (12%); abuso sexual (2%). A ESI constata estresse em 80% dos casos, com
predomínio das meninas, e a aplicação da escala após a intervenção não demonstra
diferença significativa (p=0,944). A análise qualitativa da intervenção revela contudo aspectos
positivos, com boa aceitação das crianças, que expressam seus sentimentos e opiniões
nos jogos sonoros, com abertura para novas experiências, melhorando sua comunicação,
sociabilização, criatividade e espontaneidade,  indicadores estes de diminuição de estresse.

Palavras chave:  Violência  familiar; Musicoterapia; Brincar; Estresse infantil; Criança
acolhida

Abstract: This study investigates a possible alteration on the stress level of foster children
victims of domestic violence, before and after ludic-musical interventions in group, through
an exploratory descriptive research of quali-quantitative character. Initially, the institution
population of 100 foster children is characterized by: their socio-demographic profile, type
of violence and the reason for being fostered. After that, the Child Stress Scale, is applied
with 20 individuals, conveniently selected. An intervention is then performed with eight of
those 20 participants, also conveniently selected, in eight weekly sessions, based on
techniques of music therapy, including relaxation and recreational activities, with Winnicottian
approach. Finally, the CSS post-test is performed with the 20 participants. Data from the
socio-demographic profile of the 100 children presented 65% percent female and 35%
male; average age of 6,66; violence was suffered by: negligence (52%), physical
violence (19%), financial difficulty (15%), abandonment (12%); sexual abuse (2%). In the
CSS pre-test, stress was found in 80% of cases, predominantly in girls, and the post-test
showed no significant difference (p = 0.944). The analysis of the intervention proved to be
positive, however, showing good acceptance by participants, who expressed their feelings
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and emotions in a cozy setting which promoted creativity and spontaneity through sonorous
games, open to new experiences and socialization, characterized as a measure to promote
health of the foster children, and reducing their stress. 

Keywords: Family violence; Musictherapy; Playing; Stress; Foster children

Introdução
 A violência doméstica ultrapassa o âmbito social e jurídico e revela-se

como um problema de saúde pública, uma vez que afeta negativamente o
desenvolvimento biopsicossocial das crianças, refletindo-se em danos físicos
e/ou psicológicos (Minayo, 1994).  O estresse pode surgir na infância, a partir de
situações que exigem maior adaptação da criança, negativas ou positivas, como
eventos excitantes, irritantes, amedrontadores. Experiências de estresse severo
na infância podem, por sua vez, produzir resultados psicofisiológicos duradouros,
o que aponta a necessidade de sua avaliação na infância, possibilitando
intervenções em níveis clínico, institucional, escolar e familiar (Lipp, 2006).

 Este estudo, de caráter exploratório e descritivo, parte da hipótese
winnicottiana de que o brincar, por ser terapêutico, previne e combate sintomas
de estresse infantil. Desenvolve-se junto à população de instituição de acolhimento
de crianças vítimas de violência doméstica. Inicia-se por levantar o perfil sócio-
demográfico-histórico dos acolhidos, em número de cem, e a seguir, avalia o
nível de estresse de um grupo de crianças selecionado por conveniência, antes
e após realizar intervenções lúdico-musicais junto às crianças.

1. Violência doméstica contra crianças
O fenômeno da violência doméstica pode ser praticado por ato ou omissão,

por familiares ou responsáveis, contra crianças e adolescentes:

(...) (é) capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima, e
implica, de um lado, uma transgressão do poder/dever de proteção do
adulto e, de outro, uma coisificação da infância, isto é, uma negação do
direito que crianças e adolescentes têm de ser tratadas como sujeitos e
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento (Azevedo &
Guerra,1996, p.36)

Pode assumir formas ativas ou passivas, por omissão.  Na família, um
genitor pode praticar violência contra a criança, enquanto o outro a presencia e,
por omissão, permite que ocorra. Pode ser praticada por pais, parentes ou
responsáveis, o que inclui pais biológicos, tutores, irmãos, avós, tios, primos.
As vítimas são frequentemente menores de 18 anos.

A possibilidade de imposição de dano físico e/ou mental, efetivo ou potencial,
configura um processo de vitimização, com risco de desenvolvimento de
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sequelas físicas e emocionais. A violência doméstica implica numa transgressão
do poder/dever de proteção do adulto, numa relação hierárquica, com um pólo
de dominação do adulto. Denota, portanto, uma injusta assimetria na relação,
sendo que os pais detêm o poder familiar, usurpando-o e considerando as
crianças como objetos/coisas de seus desejos ilimitados, ou seja, a ‘coisificação’
da infância (Azevedo & Guerra, 1989).

O fato de muitos pais negarem aos filhos o direito de serem tratados como
sujeitos em desenvolvimento, propicia graves consequências negativas na
formação de sua personalidade, uma vez que, ao vitimá-los, projetam nas crianças
suas neuroses e agressividade. Ainda conforme Guerra (1998), o agressor é, na
sua maioria, alguém que convive com a criança, sendo por ela considerado de
confiança, o que evidencia a urgência em se acabar com a crença em que a
família representa um lugar ideal, protegido e adequado ao desenvolvimento da
criança, com o mito do amor incondicional dos pais.

Acrescenta-se a essa problemática, o fato de que o fenômeno da violência
contra crianças/adolescentes ser de natureza interpessoal, transgeracional,
conforme modelo multicausal da teoria sistêmica. Prática corrente em famílias
brasileiras, gera muitas vezes, vítimas fatais. O dinamismo entre agressores e
vítimas, revela a dinâmica interativa de aspectos psicológicos, sócio-econômicos
e culturais, e levanta a hipótese da reprodução do fenômeno, quando os pais
repetem o modelo de educação aprendido, muitas vezes violento de interação e
comunicação (Azevedo & Guerra, 1989), o que é confirmado por Straus e Smith
(2009), em pesquisa junto a 8.145 famílias, na qual pais vítimas de violência
doméstica quando crianças apresentaram um índice de violência contra os seus
filhos duas vezes maior do que aqueles que não haviam sofrido violência.

A abordagem deste fenômeno em um modelo multicausal permite a
constatação da implicação de suas interfaces com a violência macrossocial,
estrutural, a qual produz a vitimação por meio da violência praticada pelo Estado,
quando este falta com sua responsabilidade em propiciar condições dignas de
vida aos cidadãos, como o acesso à educação, saúde, habitação, lazer,
alimentação e trabalho. Esta situação denota uma relação com a violência
microssocial, na medida em que, abandonada pelo Estado, uma família pode
sofrer o impacto desta negligência por parte dos governantes, o que, por sua
vez, pode gerar estresse intrapessoal e interpessoal e afetar as relações que
ocorrem na família (Azevedo & Guerra, 1998).

Milani e Loureiro (2008), em levantamento de estudos referentes à violência
doméstica contra crianças em idade escolar e seu impacto comportamental,
verificaram sua influência direta na saúde mental das crianças e ressaltaram a
importância de se considerar a violência interparental presenciada pela criança,
chamando a atenção para o fato que crianças de lares violentos estão sob risco
elevado de sofrerem violência de ambos os pais, principalmente de natureza
física.
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Nos casos de abuso sexual, a dinâmica é complexa e denota a existência
de um pacto que envolve toda a família, levando ao complô do silêncio, no qual
as vítimas se calam devido a ameaças físicas e verbais por parte dos agressores.
É prática comum na dinâmica abusiva contra crianças elas serem ameaçadas
pela pessoa que abusa, caso revelem o abuso. Diante da situação violenta,
aparecem sintomas que:

(...) atingem todas as esferas da atividade e os abusos sexuais que
acontecem durante a adolescência, em geral provocam sintomas de início
mais ativos e intensos, que se originam de tentativas de suicídio e fuga.
São possíveis causas de anorexia grave e de dores abdominais agudas
(Gabel, 1997, p. 68).

Toda esta situação pode gerar bloqueios na capacidade das crianças de
interagir, pois passam a sentir medo de se expressar, falta de confiança nos
contatos sociais, dificuldades na comunicação, prejuízo na capacidade de brincar
e de se relacionar. Deste modo: “(...) o fenômeno da violência doméstica pode
levar ao processo de estresse, o qual, por sua vez, se reflete em bloqueio
emocional, medo, culpa isolamento, regressão, com conseqüências negativas
ao seu desenvolvimento emocional” (Caminha, 2000, p. 51).

2. O processo de estresse e seus sintomas
Seguindo Lipp (2006), o estresse se caracteriza como uma resposta do

organismo, no sentido de suportar uma pressão que ameaça seu equilíbrio. A
percepção de algo ameaçador gera mudanças biológicas e psicológicas fazendo
com que o indivíduo fique alerta e se prepare para a ação, a qual pode ser de
fuga ou luta. Para lidar com a situação desencadeadora de estresse, a pessoa
precisa utilizar-se de sua energia adaptativa para resgatar seu equilíbrio interno.
Quando esta energia é utilizada em demasia, o organismo pode entrar em
colapso.

 Nas palavras de Caminha (2000, p. 51): “(...) o ambiente tem um papel
significativo no surgimento do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).
Os abusos familiares desencadeiam o TEPT e propiciam o aparecimento das
mais prejudiciais de formas de estresse”.

Ainda conforme Lipp (2000), o estresse, em si mesmo, não é uma doença,
mas é como se fosse uma síndrome, composta de sintomas físicos e/ou
psicológicos, os quais, inicialmente, são diagnosticados mais facilmente devido
a alterações físicas comuns ao início do processo, como respiração acelerada,
mãos frias e suadas, batimento cardíaco acelerado, dores de cabeça, de
estômago, entre outros.

No que tange ao estresse infantil, foco deste estudo, Lipp (2000) destaca
que há poucas pesquisas na área. A criança no seu desenvolvimento
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biopsicossocial vai se deparar com várias situações estressantes como doenças,
acidentes, mudanças referentes à escolarização, nascimento de irmãos, e outras
mais. Os pais, principais modelos para as crianças, quando estressados,
transmitem a elas formas inadequadas de lidar com as tensões do dia a dia. Daí
ser fundamental que aprendam a manejar seu estresse e o dos filhos, o que
significa também não protegê-los totalmente de estímulos estressores, mas que
aprendam a administrá-los.

3. O Brincar: espaço potencial de crescimento
O brincar está ligado ao fazer algo, ao prazer de se sentir ativo, com

liberdade. Este fazer pode promover o ser, dando um sentido à vida e um impulso
à motivação, pois a espontaneidade do gesto e a criatividade contribuem para a
construção do Eu, como nos ensina Winnicott (1965/2005), que escreve: “Um
dos mais importantes sinais de saúde é o surgimento e a manutenção, na criança,
do brincar construtivo”(p.107), o qual surge quando o ambiente ao redor dela é
suficientemente bom, a apóia e sustenta.

Propiciar, portanto um espaço potencial para o brincar construtivo,
facilitando o florescimento do ser através do fazer musical pode proporcionar
mais humanização, socialização e comunicação, e conseguintemente, mais
saúde mental para crianças que estejam de alguma forma, afastadas de casa,
para sua própria segurança pessoal. A influência positiva do brincar, do bem
estar da criança acolhida foi verificada por Zogaib (2005) em estudo que constatou
sua influência positiva no combate à depressão e ao baixo rendimento escolar.

 O ambiente pode ocasionar uma contribuição fundamental na construção
da identidade da criança, tanto positiva, como negativamente. Inicialmente
representado pela mãe, que, quando suficientemente boa, acolhe, cuida e
promove experiências iniciais do bebê, lida com sua onipotência, dentro de um
processo de descobertas do eu e do não eu, ajudando a criança a lidar com
suas desilusões quanto ao mundo que a cerca, em direção à sua progressiva
independência. A mãe apresenta o mundo ao bebê e permite que ele interaja,
brinque com ela para que aprenda a brincar na realidade.

Segundo Winnicott (1986/1999): “(...) a criatividade é o fazer que, gerado a
partir do ser, indica que ele está vivo” (p.23). O criar, o produzir, remete ao
sentimento de existência. Quando o ambiente oferece sustentação, as crianças
brincam e se desenvolvem bem, são criativas, espontâneas. Por outro lado,
crianças que não têm a mesma sorte e sofrem privações afetivas e/ou passam
por experiências traumáticas, têm aumentado os fatores de risco à sua saúde,
riscos estes que podem gerar sérias ameaças ao seu desenvolvimento
emocional.

 Crianças, vítimas de violência doméstica, apresentaram sintomas de
depressão, sentimentos de abandono e desamparo no estudo de Tardivo e Pinto
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Júnior (2008). Estes autores consideram a violência doméstica contra a criança
como um fator de risco que pode acarretar sérios danos ao seu desenvolvimento
biopsicossocial e afetar de forma negativa sua identidade e gerar distúrbios de
conduta e de personalidade.

Brincando a criança tem a possibilidade de expressar seu estado emocional
e deste modo, superar medos e angústias, pois pode reviver sentimentos,
emoções, desejos e conflitos e dar outro sentido as experiências traumáticas,
além do que propicia prazer, movimento e relaxamento, revelando-se como uma
estratégia promotora de saúde (Oliveira, 2008). Estudos verificam como o brincar
resgata a saúde mental na medida em que leva à ação criadora, sem
desencadear ansiedade, pois privilegia a espontaneidade do gesto para chegar
a resoluções externas e internas, auxiliando-as a expressar seus sentimentos,
o que conduz à discussão de serem criadas estratégias lúdicas promotoras de
saúde em ambientes nos quais se deve preservar o bem-estar infantil (Oliveira,
2006; Oliveira; 2010).

Os conceitos winnicottianos de holding e de handlling como suportes
funcionais um ambiente de acolhimento ao psiquismo da criança, de
humanização, alicerçaram e orientaram as intervenções lúdico-musicais
desenvolvidas neste estudo.

4. Fundamentos da Musicoterapia
 Neste estudo, as intervenções lúdico-musicais foram baseadas nas

técnicas da musicoterapia, pois segundo Odell (apud Bruscia, 2000):
No campo da saúde mental, a música pode ser utilizada na criação de

caminhos alternativos que facilitem a comunicação e a expressão de sentimentos,
assim como, que estimulem a motivação, a improvisação e a espontaneidade,
que contribuam para a socialização com a ampliação da consciência de si e do
outro (p. 282).

 A influência positiva dos jogos musicais no comportamento de crianças
não adaptadas foi verificada por Cunha (2001). Para Benenzon (1988),
concordante com este ponto de vista terapêutico, a musicoterapia utiliza-se do
conjunto som-música-movimento para promover a abertura de canais de
comunicação.  Baseia-se em dois princípios: o da identidade sonora (ISO) e o
do objeto intermediário. A formação do ISO inicia-se através de experiências
pessoais desde a vida intra-uterina e continua por toda a vida, constituindo,
portanto, nossa identidade sonora. Compreende o conjunto de sons ou
fenômenos acústicos que nos rodeiam e influenciam e nos caracteriza e
individualiza, como por exemplo, pelo timbre da voz. Encontra-se em perpétuo
movimento, inclusive no inconsciente, estruturando-se com o transcorrer do
tempo. O musicoterapeuta baseia seu trabalho no ISO.  Primeiramente,

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 80, no 01/11, p. 210-230



216

observando-o e, a partir dos elementos sonoros que identifica em cada pessoa,
orienta seu trabalho.

Inicia-se com uma entrevista sobre o histórico-musical, com a qual compõe
a ficha musicoterápica, da pessoa, similar a anamnese psicológica, porém com
foco nas experiências musicais da pessoa. Respeita a identidade sonora do
paciente no momento, tendo em vista que ela não é estática, e vendo a
possibilidade de oferecer novas experiências de igual natureza, enriquecendo o
ISO.

Outras identidades sonoras são identificáveis, como o ISO gestáltico, ou
seja, como cada pessoa se percebe sonoramente, com base em suas
experiências subjetivas; o ISO complementário, que compreende as mudanças
que ocorrem no nosso dia a dia em termos sonoro-musicais; o ISO cultural,
desenvolvido a partir da influência do meio e o ISO grupal que denota a identidade
sonora de um grupo, o qual aponta para  o conceito de identidade étnica.

Dentro da visão de Benenzon (1988), a musicoterapia ocorre com o uso
de um objeto intermediário, que pode ser um instrumento musical, o corpo ou a
voz, o qual facilita a comunicação entre paciente e terapeuta, sem desencadear
estados de ansiedade intensos, mas, ao contrário, estimula o brincar e a
descoberta de novas possibilidades sonoras e de inter-relacionamento.

Esta abordagem ofereceu vantagens a esta pesquisa, uma vez que crianças
e adolescentes, vítimas de violência doméstica, desenvolvem dificuldades em
se comunicar, revelam medo de falar sobre o que ocorre ou ocorreu consigo em
casa. Neste sentido, o instrumento sonoro, em uma leitura winnicottiana, pode
ser visto como um objeto transicional e apresentar características que auxiliam
na recuperação emocional de crianças e adolescentes, vítimas de violência
doméstica, pois possui características que auxiliam na formação do vínculo
terapêutico e no manejo da resistência.

 Benenzon (1988, p.47) define o objeto intermediário: (...) um instrumento
capaz de criar canais de comunicação extrapsíquicos ou de fluidificar aqueles
que se encontrem rígidos ou estereotipados (...)

Ressalta ainda que os instrumentos podem representar aspectos que vão
do mais primitivo até o mais racional, indo dos de percussão, os mais regressivos,
os quais convidam a expressão rítmica, melódica e harmônicas, proporcionando
o aparecimento de sentimentos, idéias e pensamentos.

Sendo assim, o instrumento musical, visto como objeto intermediário possui
qualidades tais como um brinquedo, pois, conforme o autor apresenta-se: a)
com existência real e concreta, facilitando o processo de identificação e projeção
de estados internos; b) com maleabilidade, permitindo seu uso de forma
inovadora e criativa; c) como transmissor por excelência, permitindo a
comunicação por seu intermédio e mantendo, ao mesmo tempo, uma distância
adequada; d) como inócuo, pois não há um jeito certo de tocar e, desta forma,
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não desencadeia reações de ansiedade ou alarme; e) com adaptabilidade, pois
pode ser usado de acordo com as necessidades do indivíduo; f) com
assimilabilidade, pois o objeto intermediário permite a identificação consigo
mesmo e com o outro; g) com instrumentabilidade, ajudando a pessoa a utilizar
o instrumento como prolongamento de seu próprio corpo; h) com
identificabilidade, devido ao pronto reconhecimento pelo paciente. O objeto
intermediário pode facilitar a comunicação, mas para que o instrumento musical
tenha este potencial, é importante que seja atraente, de fácil manuseio e apresente
possibilidades e potências sonoras em âmbitos rítmicos e melódicos.

Este estudo teve por objetivos levantar o perfil sócio-demográfico-histórico
da criança por ser vítima de violência, investigar seu nível de estresse, assim
como verificar a pertinência de intervenções lúdico-musicais junto a ela.

5. Objetivos
Objetivo geral: investigar o nível de estresse da criança acolhida por ser

vítima de violência doméstica, antes e após Intervenções Lúdico-Musicais em
grupo e a intervenção realizada junto ao grupo interventivo.

Objetivos específicos:
·

Levantar o perfil sócio-demográfico dos acolhidos identificando a idade, gênero,
agentes agressores, tipos de violência doméstica notificada e motivo do
acolhimento;

·
Verificar atitudes de interatividade, criatividade e espontaneidade no grupo de
intervenção.

6. Método
Pesquisa exploratória descritiva de caráter quali-quantitativo.

6.1 - Participantes
O levantamento do perfil sócio-demográfico-histórico da criança acolhida

foi feito junto 100 crianças/adolescentes internos em uma instituição de
acolhimento. A Escala de Estresse Infantil (Lipp, 2005) foi aplicada em 20 crianças,
entre 7 e 11 anos, de ambos os gêneros, que haviam sofrido violência doméstica,
sem deficiência física ou mental. Participaram da intervenção lúdico-musical
oito dessas crianças identificadas com estresse, por critério de conveniência.

Profissionais da Instituição: duas assistentes sociais e uma psicóloga.

6.2 - Ambiente
A pesquisa ocorreu na própria instituição de acolhimento, em salas e

horários pré-determinados, pela coordenação da casa.
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6.3 - Material, técnicas e instrumentos
- Ficha de Identificação das crianças/adolescentes da Instituição, com

dados sobre: nome, gênero, data de nascimento e motivo do acolhimento.
- Observação participativa, selecionada por possibilitar a presença interativa

do observador nas intervenções lúdico musicais, como parte do contexto,
segundo a perspectiva de Minayo (2004).

- Escala de Stress Infantil (ESI), construída por Lipp e Lucarelli (2005).
Possui 35 itens em escala Likert de 0 a 4 pontos, agrupados em quatro fatores:
reações físicas (rf), reações psicológicas (rp), reações psicológicas com
componente depressivo (rpcd) e reações psicofisiológicas (rpf). Contém manual,
caderno de aplicação e protocolo de interpretação; a administração pode ser
individual ou coletiva; o tempo de aplicação leva em média 30’.

Técnicas grupais de Intervenção lúdico-musical baseadas na musicoterapia,
proposta por Bruscia (2000, p.121), ativas ou receptivas.  Priorizam a atividade
livre e descontraída da criança, sem juízos de valor, criando condições de
expressar emoções e desenvolver a criatividade, garantindo o caráter terapêutico
do lúdico, segundo a abordagem teórica winnicottiana utilizada no estudo.

Técnicas Ativas: improvisação livre, onde a criança é convidada a fazer
um som que expresse conteúdos internos, utilizando instrumentos musicais,
instrumentos construídos ou o corpo; utilização da voz e do canto com músicas
e letras já existentes, recriadas ou improvisadas; construção de instrumentos
musicais com sucata.

Técnicas Receptivas: quando o paciente escolhe as músicas que deseja
trazer para a sessão; quando o musicoterapeuta escolhe as peças e suas
sequências.

- Roteiro da Intervenção: Início (10’) - Técnicas de relaxamento e livre
exploração os instrumentos.  Desenvolvimento (40’) - Aplicação de técnicas ativas
ou receptivas de musicoterapia em abordagem lúdica.  Fechamento (10’) - Roda
de conversa, reflexão, auto-avaliação individual e grupal.

- Ficha musicoterápica: baseada em Benenzon (1985, p. 73).
-Técnicas de relaxamento, movimentação e alongamento corporal visando

a descarga de tensões, conscientização corporal e entrosamento grupal.
- Entrevista semidirigida aplicada junto às profissionais da Instituição, duas

assistentes sociais e uma psicóloga, com questões sobre o tempo, rotina e
operacionalização do trabalho na instituição junto às crianças/adolescentes.

- Instrumentos musicais: chocalho, atabaque, triângulo, reco-reco, pandeiro,
pandeiro meia-lua, bongô, caxixi, clavas, castanhola, metalofone, kalimba, flauta.

- Material lúdico-plástico: sucata, material de pintura, desenho, recorte,
colagem e modelagem.
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6.4 - Procedimento
Inicialmente, foi levantado o perfil sócio-demográfico-histórico das crianças

acolhidas. A seguir, investigado o nível de estresse do grupo selecionado por
conveniência dessa população, aplicada uma série de intervenções lúdico-
musicais junto à mesma e, finalmente, reavaliado seu nível de estresse.

6.5 - Tratamentos dos dados
O programa Statistical Package for Social Sciences for Windows, SPSS,

versão 17.0, foi utilizado junto aos dados do perfil dos acolhidos. Para análise
dos resultados da escala ESI foi utilizado o Wilcoxon Signed Ranks Test, não
paramétrico. As sessões da intervenção lúdico-musical foram analisadas de
forma qualitativa.

7 - Resultados e Discussão
Quanto ao perfil sócio-demográfico dos 100 acolhidos, os dados revelaram

65% do sexo feminino e 35% do masculino; com faixa etária média de 6,66.
Foram identificadas as seguintes violências: negligência (52%); violência física
(19%); dificuldade financeira (15%); abandono (12%); abuso sexual (2%).

Segundo Saffioti (1989, p. 16) a sociedade revela uma face adultocêntrica,
onde o adulto detém o poder, a autoridade e a verdade. Tardivo e Pinto Júnior
(2008) no Centro de Referência de Infância e Adolescência (CRIA) de
Guaratinguetá, SP, contataram que a idade mais atendida (81%) de crianças
que sofrem violência em casa variava entre 0 a 13 anos.  Conforme alerta Pires
(2000), a criança está em situação de maior risco diante de fontes estressoras
na interação intrafamiliar, pois é dependente da relação parental. Pascolat (2000)
e Brito e outros (2005) identificaram o predomínio de denúncias de violência
doméstica contra crianças em idade escolar, pois a escola e a creche conseguem
observar possíveis violências e  são obrigadas a denunciar. Quanto ao gênero,
esta investigação evidenciou que o sexo feminino foi o mais violentado (65%),
dado que corrobora com estudos já realizados (Santos, 1991; Azevedo & Guerra,
1994; Saffioti, 1997; Flores, Oliveira & Kristensen, 2000; Tardivo & Pinto Júnior,
2008). Pode-se a partir daí levantar a hipótese de que ser criança e mulher
representa um fator de risco, uma vez que se observa desigualdade e desrespeito
para com a pouca idade associada ao gênero feminino, o que revela uma
sociedade desigual e violenta para com este gênero, possível reflexo de anos de
exploração patriarcal.

O fato de a negligência haver sido a forma de violência mais recorrente
sugere uma relação com a violência macrossocial, estrutural praticada, quando
o Estado não oferece condições para que a família consiga propiciar o adequado
desenvolvimento das crianças nos âmbitos biopsicossociais, gerando o processo
de vitimação, ou seja, a família como um todo é abandonada pelo Estado, e, por
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sua vez, abandona seus filhos, perspectiva esta defendida por Caminha (2000).
Além de a negligência representar sério fator de risco para o desenvolvimento
da criança, mostra-se preocupante também, pois pode se reproduzir ao longo
do tempo. Pais negligenciados quando crianças podem vir a negligenciar seus
filhos e a negligência passa a fazer parte da cultura da família, como através do
descuido da escolarização, da higiene pessoal, da casa, etc.

Outro dado é que a negligência tem sido mais encontrada em mães muito
jovens (Lisboa; Koller; Ribas; Bitencourt; Oliveira; Porciúncula & De Marchi, 2002)
e em famílias jovens (Day e outros, 2003), sendo que o fato de a família ter
características de uniparentalidade aumenta em 220% o risco de negligência.
Diante desta situação faz-se premente um trabalho direcionado à prevenção da
gravidez indesejada, tanto em mulheres adultas como em adolescentes e o
fomento de discussões junto às famílias no que tange a vivência da sexualidade
de forma responsável e consciente.

Conforme Pinheiro (1998), cerca de oito milhões das crianças do mundo
estão acolhidas em instituições de proteção, sendo que entre os motivos mais
encontrados estão a violência e desintegração familiar, além de condições
econômicas e sociais adversas. O alto índice de negligência da família para
com a criança, revelado neste estudo, mostra como esta tem sido privada do
que necessita para seu desenvolvimento sadio, o que pode se dar por omissão
de cuidados básicos relativos à saúde, alimentação, proteção contra a
inclemência do tempo (frio/calor), privação de afeto e educação.

A violência física constatada indica abuso do poder familiar na interação
com os filhos, revelando uma assimetria na relação, sendo que o adulto comete
atos agressivos e violentos contra as crianças alegando ser para seu bem, vendo
o bater como necessário para resolver uma situação conflitiva. Para muitas
crianças acolhidas, esta é também uma reação automática para resolver
situações conflitivas, reproduzindo o que foi observado no comportamento dos
pais. Para Saffioti (1989), na interação adulto/criança há uma assimetria, com
desigualdade de poder, ratificada pelos pais através do uso da violência. Segundo
Oliveira (1989), na violência física a criança é tratada como objeto, coisa, situação
que gera privação afetiva e pode suscitar acting out, como por atos delinquênciais,
sendo em geral, os meninos as maiores vítimas.

Nos casos de dificuldade financeira, constatou-se histórico de pais que
entregaram seus filhos alegando não ter condições econômicas e sociais de
educá-los. Dados estes que também podem traduzir a falta de políticas públicas
que garantam condições mínimas para que as famílias cuidem de suas crianças,
existindo ainda muita pobreza e situações degradantes pelas quais a família
brasileira passa. O abandono do Estado à família pode gerar o abandono da
família à criança, e vir a se reproduzir, desvelando-se como intergeracional, pondo
em evidência a dificuldade dos pais em assumir suas responsabilidades como
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cuidadores e educadores, várias vezes justificada pela grande dificuldade
financeira.

Tratando-se de violência por abandono (12% dos casos), levanta-se a
hipótese de abandono do Estado às famílias, uma vez que foi observado no
histórico dessas famílias na instituição, que muitos pais também foram
abandonados quando crianças, muitos moram na rua, usam álcool e drogas e
têm dificuldade em assumir o papel de cuidadores, pois também não receberam
cuidados.

O baixo percentual de violência por abuso sexual, registrado merece ser
discutido, uma vez que se deve destacar a falta de preparo técnico para a
realização de um adequado diagnóstico do abuso, visto esta violência, em alguns
casos, não deixar marcas físicas, sendo, portanto, de difícil comprovação em
exame de corpo delito. Outro ponto a ser lembrado refere-se à dificuldade em
denunciá-lo, uma vez que problemas familiares ainda são tratados como
circunscritos ao âmbito privado, tido como inviolável, sendo esta violência, no
geral, encoberta, sendo muito difícil admitir que pais violentem sexualmente
crianças dentro da família, segundo Pires (2000).

Quanto aos resultados da I aplicação da ESI, junto a 20 crianças, 10
meninos e 10 meninas, constatou-se a presença de estresse em 100% das
meninas e 80% dos meninos, sendo que a maioria, 55%, na fase de ‘alerta’,
menos perigosa; 15% na de ‘resistência’ e 15% já em ‘quase exaustão. Índices
que preocupam também na medida em que indicam riscos futuros, como apontam
Day e outros (2003) sobre conseqüências futuras da violência doméstica na
infância, confirmados por Caminha (2000) e por Hutz (2002), que aponta para a
necessidade do diagnóstico e tratamento precoce de estresse e sua prevenção.
Lipp e Lucarelli (2005) alertam acerca do estresse infantil, mostrando a
necessidade da avaliação do estresse na infância como forma de contribuir para
especificar as intervenções em níveis promotores e preventivos, nas esferas da
clínica, institucional, escolar e familiar. O estresse pode evoluir e atingir níveis
patológicos e perigosos, pois quando se prolonga ou é intenso, as glândulas
supra-renais produzem corticosteróides em excesso, afetando diretamente o
sistema imunológico. Deste modo, há um enfraquecimento do organismo,
reduzindo a resistência e deixando-o vulnerável a infecções, doenças contagiosas
e a desenvolver doenças que estavam latentes, tais como hipertensão arterial,
diabetes, alergias, obesidade, entre outras. Na esfera psíquica, as conseqüências
são diversas, como depressão, ansiedade, irritação, agressividade, apatia, falta
de concentração, desinteresse, problemática psicológica esta que foi observada
neste estudo, em crianças do grupo interventivo, principalmente nas primeiras
sessões, diminuindo discretamente nas demais.

A II aplicação da ESI não mostrou diferença significativa (p= 0, 944).
Realizada após a intervenção lúdico-musical, só foi possível junto a 12 crianças,
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pois oito haviam deixado a instituição, por terem sido adotadas ou retornarem
para suas famílias de origem. Destas 12 crianças, participaram as oito que
fizeram parte do grupo interventivo. As pequenas alterações registradas podem
ser atribuídas também a eventos externos, que têm um impacto grande na vida
das crianças acolhidas, sejam estes, positivos ou negativos, como uma audiência
no Fórum, que aumenta ou frustra as expectativas de saída, ou por fatores de
risco, como o distanciamento das visitas da família, entre outros.

Devido ao baixo número de participantes e às variáveis ambientais que
ocorreram entre as aplicações do ESI, não foi possível verificar quantitativamente,
se a intervenção contribuiu para baixar o nível de estresse, contudo, pela
avaliação qualitativa realizada durante as intervenções, assim como por dados
colhidos nas entrevistas com os profissionais da instituição foi observada uma
melhora no comportamento das crianças, indicando diminuição do estresse do
grupo interventivo, conforme descrito a seguir.

- Os dados obtidos junto as profissionais da instituição (psicóloga e
assistentes sociais) sobre as crianças que participaram da intervenção, revelaram
histórias de vida com momentos traumáticos, provenientes de múltiplos fatores,
tais como, negligência, abandono, violência doméstica, uso de substâncias
químicas pelos pais/responsáveis (álcool e crack), problemas psiquiátricos e de
deficiência mental das genitoras e falta de condições sócio-econômicas, sendo
que os encaminhamentos para os familiares que necessitassem de tratamento
médico ou para programas de reinserção social, não tiveram continuidade.
Também foi verificado que a instituição de acolhimento em foco é um lugar onde
as crianças são cuidadas fisicamente, têm casa, alimentação e escola, porém
os cuidados emocionais são negligenciados.

 Segundo Bowlby (1969/1995), a situação de privação emocional numa
instituição é contínua. Observa o despreparo profissional para formar o cuidador,
para que possa oferecer apoio e continência emocional e afetiva às crianças,
sendo que elas recebem cuidados físicos, mas não emocionais. A criança privada
de afeto pode desenvolver relacionamento superficial, ser inacessível, evasiva.

Durante as sessões, apesar de a maioria das crianças interagir e
demonstrar alegria ao brincar e ao descobrir sons variados, evidenciando bem-
estar frente ao setting acolhedor, em diversos momentos foram observados
sintomas que denotavam possível relação com a violência doméstica sofrida,
tais como dificuldade para interagir, agressividade verbal e física, suscetibilidade
emocional, bloqueios, comportamentos regressivos e submissão.

 De acordo com Winnicott (1965/2005), propiciar condições
suficientemente boas remete a um holding, que favorece a expressão de
sentimentos pessoais carregados de afeto e esperança e que possibilita a
retomada de um desenvolvimento emocional saudável.
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O roteiro proposto mostrou-se satisfatório, uma vez que o relaxamento e a
livre exploração dos instrumentos no início das sessões contribuiu para
tranquilizar, aproximar o grupo e desenvolver a concentração nas atividades
propostas. A aplicação das técnicas ativas ou receptivas de musicoterapia,
selecionadas pela necessidade expressa pelo grupo na ocasião, e sempre
desenvolvido em ambiente lúdico contribuíram para um setting acolhedor e
favoreceram a espontaneidade e a criatividade das crianças, conforme abordagem
winnicottiana adotada no estudo. Nesse sentido, por meio da criação espontânea
de sons e composições, da construção de instrumentos musicais com sucatas,
do ouvir músicas enquanto pintavam ou modelavam argila e do cantar, foi
observado que as crianças conseguiam se expressar com maior liberdade e
descontração, expondo por vezes conteúdos sofridos vivenciados. Toda produção
sonora foi aceita e valorizada como expressão pessoal e grupal. A conjugação
do lúdico-musical teve um efeito terapêutico, com o suporte estabelecido pela
psicóloga, baseado numa atitude acolhedora e afetiva. Ao brincar, as crianças
se descontraíram, experimentaram, descobriram, transformaram e criaram.

No setting proposto foi observado que as crianças formaram
espontaneamente vários subgrupos durante os encontros, quando puderam ser
observados os pressupostos de Bion (1969/1975), pois cada integrante revelou
seu modo de ser, agindo muitas vezes de forma impulsiva. Foram registrados
comportamentos com projeção de conteúdos negativos em figura eleita como
bode expiatório; ou de luta e fuga, de pareamento no grupo, para brigar e não
participar da atividade. Contudo, a formação de grupos teve um predomínio de
aspectos positivos, sendo que as crianças se uniam para cantar e dançar, os
instrumentos, os sons e a música chamavam muita a atenção delas, sendo
frequente várias crianças não incluídas no grupo, baterem na porta durante a
sessão ou olhar pela janela, pedindo para fazer parte, quase implorando e
questionando porque não podiam participar.

A maioria das crianças expressou alegria e satisfação ao ouvir a si mesma
e aos colegas, cantando e tocando. A construção de instrumentos gerou grande
satisfação, aumento da auto-estima e encontro com um si-mesmo menos sofrido
e agressivo e mais confiante e produtivo. O brincar em grupo, cantar e dançar
aproximou as crianças, motivando-as a vivenciar seu corpo com ritmo e
movimento, estimulando a percepção de si e do outro de forma viva e atuante.

A análise qualitativa da intervenção mostrou-se positiva, revelando boa
aceitação dos participantes, que expressaram seus sentimentos e emoções
num setting acolhedor que promoveu a criatividade e a espontaneidade por meio
de jogos sonoros, com abertura para novas experiências e socialização,
caracterizando-se como medida de promoção da saúde da criança acolhida,
com redução de seu estresse.
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A fim de ilustrar, apresentam-se a seguir alguns recortes das sessões.  Na
primeira, o grupo estava muito curioso e motivado devido à possibilidade de
brincar com os instrumentos, demonstrando satisfação em poder tocá-los. Foi
difícil conseguir que se sentassem para fazer o enquadre, que contou com a
participação ativa das crianças, que sugeriram regras, tais como: “não xingar,
não bater, não desobedecer, não chegar atrasado à sessão”.  O setting convidou
ao brincar, a partir de um jogo corporal, com ritmo e movimento, pedindo que
cada um escolhesse um instrumento, o que despertou curiosidade e voracidade
e todos pegaram vários instrumentos ao mesmo tempo. Pediu-se então que
escolhessem um ou dois instrumentos, se apresentassem e nomeassem o
som do instrumento escolhido, o que gerou falas originais e cheias de emoção,
tais como: ‘som do coração’ (atabaque); ‘da amizade’; ‘da zueira’; ‘da amizade’;
‘de sonho’ (flauta), ‘do coração’ (flauta); ‘dos melhores amigos’ (chocalho) e ‘da
alegria’ (pandeiro).  Foi solicitado então que cada um, na sua vez, criasse um
ritmo, com o instrumento escolhido e que o grupo, a seguir, tentasse entrar em
sintonia, o que contou com a atenção e participação de todos. Ao final, solicitados
a dizer o que tinham achado da atividade responderam, por exemplo: “Legal!
senti que é muito barulhento. Tô triste, porque vamos nos despedir”; “Gostei,
porque zuei”; “Gostei mais do pau de chuva”; “Foi bom porque tocamos música
que nunca toquei, senti amor”; “Senti felicidade”.

Observa-se como o jogo sonoro sustentou e acolheu o grupo, facilitou a
espontaneidade e a expressão, condições segundo Winnicott (1971/1975) da
criatividade, sendo que a maioria das crianças expressou alegria e satisfação
ao ouvir os sons criados. A dança acompanhou o som produzido. Observa-se
também como o grupo procurou se organizar para dar lugar a que cada um dos
membros se apresentasse, para atuar em conjunto a seguir, apesar de a maioria
não conseguir ainda respeitar o acordo.

Foram também observadas situações em que alguns poucos integrantes
do grupo expressaram violência e hostilidade, como quando elegeram um “bode
expiatório” e o hostilizaram abertamente, destacando seus defeitos, o que
propiciou à psicóloga, iniciar uma discussão no sentido de nossos defeitos e
qualidades e do agir sem pensar em situações que mexem com nossas emoções.
A violência doméstica vivida por estas crianças pode ser vista como geradora
de conseqüências a curto, médio e longo prazo.

Em encontro que priorizou a improvisação livre, o grupo demonstrou muita
animação ao tocar, cantar e dançar, ao mesmo tempo em que deu voz, por meio
das letras das músicas, ao que trazia impregnado dentro de si, absorvido do
meio violento onde vivia. Assim, um trio formado por atabaque, pandeiro meia
lua e violão tocou um ritmo funk e um deles cantou: “Eu sou bala de aço, de cair
no labirinto, nós vamos te fuzilar... depois de muito tempo a poeira abaixou, nós
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vamos se muquiar que o reforço já chegou. Aquele cidadão que sobe pelo ar são
mosquitos de ferro”. Percebe-se aqui a identidade sonora baseada no ritmo do
funk com a canção que relata a violência do cotidiano. Outro grupo canta canções
também em ritmo funk, de conteúdo sexualizado: “Se for dirigir não beba, mas
se for beber me chama, a gente pega uma gatinha e tome/tome”, ou ainda:
“Essa tal de Juliete tomou doze e tomou choque, dezoito no pescoço, porque
água de bandido é Red Bull”.

O canto surgiu como expressão natural do grupo, revelando um contexto
familiar muito sexualizado, como na letra: “- Trililim, trililim, trililim, seu pai ligou
pra mim./ - Quem é? / - Sou seu avô, eu quero te estuprar. / - Vai ter cachorro
quente?” e a letra continua de forma explícita nesse sentido. Da mesma forma,
letras que revelam um meio urbano social muito violento, onde a contravenção
impera: “Na frente de casa, some bomba na guerra, tudo ou nada, várias titani
no peito, com colete a prova de bala, pra fazer assalto com uma dose. Só perfume
importado, pistola no bolso, mulher, ouro e poder. Lutando é que se conquista,
não precisa de crédito, nós paga tudo a vista, somos fora da lei”.

Foram cantadas também letras de conteúdo religioso, denotando esperança
de mudança por contato próximo: “Como Zaqueu, só pra te ver, olhar pra ti e
chamar tua atenção, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, faz
um milagre em mim”. Surgiram também canções falando da insatisfação com a
escola, o que mostra o grande vazio que o ambiente de ensino-prendizagem
ocupa na vida dessas crianças, o que as frustra e prejudica enormemente.

O fazer, o construir algo seu, levou as crianças a uma concentração maior
e a um grande prazer. Na construção de instrumentos com sucatas, por exemplo,
a psicóloga ficou a disposição para auxiliá-los, mas eles preferiram agir por conta
própria, revelando segurança e iniciativa. Os instrumentos criados por eles foram
tocados e funcionaram.

A introdução de técnicas receptivas de musicoterapia surtiu surpreendentes
resultados, sendo que a opção por Villa-Lobos foi muito bem aceita. Em uma
das sessões, iniciou-se, solicitando que escutassem a Lenda do Caboclo,
tentassem relaxar e pintassem uma tela, enquanto ouviam a música.  Tiveram
certa dificuldade inicial de concentração, mas durante o tempo em que pintaram
demonstraram concentração. O grupo demonstrou muita motivação ao criar a
tela, pela primeira vez não houve agressão verbal e surgiu um diálogo sobre
uma situação vivida no momento por um deles, de adoção.  Terminada a pintura,
quando solicitados a falar sobre a música e sobre suas criações, a maioria
disse ter gostado da música, sendo que algumas crianças destacaram sua
surpresa, admiração, encanto e um pouco de tristeza ao ouví-la, o que evidencia
o quanto esta experiência sonora foi vivenciada profunda e emocionalmente pelas
crianças. Parabenizaram o compositor e identificaram o instrumento (piano).
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Essa experiência foi reproduzida com a música Impressões Seresteira, também
de Villa-Lobos, agora, com as crianças brincando com argila, na qual observou-
se um brincar de forma mais harmônica, uma interação adequada e a presença
da escuta das crianças um pouco mais desenvolvida. Ao final da sessão, na
roda de conversa, a maioria destacou que foi muito prazeroso brincar ouvindo
música e modelar, o que indica que a sessão ofereceu um espaço potencial
para ser e viver criativamente, um holding efetivo que realmente sustentou. Não
se pode deixar de mencionar um ponto significativo com relação à necessidade
de as crianças acolhidas realizarem atividades lúdicas, pois todos os dias as
que não participavam do grupo, solicitavam o tempo todo para serem incluídas.
A música chamava muito sua atenção.

Observamos que certas intercorrências no processo de deixar a instituição
também afetaram o comportamento das crianças, como o caso de um
participante do grupo que vinha interagindo bem até passar por audiência no
Fórum, quando mudou muito emocionalmente e passou a demonstrar desânimo,
abatimento e retraimento, a chorar e desabafar sua frustração junto à assistente
social, pois, conforme esta relatou na entrevista, esta criança percebeu na
ocasião, que as promessas dos tios, mantidas ao longo de seis anos de tirá-lo e
à sua irmã, da instituição, não seriam cumpridas.  Compreendeu que sua mãe
não teria condições de ficar com eles por ser doente mental e ouviu a dura
previsão dada pelo Fórum de que ficaria na Instituição até os 18 anos.

Estes dados apontam a necessidade de se propiciar às crianças acolhidas
possibilidades de enfrentar e lidar com o estresse, que pode aparecer ou
aumentar a qualquer momento. Nesse sentido, o brincar com música pode ser
visto como uma estratégia adequada, por ser uma atividade espontânea e livre,
facilitadora da expressão de conteúdos internos e promotora de prazer e
relaxamento, como descrito a seguir.

Considerações finais
Este estudo enfocou o universo da criança vítima de violência doméstica

acolhida em instituição de proteção. Buscou investigar seu nível de estresse,
assim como verificar a procedência da utilização de estratégias lúdico-musicais,
para combatê-lo. Os dados revelaram uma predominância do sexo feminino
nas crianças acolhidas, com idade girando em torno de seis anos e meio, com
maior incidência de violência por negligência, seguida de violência física,
dificuldade financeira, abandono e abuso sexual. Nos casos de abandono
registrados, levanta-se a hipótese de abandono do Estado às famílias, pois o
histórico dessas famílias na instituição, revela que muitos pais também foram
abandonados quando crianças, muitos moram na rua, usam álcool e drogas e
têm dificuldade em assumir o papel de cuidadores, uma vez que também não
receberam cuidados. O rompimento do ciclo da violência contra a criança requer
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a priorização de políticas direcionadas às famílias, escolas, áreas da saúde e
jurídica, visando o desenvolvimento de ações promotoras e preventivas, com
vistas às pesquisas sobre fatores de proteção e risco diante da violência
doméstica.

Em relação ao baixo índice registrado de abuso sexual, considera-se o
fato de o mesmo dificilmente ser denunciado, por medo de represálias do
agressor, também membro da família.

A avaliação do nível de estresse em seleção dos participantes por
conveniência dessa população revelou os dados alarmantes de presença de
estresse em 100% das meninas e 80% dos meninos, índices também
preocupantes quanto a riscos futuros, e que apontam a grande necessidade de
diagnóstico e intervenção/tratamento precoce. A re-avaliação do estresse após
a intervenção lúdico-musical não evidenciou alteração significativa, dado este
não compartilhado pela análise qualitativa da trajetória das intervenções, que
mostrou relativo, mas progressivo aumento de interesse pelas atividades
propostas, com maior motivação e concentração, assim como diminuição na
dificuldade de inter-relacionamento e na agressividade física e verbal, na
voracidade de tocar o material, na ansiedade e impulsividade. Esta avaliação
qualitativa foi também feita pelas profissionais da instituição, que observaram
um comportamento mais participativo e alegre nessas crianças.

A intervenção lúdico-musical grupal, segundo abordagem winnicottiana que
privilegiou o handling e o holding, teve uma aceitação muito positiva por parte
das crianças, que se sentiram naturalmente atraídas pelos instrumentos, que
podiam experimentar a tocar e pelos sons que criavam. O setting acolhedor e
lúdico favoreceu a liberdade de expressão ao mesmo tempo em que deu limites
claros, transparentes e sempre discutidos com o grupo. O canto, muitas
vezes acompanhado pela dança, surgiu como expressão natural e o funk como
ritmo de expressão e identificação grupal, sendo que muitas das letras falam de
forma explícita de um contexto familiar muito sexualizado, que retrata abusos,
assim como um meio urbano social muito violento, marcados pela contravenção.
O desencanto com a escola também aparece nas letras das músicas,
evidenciando um grande apelo de socorro às entidades responsáveis.

Esta grande sensibilidade das crianças em identificar e expressar temas
dramáticos de sua realidade, também se manifestou no encanto que várias delas
sentiram ao ouvir a música de Villa-Lobos, enquanto faziam atividades de pintura
e modelagem. Dado este que conduz à reflexão da importância do contato mais
próximo das crianças com a Arte para sua saúde mental.

O resultado desta pesquisa indica que as Intervenções Lúdico-musicais
em grupo podem propiciar condições saudáveis de vida às crianças acolhidas,
na medida em que proporciona um espaço potencial para o brincar e criar. Utilizou-
se o conceito winnicottiano, denominado handling, como sendo um ambiente de
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acolhimento ao psiquismo da criança, propiciando humanização, graças inclusive
ao suporte do grupo e às condições amplamente favoráveis da associação da
música com o brincar.

Este estudo aponta a importância de oferecer atendimento Lúdico-musical
às crianças acolhidas, pois ao brincar, elas resgatam a si mesmas, suas
histórias, seus sonhos, num caminho de descoberta do EU. Este tipo de
atendimento pode caracterizar-se como medida de prevenção, promoção e
preservação da saúde biopsicossocial da criança acolhida. Neste aspecto, esta
pesquisa visa estimular novos estudos na área da violência doméstica contra
crianças no que se refere ao atendimento psicológico que esta população
necessita.
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