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Inicio meu artigo citando o
seguinte pensamento, o qual o
autor se faz desconhecido.

“As coisas mais simples e as
mais sofisticadas se confundem. A
sofisticação às vezes é encontrada
na pura simplicidade. E a música
é a linguagem mais direta, é
aquela linguagem que não precisa
de nada pra se explicar.”

Quando adentramos ao
mundo musical, fica de fato claro,
que a música se trata de algo
“simples”, porém ao mesmo tempo
algo que revela grandes feitos e
histórias. A música possui o poder
incrível de nos situar no tempo e
espaço, seja ele qual for, passado,
presente ou até mesmo o tempo
em que viveremos futuramente.

MÚSICA EM SALA DE AULA
Já foram tentadas diversas

formas de inserir a música dentro
das salas de aulas, porém quando
nos deparamos com a realidade,
percebemos que há uma
defasagem quanto a este tema
dentro das escolas, a nossa música
popular brasileira é algo que
precisa ser mais explorado, pois
trata-se de algo infinitamente
repleto de possibilidades e
interpretações, a cada leitura de
um texto musical nos deparamos
com uma interpretação diferente,
ou seja, por meio da leitura
musical é possível construir
diferentes tipos de visões e
interpretações, criando assim um
mundo de possibilidades de inserir
na proposta pedagógica.

Comparo aqui a Música
Popular Brasileira a um grande
trem, e como combustível para
movimentar essa condução,
podemos colocar a própria
História. Como passageiro dessa
viagem é possível indicar as demais
matérias que hoje compõe a grade
curricular. (Português, Literatura,
Matemática, Geografia, Ciências,
Química, Física, Biologia,
Sociologia, Ensino Religioso, Inglês,
Espanhol e Educação Física). Ao
passo que a História se movimenta
e se constrói por meio da música,
fica evidente que uma
determinada música ou estilo
musical, pode por meio de suas
letras contar, denunciar, explorar
e até mesmo definir a história de
uma determinada época e seu
povo.

Imaginem se um dia tivermos
a oportunidade, de dar uma aula
utilizando-se de algumas músicas
tais como: “Águas de Março” de
Tom Jobim, “Apesar de Você” de
Chico Buarque ou até mesmo “O
Tempo não para de” Cazuza. Posso
afirmar que o trabalho por meio
do texto musical é algo
importantíssimo e precisa
urgentemente ser orientado e
explorado.

Finalizo o presente artigo,
citando um trecho da música
“Seduzir” de Djavan, no qual diz:
“Cantar, é mover o dom, do fundo
de uma paixão, Seduzir, as pedras,
catedrais, coração”.

Vinícius Pimentel,
Aluno AVM
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Ao abrir o meu Facebook
deparei-me com um pedido de
solicitação de amizade, estranhei
porque não conseguia lembrar
quem era a pessoa, adicionei e
deixei um recado perguntando
quem é você? Fiquei surpreso em
receber uma resposta: sou
Elisangela, mãe da Hellen! Voltei ao
passado, 22 anos atrás, eu,
profissional de saúde, meu primeiro
emprego naquele hospital,
perguntei por Hellen, e para minha
alegria soube que ela esta bem,
vivendo num mundo onde as
diferenças de diversidades são
grandes, lutando para poder viver
num mundo, em que a exclusão
ainda impera, e neste depoimento

VIVENDO A CADA DIA, O MUNDO DA INCLUSÃO
EXCLUIR/INCLUIR, VIVENCIANDO AS ESTRATÉGIAS
DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO

de sua mãe que pude saber mais
sobre a minha paciente de 22
anos passados.

Por Elisangela Serrão Alves.
Mãe deHelen Nazareth Serrão
Alves.

“Foi numa tarde do dia
quinze (15) de Janeiro de 1989,
que me descobri grávida. Tudo
parecia perfeito, uma gravidez
como todas as outras, com direito
a parto normal, e projetos de vida
para mim e o bebê tão esperado.
Só não imaginaria que no dia oito
(8) de outubro de 1989, minha
vida fosse mudar de maneira
brusca e definitiva. A exatamente
às 16h30min da tarde trouxe ao

mundo uma linda menina,
forte, saudável, com 3800 kg,
54 cm, tudo dentro do
padrão da normalidade.
Repentinamente me vi
rodeada de médicos e
enfermeiros e senti-me
atordoada, passaram-se
horas até que decidiram
relatar o que estava
acontecendo, quando o meu
obstetra, veio dar à triste
noticia, disse-me; Seu bebê
esta bem, porém pude

constatar alguns traços diferentes,
neste instante meu mundo ruiu,
senti o chão fugir dos meus pés e
deixei a lágrima rolar na minha
face, enchi-me de coragem e pedi
para vê-la, naquele instante só
queria tê-la em meus braços, não
importava se era um bebê
diferente, era o meu bebê eu tinha
o direito de estar junto dela.
Passamos quatro (4) dias
separadas, até que ela recebesse
alta da maternidade, e fosse para
casa, já com encaminhamento
para o hospital Infantil Martagão
Gesteira, situado na Ilha do
Governador. Chegando lá fomos
recebidas por uma equipe
composta de geneticista,
neuropediatra, ortopedista e
pediatra. Feito o estudo me
disseram que ela tinha uma
síndrome que se chamava Apert e
a encaminharam para o Hospital
Mario Kroff, onde foi assistida por
uma equipe de neurocirurgiões e
pediatra que em comum acordo
decidiram que deveriam fazer a
descompressão do cérebro por
meio de intervenção cirúrgica.
Assim foi feito, e a cirurgia foi um
sucesso, passado o tempo crítico
ela retornou para a enfermaria
onde deveria permanecer para
recuperar-se, porém o destino quis
que não fosse desse jeito e
resolveu nos pregar uma peça. Os
cirurgiões que haviam feito a sua
cirurgia, já tinham saído, para o
descanso merecido, entretanto,
eles não imaginavam que sua
pequena paciente de apenas dez
(10) dias de vida, estava prestes a
falecer. Eu, naquela enfermaria
solitária, via minha filha
debatendo-se em uma crise
convulsiva, lábios cianóticos, corpo
suado e gelado, quase inerte, me



SETEMBRO 2012  FOLHA AZUL 03

fez entrar em desespero, corri até
o posto da enfermagem, onde
relatei ao enfermeiro de plantão,
o que estava acontecendo. Ele
imediatamente correu para
chamar o médico de plantão
começando assim o procedimento
de ressuscitação, travando uma
batalha contra o tempo, pois cada
segundo naquele momento era de
grande valor e não poderia ser
desperdiçado, qualquer erro seria
fatal. Com muita, habilidade,
eficiência, precisão, eles foram
ágeis e determinados. E sobre
forte pressão cumpriram o
juramento de cuidar e salvar vidas.
Assim eles o fizeram e trouxeram
de volta lentamente os batimentos
para o peito da minha filhinha,
Helen Nazareth Serrão Alves, e o
ar para os seus pulmões. Desde
então venho buscando o melhor
caminho para ajustá-la, ou melhor,
integrá-la a nossa sociedade, cheia
de preconceitos velados e tão
desumana com seres que não
pediram prá nascerem diferentes.
Quando bebê foi assistida no Crea
(Centro de Reabilitação da
Alameda), onde uma equipe de
fonoaudiólogos, psicólogos e
fisioterapeutas a motivaram a fala
e aos primeiros passos. Aos cinco
(5) anos foi encaminhada a Apae
(Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais); Com seis (6) anos,
foi introduzida por meio de
interação a uma classe especial na
Escola Professora Norma Toop
Uruguai. Uma experiência de
grande valor, que foi extinta pelo
país, com a chegada de um novo
sistema, que o chamaram de
Inclusão, onde todos devem ser
reconhecidos por lei a terem o
mesmo direito e deveres na
constituição, o convívio na mesma
classe escolar regular, direito a
educação, trabalho, cultura, saúde
e lazer. Uma grande conquista para
pais, filhos e profissionais que
atuam nessa área. Hoje a minha
filha Helen freqüenta uma escola

regular, onde ainda esta sendo
alfabetizada, neste mesmo local,
faz aula de culinária num
programa chamado de Cozinha
Experi-mental, e também faz parte
de um projeto da Fundec
(Fundação para o Desenvol-
vimento Tecnoló-gico e Políticas
Sociais) Onde no Peafs-Unet
(Programa Especial de Atividades
Físicas e Socio-educativas) faz a
prática de esportes e cursa
informática, para introdu-ção se
possível no mercado de trabalho,
atual-mente ela tem 23 anos e faz
parte deste processo inclusivo.

Se pudés-semos imaginar um
mundo totalmente igualitário, não
haveria  a prática da diversidade,
viver num mundo inclusivo com
bilhões de habitantes no planeta,
onde as diferentes culturas e
povos das mais diversas etnias
levam-nos a pensar no porque da
diversidade, mas a possibilidade
de uma convivência plena necessita
que sejam respeitadas tais
diferenças. O artigo 2º da
Declaração Universal dos Direitos
humanos (DUDH), aprovada na
Assembléia Geral das Nações
Unidas em10 de dezembro de 1948,
diz que não deve haver, em
nenhum momento, discriminação
por raça, cor, gênero, idioma,
nacionalidade, opinião ou
qualquer outro motivo.

No Brasil,
a proteção e a
promoção de
todo ser
humano são
articuladas e
colocadas em
prática com o
auxílio da
S e c r e t a r i a
Especial dos
D i r e i t o s
H u m a n o s
(SEDH), da
Pres idência
da República.

Hoje de acordo com o censo
demográfico do (IBGE) de 2010
existem 46 milhões de brasileiros
com alguma deficiência (mental,
motora, visual ou auditiva)
correspondendo há 24 % da
população total do país, segundo
Thaís Leitão, repórter da agência
Brasil e estima-se que haja no
mundo 500 milhões de pessoas
com alguma deficiência.

São pessoas inclusas que em
muitos casos não têm seus direitos
resguardados, de ir e vir, de opções
de lazer, de locomoção, de estudar,
tudo isto implica em dificuldades
que são impostas ao deficiente.

Cláudia Werneck, idealizadora
e presidente da Escola de Gente,
diz que: “ incluir não é
simplesmente colocar para dentro
quem está fora” o conceito de
inclusão preconiza a não
tolerância, respeito ou
entendimento da deficiência, mas
enfatiza a legitimá-la, ao conjunto
humano. A Escola de Gente nasceu
em 2000, e sua principal meta é
trabalhar a sociedade através de
objetivos de direito e de
comunicação, fazendo com que ela
possa se transformar num
ambiente de inclusão.

Edson Roberto Silva,
Aluno de graduação em

Gestão Hospitalar - AVM
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Caros leitores, gostaria de postar
o presente artigo sobre um assunto bem
pertinente a nossa realidade, a música
popular brasileira, pois música por meio
de suas vozes manifesta diversas
identidades, atuando e contribuindo de
forma direta para florescimento de uma
determinada cultura.

O assunto que vou tratar neste
artigo é a Tropicália, a arte repleta de
vozes, que vestiu e transformou de
maneira espetacular a música popular
brasileira, fora muito bem criada e vivida
pela magnífica voz de Caetano Veloso.
A década de 60 é ficou marcada no
Brasil, como uns dos períodos mais
agitado mediante ao sistema político e
ao mesmo tempo culturalmente, foi
uma época de constante debate. Eis que
surge o Tropicalismo um movimento que
rompe com o valor da música Popular
Brasileira, repleto de originalidade e o
mesmo tempo, este movimento ficou
marcado como a imprecisão de
propósitos que de fato atuou pelo viés
da comunicação com a massa.

O nome tropicalismo nos conjetura
primeiramente o entendimento de algo
múltiplo, fragmentado que supõe
liberdade, movimento, nosso grande
compositor Caetano Veloso por meio de
suas composições, recupera todos os
elementos possíveis, o que levou a
sociedade da época a enxergar o
movimento tropicalista como algo
repleto de originalidade da nossa
cultura, que deixou muitos sem
entender o que viam e ouviam em
síntese é de fato possível enxergar que

O TROPICALISMO E SEU MOVIMENTO
posteriormente ao tropicalismo passou
a existir mais liberdade.

Segue como sugestão a canção
“Tropicália” de Caetano Veloso, que
retrata de maneira magnífica o
movimento proposto:

Tropicália
Composição:  Caetano Veloso
Sobre a cabeça os aviões
Sob os meus pés os caminhões
Aponta contra os chapadões
Meu nariz
Eu organizo o movimento
Eu oriento o carnaval
Eu inauguro o monumento
No planalto central do país
Viva a Bossa, sa, sa
Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça
Viva a Bossa, sa, sa
Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça
O monumento
É de papel crepom e prata
Os olhos verdes da mulata
A cabeleira esconde
Atrás da verde mata
O luar do sertão
O monumento não tem porta
A entrada é uma rua antiga
Estreita e torta
E no joelho uma criança
Sorridente, feia e morta
Estende a mão
Viva a mata, ta, ta
Viva a mulata, ta, ta, ta, ta
Viva a mata, ta, ta
Viva a mulata, ta, ta, ta, ta
No pátio interno há uma piscina
Com água azul de Amaralina

Coqueiro, brisa e fala nordestina
E faróis
Na mão direita tem uma roseira
Autenticando eterna primavera
E no jardim os urubus passeiam
A tarde inteira entre os girassóis
Viva Maria, ia, ia
Viva a Bahia, ia, ia, ia, ia
Viva Maria, ia, ia
Viva a Bahia, ia, ia, ia, ia
No pulso esquerdo o bang-bang
Em suas veias corre
Muito pouco sangue
Mas seu coração
Balança um samba de tamborim
Emite acordes dissonantes
Pelos cinco mil alto-falantes
Senhoras e senhores
Ele põe os olhos grandes
Sobre mim
Viva Iracema, ma, ma
Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma
Viva Iracema, ma, ma
Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma
Domingo é o fino-da-bossa
Segunda-feira está na fossa
Terça-feira vai à roça
Porém...
O monumento é bem moderno
Não disse nada do modelo
Do meu terno
Que tudo mais vá pro inferno
Meu bem
Que tudo mais vá pro inferno
Meu bem
Viva a banda, da, da
Carmem Miranda, da, da, da, da
Viva a banda, da, da
Carmem Miranda, da, da, da, da

Vinícius
Pimentel,

Aluno AVM


